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Bevezetés
Összefoglaló a módosításról
A 2016-ban elfogadott ITS-ben megfogalmazott célok, programok, projektek felülvizsgálata
aktuálissá vált, mivel az eltelt öt évben az akcióterületi programok részben megvalósultak, és
új fejlesztési igények fogalmazódtak meg. A hatályos dokumentumban felsorolt projektek
közül több már megvalósult, módosult vagy más okból nem releváns. Az eltelt időszakban új
országos és megyei fejlesztési dokumentumok kerültek elfogadásra, melyek a jövőbeni
fejlesztési prioritásokat fogalmazzák meg, valamint az elkövetkezendő időszak (2021-2027)
támogatási rendszerét határozzák meg.
Az aktualizált ITS a város Településfejlesztési Koncepciójában (2016-2030) meghatározott
hosszú távú célokhoz igazodik. Az egyes projektek esetében figyelembe vette Tiszaföldvár
város 2019-2024 időszakra szóló gazdasági programjában megfogalmazott elveket,
javaslatokat.
A 2016-2020 közötti időszakra tervezett projektek egy része megvalósult, több terv
megvalósítására várhatóan 2021-2026 közötti időszakban lesz lehetőség. A 2016-os ITS
olyan projektekkel került kiegészítésre, melyek illeszkednek a magasabb szintű területi
célokhoz, prioritásokhoz (EU tematikus céljai, országos és megyei területfejlesztési
koncepció és program), segítik megvalósítani a 2030-ig megfogalmazott Tiszaföldvár
településfejlesztési koncepciójában foglalt hosszú távú átfogó fejlesztési célokat valamint a
tematikus célokat.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) Tiszaföldvár város
középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét és azokat a tervezett tevékenységeket
tartalmazza, amelyek mindezek megvalósulásához hozzájárulnak. Tiszaföldvár város
korábban nem rendelkezett Integrált Településfejlesztési Stratégiával.
Az ITS a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről) által meghatározott módon Tiszaföldvár város
Településfejlesztési Koncepciójában rögzített jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó
célokra alapozódik. Tiszaföldvár esetében a Településfejlesztési Koncepció és a Stratégia
készítését ugyanazon (a képviselő testület 2016. február 25-én a 75/2016. (II.25) sz.
határozatával elfogadott) Megalapozó munkarész támasztja alá. A három dokumentum
egyazon tervezési folyamat részeként került elkészítésre 2015 novembere és 2016 májusa
között. Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 5-7 év
városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A középtáv már az időtáv, amiben a
városfejlesztés konkrét szükségletei, feladatai és lehetőségei előre láthatóak.

A Stratégiát megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra,
tendenciákra támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági
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helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégiaalkotás számára meghatározva a város és
városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Adat- és
információforrások: a KSH 2011. évi Népszámlálás adatai, KSH egyéb területi adatai,
Tiszaföldvár Városi Önkormányzat információszolgáltatása (adatok, érvényben lévő ágazati
tervek, személyes interjúk, a hatályos Településszerkezeti Terv, valamint a stratégiai
tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultáció) keretében a helyi
társadalom véleménye, elképzelései).
A Stratégia középtávú célrendszere a Koncepció hosszú távú céljaira alapozódik, de azoknál
jóval konkrétabb, fókuszált megfogalmazásban. Tiszaföldvár esetében a stratégiai célok
gazdasági, városi infrastrukturális, köz- és üzleti szolgáltatási, illetve társadalmi
megújulás fókuszúak és e témakörökön belül is a legfontosabb hiányosságok pótlására
és lehetőségek kihasználásra koncentrálnak. Ennek a stratégiai iránynak a kijelölése
azért indokolt, hogy a több szempontból átmeneti státuszú Tiszaföldvár ne szakadjon le a
Tiszazug elmaradottabb térségeihez, hanem határozott lépésekkel induljon meg a magasabb
státuszú Szolnoki agglomeráció felé történő felzárkózás útján.
Tiszaföldvár város ITS-e akkor válhat eredményessé, ha:


annak segítségével a város a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési
potenciálját a 2014-2020 valamint 2021-2027 közötti időszakban;



a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek)
jelentős része megvalósul;



az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik;



hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben
egymással összehangoltan valósuljanak meg;



az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a
magánszféra fejlesztéseit is képes ösztönözni.

Az ITS elkészítésével Tiszaföldvár városának legfőbb célja rendszerben látni és láttatni a
város adottságait és problémáit, valamint azokat a fejlesztési feladatokat, amikkel a város
szembesül a következő 5-7 évben. A városfejlesztés céljai összhangban állnak a magasabb
területi szinteken megjelenített célokkal és nagyban támaszkodnak az országosan
rendelkezésre álló EU Strukturális Alapok forrásait használó Operatív Programok
támogatására, amelyből a településfejlesztés szempontjából a legmeghatározóbb a Területiés Településfejlesztési Operatív Program. A TOP és a TOP_Plusz forrásainak felhasználása
a megyei szint közbeiktatásával valósul meg 2014-2020 valamint a 2021-2027 között, így a
város Jász Nagykun-Szolnok megye Integrált Területi Programjának forráskeretéből
számíthat jelentősebb fejlesztési forrásokra. Tiszaföldvár ugyanakkor számít a dokumentum
nyomán megerősödő városon belüli és azon kívüli partnerségi együttműködésekre a további
(egyén jellegű) fejlesztési erőforrások felhasználása érdekében.
A város az ITS dokumentum elfogadásával nem csupán egy, az EU források elérését segítő
dokumentumot, hanem egy új fejlesztési szemléletmódot, a stratégiai gondolkodást is
magáénak tekint.

Tiszaföldvár, 2021. november
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1.
1.1

Megalapozó munkarész összefoglalása
Városi szintű helyzetfeltárás összefoglalása

1.1.1 Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák / Települési közösség

Tiszaföldvár társadalmára jellemző az elöregedő korszerkezet, a jelentős vándorlási
veszteség és a szociális problémákkal terhelt, nagyszámú szegény és mélyszegény
lakosság. A helyi munkaképes korú társadalomban a munkanélküliek aránya a megyei
átlagot meghaladó és a munkanélküliek között szignifikánsan képviseltetik magukat az
alacsony képzettséggel rendelkezők, akiknek foglalkoztatásában a közmunkaprogram nyújt
segítséget. Ugyanakkor a közmunkaprogram pozitív társadalmi hatása megkérdőjelezhető a
helyi társadalom vonatkozásában, mivel nincs olyan helyi vállalkozás, amely az alacsonyan
képzett és nem megfelelő munkakultúrával rendelkező lakosokat foglalkoztatni tudná. A
várost elsősorban fiatal, magasabban képzett csoportok hagyják el, így alacsony a
szakképzettek és a felsőfokú végzettségűek aránya. Az átlagjövedelmek alacsonyak megyei
összehasonlításban, ugyanakkor kedvezőbb a helyzet, mint a járás településeinek
többségében. A helyi társadalomban a legveszélyeztetettebb csoportot a mélyszegények és
a gyerekek alkotják. A mélyszegénység a település központi részének nyugati peremén és
délen a Homok városrészben koncentrálódik, ahol a KSH adatai alapján a szegregátumok
találhatóak. A területileg ezekhez a településrészekhez tartozó intézményekben a
(halmozottan) hátrányos helyzetű gyerekek aránya jelentős, bár intézményenként változó. A
lakosság körében az egészségtudatosság alacsony szinten áll, jellemző a szegénység miatti
alkoholizmus és a drogfogyasztás. A deviáns viselkedésformák és a mélyszegénység
hatással vannak a bűnözések számának alakulására.
A helyi közösség kohézióját a kulturális intézmények, a helyi hagyományok és a helyi civil
szervezetek erősítik. Ugyanakkor a lakosság és a helyi vállalkozások együttműködése az
önkormányzattal messze elmarad a lehetőségektől. A részvételi tervezésnek nincs tradíciója
és az ország többi, hasonló méretű településéhez képest lassan nyer lendületet a folyamat
és szellemiség.
1.1.2 Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés

Tiszaföldvár városi funkcióinak legtöbbje közintézményi funkció. A város alap- és középfokú
intézményei elsősorban a helyi lakosságot szolgálják, viszont bizonyos funkciók térségi
vonzerővel rendelkeznek. Az alapfokú oktatási intézmények közül az óvodák (3 intézmény)
önkormányzati fenntartásúak, míg az iskolák (3 intézmény) a KLIK fenntartásában és
működtetésében vannak. Az oktatási intézmények tanulólétszáma évek óta csökken. A
gimnázium vonzáskörzete túlterjed a település határain. Az oktatási intézmények
infrastrukturális állapota minden képzési szinten jelentős és sürgős beavatkozásokat igényel
(óvodák, általános iskolák és a középiskola is). A KLIK nem végzett jelentősebb
rekonstrukciós munkákat működése óta.
A város egészségügyi és szociális infrastruktúrája változó állapotú, az épületek többségében
jelentősebb rekonstrukciók történtek az utóbbi években EU és önkormányzati forrásból. Az
óvodákra, szociális intézményekre és a háziorvosi alapellátásra is jellemző, hogy különböző
7
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okokból hamarosan komoly szakember problémák jelentkeznek. A közszolgáltatások
végzésében sem egyházi sem pedig civil szervezetek nem vállalnak jelentősebb szerepet a
városban, ami az önkormányzat számára jelentős megterhelést jelent.
A középfokú intézmények és közszolgáltatások közül a gimnáziumon kívül egyedül
Bentlakásos Idősek Otthona található meg Tiszaföldváron. OEP finanszírozású
egészségügyi szakellátások közül egyedül a fizikoterápiás szakrendelés érhető el, egyéb
szakrendelések fizetős formában (magánrendelések) érhetők el. Jelentős prevenciós és
egészségügyi szűrő tevékenység zajlik a városban, azonban a városlakók
egészségtudatossága kívánnivalókat hagy maga után. A városban működik a
Kunszentmártoni Járási Hivatal kirendeltsége (okmányiroda, hatósági osztály), kormányablak
nincs.
A város (csak külterületével) 2015-ben kapcsolódott a helyi LEADER közösséghez, ami
további fejlesztési forrásokat nyit meg a város számára a 2014-2020-as időszakra, ha
korlátozottabb nagyságrendben is.
1.1.3 Gazdaságszerkezet és dinamika

Tiszaföldvár gazdaságának gerincét jellemzően kis- és középvállalkozások alkotják. Ezen
túlmenően nagy számú mikro-vállalkozás dolgozik főleg a szolgáltatások és kereskedelem
területén. A jelentősebb, 50-150 főt foglalkoztató helyi vállalkozások döntően a korábbi
martfűi iparból nőttek ki a cipőipar, cipőgyártással kapcsolatos gépipar, szállítmányozáslogisztika, csomagolástechnika stb. Ezen túl még az agráriumban (főleg gabonafélék és
olajosmagvak szántóföldi termesztése) és a szesziparban működnek jelentősebb cégek a
városban. E cégek nemzetközi szinten is megjelennek, jellemzően nem a helyi piacra
termelnek és beszerzéseiket sem onnan intézik, kapcsolatuk a helyi adottságokkal csak a
munkaerőpiacon keresztül van. Ez utóbbi tekintetében a képzett munkaerő utánpótlás
problémája egyre fokozódó nehézséget okoz a cégeknek: a képzettebb fiatalok külföldre
távoznak, a helyi képzettebb népességnek van helyben vagy a környéken (Martfűn,
Szolnokon) munkája, képzetleneket a helyi vállalkozások sem tudják foglalkoztatni. A magas
munkanélküliség így együtt jelentkezik a munkaerőhiánnyal.
A város beruházói fogadókapacitása nem versenyképes: nincsenek előkészített
iparterületek, csarnokok, vállalkozásösztönző tevékenységek, szerveződések, programok,
marketing. Tiszaföldváron jelentősebb külső működő tőke beruházás ezidáig nem történt.
A helyi vállalkozások közötti kapcsolatok szinte nem léteznek, nincs szervezett formája,
kapcsolódásuk az önkormányzat tevékenységéhez minimális. Fontos szerep lenne az
önkormányzat részéről ennek szervezése, a kapcsolatépítés, a vállalkozói potenciálok
bevonása a városfejlesztésbe.
A költségvetés kiegyensúlyozott, likviditása biztosított, az eladósodottság szintje minimális.
Az iparűzési adó bevételek növekvő tendenciát mutatnak. A források csak a minimális önerőt
igénylő (5-10%) pályázatok önerejére elegendő, jelentősebb önerőt kívánó (10-50%)
pályázatokban az önkormányzat nem tud indulni. Jellemzően ezek a gazdaságfejlesztés,
turizmusfejlesztés.
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1.1.4 Táji és természeti adottságok

Az Alföldhöz tartozó, tájföldrajzilag több kistáj határvonalán elhelyezkedő településhez
tartozó területek tájhasználata alapvető változásokon ment keresztül. A külterület nagy része
monokultúrás szántóföldi művelés alatt áll, ehhez a legjobb adottságokkal a közigazgatási
határ keleti fele rendelkezik, ahol kiváló minőségű talajadottságok jellemzőek. Az
erdőgazdálkodás, erdősültség jelentéktelen mértékű, kevés a mezővédő erdősávok aránya.
Az egykor virágzó szőlőtermesztés is visszaszorult, a területek nagy része felhagyott,
gondozatlan és mára belterülethez tartozik, komplex rehabilitációt igényel.
A környék természetes felszíni vizekben szegény, ám az 1975-ig kiépült öntözőcsatorna
rendszer az aszályos területek vízvisszapótlását nagyban tudta egykoron segíteni, azonban
mára ezek használata visszaszorult. A településen egykor feltárt termálvíz alulhasznosított, a
vízben rejlő hőenergia jelenleg nagyrészt kihasználatlan.
A tájképben a magaslati városrészének látványa egyedi jelleget kölcsönöz a településnek,
tájképvédelemben azonban csak a Tisza és a Holt-Körös mentén található galériaerdők
részesülnek. Alacsony a természetközeli társulások aránya. Jelenleg az ”ex lege” védett
kunhalmokon és szikes tón kívül országos természetvédelmi oltalom alatt csak a Tiszához
és a Holt-Köröshöz köthető területek állnak.
1.1.5 Zöldfelületek

Tiszaföldváron a közcélú, rekreációs, magas esztétikai értékű zöldfelületi elemek száma
alacsony és a meglévők is pótlásra, felújításra, cserére szorulnak. Az elmúlt években a
legnagyobb számú fásítás a kerékpárúthoz, a temetőkerthez és az Életfaliget kialakításához
köthető. A jövőben a meglévő állapotok javítása érdekében komoly zöldfelületi fejlesztést
terveztek különböző városközponti területeken.
A város belterületének a zöldbeágyazott jellegét leginkább a lakóterületek valamint az
intézményi területek ellátottságának köszönheti. Ehhez ugyan hozzájárul a település Homoki
részén a felhagyott területeken zajló természetes szukcesszió, ám ez a helyszín egyben az
illegális fakivágások és hulladéklerakások helyszíne is, amely összességében komoly
tájrehabilitációt igénylő területnek minősül.
Az önkormányzati tulajdonú közterületek fenntartása megoldott, a zöldterületek
fenntartásában előforduló egyszerű munkák szaktudást nem igényelnek, ezért a
közmunkaprogram keretében rendelkezésre álló emberek egy részének foglalkoztatása
ebben a formában történik. Ezzel, ha nem is termelő, de értelmes feladatot biztosítva a sok
esetben munkához nem szokott, iskolázatlan, hátrányos helyzetű rétegeknek.
1.1.6 Épített környezet (épített örökség is)

Az épített környezet határozza meg egy település karakterét, és biztosítja a lakóhely,
szolgáltatás, termelés vagy éppen a rekreáció helyszíneit. A kivett területek mérete, közel 21
%-os részaránya jelentős. A városnak a további növekedés (terjeszkedés) nem érdeke, hisz
lakossága csökken, megépült területein lévő épületállomány – főleg a régi beépítésű
részeken – öregszik, az infrastruktúra fenntartása már most is jelentős teher.
A településszerkezet történelmi örökség, amely az egykori úthálózatra épül. A mélyfekvésű
területeket elkerülő, Tiszával ellentétes oldali, azaz nyugati, délnyugati terjeszkedéssel a
városon belüli súlypontok kicsit áthelyeződtek, és mára a Kossuth L. út vonalában a régi
9

Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

városrész központja mellett a Kossuth Lajos út, Mártírok út, Virág út kereszteződésének
környéke is súlyponti szerepű. A homoki részeken az egykori alközpont az elmúlt
évtizedekben visszafejlődött, funkciója és szerepe leginkább az oktatási, nevelési
intézmények szempontjából jelentős.
Tiszaföldváron a belterület nagyobb részén a családi házas, falusias beépítés dominál, ám
az épített környezetben jelen vannak egy egészen más karaktert képviselve a többszintes
épületek is. Az épített környezet leglehangolóbb látványa a lepusztult, vagy pusztulóban lévő
épületállomány, amely a településen elszórva sok helyen megjelenik, de a szegregátumok
környezetében fokozottan jelentkezik. Külön ki kell emelni a Homoki városrészt, ahol a
degradáció kifejezetten nagy méreteket ölt és komplex beavatkozást igényel.
A város nem rendelkezik jelentős számú építészeti értékkel, ami van, azt országos vagy
helyi védettség övezi, melyek állapota vegyes. A település meglévő kulturális öröksége
sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek megőrzésére és fejlesztésére fontos
feladata a településnek.
1.1.7 Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)

Tiszaföldvár várost az elmúlt években sajnos nem érintette – az új autóbusz pályaudvar
megépítése, illetőleg a kerékpárút kiépítése kivételével - nagyléptékű, EU támogatott, utazási
komfortot javító közlekedésfejlesztési beruházás.
A vasútnak fontos szerepe van a megyeszékhely, Szolnok, a Főváros, továbbá Debrecen
elérhetőségében. A járásközpontba történő utazáshoz a jelenlegi közlekedési feltételek nem
megfelelőek. A vasút ugyan megfelelő rendszerességgel közlekedik, de a járásközponton
belül ehhez nem kapcsolódik tömegközlekedés.
Tiszaföldvár nagy földrajzi kiterjedtsége, belterülete miatt a helyi autóbuszjáratnak fontos
közlekedési szerepe van, ami biztosítja a vasút és a belváros közintézményeinek
elérhetőségét.
Mivel a lakosság jelentős számban kerékpárral közlekedik, ezért a közlekedésbiztonság
szempontjából fontos, hogy Tiszaföldváron nincs összefüggő kerékpárút hálózat, bár az
elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeképp csaknem 2800 m hosszban épült ki már
kerékpárút. Emellett fontos lenne a kerékpárút hálózat térségi szintű bővítése Martfű és
Cibakháza irányába. Ugyanakkor egyes nevelési-oktatási intézmény, és pl. az OTP mellett
nincs elegendő parkolóhely, az út menti zöldfelületek igénybevétele városképi szempontból
hátrányos.
Tiszaföldvár déli városterületén az egykori szőlőskertek beépítésével magukban hordozzák a
spontán városfejlődés számos problémáját a közlekedési feltételek tekintetében is. Ezek a
problémák elsősorban a szabályozatlan beépítésből (sok utcafrontra épült épület, a
telekhatárok önkéntes, minden tervszerűséget nélkülöző rögzítése) eredő szűk közlekedési
célú (út, járda) felületeket eredményeztek, melyeken a legtöbb esetben a kétirányú forgalom
is nehezen biztosítható.
1.1.8 Közművek és elektronikus hírközlés

A városban több, kisebb léptékű, a városi életminőséget javító beruházásra is sor került.
Ilyen típusú beavatkozások voltak az uniós támogatással 2013-ben megvalósult nyílt és zárt
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a belterület egyes szakaszain, szikkasztó árkok
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karbantartása, újak kialakítása,3 az önkormányzati utak kátyúzása, útalap megerősítése,
burkolat felújítása, közvilágítás, járdahálózat korszerűsítése, bővítése, amelyek mind a
lakosság életminőségére vannak kedvező hatással.
A városi közműhálózatok kiépültek, bővítés szükséges azonban a csatornázás terén, mert
rákötések aránya nem éri el 100%-ot. Tiszaföldvár ivóvízellátása helyi kutakra alapozott, ami
biztonságosabb, mert a város nincs kiszolgáltatva a térségi távvezetékes ellátásból
származó műszaki anomáliáknak. Emellett jelentős a vízmű és szennyvíztisztító
kapacitástartaléka. A város néhány intézményében napelemes rendszer épült ki, ami
jelentős a villamos energia megtakarítást eredményez. A város meglévő termálvize jelenleg
kizárólag a strandon hasznosul. Sajátos módon a kitermelt és nem hasznosított termálvíz
hűtőtóba kerül elvezetésre, miközben egyéb geotermikus energia célú hasznosítása sem
megoldott, igaz erre korábban volt példa.
A város egyes melyfekvésű területein csapadékosabb időjárás esetén megjelenhet a belvíz.
1.1.9 Környezetvédelem, katasztrófavédelem - klímatudatosság/
energiahatékonyság

A település környezeti állapota jónak mondható, de környezetvédelmi szempontból a
talajokra nézve a szélerózió, nitrátérzékenység és az érzékeny felszín alatti vizek
megkövetelik a gondos, jogszabályokat betartó területhasználatot, hulladékgazdálkodást és
szennyvízkezelést. A felszín alatti vizeket a művelésben tartott területeken mezőgazdasági
művelésből és nagyüzemi állattartásból származó eredetű terhelések érik.
Az elmúlt évek beruházásai mind a hulladékgazdálkodás, mind az ivóvízminőség-javítás
terén korszerű és környezeti szempontból kedvező fejlesztéseket hoztak, amelyek
biztonsággal tudják a mostani és a távlati igényeket kielégíteni.
A jelenlévő és potenciális környezetszennyezések fejlesztésekkel csökkenthetők, illetve a
szennyezésekből
következő
esetleges
időben
elhúzódó
káros
folyamatok
megakadályozhatók. Új beruházások (működő állattartó telepek korszerű technológiákkal
történő fejlesztése vagy éppen legeltetés istállós tartás helyett, közüzemi hálózatok
korszerűsítése, belső úthálózati fejlesztések, megújuló energiák hasznosítása, fásítás stb.)
és a szennyvízhálózati bekötések számának további ösztönzésével tud a város és tudnak a
városban élők, gazdálkodók leginkább tenni a környezetminőség fejlesztéséért.
A település adottságai közül katasztrófavédelmi szempontból a mélyfekvésű területek ár- és
belvíz-veszélyeztetettsége számottevő, a Vízkárelhárítási Terv elkészítése 2016 áprilisában
fejeződik be. Az árvízveszély azonban a környező folyók (Tisza, Körös) jól kiépített
gátrendszerének köszönhetően nem jelent számottevő kockázatot. A belvízveszély, a
csapadékok lefolyásának nehézsége azonban jóval kézzelfoghatóbb, amit az egykor jól
kiépített, de helyenként nem megfelelően kezelt és tönkrement csatornarendszer tovább
súlyosbít. A településen belüli csapadékelvezető rendszert az elmúlt évek karbantartásai,
fejlesztései javították, de további beruházásokkal lehet csak a teljes védelmet biztosítani.
A város a klímavédelem szempontjainak érvényesítéséhez a jogszabályok betartása,
betartatása mellett az élhető városi klíma megtartásához hozzájáruló zöldfelületek jövőbeni
fejlesztésével, másrészt az energiahatékonyságot segítő további projektek kidolgozásával és
megvalósításával kíván hozzájárulni.
11

Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

1.2

Városrészi szintű helyzetfeltárás összefoglalása
Városrész 1.
Városrész 1. / Óváros
(Mariháza, Túri tanya, Szigetitanya külterületek)
Lehatárolás: északi határ: külterületi határ
déli határ: Darvas út, Nyíl út, Gyep út. Zöldfa út,
Hold utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Nefelejcs út,
Mártírok út, névtelen utca

A város északi részén található ék alakú
városrész, ami magában foglalja a
Tiszaföldvár
legősibb
részét.
A
települést
déli
irányból
védő
árokrendszert a középkori falu utolsó
tárgyi emlékét, a mai Sánc utca
vonalában, csak a XX. század elején
temették be.
Déli kiterjedtebb területe már más (XX.
század)
városfejlődési
időszak
eredménye. A városrész magában
foglalja a város funkciókkal legjobban
ellátott részét a sajátosan elnyúlt
formájú és két csomóponttal rendelkező
funkcionális városközpontot. Itt található
a város közigazgatási központja és
számos építészeti értéke és turisztikai vonzerői. A Kossuth Lajos út adja a város és a
városrész É-D-i gerincét, a Mártírok útjával és a Virág utcával való találkozása körül található
a város második számú funkcionális városközpontja.
Jelentősebb középületei és közfunkciói: Polgármesteri Hivatal, Tűzoltóság, Okmányiroda
(Kunszentmártoni Járási Hivatal Kirendeltsége), Tiszazugi Földrajzi Múzeum, Városi
Könyvtár, Református templom, Szent István király templom, Tiszaföldvári Evangélikus
templom, Idősek Otthona, Hajnóczy József Gimnázium, Kossuth Lajos Általános Iskola,
Vadárvácska Óvoda, busz pályaudvar, Művelődési Ház. A városrész keleti részén található a
városi sporttelep és a Tiszaföldvári Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping.
Az 1. városrész Tiszaföldvár második legnépesebb városrésze. A városrész társadalmi
helyzetére jellemző az erőteljes elöregedés. Az öregedési index értéke 2011-ben (a 60 év
felettiekre vonatkoztatva): 182,4, ami a városban a legkedvezőtlenebb. A lakónépesség
iskolai végzettsége a városban itt a legmagasabb és a foglalkoztatási mutatóak is
kedvezőbbek, mint a városi átlag.
A lakásállomány a városban a legidősebb, minősége változó, de itt a legalacsonyabb az
alacsony komfortfokozatú és egyszobás lakások aránya. Jelentősebb zöldfelületeket találunk
a Polgármesteri Hivatal környezetében, a Kossuth Lajos út mentén (párhuzamos
utcastruktúra). A közterületek állapota változó. A Kossuth Lajos úttól keletre található
alacsonyabb térszín már belvíznek jobban kitett, veszélyeztetett terület.
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Városrész 2.
Városrész 2. (Őzénhalom külterület)
Lehatárolás: északi határ: Darvas út, Nyíl út, Gyep út. Zöldfa út, Hold út, Bajcsy-Zsilinszky út, Nefelejcs út,
Mártírok út, névtelen utca
déli határ: Remény út és a Podmaniczky út északi telekhatára

A 2. városrész nagyrészt a XX. században alakult ki és fejlődött a történelmi városközpont
folytatásaként. A városrész KNY irányban nyúlik el, a keleti részen jóval szélesebb, mint a
nyugatin. A városrész telekstruktúráját tekintve a Kossuth Lajos úttól keletre eső rész jóval
szabályosabb és rendezettebb, mint a városrész nyugati nyúlványában.
A városrész a legnépesebb Tiszaföldváron a teljes lakónépesség közel 40%-a (38%) él itt. A
városrész általános társadalmi képe átlagosnak mondható a városi átlagokhoz képest, és
többnyire az 1. városrész jellemzői felé ”húz”. Korszerkezete hasonló mértékben öregedő,
foglalkozatási jellemzői kedvezőbbek, mint a városi átlag, viszont magas az alacsony
presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya.
E városrészben van a legnagyobb lakásállomány is, melynek minőségét jellemzi, hogy az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya már a 3. városrész kedvezőtlen értékeihez közelít.
Itt megmutatkoznak a belső különbségek, hiszen a városrész nyugati területének
leromlottabb lakásállománya rontja az átlagértékeket.
A városrész keleti részének fejlődését potenciálisan dinamizálhatja a nemrégiben megépített
442. sz., várost elkerülő út. Itt található a város vasútállomása is, aminek állapota romló és
forgalma is szerény. A perifériális utcákban (József Attila és Mártírok út közötti tömbökben)
koncentráltan kedvezőtlenebb státuszú lakosság jelenik meg (lásd KSH szegregáció térkép),
de mivel a népesség nem éri el a kritikus 50 főt, itt nincsenek KSH definíciónak megfelelő
szegregátumok, ugyanakkor a probléma jelen van és figyelmet igényel.
A városrész központi része az 1. városrész városközponti részének szerves folytatása, tehát
itt az üzletek sűrűsége nagyobb, elérhetőségük kedvezőbb. Intézmények közül van egy
óvodai tagintézmény (Vadárvácska Óvoda), illetve az Ószőlői Általános Iskola telephelye a
Malom úton. Egyik intézményben sem kiugróan magas a HH és HHH gyermekek aránya, ez
inkább a Belterületi Óvoda, Homoki Óvoda, Homoki Iskola, és a Kossuth Iskolában jellemző.
A városrész nyugati része a szociális szempontból veszélyeztetett népesség lakhelye – itt
megjelenik a mélyszegénység is. Ezen a területen található a város öt szegregátumából
három (lásd részletesen alább). A területen sok az erősen leromlott állapotú lakóépület (sok
ház bérleményként működik), a kertek jellemzően nincsenek megművelve. Az elhagyatott
épületekben esetenként drogozás zajlik, ami ellen a rendőrség fellépése a lakosság szerint
nem elég hatékony.
A városrész nyugati részében a szegregátumok szomszédságában található a város
egyetlen temetője is.
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Városrész 3.
Lehatárolás: északi határ: Remény út és a Podmaniczky út északi telekhatára; déli határ: Döbrei János út

A tömbös elhelyezkedésű 3. városrész, egészen más területhasználattal és telekstruktúrával
jellemezhető, mint északi szomszédja. A homokos területen található 3. városrész külső
jegyeit tekintve a 4. városrésszel mutat már több hasonlóságot. A telkek igen nagy méretűek,
gazdálkodásra alkalmasak. Az utcák az Ószőlő Fő útra merőlegesek, leginkább feltáró út
szélességűek és átkötések alig vannak közöttük.
A városrész társadalma jóval fiatalosabb, mint az 1. és 2. városrészé. Ugyanakkor, a helyiek
iskolai végzettséget tekintve jobb helyzetben vannak, mint a 2. városrészben – magasabb a
felsőfokú végzettségűek aránya és kisebb arányú a csak általános iskolai végzettségűek
jelenléte. A KSH által vizsgált további társadalmi jellemzőinek értéke a 2. városrészével
azonos, vagy annál némileg kedvezőtlenebb.
A lakásállomány csupán 970 db lakóépület számlál, ebben viszont 2366 fő él. 2,44 fő jut egy
lakásra, ami nagyobb háztartásokat jelent, mint a város északi felében. A lakások
komfortfokozata azonban ezzel együtt kedvezőtlenebb (de mégsem annyira, mint a 4.
városrészben). Az egyszobás lakások aránya a városi átlag felett van, ami további
kedvezőtlen jellemzője a lakásállománynak.
A városrészben az elérhető kereskedelmi és üzleti szolgáltatások száma alacsonyabb, mint
az 1. vagy 2. városrészben, de még mindig közelít a második városrészben jellemzőhöz.
Nincs gyógyszerár, bankfiók vagy bankterminál, és étterem sem, viszont az italboltok száma
magasabb, mint az 1. városrészben. A városrészben található a Papp Bertalan Ószőlői
Általános Iskola és a Homoki Óvoda tagintézménye (Ószőlő Fő út 62.).
A városrészt délről határoló Döbrei János utcán található a Homoki Óvoda és a Homoki
Általános Iskolai is. A gyerekek többnyire kerékpárral közlekednek az oktatási
intézményekbe – nincs biztonságos kerékpárút. Itt egy kisebb alközpont alakult ki, ami
korábban fejlettebb volt – több köz és kereskedelmi szolgáltatás volt elérhető, mint ma. A
városrészben található a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Speciális Iskola és
Gyermekotthon (Beniczky Géza út), amihez több ha-nyi terület tartozik. Az oktatási
intézmények helyközi buszjáratokkal elérhetőek.
Városrész 4.
Városrész 4. (Béketelep, Laposiszőlő külterületek)
Lehatárolás:
északi határ: Döbrei János út
déli határ: Cibakháza külterületi határ

A 4. városrész Tiszaföldvár legdélebbi városrésze. Észak-kelet dél-nyugat irányban elnyúlt
formájú. Az eredeti területhasználat jellegét és a telekstruktúrát tekintve a 3. városrésszel
mutat rokonságot, ugyanakkor a településkép jóval elhanyagoltabb és lepusztultabb. Vannak
burkolatlan belterületi útszakaszok és a csatornázás is csak kis mértékben érte el a területet.
A városrész társadalma minden KSH által vizsgált jellemzőt tekintve itt a legrosszabb. A helyi
társadalom fiatalos korstruktúrájú, de nagy számban él itt egyedülálló idős ember is. A
képzettség és foglalkoztatási adatok kétségbeejtően kedvezőtlenek. Az itt élők 22%-a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, de sok olyan, főleg roma származású
lakos él itt, akinek az általános iskolát nem sikerült teljesítenie.
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A városba utóbbi években érkező bevándorló lakosok – máshonnan különféle okokból
kiszorult roma családok – jellemzően ebben a városrészben telepednek le. Mivel ingatlant
nem tudnak vásárolni, lakásokat bérlenek. Nem ritka az önkényes lakásfoglalás, illetve, hogy
az elhagyott lakások minden mozdítható darabját elhordják és értékesítik. A garázdaság és
egyéb bűnesetek nem ritkák. A helyi társadalom körében jellemzőek a deviáns
viselkedésformák (az alkoholfogyasztás és a drogozás). Számos veszélyeztetett gyermek jár
innen a Homoki Óvodába és a Homoki Általános Iskolába, ahol a HH és HHH-s gyerekek
aránya 60%.
Az épületállomány egy része rendkívül leromlott állapota mellett a környezet is kétségbeejtő
helyzetben van. A volt homokkitermelő üregeket szemétlerakóknak használja a helyi
lakosság. A probléma, hogy a területet külső szemétlerakók is használják, akik nem csak
háztartási szemetet, hanem esetenként építési hulladékot és veszélyes anyagokat is
leraknak a területen.
Északi határa a Döbrei János út, ahol elérhető néhány köz és kereskedelmi szolgáltatás, de
magán a településrészen belül alig vannak kereskedelmi egységek (három italbolt és három
szakbolt), ami a rendkívül alacsony vásárlóerőnek tudható be. Szomorú, és a lakosok
életformáját tükrözi, hogy három italbolt is megél a területen, miközben mindössze 1
élelmiszer és 1 vegyesbolt van. A városrészhez köthető a Homoki vasúti megállóhely, ami
rendkívül elhanyagolt állapotú.
A városrész déli részében két szegregátum található, ami gyakorlatilag összefügg
egymással. (lásd alább)
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1.3

Városi szintű SWOT analízis

BELSŐ TÉNYEZŐK: Belső tényezők (SW) vonatkozási területe: a város és szűkebb
térsége.
Erősségek

Gyengeségek

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák

az alacsony végzettségűek magas aránya
munkaerőforrást jelent a folyamatban lévő
beruházások munkaerőigényének
kielégítésére













a város népessége elöregedő
a városban több mint egy évtizede fogy a
népesség, aminek jelentős összetevője a
negatív vándorlási egyenleg
a várost elsősorban fiatal, magasabban
képzett csoportok hagyják el
alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya –
növekedésük üteme elmarad a megyei és
országos értékektől
az átlagjövedelmek alacsonyak megyei
összehasonlításban, ugyanakkor kedvezőbb
a helyzet, mint a járás településeinek
többségében
a városban súlyos társadalmi problémák
halmozódtak fel, növekszik a
mélyszegénységben élők csoportja, gyakori a
gyermekszegénység – magas a HH és HHHgyerekek aránya, különösen a Homok
városrészhez köthető intézményekben
a városban 5 szegregátum található
elterjedtek a deviáns viselkedésformák,
drogfogyasztás és gyakoribbá vált a
bűnesetek száma
alacsony szintű az egészségtudatosság

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint településfejlesztési
erő
 egyes városi programok térségi/megyei
 a helyi civil szervezetek a közfeladat ellátási
programokká nőtték ki magukat: Paprikás
rendszerbe egyáltalán nem, vagy csak
Ételek Főzőversenye, Motoros találkozó
esetenként kapcsolódnak be
 a városban a Tiszazugi Földrajzi Múzeum és
 A település lakossága (egyének, vállalkozók)
a Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók
nem vesz rész közösségként a város
Köre Egyesület civil szervezet által
jövőjének alakításában
működtetett Városi Galéria térségi
vonzáskörrel rendelkezik
 a Földvárak Szövetségében való tagság
fontos identitásformáló és közösség
összetartó erőt jelent
 a 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
hagyományai erősek a településen
3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
 a város rendelkezik középfokú oktatási
 az oktatási intézmények tanulólétszáma évek
intézménnyel, aminek vonzáskörzete
óta csökken
átnyúlik a megyehatáron túl
 az oktatási intézmények infrastrukturális
 az egészségügyi és a szociális és
állapota minden képzési szinten jelentős és
gyermekvédelmi intézmények megfelelő
sürgős beavatkozásokat igényel (óvodák,
infrastrukturális körülmények között végzik
általános iskolák és a középiskola is), a KLIK
feladatukat
nem végzett jelentősebb rekonstrukciós
munkákat
 jelentős prevenciós és szűrő tevékenység
zajlik a városban
 az óvodákba hamarosan komoly munkaerő
problémák jelentkeznek (óvodapedagógusok
 számos szakellátás elérhető térítéses
kiöregedése - hiánya)
formában, ami pótolja az OEP szakellátó
intézményt (nem kötelező önkormányzati
 a háziorvosok átlagéletkora 50 év felett van,
feladat)
hamarosan praxisüresedések várhatók,
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Erősségek



Gyengeségek


a városban bentlakásos Idősek Otthona
működik, amire jelentős térségi igény
mutatkozik
a város (külterületével) 2015-ben
kapcsolódott a helyi LEADER közösséghez




4. Gazdaság szerkezet és dinamika
 A korábbi martfűi ipari kapacitásokra épülő
ipari termelési hagyományok és kapcsolatok
működnek a városban
 Helyi kis- és középvállalkozások képviselik a
legfontosabb helyi iparágakat, pl.
fémfeldolgozás, cipőkészítés, varroda
 A helyi KKV-k között több jelentős
nemzetközi kapcsolatokkal, piacokkal,
beszállítókkal rendelkező cég található.
 A város több jelentős – de fejlesztésre váró –
turisztikai potenciállal rendelkezik (termálvíz,
pálinkafőzés, lovas attrakciók, Tisza part
stb.).
 A helyi mezőgazdasági termelés nagy
tradíciókkal bíró és jó adottságokkal
rendelkezik
 A helyi szeszfőzés és kereskedelem
országos és nemzetközi szintű képviselője
működik a városban.
 A helyi szolgáltató és kereskedelmi
egységek biztosítják a lakosság ellátását.
















5. Táji és természeti adottságok
 tájképi értékek
 feltárt termálvagyon
 kiváló minőségű termőterületek nagy aránya
 természeti értékek, kultúrtörténeti értékek
(védett területek, ex lege védett értékek
/szikes tó, kunhalmok/)
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ugyanakkor gyér az érdeklődés irántuk,
a közszolgáltatások végzésében sem
egyházi, sem pedig civil szervezetek nem
vállalnak jelentősebb szerepet
a sport oktatási intézményekhez kötött
infrastruktúrája leromlott, a kor igényeinek
messze nem megfelelő
a gyógyvízű strandon OEP finanszírozású
kezelések nem érhetők el (a helyiek és a
térségi lakosok számára)

Nincs a városban nagy gazdasági erővel
rendelkező, meghatározó nagyvállalkozás.
Nincs a városban ipari park vagy
előközművesített, kiajánlható iparterület.
A helyi gazdaságban jellemző az
alacsonyabb termelékenységű
mezőgazdasági és ipari munkahelyek
jelentősebb száma, ami alacsony
bérszínvonalat eredményez.
A városban jelentősebb külső működő tőke
beruházás nem történt.
A termálvíz turisztikai és agrártermelési
hasznosítása alacsony szintű, illetve nem
létezik.
A helyi turisztikai infrastruktúra kialakulatlan.
A helyi vállalkozások közötti
együttműködések, kapcsolatok nem
jellemzők.
Eltűnőben van a korábban jelentős
gyümölcs- és szőlőtermelés, a kapcsolódó
szakmai ismeretek és tradíciók kihalnak.
A Homoki területen szétaprózódott
telekstruktúra nem teszi lehetővé a
versenyképes agrártermelést.
A helyi foglalkoztatásban a bérek igen
alacsony szinten vannak.
A helyi szeszfőzés alapanyagait helyben
nem képesek előállítani.
A magasabb szintű igényeket kielégítő
szálláshely és vendéglátóhely nem található
a városban.
A városnak szinte semmilyen előnyöket
jelentő (pl. turizmus, rekreáció) kapcsolata
nincs a Tiszával.

monokultúrás gazdálkodás
öntözőcsatorna-rendszer alulhasznosított
egykor hagyományos tájhasználati formák
visszaszorulása (szőlőtermesztés,
legeltetés)
megújuló energiaforrások
kihasználatlansága (termálenergia)
nitrátérzékenység, szikesedés, aszályos
területek jelenléte
a természeti táj kevés embernek jelent
megélhetést, kevés kézben összpontosuló
javak
eredetei ökológiai rendszerek
felmorzsolódtak, alacsony a természetközeli
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Erősségek

Gyengeségek
társulások aránya

6. Zöldfelületek
 zöldfelületek fenntartásában közmunkások
bevonása
 településközponti részeken fejlesztési
elképzelések az állapotok javítására
 elmúlt években jelentősebb fásítások
történtek (kerékpárút, temetőkert)
 meglévő zöldterületek, parkok a
városközpontban







7. Épített környezet (épített örökség is)
 részben megújult, ill. új önkormányzati
tulajdon közintézmények (pl. rendelő,
bölcsőde, Idősek Otthona)
 sok közintézmény akadálymentesített
 egyházi kezdeményezéssel részben
megújult értékek (templom)
 számos bemutatásra érdemes régészeti
lelőhely, természeti érték és építészeti
örökség található a város területén.







8. Közlekedési hálózat és minősége (belső)
 Új, korszerű autóbusz pályaudvar léte
 Menetrend szerinti, helyi autóbuszjárat
közlekedik
 A vasút megfelelő összeköttetést biztosít a
megyeszékhely, Szolnok, illetve a
járásszékhely, Kunszentmárton felé.
 A helyi forgalomban jelentős szerepe van az
aktív (kerékpáros, gyalogos) közlekedési
módoknak.
 Kedvező baleseti statisztikák.
 Városhoz közel üzemelő kompjárat a Tiszán
(Vezseny-Tiszaföldvár).
 A város belterületét elkerülő út léte (442.sz.
főút).
 A parkolásért nem kell fizetni
 Meglévő kerékpárút hálózat
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magas esztétikai értékkel bíró, közösségi tér
szerepét is betöltő közcélú zöldfelület alig
van
gyakori a rongálás /útsorfák/
Homoki városrészen nagy területen vannak
elhanyagolt, felhagyott porták ahol gyakori
az illegális hulladéklerakás, falopás
a település nem rendelkezik fakataszterrel
a koronamegújító gallyazás gyakorlata nem
elterjedt, helyette fák kivágása történik

öregedő épületállomány, szlömösödő
területeken a teljes leépülés figyelhető meg
szociális bérlakások állapota rossz
sok a felújítandó közintézmény
akadálymentesítés nem mindenhol
megoldott
felemás településközponti arculat, helyi és
országos védelem alatt álló épített örökség
állapota romló

Tiszaföldvár vasútállomás környékének és
Homok megállóhely és környékének rossz
állapota
A városnak közvetlen gyorsforgalmi
úthálózati kapcsolata nincsen.
A helyi közösségi közlekedés körforgalmú
viszonylata nem fedi le várost, az egyes
területek kiszolgálási szintje komoly
különbségeket mutat.
Az autóbuszmegállók kiépítettsége alacsony
minőségi színvonalú.
A Kossuth és Mártírok utcák kereszteződése
balesetveszélyes, kiépítettsége nem
megfelelő.
Nincs összefüggő kerékpárút hálózat a
városon belül, a kiépítettség szakaszos és
hiányzik a térségi hálózati kapcsolat Martfű
és Cibakháza felé.
Nincs elegendő parkolóhely az intézmények
mellett.
A város belterületi úthálózatának csak 70% az ellátott szilárd burkolattal.
A fizetős elkerülő út miatt magas a belterületi
főút átmenő teherforgalma.
A járásszékhely közigazgatási funkcióinak
elérése tömegközlekedési eszközökkel
(vasút, autóbusz) gyenge színvonalú
Kevés a kijelölt gyalogos, kerékpáros
átkelőhelyek száma
A gyalogjárdák jelentős mennyiségi,
minőségi fejlesztést igényelnek
a fő közlekedési útvonalak a belterületen
nagyon rossz állapotban vannak (Kossuth L.
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Erősségek

Gyengeségek
út 4633sz., Döbrei út 46334

9.Közművek és elektronikus hírközlés
 Helyi kutakra alapozott, biztonságos
ivóvízellátás
 Jelentős a vízmű és a szennyvíztisztító
kapacitástartaléka
 Magas szinten kiépített és rákötési arányú
települési közmű hálózat (víz, gáz, villany,
csatorna)
 Kiépült média-hálózat és elérhető
mobilszolgáltatás, jó lefedettség
 Közel teljes körű közvilágítási rendszer
 Több közintézményben megvalósult a
megújuló energiaforrás (napelem)
hasznosítása
 elmúlt években a csapadékelvezető
rendszerben fejlesztések valósultak meg







A szennyvíz-hálózat kiépítettsége és
rákötések aránya nem 100%-os
Belvízveszély
Jellemző a nyílt árkos csapadékvízelvezetés, szikkasztás, feliszapolódott árkok
Geotermikus energia célra nincs hasznosítva
a meglévő termálvízkincs
belvízelvezető rendszer karbantartásának
hiányosságai

10. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
 nagyon jó adottság a termálenergia további
 talajok minőségét rontja az intenzív
hasznosítása terén
nagyüzemi gazdálkodás
 rekultivált hulladéklerakó
 illegális hulladéklerakások, amit az
elhanyagolt településrészek tovább
 kevés ipari szennyező jelenléte
indukálnak
 a hagyományos(fa és szén) fűtés terjedése
növeli a levegőszennyezettséget

KÜLSŐ TÉNYEZŐK: Külső tényezők (OT) vonatkozási területe – minden, ami ezen kívül
van egészen a globális szintig.

Lehetőségek

Veszélyek

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
 a településekre irányuló migráció elsődleges
meghatározó eleme a magas életminőség,
ennek biztosításával migrációs nyereségre
számíthat a város
 születést támogató kormányzati program



európai, illetve országos tendencia a
népességcsökkenés és elöregedés
 növekednek a területi különbségek
Magyarországon
 a csökkenő országos népességen belül a
magasabb mobilitású és kedvezőbb
társadalmi helyzetű csoportok elköltözése
2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint településfejlesztési
erő
 az alulról építkező, helyi kezdeményezések
 a különféle globális médiumokon érkező
Európa szerte felértékelődnek, az
kulturális hatások elvonják a fiatalok
önkormányzatok nagyban támaszkodnak a
figyelmét a helyi értékekről
helyi közösség aktív részvételére
3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
 a gyakorlat orientált képzésre épülő oktatás
 a KLIK és az önkormányzatok
folyamatos felértékelődése és erősítésének
együttműködése általában nem
célja országosan
zökkenőmentes
 a segélyezés tekintetében a jogkörök
 a szociális ellátás központi átszervezése
jelentős része járási szintre kerül (2015.
miatt csökken a személyes kapcsolattatás
március 1.) – egységesül az adatbázis,
lehetősége a rászorulókkal
többszörös jogcímű segélyezés lehetősége
csökken, várhatóan csökken a
szegregátumokat érintő és hatékony
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Lehetőségek

Veszélyek

beavatkozást ellehetetlenítő rendkívül erős
mobilitás


Az EU –s forrásokon kívül az Integrációs
Pedagógiai Rendszer is forrást biztosít a
jelentős számú hátrányos helyzetű
gyerekeket befogadó intézmények számára

4. Gazdaság szerkezet és dinamika
 A jó minőségű agrártermények iránti kereslet
nemzetközi szinten is nő.
 A prémium minőségű magyar pálinka hazai
fogyasztása és nemzetközi ismertsége nő.
 Jelentős külső igény létezik a helyi
vonzerőkre, mint a jó minőségű termál- és
gyógyvíz, vagy a lovasturizmus adottságai.
 A meglévő cipőipari tradíciókra és szakmai
ismeretekre van nemzetközi kereslet.
 A Szolnok-Martfű térség iránti külső
beruházói érdeklődés átterjedhet
Tiszaföldvárra is.









A környező települések gazdasági
potenciáljának magasabb szintje tartóssá
válik.
A működőtőke beruházások továbbra is
elkerüli a várost.
A külső - főleg külföldi - munkahelyek
vonzásával a helyi kínálat nem tud
versenyezni, a képzett, fiatal munkaerő
elvándorol.
A város közúti elérhetősége nem javul.
A rendelkezésre álló helyi és térségi
munkaerő képzettsége nem felel meg a helyi
és betelepülő vállalkozások igényeinek.
Nem sikerül külső befektetőt találni a
szükséges minőségi szálláshely
fejlesztésekhez.

5. Táji és természeti adottságok
 Az országos védelem alatt álló természeti
 A megmaradt kunhalom teljes eltűnése
területek növekedése, védelembehelyezése
 Az időjárási viszonyok egyre
 A természeti értékek társadalmi
szélsőségesebbé válnak
felértékelődése
 Monokultúrás szántóföldi növénytermesztés
 Támogatási rendszerekben a hagyományos
rögzülése
gazdálkodási formák felértékelődése
 A pályázatokhoz szükséges önrész hiánya
 Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek
kihasználása: egészségturizmus,
természetjárás, kerékpáros turizmus,
sportolási lehetőségek
 Uniós pályázati lehetőségek
6. Zöldfelületek
 közmunkások értéktermelő munkavégzése
 a belterületi nagyobb zöldfelületi fejlesztések
lehetséges a helyi erőforrásokra építve pl.
támogatási források nélkül elmaradnak
zöldségtermesztés helyi konyhára
 beruházások, fejlesztések káros hatásai
 zöldfelületi elemek fejlesztése, megtöltése
(beépítés növekedése, zöldterület
tartalommal, intenzív, magas díszértékű
csökkenése)
zöldfelületekkel a városi arculat javítása
 zöldfelületek elemek tönkremennek
 országszerte elterjedt gyakorlat helyi
(vandalizmus)
rendeleti szintű szabályozás készítése a
klímatudatos közterületi növényállomány
telepítésére, gondozására
7. Épített környezet (épített örökség is)
 A felújításra szoruló épületek kisebb javítási,
 Az épített örökség védelmére, megőrzésére
felújítási munkálatainál a közmunkások
és hasznosítására a Kormányzatnak nincs
bevonása
támogató politikája (adókedvezmény,
támogatás)
 A LEADER típusú források alkalmasak a
kisebb beavatkozások következetes
végrehajtására
 A régészeti lelőhelyek bemutatása oktatási
és turisztikai céllal országszerte egyre
gyakoribb módja azok megőrzésének
8. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső) - Közművek és elektronikus hírközlés
 Az elkészült Környezetalakítási terv több
 Állami kezdeményezésű, várost érintő közúti
közlekedésfejlesztési elemet is tartalmaz,
és vasúti fejlesztés a közeljövőben nem
várható
 A települések közelsége lehetőséget kínál
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Lehetőségek

Veszélyek


mikro-térségi kerékpáros hálózat kiépítésére
(elsősorban Martfű és Cibakháza
vonatkozásában)







9. Közművek és elektronikus hírközlés
 A szennyvíz tisztítás során keletkező
szennyvíziszap hasznosítása (mg.-i
kihelyezés, komposztálás stb.)
 Ivóvízminőség javító, és a szennyvíz
elvezetés fejlesztésére rendelkezésre álló
EU források
 A megújuló (nap, szél, geotermikus) és
alternatív energiahordozók (biomassza)
alkalmazására egyre több, helyben is
adaptálható technológia hozzáférhető,
elérhető
 A meglévő termálvíz geotermikus célú
hasznosítása.





A motorizáció dinamikus növekedése, mely a
gépjármű közlekedés elsőbbségét követeli a
fejlesztések során.
A gépjármű közlekedés igényeinek korlátlan
kielégítése, növekvő forgalmi nehézségek,
gyaloglási és kerékpározási kedv
csökkenése.
A helyközi és távolsági közösségi
közlekedés finanszírozása az államtól függ,
a bizonytalanság ronthatja a használat
arányát, amely növelheti a
gépjárműhasználatot, mely a közlekedési
infrastruktúra fejlesztését is meghatározza.
A gyalogos-kerékpáros forgalom
növekedése a közös használatú felületeken
a forgalombiztonság romlásához vezethet.
Az útdíjak növekedése a belterületen
átmenő forgalmat növeli.

Klímaváltozással együtt járó szélsőséges
időjárási események (káresemények, belvíz,
csapadékvíz-hálózat túlterhelése)
A gázfogyasztók aránya csökken, áttérés a
szilárd tüzelésre, ami által romlik a
levegőminőség, emelkedik a CO2 kibocsátás
Ivóvízbázis szennyeződése külső havária
okból.

10. Környezetvédelem – klímatudatosság, energiahatékonyság
 A megújuló energiahordozók pozíciója
 A gazdasági nehézségeinek hatására még
erősödik, kapcsolódó energiahatékonyságot
kevesebben használnak vezetékes
segítő fejlesztésekre nagyobb források
energiahordozót, amely kedvezőtlen légköri
(ERFA)
viszonyoknál rontják a környezeti állapotokat
 Klímatudatos városfejlesztési célok előnyben
 Kedvezőtlen támogatási, pályázati
részesítése
konstrukciók jelennek meg
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2.

Középtávú
stratégiai
összefüggései

2.1

célok

és

azok

A város stratégiai céljait befolyásoló magasabb területi szintű
célok

Tiszaföldvár város stratégiai céljainak illeszkedni szükséges a magasabb területi szintű
célokhoz. A magasabb területi szintű célok
2.1.1 EU tematikus célok

Az Európa 2020 Stratégia három fő prioritással rendelkezik:
I.

Smart = okos, intelligens: tudáson és innováción alapuló gazdaság

II.

Sustainable = fenntartható:
versenyképesebb gazdaság

III.

Inclusive = befogadó: magas szintű foglalkoztatás, szociális és területi kohézió

erőforrás

hatékonyabb,

környezetbarátabb

és

Az EU Kohéziós politikájának célján belül a hangsúly a felzárkóztatásról áthelyeződik az
egész EU versenyképességének fokozására a globális versenyben. Megmarad a
fejletlenebb régiók támogatási prioritása, de már nem csak a felzárkóztatás a cél.
A tematikus koncentráció egyre erőteljesebb. 11 tematikus cél fogalmazódott meg és ezeken
belül beruházási prioritásokról beszélünk. A tematikus koncentráció lényege, hogy az ERFA
források meghatározott %-os felhasználása történik három célterületen: K+F+I, a KKV
fejlesztés, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra történő átállás. Az ERFA
források min. 5%-át integrált városfejlesztésre kell fordítani. Az ESZA források min.
20%-a a társadalmi befogadást célozza.
A hazai tervezést alapjaiban befolyásoló 11 tematikus cél:
1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja: „A kutatás és fejlesztés feltételeinek javítása
különösen azt célozva, hogy e területen a köz- és magánszféra beruházásainak együttes
mértéke a GDP 3 %-a legyen.”
2. Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának
és minőségének javítása
Az integrált iránymutatás megfogalmazása szerint „a tagállamoknak támogatniuk kell a nagy
sebességű internet bevezetését és térnyerését, mivel ez a tudáshoz való hozzáférés és a
tudás létrehozásában való részvétel kulcsfontosságú eszköze.”1 Az európai digitális
menetrend2 célja, hogy a nagy sebességű és szupergyors internet és interoperábilis
alkalmazások használatával, az egységes digitális piac megvalósítása és az innovációs
lehetőségek kiaknázása révén intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést
1
2

Integrált iránymutatás, 4. iránymutatás.
Az európai digitális menetrend, COM(2010) 245 végleges/2.
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érjen el.3 Az információs és kommunikációs technológiák (ikt) jelentősen előmozdítják a
számos területre kiterjedő gazdasági növekedést, innovációt és termelékenységet.
3. A kkv-k, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) és a halászati és az akvakultúraágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása
Az európai gazdaság gerincét a kis- és középvállalkozások alkotják, amelyek a növekedés, a
munkahelyteremtés és a kohézió legfontosabb mozgatórugói, tekintve, hogy a
magánszférában a meglévő munkahelyek kétharmadát, az európai uniós vállalkozások által
előállított teljes hozzáadott értéknek pedig 58 %-át ezek biztosítják. Ezért a kkv-kra irányuló
befektetés jelentősen hozzájárul a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a
kohézióhoz. A kkv-k szerepe egyértelmű a globális tudásalapú gazdaságban lezajló
szerkezetátalakulás és átmenet kezelésében, illetve az új munkalehetőségek
megteremtésében. A kkv-k önmagukban nem képesek nagyszabású értékláncokat
kialakítani, ezért erősen függnek a származási régióikon belül és kívül kialakított
kapcsolataiktól.
4. A karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja: „Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az
1990-es szinthez képest 20 %-kal való csökkentése, vagy megfelelő feltételek esetén 30 %os csökkentése; a megújuló energiaforrások arányának 20%-ra való növelése a teljes
energiafogyasztásra vetítve, és az energiahatékonyság 20%-kal történő növelése érdekében
tett lépések.”
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés
előmozdítása
„Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című fehér
könyv4 megállapítja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás európai uniós keretét, többek
között a célkitűzéseket és a tevékenységeket. A „Természeti csapások és az ember okozta
katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció”5 és „A katasztrófákra adott uniós
válasz erősítése felé: a polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás szerepe”6 című
közlemények a kockázatmegelőzéssel és kezeléssel kapcsolatos európai uniós
megközelítés legfontosabb elemeit határozzák meg.
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
Az „Erőforrás-hatékony Európa” című kiemelt kezdeményezés7 célja egy olyan politikai keret
létrehozása, amely támogatja az erőforrás-hatékony és karbonszegény gazdaság felé való
elmozdulást. Az integrált iránymutatás kifejezi azt az igényt, hogy a tagállamok
szétválasszák a gazdasági növekedést és az erőforrások felhasználását, a környezeti
kihívásokat növekedési lehetőségekké alakítsák, valamint a természeti erőforrásokat
hatékonyabban használják fel. A környezetvédelemmel kapcsolatos egyedi célok az uniós
környezetvédelmi vívmányokban és európai uniós szinten kerültek meghatározásra.
3

4
5
6
7

48. kötelezettségvállalás: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Kiemelt kezdeményezés: európai digitális menetrend”.
Fehér könyv – Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé, COM(2009) 147 végleges.
COM(2009) 82.
COM(2010) 600.
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a
Régiók Bizottságának – Erőforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő kiemelt
kezdeményezés, COM(2011) 21.

23

Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban
A közlekedésről szóló fehér könyv8 felvázolja a versenyképes és erőforrás-hatékony
közlekedési rendszerrel kapcsolatos elképzeléseket és rávilágít, hogy a közlekedési
ágazatban az 1990. évihez képest 2050-re legalább 60 %-kal csökkenteni kell az
üvegházhatású gázokat. A KSK-alapokra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy a fenntartható
közlekedési formákra és a legnagyobb európai hozzáadott értéket képviselő területekre, a
transzeurópai hálózatokra irányuló beruházásokra kell összpontosítani.9
8. A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja:
„A 20–64 éves nők és férfiak foglalkoztatási rátájának 75 %-ra növelése, többek között a
fiatalok, az idősebb munkavállalók és az alacsony képzettségű munkavállalók nagyobb
mértékű foglalkoztatása, valamint a legális migránsok fokozottabb integrációja révén.”
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja:
„A társadalmi befogadás elősegítése, mindenekelőtt a szegénység csökkentése révén
legalább 20 millió embert emelve ki a szegénységi küszöb és a kirekesztődés általi
fenyegetettségből.”
10. Beruházások az oktatás, a képességfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás
területén
Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja:
„A képzettségi szint javítása, különösen törekedve a korai iskolaelhagyás arányának 10 %nál alacsonyabb szintre való csökkentésére, és legalább 40 %-ra növelve a felsőfokú vagy
annak megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 éves korúak arányát.”
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás
A strukturális kiigazítások elősegítése érdekében minden szinten és minden területen növelni
kell az intézményi és igazgatási kapacitást, valamint elő kell segíteni a jó kormányzás
elvének érvényesülését. A szabályozási és adminisztratív terhek csökkentése, továbbá a
magas szintű átláthatóságra, feddhetetlenségre és elszámoltathatóságra vonatkozó normák
közigazgatásban történő előmozdítása a termelékenység növeléséhez, valamint a
versenyképesség fokozásához is hozzájárul. Ebben a tekintetben előtérbe kell helyezni az
állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését és a közigazgatás
átláthatóságának, feddhetetlenségének és minőségének javítását, továbbá a
közszolgáltatás-nyújtás hatékonyságának növelését minden ágazatban (többek között a
szakpolitikák kidolgozásában résztvevő munkavállalók készségeinek javításán, szervezeti
innovációkon, az e-kormányzáson és az innovatív megoldások közbeszerzésén keresztül).

8

9

Fehér könyv: Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforráshatékony közlekedési rendszer felé, COM(2011) 144 végleges.
Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós
iránymutatásokról, COM(2011) 0650/2.
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Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra:
Magyarország és az EU között kötött a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó
Partnerségi Megállapodás tartalmazza az ország jelentősebb kihívásait, és az uniós irányok
fényében fejlesztési prioritásokat tűz ki Magyarország számára.
A dokumentum egyik fő tartalmi eleme, hogy bemutatja az ország, mint tagállam miként járul
hozzá az EU céljaihoz a 2020-ig terjedő tervezési időszakban. Az EU szintű célokat az
Európa 2020 Stratégia, valamint a belőle – a fejlesztések fókuszáltsága érdekében –
levezetett 11 tematikus célt jelölt ki. (ezek ismertetése fentebb megtörtént).
2.1.2 Megyei területfejlesztési koncepció és program

Megyei szinten két jelentős fejlesztési dokumentum került elfogadásra az utóbbi években:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2021-2030 (Jóváhagyta: a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.30.) számú határozatával);
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 (Jóváhagyta: JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 12/2021. (III.30.) számú határozatával).
Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja három átfogó célt (2030)
tartalmaz:
A1. BŐVÜLŐ GAZDASÁG – Kapcsolódás a makrogazdasági fejlődési tengelyekre;
A2. ÉLTETŐ ÉS ÉLHETŐ KÖRNYEZET – Társadalom - kultúrtájak dinamikus
egyensúlya;
A3. EMELKEDŐ KÖZJÓ – Gyarapodó - együttműködő társadalom.
Az átfogó célok rövidebb távú stratégiai szintű értelmezése jóval komplexebb. A program a
stratégiai célokat területi, specifikus és horizontális célok vonatkozásában értelmezi. A
specifikus és horizontális célok minden tájegységre egyaránt, különbségtétel nélkül
értelmezendők.
TERÜLETI CÉLOK
T1) ÚJ NÖVEKEDÉSI ÖVEZET – Jászság és a szolnoki településegyüttes Budapest
kiteljesedő erőterében
T2) FELZÁRKÓZÓ TISZÁNTÚLI TÉRSÉGEK – Új lehetőségek a belső periférikus
helyzet felszámolására
T3) FORMÁLÓDÓ TISZA-ÖKORÉGIÓ – Nemzetközi együttműködés a fenntartható
Tisza-völgyért

A programban megfogalmazott specifikus és horizontális célok a megyére vonatkozóan:
SPECIFIKUS CÉLOK
S1) ÉPÍTŐ MUNKA – A munkába állás feltételeinek fejlesztése a gazdasági
növekedés, valamint a területi és társadalmi felzárkózás érdekében
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S2) ÉRTÉKŐRZŐ TÁJHASZNÁLAT
természetközeli turizmus

–

Megújuló

agrárium

és

kiteljesedő

S3) VONZÓ TELEPÜLÉSEK – Komfortosodó városok, községek
S4) ÉRVÉNYESÜLŐ KÖZAKARAT – A helyi társadalom bevonása a fejlesztéspolitika
alakításába

HORIZONTÁLIS CÉLOK
H1) HÁLÓZATOSODÁS – Együttműködő gazdaság és társadalom
H2) BŐVÜLŐ FOGLALKOZTATOTTSÁG – A munkahelyteremtés és a munkavállalás
tudatos ösztönzése
H3) NÖVEKVŐ ENERGIAHATÉKONYSÁG – Az energiatermelés és -felhasználás
racionalizálása
H4) HOZZÁJÁRULÁS A FENNTARTHATÓSÁGHOZ – A működőképesség jövőbeni
megőrzésének támogatása

A program szerint a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusra vonatkozóan a konkrét megyei
fejlesztési prioritások, valamint az azokhoz rendelt intézkedések a következők:
P1) NÖVEKVŐ VERSENYKÉPESSÉG
P1.1 Elérhetőség javítása, kiemelten az M4 továbbépítése
P1.2 Magasabb hozzáadott érték előállítás
P1.3 Növekedési zóna szervezése
P1.4 Megyeszékhely és a tiszántúli térségek gazdasági súlyának emelése
P2) NÉPESSÉGMEGTARTÁS – TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS
P2.1 Foglalkoztatás differenciált bővítése
P2.2 Népesség egészségi állapotának és képzettségének javítása
P2.3 Felsőfokú oktatás fejlesztése
P3) KEDVEZŐ ÁLLAPOTÚ KÖRNYEZET
P3.1 Tájkonform mezőgazdaság- és turizmusfejlesztés
P3.2 Megújuló energiák alkalmazása
P3.3 Klímavédelmi intézkedések
P4) VONZÓ – ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK
P4.1 Átfogó településfejlesztés a helyi közösségek bevonásával
P5) KIEGYENLÍTETTEBB TÉRSZERKEZET
P5.1 Településközi munkamegosztás elmélyítése
P5.2 Tisza-tavi turisztikai térség kiemelt kezelése
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P5.3 Térségi felzárkóztatás – kiemelten a komplex programmal fejlesztendő járások
problémáinak kezelése

A program alapján a koncepcionális célok lehetséges megvalósulása az elemzések nyomán
az alábbi térkategóriákon (TK) keresztül történhet:
TK1 Szolnok Megyei Jogú Város és településegyüttese (Szolnok Megyei Jogú Város +
Szolnok településegyüttese 13 települése);
TK2 Jászberény térsége (Felső-Jászság/Jászberényi járás 9 települése + Újszász);
TK3 Törökszentmiklós térsége – Mezőtúr térsége – Kunszentmárton térsége
(Törökszentmiklósi járás 6 települése + Szajol, Mezőtúri járás 4 települése, Kunszentmártoni
járás 11 települése + Martfű);
TK4 Karcag térsége – Tiszafüred térsége (Karcagi járás 5 települése + Fegyvernek +
Túrkeve, Tiszafüredi járás 7 települése);
TK5 Kunhegyes térsége (Kunhegyesi járás 7 települése);
TK6 Jászapáti térsége (Alsó-Jászság/Jászapáti járás 9 települése + Tiszasüly).

A Tiszaföldvárt érintő térkategória a TK3 Törökszentmiklós térsége – Mezőtúr térsége –
Kunszentmárton térsége (Törökszentmiklósi járás 6 települése + Szajol, Mezőtúri járás 4
települése, Kunszentmártoni járás 11 települése + Martfű). A várost a program az „Átmeneti
zóna” települések közé sorolja és kisebb volumenű ipari központként jellemzi.

2.1.3 Településfejlesztési koncepció jövőkép és célrendszer

Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója a 314/2012-es Kormányrendelet alapján
készült. Megalapozó vizsgálati anyagot és a fejlesztési irányokat (a város hosszú távú
koncepcionális célrendszerét) 2016. február 25-én a 75/2016. (II.25) sz határozatával
fogadta el a város képviselő testülete.

A Településfejlesztési Koncepcióban foglalt JÖVŐKÉP:

Tiszaföldvár a megye kisvárosi hálózatába integrálódó, vonzó településképpel, a helyi
adottságokra épülő stabil, versenyképes gazdasággal rendelkező élhető kisváros, ami
a társadalmi megújulás eredményeként kiegyensúlyozott belső szerkezetű, megfelelő
foglalkoztathatósági potenciállal bíró lakossággal rendelkezik.
A jövőképben foglaltakat négy hosszú távú átfogó cél támogatja. Az átfogó célokhoz
kilenc tematikus jellegű részcél illeszkedik. Amint az a 2.1 ábrán követhető, egyes
tematikus részcélok több átfogó cél megvalósításához is hozzájárulnak.
Átfogó fejlesztési célok:
1. Térségi szerep cél:
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A Közép-Tisza vidék településhálózatában a kisvárosi funkciógazdagság erősítése, a térségi
kapcsolatokat és a fenntarthatóságot szem előtt tartó fejlődés megvalósulása.
2. Társadalmi megújulás cél:
A város lakosságszámának stabilizálódása és korszerkezetének javulása, az átlagos
képzettségi szint növelése ezzel a jövedelmi viszonyok és az egyéni életlehetőségek pozitív
változása, valamint a veszélyeztetett társadalmi csoportok leszakadásának megállítása.
3. Termelékenység cél:
Innovatív helyi gazdaság kialakulása, amely a város helyi adottságaira támaszkodik,
beleértve az agrárium versenyképes, feldolgozott termékeit, a helyi vállalkozások és képzett
munkaerő bevonását, az ipari termelő kapacitások növelését és a helyi megújuló
energiaforrás komplex hasznosulását.
4. Városi életminőség cél:
A város épített és természeti környezetének minőségi javításával és a közösségi és üzleti
szolgáltatások fejlesztésével, a helyi önszerveződő közösségek és a köz-, és vállalkozói
szféra együttműködésében a tiszaföldvári lakosok életminőségének javulása.

Részcélok / Tematikus célok:
1. A társadalmi kohézió a városi identitás erősödése ezzel a közösségi részvétel és
felelősség erősítése
2. A közösségi és üzleti szolgáltatások színvonalának javulása térségi vonzerejük
erősítése
3. A versenyképes helyi agrárgazdaság kialakulása
4. Innovációra, technológiai megújulásra valamint képzett munkaerőre épülő helyi ipar
5. Az épített környezet és települési infrastruktúra általános minőségének javítása, a
minőségi szabadidő eltöltésre alkalmas városi zöldfelületek kialakulása - különös
tekintettel a város központi területeire
6. A területhasználat és a komplex társadalmi problémák összefüggéseinek kezelése,
kiemelten a Homok városrészben
7. A helyi potenciálokra épülő turisztikai vonzerő növekedése, építve a termálvízre és a
lovasturizmusban rejlő lehetőségekre
8. Piacképes képességekkel és tudással rendelkező helyi munkaerőbázis kialakulása
9. A köz- és vagyonbiztonság javulása
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2-1. ábra: Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciójában szereplő célrendszer

Hosszú távú jövőkép:
Tiszaföldvár a megye kisvárosi hálózatába integrálódó, vonzó településképpel, a helyi adottságokra épülő
stabil, versenyképes gazdasággal rendelkező élhető kisváros, ami a társadalmi megújulás eredményeként
kiegyensúlyozott belső szerkezetű, megfelelő foglalkoztathatósági potenciállal bíró lakossággal rendelkezik.
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A város jövőképe és átfogó céljai a város egészének hosszú távú (15-20 év) elérendő
állapotát rögzítik. Az Integrált Területfejlesztési Stratégia tervezési dokumentum időtávja a
koncepcióval szemben 5-7 év és az ez idő alatt teljesíthető stratégiai fontosságú célokra és
feladatokra koncentrál. A stratégiai célok kialakításánál legnagyobb szerepet játszó
tényezők:


a legégetőbb, a város működését és fenntarthatóságát veszélyeztető tényezők
elhárítása,



a város számára legfontosabb stratégiai tématerületek fejlesztéseinek felgyorsítása



a források rendelkezésre állásából (elsősorban Strukturális Alapok 2004-2020) eredő
finanszírozási lehetőségek kihasználása.

2.2

Stratégiai fejlesztési célok meghatározása

A fenti hosszú távú átfogó célok 15-20 éves távlatban mutatnak irányt a városfejlesztés
feladatait illetően. A hosszú távú célok elérését középtávon a stratégiai célok fókuszálják
azokra a tématerületekre, amelyek a hosszú távú célok megvalósulásához nagyban
hozzájárulnak.
Tiszaföldvár Város 2021-2025 között elérendő középtávú, stratégiai céljai egyrészt a
városi szintű tematikus középtávú stratégiai célokat, másrészt a városrészi szintű területi
középtávú stratégiai célokat foglalják magukban.
2.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok

Középtávon a város legfontosabb integrált (átfogó) célja a népességcsökkenés
ütemének lelassítása, a város gazdasági stagnálásból történő kimozdítása,
szolgáltatásai színvonalának növekedése és mindezzel kisvárosi térségi
szerepének erősítése.
Ezek az elemek erősen kihatnak egymásra és ezért integráltan értelmezendők, ugyanakkor
tematikus tárgyalásuk a részletek következetes kifejtése miatt indokolt.
Középtávú stratégiai tematikus célok:
T1 Gazdasági középtávú stratégiai cél: A város gazdasági dinamizmusának és
versenyképességének erősödése.
T2 Városi infrastruktúra középtávú stratégiai cél: A mai kor igényeinek megfelelő vonzó
városközpont kialakítása, a város vonalas infrastruktúráinak kiteljesedése, minőségének
javulása.
T3 Szolgáltatások fejlesztése középtávú stratégiai cél: A közintézményi és üzleti
szolgáltatói környezet működési feltételeinek javulása.
T4 Társadalmi megújulás középtávú stratégiai cél: Kedvezőbb demográfiai folyamatok
megindulása, a város lakosságnak, komplex megújulása foglalkoztathatóság és általános
egészségi állapot szempontjából.
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Tematikus célok részletezése:
T1 Gazdasági középtávú stratégiai cél: A város gazdasági dinamizmusának és
versenyképességének erősödése
A város mutatói a megyei értékek alatti gazdasági teljesítményre utalnak minden vizsgált
szempontot tekintve. A város gazdasága alapvetően arra a KKV szektorra épül, amelyből
ugyanakkor hiányoznak a meghatározó foglalkoztatók. A domináns az alacsony hozzáadott
értéket termelő beszállítói célú termelő tevékenység, amely jellemzően alacsonyan képzett
munkaerőt köt le. Hiányzik a technológiai innovációkat alkalmazó szegmens. A városban
nem történt jelentős munkahelyteremtő tőkebefektetés, a helyi vállalkozások tőkeereje kicsi,
a helyi gazdaság dinamizálására nem elegendő. Nem jelentek meg termelő vertikumok és
termékláncok.
A turizmus, mint gazdasági ág nem termel számottevő bevételt. A háttérfeltételek (vonzerők:
termálvíz, agrárfeldolgozás – gasztroturizmus) ugyan adottak, de ezekre nem épülnek
megfelelő minőségű vonzó szolgáltatások, így jövedelemtermelő képesség szinte
jelentéktelen.
A vállalkozások együttműködése szegényes, illetve nem létező, tehát így a szinergiák
kihasználásának lehetősége, és a vállalkozói érdekképviselet is gyenge lábakon áll.
A gazdasági növekedés háttérfeltételei közül az infrastruktúrával ellátott iparterületek, a
megfelelő számú munkaerő és az üzleti háttérszolgáltatások legfontosabb. a városban nincs
előkészített ipaterület és ipari park sem. Miközben a munkanélküliségi ráta meghaladja a
megyei átlagot, egyes vállalkozásoknál munkaerőhiány jelentkezik, - jelentősek a strukturális
problémák.
A gazdaság helyi erőforrásai a termőföldek, a termálvíz, mind gyenge kihasználtságnak,
hiányoznak a tőkeigényes befektetések, amelyek az erőforrások vertikális és hálózatos
hasznosítását lehetővé tennék. A városban gyenge a külső marketing, a város nem folytat
átfogó város-, de speciális tőkevonzást célzó marketing tevékenységet sem.

Középtávú célnak két jelentősebb aspektusa van, amelyek különböző koncepcionális szinttű
átfogó célokat támogatnak: a város tőkevonzó képességének növekedése ezzel térségi
szerepének erősödése és a munkahelyteremtés ezzel a városban uralkodó társadalmi
feszültségek fokozatos csökkenése és az elvándorlás lelassítása.
A két aspektus szorosan összefügg, hiszen munkahelyteremtés csakis jelentősebb
tőkebefektetéseken keresztül lehetséges.
Tiszaföldváron a stratégiai időtávban szükséges beavatkozások elsősorban a
gazdasági dinamizálásának FELTÉTELRENDSZER-ét célozzák.
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STRATÉGIAI IDŐTÁVBAN FONTOS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK (T1):
1. Iparterület kijelölése és fejlesztése (ipari park létrehozása) (T1/1):
A város szerkezeti terve már jelenleg is számos ipari hasznosításra alkalmas területet jelöl
ki, ugyanakkor ezek a területek nincsenek az alapvető infrastruktúrával ellátva és többnyire
magántulajdonban vannak. Ez a szerkezeti terv által biztosított adottság tehát kevés a helyi
és az egyéb kívülről érkező befektető vállalkozások területigényének kielégítésére.
Stratégiai fontosságú lépések (T1/1):


A szerkezeti tervben kijelölt ipari hasznosítású területek átfogó értékelése (terület
nagysága, megközelíthetősége, fejleszthetősége szempontjából)



további szerkezeti terv módosításával átminősíthető terület kijelölése (amennyiben
indokolt)



és végül olyan továbbfejlesztendő terület kijelölése, amelyen, vagy amely közelében
már zajlik gazdasági tevékenység és jelen vannak vállalkozások.

Utóbbi jelentősége kettős: egyrészt a város képes szerkezeti szempontból egy helyre
koncentrálni az ipari tevékenységet, másrészt pedig képes biztosítani a vállalkozások
minimális számát, amely – a jelenleg hatályos jogszabályok szerint – feltétele egy az ipari
park cím elnyerését célzó pályázatbenyújtásának.
2. Turisztikai vonzerőt jelentő adottságok pozícionálása és fejlesztése (T1/2)
A turizmus jelenleg nem járul hozzá számottevően a város bevételeihez. Mivel az adottságok
(termálvíz, múzeum, lovas tanya) megfelelőek ahhoz, hogy a térségi turisztikai kínálatban
mérvadó szereplő legyen Tiszaföldvár, stratégiai időtávban indokolt az adottságokhoz
kapcsolódó szolgáltatások magasabb szintre emelése. Kiemelten fontos a termálvíz
hasznosítása, ami nem csupán a fürdő szolgáltatásainak továbbfejlesztését jelenti, hanem
az annak komplex, többlépcsős hasznosítását is. Ennek gazdasági vonzatai természetesen
messze túllépnek a turizmus területén: hozzájárulnak az intézményi fenntarthatósághoz, és
lehetővé teszik az üvegházas termelés újbóli megvalósítását. Az agrárium vonatkozásában
nem egyszerű technológiai kérdésről beszélünk, hanem a termékek termelési láncokba való
bekapcsolásának térségi megszervezése is feladat.
A Földrajzi Múzeum térségi hírű és kiváló múzeumpedagógiai foglalkozások helyszíne,
bővítésére lehetőség adódik telekkapcsolatos ingatlan fejlesztésével.
Stratégiai fontosságú lépések (T1/2):


fontos olyan kezdeményezések felkarolása, amely a fürdő esetében OEP kezelések
bevezetetését célozza



mérlegelni kell további termálkút fúrásának lehetőségét és a komplex energetikai és
turisztikai / gyógyászati hasznosítás lehetőségeinek feltárását



a fürdő esetében olyan működtetőt kell találni, aki képes jelentősebb fejlesztések
végrehajtására, mivel a támogatások korlátozottak
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a jelenleg legnagyobb vonzerőt jelentő Földrajzi Múzeum további fejlesztése
telekkapcsolatos ingatlan fejlesztésével – térségi és megyehatárokon túlnyúló
szerepvállalásának támogatása a múzeumpedagógiai tevékenységek tekintetében



turizmussal hivatásszerűen foglalkozó szervezet létrehozása,



turisztikai vonzerők (NATURA 2000 területek, épített környezet, épített örökség,
régészeti lelőhelyek) körének szélesítése

3. Városmarketing tevékenység (T1/3):
A város eleddig elenyésző városmarketing tevékenységet folytatott. Városmarketing
tevékenység nélkül a település nem tud lépést tartani az aktívan és jól kommunikáló
településekkel. A városmarketing lehet átfogó vagy specifikus, azaz kifejezetten csak
befektetővonzásra koncentráló vagy a turisztikai vonzerők és szolgáltatások
népszerűsítésére irányuló. Természetesen szükség van az átfogó marketingstratégiára,
mielőtt a speciális marketing irányok kidolgozása és végrehajtása megindul.
Lényeges, hogy a marketing akkor érvényesül, ha a fejlesztésekkel párhuzamosan és
azokkal lépést tartva zajlik. Fontos elsőként a város adottságainak szélesebb körű
megismertetése, befektetők és látogatók vonzása az alapadottságokra.
Stratégiai fontosságú lépések (T1/3):


a város marketing szempontjából fontos értékek feltárása és a városmarketing
stratégia megalkotása;



különféle városmarketing eszközök alkalmazása és a stratégia kijelölt irányainak
következetes végrehajtása és változó kínálat esetén a stratégiai irányok és eszközök
módosítása

4. A munkaerő kínálat minőségének javítása (T1/4):
A beavatkozási terület tartalma megegyezik a 4. tematikus cél kiemelt beavatkozási
területével. Lásd: T4/1
5. Üzleti infrastruktúra javítása (T1/5):
A gazdasági szereplők működésének alapfeltétele az üzleti szolgáltatások (pl. bankok,
biztosítók stb.) jelenléte. Tiszaföldvár esetében Szolnok közelsége kevéssé indokolja azt,
hogy minden üzleti szolgáltatás a legmagasabb szinten elérhető legyen. Fontos ugyanakkor,
hogy a hétköznapi ügymenetet a szolgáltatások hiánya nem befolyásolja negatívan.
Stratégiai fontosságú lépések (T1/5):


A város (önkormányzat) nem képes befolyásolni az üzleti szolgáltatások
megtelepedését és a kínált szolgáltatások spektrumát. Az üzleti szolgáltatások –
hasonlóan a szolgáltatások többségéhez – megfelelő üzleti környezetben és igény
(kereslet) esetén jelennek meg, hogy az adott szolgáltatás minél hamarabb
megtérülő legyen.
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6. Az üzleti szereplők együttműködésének fejlesztése (T1/6):
A város (önkormányzat) érdeke, hogy a város gazdasági szereplői szoros kapcsolatot
tartsanak egymással, egymással együttműködjenek, és egymás erősségeire építve üzleti
partnerekké váljanak (akár egy-egy vertikumon belül).
Az önkormányzat stratégiai feladata ösztönző környezetet teremteni a szereplők számára és
érdekelté tenni azokat az együttgondolkodásban. Ennek eszközei lehetnek:


a vállalkozásokkal történő egyéni kapcsolatfelvétel,



csoportos találkozók megszervezése professzionális moderátorok bevonásával



vállalkozói klub létrehozás és működtetés

EREDMÉNY INDIKÁTOROK (T1):


A KKV- k száma: növekszik



A turisztikai céllal városba látogatók száma: növekszik



Turisztikai szolgáltatásokból származó bevétel: növekszik



Vendégéjszakák száma: növekszik



Működő Kft-k száma: növekszik



Agráripari vállalkozások száma: növekszik



Városon belüli cégek közötti szerződéses kapcsolatok száma: növekszik



Az ipari vállalkozások export értékesítésének volumene: növekszik

T2 Városi infrastruktúra középtávú stratégiai cél: A mai kor igényeinek megfelelő vonzó
városközpont kialakítása, a városi infrastruktúrák kiteljesedése, minőségük javulása. (T2)
Tiszaföldvár 1993-ban kapta vissza városi rangját. A település korabeli középületei városi és
térségközponti szerepkörhöz méltóak, de leromlott állapotúak. A városközponti funkciók
időközben kevéssé koncentráltakká váltak, és a Kossuth út mentén sűrűsödnek. A város
valódi, funkcionális központja a Kossuth út és Mártírok út találkozásában található. A
funkcionális központ látványosan kirajzolódik, térszerkezeti jellemzői és funkciógazdagsága
miatt, ugyanakkor a közterületek minősége és a középültek állapota kevéssé tükrözi ezt a
státuszt. Szükséges tehát a város agora funkciójának erősítése küllemében és
használhatóságában való megújulása. Mindez közvetve hozzájárul a város gazdasági
felzárkózást célzó ambícióinak teljesüléséhez, valamint a helyi lakosság életminőségének
javulásához és kötődésének erősödéséhez.
Tiszaföldvár város sajátos településstruktúrájából adódik, hogy rendkívül kiterjedt
közműhálózatok kiépítésére van szükség. A közművek kiépítettsége közel 100%-os,
ugyanakkor pl. a szennyvízcsatorna rendszerre való csatlakozás arányának növekedése
fontos középtávú cél. A város úthálózata ugyancsak rendkívül kiterjedt 30 %-ban burkolatlan
és a burkolt utak is rossz minőségűek. A város speciális problémája a Homok városrész,
amely infrastrukturális hiányosságok pótlása mellett komplex tájrehabilitációt is igényel (lásd
városrészi szintű területi célok).
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Stratégiai időtávban a csapadékvíz elvezető rendszer további fejlesztése komoly feladattá
vált. A belvíz Tiszaföldváron extrém csapadékos időszakokban, kb. 7 évente bizonyos
területeken jelenik meg.
STRATÉGIAI IDŐTÁVBAN FONTOS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK (T2):
1. A városközpont fizikai és ezzel esztétikai megújítása, funkció-gazdagságának
növelése (T2/1)
A település központ városi agora jellegének erősödése hozzájárul a település vonzerejének
javulásához, mind a gazdasági szereplők, mind pedig a városba látogatók számára, valamint
lehetősséget biztosít olyan rendezvények megvalósítására, amelyek hozzájárulnak a
lakosság városi kötődéséhez. Az átfogó (integrált) megújulás nem csupán rendezett
közterületek (zöldfelületek) létrehozását, hanem új ideiglenesen és tartósan működtethető
funkciók kiépítését is jelenti. A városközpontban indokolt a rendezvények idején
működtethető vásárok infrastruktúrájának kialakítása, valamint további közösségi, ill.
turisztikai funkciót betöltő, kor elvárásainak megfelelő komplexum létrehozására. Utóbbi
esetben fontos, hogy a komplexum egyes működési egységei kihasználják a rendelkezésre
álló szabad területek által nyújtott domborzati lehetőségeket, ami alkalmas pl. szabadtéri
színház kialakítására.
Elengedhetetlen, hogy a beavatkozások a partnerség eszközeinek használatával és a
lakosság igényeinek figyelembevételével történjen.
Stratégiai fontosságú lépések (T2/1):


városközponti tér kialakítása, kapcsolódó zöldfelületi fejlesztések megvalósításával;



városközponti funkciók erősítése többfunkciós rendezvényközpont (szabadtéri
színpad, sporttér) megvalósításával

2. A belterületi úthálózat és csapadékvíz elvezető rendszer városi infrastruktúra
fenntarthatóságának biztosítása (T2/2)
A belterületi utak karbantartása és további burkolt utak kiépítése kiterjedésük miatt
megterhelik a város költségvetését. A stratégiai időtávban fontos a feladatok megfelelő
priorizálása, amelyet részben tartalmaz a Képviselő-testület által elfogadott útalap építési
koncepció (2016-2019).
Az úthálózat speciális elemei az állami kezelésben lévő utak, amelyek rossz állapota miatt
középtávon feltétlen be kell avatkozni. Az önkormányzatnak erre csak közvetett ráhatása van
és a jelenlegi helyzetben csak lobbi tevékenységet folytathat a feladat mihamarabbi
teljesítése érdekében. Lehetőség van azonban arra is, hogy a város a közútkezelővel kötött
külön megállapodás keretében, akár közös forrásbiztosítás mellett, szakaszosan mielőbb
megoldja a fejlesztést. E tekintetben szükséges a két érintett szereplő együttműködési
kereteinek lefektetetése, a célzott kapcsolatfelvétel.
A város földrajzi elhelyezkedésénél fogva esetenként érintett a belvízhez kötődő
problémákkal. A csapadékvíz elvezetési rendszerek jelentős szerepe van ezek
megszűntetésében, illetve a helyzet javulásában. A városüzemeltetés kiemelt feladatai közé
tartozik a csapadékvíz elvezető hálózat bővítse és a meglévő karbantartása.
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Stratégiai fontosságú lépések (T2/2):


folyamatos konzultáció az állami közútkezelővel a városon áthaladó állami utak
mihamarabbi megújítása miatt;



a középtávú belterületi úthálózat fejlesztési terv ütemezett felújítási és burkolási
feladatainak elvégzése



a Homok városrész É-D irányú feltárásának folytatása, feltáró út kiépítése



rendezett parkolási körülmények kialakítása közintézmények közelében



csapadék és belvízelvezető rendszerek további kiépítése

3. Közlekedésbiztonság
megteremtése (T2/3)

javítása,

kedvezőbb

belső,

elérhetőségi

feltételek

A közlekedésbiztonsági fejlesztések területén elsősorban a hétköznapi életet megkönnyítő, a
gyorsabb elérhetőséget biztosító, a lakosság utazási közérzetét javító beruházásokat kell
előnyben részesíteni. Így továbbra is fontos feladat a városi közlekedési infrastruktúra
további fejlesztése. Ennek keretében javasolt beavatkozási területek a következők:
Stratégiai fontosságú lépések (T2/3):


Útkereszteződések, közlekedési csomópontok, forgalmasabb, egyedi jellemzőkkel
bíró útcsatlakozások forgalom- és biztonságtechnikai eszközökkel való ellátása;



Az utak új burkolattal, útalappal való ellátása mellett a már meglévő kiépített
útszakaszok karbantartása;



Az útpadkák közlekedésbiztonságot és a parkolási feltételeket is javító rendbetétele;



A városi járdahálózat további bővítése, kiépítése, gyalogossávok kijelölése;



A kerékpárutak hálózati szemléletű, a hivatásforgalmat is kiszolgáló, turisztikai célú
továbbfejlesztése – Kerékpáros hálózati terv elkészítése



A közvilágítás
korszerűsítése;



A szűk szabályozási szélességi lakó utak esetében új forgalmi rendszer bevezetése,
az útvonalak egyírányúsításával;

hiányosságainak

pótlása,

a

hálózat

EREDMÉNY INDIKÁTOROK (T2):


burkolt, illetve útalappal ellátott utak hossza (m): növekszik



gondozott zöldterületek nagysága (m2): növekszik



parkolók területe (m2): növekszik



csapadékvíz elevezető rendszer teljes hossza (m): növekvő



belvízmentes területek nagysága (m2): növekszik



a kiépített kerékpárutak hossza (m): növekszik
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a kiépített járdák hossza (m): növekszik



a gyalogost, kerékpárost érintő balesetek száma (db): csökken



telepített, új korszerű közvilágítási lámpák száma (db): növekszik

T3 Szolgáltatások fejlesztése középtávú stratégiai cél: A közintézményi és üzleti
szolgáltatói környezet működési feltételeinek javulása. (T3)
A város közszolgáltatásai elsősorban alapellátást biztosítanak, ugyanakkor a közoktatásban
és a szociális ellátásban megjelennek a középfokú, ill. szakellátó intézmények. Az
egészségügyben is jellemző ez a tendencia, ugyanakkor csak egy szakorvosi ellátás
(fizikoterápia) érhető el OEP alapon (szakellátó intézmény fenntartása nem kötelező feladat
Tiszaföldváron). A közoktatás esetében az óvodák (3) az önkormányzat működtetésében
vannak, az általános iskolák (3) és a középiskola a állami (Klebelsberg Központ)
fenntartásba és működtetésbe került. Az iskolaépületek jelentős fenntartási és leginkább
fejlesztési célú beruházásokat igényelnek.
A szociális és egészségügyi, valamint gyermekjóléti szolgáltatások a városban
rendelkezésre állnak. A bölcsőde és néhány egészségügyi létesítmény új, ill. újszerű
állapban van, de vannak olyan ellátó létesítmények, amelyek évek óta csak kisebb
beruházások történtek. A szociális ellátásban és az egészségügyben a szakemberek
jellemzően nyugdíjkorhatárhoz közelednek. Szükséges Tiszaföldváron a fiatal szakemberek
számára vonzó munka környezet kialakítása (lakhatás, munkakörülmények, jövedelem) és
az önkormányzat által gondozott és fenntartott ösztönző rendszerek kialakítása és
alkalmazása.
Az önkormányzat adatszolgáltatás szerint az üzleti szolgáltatások száma 2015-ben
összesen 174 volt, amelyből 64 vegyes és élelmiszerbolt, 80 szakbolt, 18 italbolt. A városban
csupán három gyógyszertár két bankfiók, ill. két bankterminál van. Az éttermek száma öt. Az
üzleti szolgáltatások közül tehát dominálnak az egyszerű kereskedelmi szolgáltatások és a
gazdasági szereplők működését segítő szolgáltatások száma elenyésző.

STRATÉGIAI IDŐTÁVBAN FONTOS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK (T3):
1. A közintézményi infrastruktúra fejlesztése (T3/1)
A városban működő közszolgáltatásokat biztosító épületállomány változó állapotú.
Az óvodák közül mind a három és azok tagintézményei is intenzívebb fenntartási célú
beavatkozásokat és fejlesztéseket is igényelnek. A legégetőbb problémák a Homoki
Óvodában jelentkeznek, ahol a következő pár évben szükséges a beavatkozás. A további
két intézményben általános felújítás és bizonyos speciális helyiségek pl. nevelői szoba,
pótlása a feladat.
Az általános iskolák és a középiskola fenntartója és működtetője is a Klebelsberg Központ
(Szolnoki Tankerületi Központ). Az épületek felújítása az elmúlt években elindult, elsősorban
energetikai korszerűsítések (nyílászárócsere, hőszigetelés) zajlottak. A gimnázium és a
Kossuth Lajos Általános Iskola főépületében a mosdók is felújításra kerültek. Az épületek
korszerűsítését, különösen a tornacsarnokok, valamint az épületek belső felújítását (pl.
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burkolatok cseréje,
szükséges.

vizesblokkok,

elektromos

hálózat,

fűtéskorszerűsítés)

folytatni

A kulturális és közösségi szolgáltatások több helyen találhatók a városban. A funkcióra
kevés jelenleg használt létesítmény alkalmas. A központi épület malomnak épült, majd tsz
központ irodái kerültek kialakításra benne. A nagy teret igénylő és tömegeket vonzó
események programok lebonyolítása itt nem is lehetséges (külső helyszínek szükségesek).
Tekintetbe véve a város turisztikai, városközpont fejlesztési törekvéseit, indokolt egy kisebb
léptékű turisztikai és közösségi célokat szolgáló, több funkciós rendezvényközpont
létrehozása a városközpont integrált megújításához kapcsolódóan (2. tematikus cél).
A város egészségügyi intézményeinek szinte mindegyikét felújították.
A bölcsőde infrastrukturális szempontból megfelelő állapotban van, ugyanakkor csökkenő
születésszám mellett a GYED extra (2015) beevezetésével jelentkező, nagyobb számú
potenciálisan beíratható gyermek miatt elképzelhető a bölcsőde igény szerinti bővítése.
A szociális intézmények vonatkozásában a három telephely közül a két alapellátást biztosító
komplexum változó állapotú, de strukturális problémák nincsenek. A fűtés hatékonyság
növelése mindenhol beavatkozást igényel és a vizesedés is probléma bizonyos
épületrészekben. A nemrégiben épült szakellátó bentlakásos intézmény kihasználtsága
maximális, bővítése indokolt, emellett belső átalakítások is szükségesek a speciális
szükségletek fokozott jelentkezése miatt.
Horizontális szempontból a közintézményi épületállomány ENERGETIKAI megújítása
elsődleges feladat. Fontos, hogy olyan fejlesztések történjenek, amelyek mindegyike
tartalmaz energetikai hatékonyságnövelő elemet. A fenntartható önkormányzati gazdálkodás
egyik alapfeltétele az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozásokban és
intézkedésekben rejlik.
Stratégiai fontosságú lépések (T3/1):


közintézmények energetikai helyzetének felmérése – fejlesztési, megújítási terv
elkészítése – tekintetbe véve a gazdasági cél (1. tematikus cél) kapcsán
szerepeltetett termálvíz komplex energetikai fejlesztése feladatokat



kulturális és közösségi célú létesítmények korszerűsítése – térségi, ill. turisztikai
vonzerőt erősítő létesítmény (rendezvényközpont) megvalósítása a városközpont
megújításával összefüggésben



a bölcsődei férőhelyek bővítése



az óvodák általános állapotának javítása / kiemelt esetekben pl. Homoki óvoda átfogó
megújítása



a háziorvosi ellátást biztosító épületek megújításának befejezése



a szociális alapellátást biztosító intézmények átfogó megújítása a szakellátó
intézmény változó igények szerinti átalakítása és bővítése



az oktatási intézmények energetikai fenntarthatóságot veszélyeztető problémáinak
felszámolása (tankerület és önkormányzat együtt)



az iskolai sportlétesítmények fejlesztése (tankerület és önkormányzat együtt)
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2. A közintézmények/közszolgáltatások
biztosítása (T3/2)

humán

erőforrás

szükségletének

A közszolgáltatásokra országosan jellemző, hogy az állomány átlagéletkora idősödő és a
szakemberképzésnek kevés a kapcsolata a jövendő foglalkoztatókkal. A probléma
hátterében az alacsony bérezés, a nem túl vonzó életpálya áll, valamint az erkölcsi
megbecsülés hiánya sem elhanyagolható. A fiatalok nem a tanult szakterületükön, illetve
nem az országban, ill. az országnak nem ezen részén helyezkednek el.
Stratégiai fontosságú lépések (T3/2):
A közszférában szükséges nem infrastruktúrát érintő beavatkozások kevéssé tartoznak a
helyi önkormányzatok kompetenciájába. Ugyanakkor, lehetséges bizonyos ösztönző
rendszerek kidolgozása (ösztöndíjprogramok, adókedvezmény, egyéb jövedelemszerzési
lehetőség biztosítása, minőségi lakhatás biztosítása, stb.), amelyekkel a fiatal szakemberek
talán jobban helyben tarthatóak, illetve visszacsábíthatók.
Kiemelt stratégiai célok/feladatok:


az egészségügyi ellátásban fontos fiatal orvosokkal megerősíteni a háziorvosi
praxisokat, amennyiben ez nem történik meg éveken belül a városban üres praxisok
fognak jelentkezni



a szociális szakellátásban egyre inkább előtérbe helyeződnek a szakápolói
kompetenciák, mivel a bentlakásos otthon lakói nem csupán idős koruk, de
betegségeik miatt is igénybe veszik az ellátást – lényeges, hogy bérezés tekintetében
ne szenvedjenek hátrányt a szociális szférában eü-i szakellátást végző dolgozók



az óvodák esetében a pedagógusok szintén az indokoltnál magasabb
átlagéletkorúak, itt hatványozottan jelentkezik egy ösztöndíjprogram előnyeiből
származó kedvező fordulat szerepe

3. Üzleti szolgáltatások megerősítése (T3/3):
A témakör az első tematikus cél tárgyalása során részben már érintésre került. Itt elsősorban
a kereskedelmi szolgáltatások egyenlőtlen területi megoszlását emeljük ki. A Homok
városrészben a városi összes kereskedelmi szolgáltató egységének a töredéke található,
tehát a stratégiai szempontból fontos a város déli részének (két városrésznek) a jobb
ellátása. Az önkormányzat beavatkozási lehetőségei korlátozottak, ugyanakkor a Döbrei
János út menti alközpont fejlesztésével szolgáltatások térhetnek vissza. A szolgáltatások
megszaporodása indikátora a helyi társadalmi feszültségek oldódásának a mélyszegénység
felszámolásának. Ezek a tényezők azonban több tematikus cél (munkahelyteremtés, humán
erőforrás megújulása) együttes megvalósulását feltételezik.
Stratégiai fontosságú lépések (T3/3):


infrastrukturális fejlesztésekkel az alközpont megerősítése

EREDMÉNY INDIKÁTOROK (T3):


helyi rendezvények látogatóinak száma (fő): növekszik



közszolgáltatásokat ellátó épületek energiahatékonysága, energia fogyasztás (kJ):
javul, csökken
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T4 Társadalmi megújulás középtávú stratégiai cél: Kedvezőbb demográfiai folyamatok
megindulása, a város lakosságnak, komplex megújulása foglalkoztathatóság és általános
egészségi állapot szempontjából.(T4)
1. A lakosság foglakoztatási potenciáljának erősítése (T4/1)
A városban magas a munkanélküliség, miközben a helyi vállalkozások sok esetben nem,
vagy nehezen találnak munkaerőt. A településen a munkanélküliek jelentős arányban még
általános iskolai végzettséggel sem rendelkeznek. Sok esetben több generáció óta nem
alkalmazott a családfő. A munkaerőbázis javítása a helyi gazdaság fejlődésének egyik
legfontosabb alapfeltétele. A foglalkoztathatóság alapfeltétele a befejezett nyolc osztály és
alapvető munkakultúra elsajátítása. A célok megvalósításához szükséges az Önkormányzat
és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttes szerepvállalása.
Lényeges lépés a folyamatos igényfelmérés, információszerzés a munkaerőpiac keresleti
oldaláról, valamint az információk közvetítse a megfelelő megyei munkaerő piaci képzéseket
(felzárkóztatást) bonyolító szervezet felé.
A JNSZ megyei önkormányzat kulcsszerepet játszik stratégiai időtávban, mivel a megyei
foglalkoztatási paktumok koordinációját ő végzi.
Tiszaföldváron az alacsony átlagjövedelmek kapcsán jelentkező mélyszegénység komoly
probléma, ami nyomon követhető a hátrányos helyzetű gyermekek magas arányában és a
városban található, a szegénység területi megnyilvánulásaként KSH által kimutatott
szegregátumokban. A mélyszegénységből a kivezető út az oktatáson át a munka világába
vezet. Ugyanakkor, ez a kérdéskör nem csak egyoldalúan az alapkompetenciák és
szakképesítés megszerzését jelenti, hanem komplexen kezelendő szociális és
egészségügyi feladatokat is felvet. Fontos kialakítani azokat a belső helyi szervezeti
mechanizmusokat, amelyek az egyének szintjén képesek a probléma megoldásában
segítséget nyújtani. Ezek a mechanizmusok kulcsszerepet játszanak az anti-szegregációs
program végrehajtásában is. A program (5. fejezet) a témával részletesen foglalkozik.
Stratégiai fontosságú lépések (T4/1):


Az általános iskolát el sem végzettek alapkompetenciáinak
foglalkoztathatóságuk alapfeltételeinek megteremtése



A város vállalkozásaival való kapcsolatok megerősítése és folyamatos kontaktálasuk
az aktuális és a jövőben várható munkaerőigény vonatkozásában



A megyei foglalkoztatási paktum és a város kapcsolatépítése



A szociális kerekasztal működése során fokozott figyelmet fordít az anti-szegregációs
programot megvalósítására



Szociális szövetkezet létrehozása (kertészet, foglalkoztatás, helyi piacra zöldségfélék
előállítása)
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2. A lakosság általános egészségi állapotának javítása - Drogprevenció (T4/2)
A város lakossága számára rendelkezésre állnak mindazok az egészségügyi
szűrővizsgálatok, amelyeket a helyben működő házi és szakorvosok biztosítani tudnak. Sőt
ezen felül a helyi gyógyszertárat működtető szakemberek részt vállalnak a kapcsolódó
rendezvények megszervezésében. Az érdeklődés nem éri el az elvárható szintet és
pontosan azok a társadalmi csoportok nem veszik igénybe a szolgáltatásokat amelyek a
leginkább rászorulók.
A komplex foglalkoztathatóságot elősegítő programok egyik fontos része kell, hogy legyen
alacsonyabb társadalmi státuszú leszakadó népesség önmagával szemben való
igényességének erősítése. Ez feltétele annak, hogy a munka világába történő visszatérés
zökkenőmentesen történjen.
Az alkoholizmus és a drogfogyasztás gyakori probléma és ugyanúgy a komplex beavatkozás
fontos eleme, mint maga a képzés. A drogprevenció bűnügyi és bűnmegelőzési kérdéseket
is felvet, ami viszont csak a helyi rendőri szervekkel együtt szociális munkások bevonásával
lehet eredményes.
Stratégiai fontosságú lépések (T4/2):


egészségügyi szűrővizsgálatok promóciója



drogprevenciós célú akciók következetes végrehajtása a fiatal lakosság körében



bűnmegelőzési célú felvilágosító akciók, infrastrukturális fejlesztések

EREDMÉNY INDIKÁTOROK (T4):


város migrációs egyenlege: 0 vagy pozitív értékű (migrációs nyereség)



A város népességszám csökkenése: lassul



A városban a szegregációval veszélyeztetett területek (tömbök) száma: 0

2.2.2 Városrészi szintű területi célok

A megalapozó tanulmány tanúsága szerint Tiszaföldvár város városrészei között jelentős
különbségek mutatkoznak a társadalmi összetétel, épített környezet minősége és az
ellátottság szerint. Ennek megfelelően a városrészek stratégiai (és hosszabb távú) céljai
erősen eltérőek, annak ellenére, hogy a városrészek mindegyike azonosul, mind a
koncepcióban lefektetett átfogó és tematikus célokkal is.
A városrészek középtávú területi céljai:
V1 Városrész 1: A városmag központi szerepkörének erősödése a közterületek és a
szolgáltatások minőségének javulása ezzel a vonzerő növekedése.
V2 Városrész 2: A lakóterület élhetőségének javulása, a szegregátumok oldódása és az
infrastrukturális hiányosságok megszűnése.
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V3 Városrész 3: A sajátos telekstruktúrával bíró területen élők életminőségének javulása
infrastrukturális hiányosságok megszűnése, a szolgáltatások bővülése és minőségük
javulása.
V4 Városrész 4: A sajátos telekstruktúrával bíró területen élők életminőségének javulása – a
szolgáltatások bővülése, komplex táj, épített környezeti és társadalmi megújulás és
felértékelődés.

Területi célok részletezése:

V1 Városrész 1: A városmag központi szerepkörének erősödése a közterületek és a
szolgáltatások minőségének javulása ezzel a vonzerő növekedése.
A városrész fő célja a belvárosi, központi funkció további megerősítése, igazi agóra
kialakítása, városközponti jelleg hangsúlyozása. A funkcionális központ rehabilitációja, a
zöldfelületek növelése, további funkciók beleterítése mind ehhez a célhoz járulnak hozzá.
Emellett fontos a további közterületek, köz és magáningatlanok egységes arculatának
kialakítása, valamint a közlekedési funkciók (közlekedésbiztonság) továbbfejlesztése. Utóbbi
feladat komplex és magában foglalja körforgalom kiépítését, gyalogátkelők létrehozását
illetve a parkolási rend átgondolását közintézmények és üzleti szolgáltatások közelében.
V2 Városrész 2: A lakóterület élhetőségének javulása, a szegregátumok oldódása és az
infrastrukturális hiányosságok megszűnése.
A városrész fejlesztésének célja stratégiai időtávban a városrész perifériális területein a
szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek oldása, a negatív társadalmi
folyamatok megállítása. Lényeges a bűnmegelőzés eszközeinek kiterjedtem partnerségi
alapon működő eszközeinek használata. Indokolt a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatások fokozottabb jelenléte is.
Az alapvetően lakófunkciójú területen az életminőséget befolyásoló infrastruktúrák kiépítése
és a meglévő karbantartása élvez prioritást, ugyanakkor a közszolgáltatásokat biztosító
intézmények megújítása is stratégiai fontosságot nyer.

V3 Városrész 3: A sajátos telekstruktúrával bíró területen élők életminőségének javulása
infrastrukturális hiányosságok megszűnése, a szolgáltatások bővülése és minőségük
javulása.
A 3. városrész a Homok városrész északi egysége, amelyben az életminőség magasabb és
a társadalmi problémák még nem olyan égetőek mint a déli egységben. A városrészben fő
feladat az úthálózat és városi infrastruktúrák megerősítése. Ez különösen gyűjtő és gerinc
utakra vonatkozik – legfontosabb feladat a tömegközlekedés útvonalként (is) funkcionáló
Döbrei János út átfogó megújítása. További feladat az üzleti és köz szolgáltatások bővülése
és minőségük javítása.
A városrész intézményi ellátottság szempontjából nehezen különíthető el a Homok déli
részétől. A két városrész határán (Döbrei János út) található intézmények szigorúan véve
még a 3. városrészhez tartoznak. Fontos feladat az óvoda és általános iskola működési
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körülményeinek javítása – mindkét esetben átfogó megújításra van szükség, amit az
intézmények által betöltött speciális ellátó szerep még inkább indokol.

V4 Városrész 4: A sajátos telekstruktúrával bíró területen élők életminőségének javulása – a
szolgáltatások bővülése, komplex táj, épített környezeti és társadalmi megújulás és
felértékelődés.
A Homok városrész déli egysége mind társadalmi mind épített környezeti szempontból a
legproblémásabb a városban. A városrész esetében egy komplex, minden elemre kiterjedő
rehabilitációs program létrehozása majd következetes végrehajtása szükséges.
Ennek az átfogó programnak érintenie kell:


telekstruktúrát



az ingatlanok tulajdonviszonyait



a megközelíthetőséget (feltáró utak)



tájrehabilitációt – illegális szemétlerakók felszámolását



a szociális gondoskodás koncentrált akcióit



bűnmegelőzési célú beavatkozásokat

A Homok városrész déli részének jelentős hányada szegregátum. A szegregátumok oldása
hosszú folyamat, amely a fenti elemeket integráló komplex megközelítést igényel a
megfelelő szakemberek bevonásával, és a szomszédos Cibakházával való együttműködés.

2.3

Tematikus
bemutatása

és

területi

célok

közötti

összefüggések

A város középtávú tematikus céljai a városrészi célkitűzések egy vagy több városrészben
történő megvalósításával érhetők el, ugyanakkor a tematikus célok megvalósítása lehet
szervezeti, ill. horizontális „soft” jellegű is, amelynek nincs konkrét térbeli megjelenése
fejlesztések formájában. A területi célok és tematikus célok együttes megvalósítása segíti elő
a településfejlesztési koncepcióban felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.
A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi/városrészi célok
közötti összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét. A táblázatban az alábbi három
jelölést használjuk:
Erős koherencia
Közepes koherencia
Gyenge koherencia

A táblázat alapján elmondható, hogy a legerősebb koherencia a városi célokkal azokban a
városrészekben jelentkezik, ahol – mint később látni lehet – akcióterületek találhatóak.
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A T1 tematikus cél minden városrész vonatkozásában fontos, ugyanakkor a városközpont
(V1) esetében kiemelkedő jelentősége van, hiszen az üzleti szolgáltatások itt telepedtek meg
és itt van jelentősége azok továbbfejlesztésének. A V2 esetében inkább a várost kelet felől
kerülő főút bekötő útja, valamint az annak menetén kialakítható ipari hasznosítású területek
fontosak. A V3 és V4 esetében a versenyképességet erősítő gazdasági tevékenység az
agrártermékek feldolgozását végző vállalkozások vonatkozásában releváns. A speciális
telekstruktúra jelentős átalakítása mellett a jövőben ezek a városrészek is mérvadó tényezői
lehetnek a helyei gazdaságnak.
A T2 tematikus cél esetében minden városrész szinte egyformán érintett, ugyanakkor a
fejlesztések fókusza eltérő, így a koherencia a tematikus cél más-más elemein keresztül
érvényesül. A V1 esetében kiemelkedő jelentőséggel bír ez a tematikus cél, hiszen a
városközpont küllemének ezzel a város vonzerejének javítása a megalapozó munkarész
következtetései szerint is elengedhetetlenek. A városközpont esetében tehát a közterületek
megújítása, az agora jelleg erősítése a fontos, míg a városi infrastruktúra fejlesztése némileg
háttérbe szorul ehhez képest. Erős a koherencia a V3 és V4 városrészek esetében is, ahol
leginkább a hiányzó városi infrastrukturális hálózati elemek kiépítése pl. burkolt utak és azok
minőségének javításán van a hangsúly. A V2 területe elsősorban lakófunkciójú, itt a
lakókörnyezet megújítása volna igazán lényeges (utak minősége stb.)
A T3 tematikus cél esetében is hasonló a helyzet. A város közintézményei a V1 területén
találhatók és a meglévő üzleti szolgáltatások is itt koncentrálódnak. A megalapozó
munkarész szerint elmondható, hogy a közintézmények szinte mindegyike jelentősebb
beavatkozást igényel, azaz a tematikus cél területi koncentráltsága a közintézmények
szolgáltatásinak fejlesztésére vonatkozóan könnyen igazolható. A V3 és V4 városrész
esetében a közszolgáltatásokat biztosító intézmények állapota és az üzleti szolgáltatások
szinte teljes hiánya teszi a tematikus cél koherenciáját erőssé. A V2 városrész esetében a
közintézmények állapota nem kielégítő, viszont nem állnak fenn jelentősebb hiányosságok,
ezért a tematikus céllal való koherencia közepesnek mondható.
A T4 tematikus cél vonatkozásában markánsan kirajzolódik az eltérés a koherencia
erősségében, a V3 és V4 városrészekben (ezek közül is elsősorban a V4) a megjelölt
tematikus cél minden eleme releváns különösen a foglalkoztathatóság és egészségi állapot
vonatkozásában érzékelhető szoros összefüggés. A V1 és V2 városrészekben az öregedés
és alacsony születésszám relevanciája érvényesül, míg az említett két tényező a statisztikai
mutatók alapján kevéssé releváns.
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V1 Városrész 1: A városmag központi szerepkörének
erősödése a közterületek és a szolgáltatások minőségének
javulása ezzel a vonzerő növekedése.
V2 Városrész 2: A lakóterület élhetőségének javulása, a
szegregátumok
oldódása
és
az
infrastrukturális
hiányosságok megszűnése.
V3 Városrész 3: A sajátos telekstruktúrával bíró területen
élők
életminőségének
javulása
infrastrukturális
hiányosságok megszűnése, a szolgáltatások bővülése és
minőségük javulása.
V4 Városrész 4: A sajátos telekstruktúrával bíró területen
élők életminőségének javulása – a szolgáltatások bővülése,
komplex táj, épített környezeti és társadalmi megújulás és
felértékelődés.
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T4 Társadalmi megújulás
középtávú stratégiai cél:
Kedvezőbb demográfiai folyamatok
megindulása, a város lakosságnak,
komplex megújulása
foglalkoztathatóság és általános
egészségi állapot szempontjából.

T3 Szolgáltatások fejlesztése
középtávú stratégiai cél: A
közintézményi és üzleti szolgáltatói
környezet működési feltételeinek
javulása.

T1 Gazdasági középtávú
stratégiai cél: A város gazdasági
dinamizmusának és térségi
versenyképességének növekedése
(termálvíz, turizmus)

T2 Városi infrastruktúra
középtávú stratégiai cél: A mai kor
igényeinek megfelelő vonzó
városközpont kialakítása, a város
vonalas infrastruktúráinak
kiteljesedése, minőségének
javulása.

2-1. táblázat: Tematikus célok és területi/városrészi célok közötti összefüggések
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3.

A megvalósítást szolgáló beavatkozások

Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges
fejlesztési jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. A projektek a
Stratégia kidolgozásakor rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt
mélységben, vázlatosan és lényegre törően kerülnek ismertetésre. Az ITS operatív jellege
nem feltételezi a projektek teljes körű és részletekbe menő kifejtését.
A Stratégiai célok megvalósítását szolgáló beavatkozások számbavételét azonban több
tényező is indokolja:


a célok megvalósítása érdekében összegyűjtésre és rendszerezésre, majd
priorizálásra kerülhessenek a különböző szereplőknél, potenciális projektgazdáknál
körvonalazódó fejlesztési elképzelések; így a megvalósítás fázisában a stratégiai
célokhoz igazodóan reális lehetőség nyíljon konkrét projektek megvalósítására;
valamint



az előkészítettség különböző fázisában lévő projektelképzelések egymáshoz
optimálisan illeszkedve a lehető leghatékonyabban járulhassanak hozzá a Stratégia
céljainak eléréséhez.

Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat
azonosítottuk:


Akcióterületi projektek: olyan, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen
végbemenő fejlesztések, amelyek egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes
projektelemek segítik más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.
A projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek
megvalósításra, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető
változást idéznek elő a kijelölt akcióterületen.



Kulcsprojektek: a kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető
feltételét képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a
projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el.
Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása
előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai
érvényesülésének.



Hálózatos projektek: amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű
projektelemből állnak, a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek és a
projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.



Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek
pontszerű, egy vagy több városrész, illetve a település egésze szempontjából
jelentős fejlesztések, amelyek között beruházási jellegű és soft elemek egyaránt
szerepelhetnek.

A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket,
amelyek az ITS középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását
szolgálják.
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3.1

Az akcióterületek
indoklása

kijelölése,

a

kijelölés

és

lehatárolás

Tiszaföldvár ITS-ében három akcióterület szerepel, amelyek a város két ellentétes pólusán
találhatók. Két akcióterület a város északi részén az 1. és 2. városrészben találhatók (Északi
és Városközponti akcióterületek), míg a harmadik akcióterült elsősorban a 4. városrészt
érinti, de északi része átnyúlik a 3. városrészbe is.
3-1. ábra: ITS Akcióterületek - Tiszaföldvár
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A város akcióterületei és szegregátumai csak két szegregátum esetében fednek át. A
Homoki akcióterület magában foglalja a 4. és 5. szegregátumot a város déli részén. Az első
három szegregátum a 2. városrész nyugati részén található, de mivel ezek mono-funkciósak
(elsősorban lakófunkcióval), nem kerültek a középtávon kiemelten integrált módon
fejlesztendő akcióterületek kategóriájába.
A városi szegregátumokkal az ITS anti-szegregációs programja foglalkozik (lásd. 5. fejezet).
Akcióterületek lehatárolása:
1. Északi akcióterület
Baross körút – Szolnoki út – Keszi utca - belterülethatár – Kenderföld utca – Strand út –
Kossuth L. út – Rákóczi út – Bajcsy-Zs. út – Sánc utca – Szondy vezér út – Iskola út –
Baross körút
Az akcióterület délen utcahatáros a Városközpont akcióterülettel.

2. Városközpont akcióterület
Rákóczi út - Kossuth L. út – Strand út - Kenderföld utca - belterülethatár – Mártírok út – Toldy
Ferenc út – Kinizsi körút – Malom út – Nefelejcs út – Bajcsy-Zs. út – Rákóczi út
A Városközponti akcióterület déli két tömbje (a Malom, Kinizsi, Sas, Nefelejcs utcák valamint
a Sas, Nefelejcs, Kossuth, Kinizsi utcák által határolt tömbök) átnyúlik a 2. városrészbe.

3. Homok akcióterület
Ókincsem Fő út – Ókincsem I. út – Aranykert út – Beniczky Géza utca – 442. sz. főút –
belterülethatár (lakott terület a 442.sz. úttól keletre) – 442. sz. főút – Tiszaföldvár/Cibakháza
közigazgatási határ – Kürti út – Ókincsem Fő út

3.2

Az
egyes
akcióterületeken
összefoglaló bemutatása

megvalósuló

fejlesztések

Az alábbiakban az egyes akcióterületeken belüli projektek összegzése történik meg. A
projektek jellegüket tekintve eltérőek és együttesen eredményeznek integrált, átható
átalakulást, ami érinti a városrész társadalmi, gazdasági és környezeti sajátosságait.
3.2.1 Északi akcióterület:

1. EP 1.1.) A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (részben megvalósult)
2. EP 1.6.) Cikta Cipőgyártó Kft. telephelyének energetikai korszerűsítése
3. EP 1.9.) A református templom felújítása
4. HP 2.6.) A strand melletti üdülőterület utcáinak leburkolása
5. HP 3.2.) Üdülőterületen történő csapadék és talajvíz elvezetés megoldása
6. HP 5.8.) Strandfürdő előtti parkoló kiépítése és bővítése
7. HP 7.2.) Belterületi óvoda rekonstrukciója
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8. EP 1.3.) A Strandfürdő, a kemping és a Vadvirág Üdülőház fejlesztése, a geotermikus
energia hasznosítása
9. EP 1.5.) A Tiszaföldvári Földrajzi Múzeum bővítés és továbbfejlesztése (részben
megvalósult)
10. EP 1.8.) Strand úti üzemek termálvízzel történő ellátása hőellátási céllal
11. EP 1.10.) A volt kollégium épületének hasznosítása, korszerűsítése
12. EP 1.11.) A volt okmányiroda épületének hasznosítása, korszerűsítése
3.2.2 Városközpont akcióterület

13. KP1.) Városi Főtér kialakítása (megvalósult)
14. KP2.) Turisztikai Központ kialakítása Tiszaföldváron (nem valósult meg)
15. KP3.) Városközpont fejlesztése – Zöldváros kialakítása II.

További projektek:
16. HP1.1.) Kossuth Lajos út Mártírok út és a Strand út közé eső szakaszának komplex
fejlesztése
17. HP1.2.) Szerviz út egyirányúsítása a Virág út Strand út közötti szakaszon, illetve
útcsatlakozás kiépítése a főútra a Kossuth Általános Iskolánál (részben megvalósult)
18. HP1.3.) Nefelejcs út egyirányúsítása a Kossuth út és a Malom út közötti szakaszon
(megvalósult)
19. HP 2.1.) Körforgalom és
központjában (megvalósult)

közlekedési

létesítmények

építése

Tiszaföldvár

20. HP 2.3.) Virág út kiszélesítése, burkolat felújítása
21. HP 3.4.) Virág út csapadékvíz elvezetése
22. HP 5.1.) Szerviz út Virág út, Strand úti csatlakozás közötti szakasznak komplex
fejlesztése (részben megvalósult)
23. HP 5.2.) Piactér környékén parkolóhelyek kialakítása
24. HP 5.3.) Kossuth Lajos út Strand út csatlakozástól a Csobolyó út csatlakozásáig
(egészségügyi, szolgáltató stb. épületek előtt) parkolóhelyek kialakítása
25. HP 5.4) Kossuth Lajos út Nefelejcs út és Kinizsi krt. közötti szakaszán parkolók
építése
26. HP 7.6.) A gimnázium épületének energetikai korszerűsítése (megvalósult)
27. EP 1.12.) Városi Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése
28. EP 1.13.) A Kossuth Lajos út 191/A. szám alatti bérház bővítése, felújítása
3.2.3 Homok akcióterület

29. HP 5.7.) Homoki Általános Iskola előtt parkolóhelyek kialakítása
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30. HP 7.1.) A Homoki Óvoda fejlesztése (részben megvalósult)
31. HP 8.1.) Döbrei János úti egészségügyi ellátó hely (háziorvos, fogorvos, védőnő)
szükség szerinti felújítása
32. SP 1.4.) Szociális szövetkezet létrehozása
33. EP 1.14.) A Döbrei János út 59. szám alatti bérlakások korszerűsítése

3.3

A település egésze szempontjából jelentős fejlesztések

3.3.1 Kulcsprojektek

A kulcsprojekt stratégiában alkalmazott definíciója:
"A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely
(akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik
cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően
nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések
megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.”
A projekt kódolása: KP
1. KP1.) Városi Főtér kialakítása
A tervezett beruházás helyszíne az önkormányzati tulajdonú tiszaföldvári ingatlanok: hrsz.:
367/1, 367/2, 367/3, 367/9;
A tervezett komplex városrehabilitációs beavatkozás részeként a Kossuth L. – Mártírok utak
kereszteződésében megépítendő körforgalmú csomóponthoz illeszkedve létrejön egy
szabályos téglalap alakú, 3690 m2 nagyságú építési telek. Ezen a területen kerül kialakításra
a városi főtér, más néven a Testvérvárosok tere. Az elkészült és elfogadott
Környezetalakítási Javaslat részletesen bemutatja a projekt tartalmát. Fontosabb elemei a
térszervező oszlopsor, a járható, de csúszásmentes szökőkút, a főtér ÉK–i végén lévő
emlékfalak és zászló árbóc. A téli hónapokra egy 20 x 40 m méretű műjégpálya is kiépíthető
a téren. A tér városi közösségi funkciójához illeszkedően mindkét oldalán teljes közművel
ellátott, a különböző rendezvényekhez kapcsolódó, mobil pavilonok kerülnek elhelyezésre.
A Városi főtér tervezett adatai:
1. A főtér teljes területe: 3124 m2
2. Burkolt felület: 2093 m2
3. Zöldfelület: 610 m2
4. Bejárati oszlopsor: 86 m/47 m2
5. Járható szökőkút: 46 m2
6. Emlékfalak, emelvény: 28 m2
7. Pavilonok területe/pavilonok száma: 300 m2/12 db
Becsült költség: 250 millió Ft
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A projekt a város kulcsprojektjeként benyújtásra került a TOP 2.2 Zöld város
felhívására. A projekt támogatásban részesült és megvalósításra került 2018. évben

2. KP2.) Turisztikai Központ kialakítása Tiszaföldváron
A város turisztikai vonzerejét, és látogatószám növelést célzó projekt megvalósulási
helyszíne Tiszaföldvár, Mártírok út 5. szám alatti mindösszesen 4548 m2 alapterületű, 370/1
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület.
A Turisztikai Központban tervek szerint kialakításra kerül:
Kőszínházi előadások, komoly és könnyűzenei koncertek megrendezésére alkalmas
szabadtéri színpad 500 férőhelyes nézőtérrel.


Turisztikai iroda



Vendéglátóhely, ajándékbolt teke vagy bowling pályával



Íjászat és sportlövészet számára sportpálya



Civil szervezetek számára klubhelyiségek, kiállító terem (Városi Galéria)

A beruházás során teljes felújításra kerül a meglévő ingatlan, valamint egy új emeleti szint
kialakítására is sor kerül. Az akadálymentesítés, valamint a megfelelő számú parkolóhely
kiépítése elengedhetetlen része a projektnek.
A tervek szerint az épületben kap helyet egy turisztikai iroda, ahol 1 fő turisztikai szakértő
kerül főállásban alkalmazásra, aki nemcsak a Turisztikai Központ programjainak
szervezéséért, hanem Tiszaföldvár és adott esetben a térség turisztikai programjainak
összeállításáért is felelős lesz.
A projekt támogatottsága, valamint megalapozottsága szempontjában fontos a komplexitás.
Minél komplexebb, minél több turisztikai attrakciót tartalmaz, annál könnyebben eladhatóvá
válik, annál több turistát vonz. Ezért nagyon fontos a helyi nevezetességekre, természeti és
régészeti lelőhelyekre, bemutatótermekre, turisztikai attrakciókra épülő 4-5 napos
programsorozat összeállítása is, ahol adott esetben a helyi vállalkozások is komoly
szerephez juthatnak.
A tervezett támogatási forrás:
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2017. évben a Tiszaföldvári Turisztikai Központ
kialakítására a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című
(TOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás keretében pályázatot nyújtott be a projekt
megvalósítására, azonban az forráshiány miatt támogatásban nem részesült

3. KP3.) Városközpont fejlesztése – Zöldváros kialakítása II.
A projekt célja: A 2018-ban megújításra került központi városrész további fejlesztése, zöld
város kialakítása.
Tervezendő fejlesztések:


Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése, zöldfelület növényállományának növelése,
rekonstrukciója. Településklíma javító, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató,
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klímatűrő fasorok, cserjék telepítése. Aktív rekreációs zöldterületek futópálya,
játszótér, szabadtéri tornapálya kialakítása. Zöldterületek használatához szükséges
közlekedési felületek, közvilágítás kiépítése. Környezetbe illő minőségi utcabútorok
elhelyezése.


Fenntartható
közlekedésfejlesztés
érdekében
forgalomcsillapító
eszközök
megteremtése. Korlátozott sebességű övezet kijelölése. Egyirányú utca kialakítása.
Kerékpárosbarát fejlesztések, kerékpárút építése. Parkolók kialakítása. . B+R, K+R,
P+R parkolók bővítése. Közlekedésbiztonsági beavatkozások, gyalogátkelőhely
létesítése. Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése.



Infrastruktúrához kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése



Szabadidős létesítmények kiépítése, okos település fejlesztése

Becsült költség: 500 millió Ft.
A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron 367/10 hrsz, 523 hrsz-ú,
1375/1 hrsz önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú, 2125/1 hrsz-ú állami
tulajdonú terület.
A projekt a város kulcsprojektjeként benyújtásra kerül a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető
települések c. pályázati felhívásra.
3.3.2 Hálózatos projektek
A hálózatos projekt stratégiában alkalmazott definíciója:
„A hálózatos projekt


több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,



a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed,



a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.

A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek
különböző jellegűek, más-más megvalósítójuk van. (pl. közlekedési hálózat fejlesztés
részeként belső tehermentesítő utak építése; kerékpárút hálózat részeként kerékpárutak
építése és kijelölése; az energiafelhasználás csökkentéséhez kapcsolódó, közintézmények
energetikai célú beruházásait tartalmazó projektek; tehetséggondozási projektek összessége
a település közoktatási intézményeiben)”
A projekt kódolása: HP
1. Komplex infrastrukturális problémák kezelése
projekt címe
HP1.1.) Kossuth Lajos út
Mártírok út és a Strand út
közé eső szakaszának
komplex fejlesztése

tartalom
Beavatkozások:
- területrendezés
- csapadékvíz elvezetés
- parkolási lehetőség kialakítása
- burkolat felújítása, padkarendezés
Paraméterek:
2
2
Útfelület: 3925 m ; Parkoló: 1235 m ; Szegélyező és
2
központi zöldfelület: 3195 m ; Gyalogos (járda) felület:

52

becsült
költség
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2

HP1.2.) Szerviz út Virág út
és a Strand út csatlakozás
közé eső része

HP1.3.) Nefelejcs út

1450 m ; Egyesített gyalogos kerékpáros közlekedési
felület, kerékpárút: 200 fm; Gyalogátkelőhely: 5 db
Beavatkozások:
- az útszakasz részleges egyirányúsítása
- Kossuth Lajos úthoz történő csatlakozás
kiépítése
- kerékpárút létesítése a teljes szakaszon
Paraméterek:
2
2
Útfelület: 3000 m ; Parkoló: 680 m ; Szegélyező és
2
központi zöldfelület: 3145 m ; Gyalogos (járda) felület:
2
655 m ; Egyesített gyalogos kerékpáros közlekedési
2
felület: 565 m ; Gyalogátkelőhely: 6 db
A Nefelejcs út Kossuth Lajos út Malom út közötti
szakasza kiemelt szegéllyel és 3,5 m sáv- és egyben
pályaszélességgel épül ki. Beavatkozások:
- az útszakasz részleges egyirányúsítása
- útburkolat átépítése
- parkolási lehetőség kialakítása
- közvilágítás kiépítése
2
2
Paraméterek: Útfelület: 1950 m ; Parkoló: 505 m ;
2
2
Szegélyező zöldfelület: 1345 m ; Járda: 835 m ;
Egyesített gyalogos kerékpáros közlekedési felület:
2
760 m ;

2. Úthálózat fejlesztés
Az útépítés és felújítás fajlagos költségei sok tényezőtől függenek (útszélesség,
aszfaltvastagság, útalap állapota, kapcsolódó beruházások stb.), ezért csupán erős
becsléssel lehet élni.
projekt címe
HP 2.1.) Körforgalom és
közlekedési létesítmények
építése Tiszaföldvár
központjában

tartalom
A tervezett városi főtér, illetve városrehabilitáció
meghatározó téreleme a körfogalom kiépítése a
Kossuth L.- Mártírok utak kereszteződésében,
melynek egyben fontos közlekedésbiztonságot javító
szerepe is van. A projekt fő paraméterei:

becsült
költség (Ft)
300 millió

2

Útfelület: 2625 m ; Szegélyező és központi
2
2
zöldfelület: 1810 m ; Gyalogos (járda) felület: 395 m ;
Egyesített gyalogos kerékpáros közlekedési felület:
2
340 m ; Gyalogátkelőhely: 4 db
HP 2.2.) Országos közutak
megújítása

Az országos közutak a magyar állam tulajdonában
vannak és a kezelésükről és fejlesztésük
koordinálásáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
gondoskodik. Ennek megfelelően a Tiszaföldvárt
érintő országos közutakkal kapcsolatos fejlesztések
e cégen keresztül és közreműködésével valósíthatók
meg. Az önkormányzat elsősorban lobbi-
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HP 2.3.) Virág út
kiszélesítése, burkolat
felújítása
HP 2.4.) Útalapos utak
lezárása szilárd burkolattal

HP 2.5.) Belterületi földutak
úttalappal történő ellátása

HP 2.6.) A strand melletti
üdülőterület utcáinak
leburkolása

HP 2.7.) Külterületi
útkapcsolatok kiépítése:

HP 2.8.) Belterületi utak
összekapcsolása:

tevékenységet folytathat a mielőbbi beavatkozások
kieszközlése érdekében, illetve sajátos pénzügyi és
együttműködési konstrukció kidolgozásával
előmozdíthatja a fejlesztést. Érintett közutak: Kossuth
L. út - Ószőlő Fő út - Ókincsem Fő út - Kurázsi Fő út;
Döbrei út;
A város fontos közlekedési gyűjtő útja, melyen a helyi
és helyközi autóbusz járat is közlekedik. Felújítása a
Kossuth L. úttól a Nyíl utcáig szükségszerű, mintegy
1200 m hosszban.
A korábbi években útalappal ellátott utak
aszfaltborítását jelenti a beavatkozás legalább 2000
m hosszban.
Tiszaföldvár rendelkezik elfogadott útalap építési
koncepcióval, mely a 2016-2019 közötti konkrét
beavatkozásokat határozza meg. A négy év alatt
2
összesen mintegy 9100 m hosszban és 40.000 m
felületen kerülnek kiépítésre az útalapok 27
útszakaszon.
Az érintett utak a Vadvirág, Tölgyfa és Sziget utcák
és más, helyi tömbfeltáró utak, összességében
mintegy 1400 m hosszban;
A fejlesztések a bel- és külterületi utak hálózatba
kötését célozza, a város kedvezőbb elérhetőségi
feltételeinek megteremtése érdekében.
- Petőfi Sándor út – 442. sz. országos közút
összekapcsolása új építésével, mintegy 800 m
hosszban;
- Vásártér út bekötése új út építésével az újonnan
kiépült előbbi (Petőfi S. út – 442. sz. út)
kapcsolattal, mintegy 300 m hosszban;
- Strand út összekötése új út építésével a 442. sz.
országos közúttal mintegy 1700 m hosszban;
- Vezsenyi komplejáróhoz vezető közút felújítása
mintegy 1850 m hosszban;
- Ókincsem II. Kereszt út kiépítése az Ókincsem I. út
és az Árpád út közötti szakaszon, mintegy 340 m
hosszban;
- Új belső feltáró út építése a Tavaszmező út és a
Döbrei J. utakat összekötésével, mintegy 2 km
hosszban;

200 millió

120 millió
150 millió

75 millió

nem
becsülhető

30 millió
500 millió

3. Csapadékvíz elvezetés
projekt címe
HP 3.1.) Podmaniczky út
csapadékvíz elvezető
rendszerének kiépítése
HP 3.2.) Üdülőterületen
történő csapadék és talajvíz
elvezetés megoldása
HP 3.3.) Főbb csapadékvíz
elvezető gyűjtőágak

tartalom
A városközponttól délre fekvő területek esetében,
így különösen a Podmaniczky utcában (1000 m
hosszban).
Az útépítés és felújítás kapcsán érintett utak a
Vadvirág, Tölgyfa és Sziget utcák és más, helyi
tömbfeltáró utak, összességében mintegy 1400 m
hosszban, melyekhez kapcsolódóan lehetséges a
beavatkozás megvalósítása.
A projekt konkrét műszaki tartalma és az érintett
területek meghatározását csak a tervezési fázist
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költség (Ft)
100 millió
140 millió

nem
becsülhető
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kiépítése
HP 3.4.) Virág út
csapadékvíz elvezetése
HP 3.5.) Gyep út mélyebben
fekvő része
HP 3.6.) Podmaniczky úttól
délre eső területen található
utak csapadékvíz
elvezetésének megoldása,
ahol nincs hely, ott
szikkasztó árkok, valamint
felszíni vízelvezető rendszer
kialakítására
HP 3.7.) Petőfi Sándor út
csapadékvíz elvezető
rendszerének kiépítése

követően lehetséges!
Az út tervezett felújításával célszerű a csapadékvíz
elvezetés megvalósítása a Kossuth L. úttól a Nyíl
utcáig terjedő, mintegy 1200 m hosszban.
A beavatkozás műszaki tartalmát a kapcsolódó
tervezés fogja maghatározni, de mintegy 300-400
m hosszban javasolt a csapadékvíz elvezetés
megoldása.
Érintett utak:
- Kertvárosi út 1500 m hosszban;
- Árpád út 1500 m hosszban,
Valamennyi érintett utca szűk szabályozási
szélességű, ezért csak a konkrét tervezés alapján
meghatározott műszaki tartalom mellett becsülhető
a beavatkozás költsége.
Az utcában zárt csapadékvíz elvezető rendszer
épül ki, a bel- és csapadékvíz védelmi
létesítmények hossza1892 m.

200 millió
30 millió

nem
becsülhető

270 millió

4. Járdák, gyalogossávok és kerékpárutak kiépítése

projekt címe

tartalom

becsült
költség
(Ft)

HP 4.1.) Járdák, gyalogos
sávok építése

HP 4.2.) Kerékpárutak
építése, felújítása

A balesetveszélyes útszakaszokon szükséges a
gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele, olyan
széles járda kiépítésével, mely a szabályozási
szélességben elhelyezhető.
- Kurázsi Fő úton mintegy 1,3 km hosszban
- Ókincsem III. Kereszt út mellett mintegy 530 m
hosszban
A kerékpárutak építése költsége sok mindentől függ,
pl. helyszíni adottságok, földrajzi viszonyok,
közműkiváltási igények, a kerékpárút jellegétől,
vagyis hogy elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút
egyben, vagy önálló kerékpárútról beszélünk.
Belterületen általában az előbbi, míg külterületen az
utóbbi a jellemző megoldás.
Belterületen:
- Rákóczi út Kígyó út közötti szakasz felújítása,
szélesítése mintegy 370 m hosszban
- Nefelejcs út és Malom út esetében a projektet
tartalmazza a „Komplex infrastrukturális problémák
kezelése” blokkban megjelenő projektcsomag.
Külterületen építendő:
- Tiszaföldvár, Ókincsem II. út – Cibakháza közötti
szakasz kiépítése mintegy 1,5 km hosszban
- Martfű - Tiszaföldvár közötti szakasz kiépítése
mintegy 3,5 km hosszban
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10 millió
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20 millió

nem
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Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

5. Új parkolóhelyek kialakítása


A merőleges beállású parkolók 2,5 m x 5,5 m mérettel,



a 45º- os beállású parkolók 2,5m x 5,1 m mérettel,



a 60º- os beállású parkolók 2,5 m x 5,3 m (vagy nagyobb) mérettel tervezhetők.

Az adott helyszínhez illeszkedő, megvalósítási terv függvényében adható meg a pontos
parkolószám, illetőleg elfoglalt parkolófelület mérete!
A kiválasztott helyszíneken létesítésre javasolt parkolóhely kialakítás becsült tervezői költség
meghatározása: a felszíni, közműkiváltási és építési munkák figyelembevételével, az átlagos
parkoló álláshelyre vetített-tervezői költségbecslés alkalmazásával, ezen belül az útburkolat
bontásának, a közműkiváltásnak, az építési, közlekedési létesítmények költségének,
valamint a szükséges fásítás becsült költségeinek megállapítására.
projekt címe
HP 5.1.) Szerviz út Virág út,
Strand úti csatlakozás
közötti szakasza (oktatási
intézmények számára
sürgető probléma)

HP 5.2.) Piactér környékén
parkolóhelyek kialakítása

HP 5.3.) Kossuth Lajos út
Strand út csatlakozástól a
Csobolyó út csatlakozásáig
(egészségügyi, szolgáltató
stb. épületek előtt)
HP 5.4) Kossuth Lajos út
Nefelejcs és Kinizsi krt.
közötti szakaszán parkolók
építése

tartalom
A Környezetalakítási Javaslat alapján,
kapcsolódva a „Komplex infrastrukturális
problémák kezelése” blokkban leírt projekthez, a
2
projekt keretében 680 m parkoló felület épül,
azaz mintegy 40 parkolóhely
A Környezetalakítási Javaslat alapján,
kapcsolódva a „Komplex infrastrukturális
problémák kezelése” blokkban leírt projekthez, a
2
projekt keretében 1875 m parkoló felület épül,
azaz mintegy 110 parkolóhely. Érintett utcák:
Nefelejcs út, Szegfű út, Nefelejcs út Malom út Mártírok út között;
A Környezetalakítási Javaslat alapján,
kapcsolódva a „Komplex infrastrukturális
problémák kezelése” blokkban leírt projekthez, a
2
projekt keretében 1235 m parkoló felület épül,
azaz mintegy 70 parkolóhely
A helyszíni adottságok és tervek alapján kell
meghatározni az elhelyezhető parkolók számát.

HP 5.5.) Papp Bertalan
Ószőlői Általános Iskola
környéke

A helyszíni adottságok és tervek alapján kell
meghatározni az elhelyezhető parkolók számát.

HP 5.6.) Ószőlői Óvoda előtt
új parkolóhely kialakítása

A helyszíni adottságok és tervek alapján kell
meghatározni az elhelyezhető parkolók számát. (5
db)
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becsült
költség (Ft)
35 millió

100 millió

90 millió

15 millió

15 millió

2,5-5 millió
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HP 5.7.) Homoki Általános
Iskola előtt parkolóhelyek
kialakítása

HP 5.8.) Strandfürdő előtti
parkoló kiépítése és
bővítése

A helyszíni adottságok és tervek alapján kell
meghatározni az elhelyezhető parkolók számát.
az iskolával szemben található önkormányzati
ingatlanon (4595/1, 4595/2, 4590 hrsz), 25-30
férőhelyes parkoló
A helyszíni adottságok és tervek alapján kell
meghatározni az elhelyezhető parkolók számát.
(50 db)

5-10 millió

30 millió

6. Közvilágítási fejlesztési igények:
projekt címe

tartalom

HP 6.1.) Kiépítetlen területek

Beavatkozás az alábbi útszakaszokon a közvilágítás
kiépítését jelenti modern,10-14 W-os LED-es
lámpatestekkel:
- Nefelejcs út Kossuth L. út – Mártírok út közötti
szakasza
- Partalja út
- Üdülőterület

HP 6.2.) Közvilágítással
ellátott útszakaszokon a
világító testek számának
növelése/besűrítése /
korszerűsítése

A meglévő, kiépített rendszer szakaszos
korszerűsítése keretében újak telepítése 10-14 W-os
LED-es lámpatestek vagy a meglévőkön, kompakt
fénycsöves lámpatest esetében LED-es maszkcsere
– I. ütem

becsült
költség (Ft)
nem
becsülhető

nem
becsülhető

7. Intézményfejlesztés – közoktatás
projekt címe

tartalom

becsült
költség (Ft)

Az épületben a projekt keretében az alábbi
beavatkozások tervezettek: melegítőkonyha és
étkező kialakítása, főépület akadálymentes
megközelítése. A régi épületrész korszerűsítése,
felújítása.

160 millió

HP 7.1.) A Homoki Óvoda
fejlesztése

70 millió

HP 7.2.) Belterületi óvoda
rekonstrukciója

Az óvoda Szondi utca 6/a épületében indokolt a
palatető cseréje, nevelői szoba kialakítása,
konyha felújítása; a tagintézményben (Szondi
utca 17) a nyílászárócsere a legszükségesebb
beavatkozás.

HP 7.3.) Vadárvácska óvoda
rekonstrukciója

Az épület elektromos hálózatának felújítása,
orvosi és nevelői szoba kialakítása

30 millió
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HP 7.4.) Tematikus projekt
1.: az általános iskolák
vizesblokkjainak megújítása
és teljes nyílászárócsere

HP 7.5.) Tematikus projekt
2.: Iskolai
sportlétesítmények
megújítás (legalább
nyílászárócsere)

HP 7.6.) A gimnázium
épületének energetikai
korszerűsítése

Tiszaföldvár két általános iskolájában (Ószőlői és
a Homoki Általános Iskola) szükséges a
vizesblokkok átfogó megújítása és az
iskolaépületek energetikai jellemzőin javítása a
nyílászárók teljes körű cseréjével.

160 millió

Mivel az általános iskolák fenntartója és
működtetője a tankerület, a beruházási igényt
szükséges feléjük közvetíteni egyeztetni, lobbizni
a beruházások mihamarabbi megvalósítása
érdekében.
A Kossuth L. Általános Iskola, a Homoki Ált.
Iskola és a gimnázium tornatermének megújítása.
Ez magában foglalja a vizesblokkok átfogó
megújítását, a tetőszerkezet megerősítését,
fűtéskorszerűsítését valamint a nyílászárók teljes
körű cseréjét.

200 millió

Mivel az iskolák fenntartója és működtetője a
tankerület a beruházási igényt szükséges feléjük
közvetíteni, egyeztetni, lobbizni a beruházások
mihamarabbi megvalósítása érdekében.
A középiskola épületének nyílászárók cseréje,
hőszigetelés

300 millió

8. Egészségügyi és szociális intézmények
projekt címe
HP 8.1.) Döbrei János úti
egészségügyi ellátó hely
(háziorvos, fogorvos,
védőnő) teljes körű
felújítása
HP 8.2.) Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
korszerűsítése
HP 8.3.) Idősek Napközi
Otthona fűtési
hatékonyságát támogató
fejlesztések

tartalom

becsült
költség (Ft)

Az épületet 13 éve az önkormányzat újította fel,
azóta nem volt semmiféle beavatkozás. Az épület
teljes megújítása indokolt.

50 millió

Teljes körű nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés,
elektromos hálózat felújítása. Az épület hátsó
részében a süllyedés megállítása és a folyamatos
vizesedés (salétromosodás) elleni védelem.

40 millió

Az intézmény fűtéskorszerűsítése állmennyezetek
beépítése, a folyamatos vizesedés
(salétromosodás) elleni védelem.

40 millió
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HP 8.4.)Az Idősek Otthona
bővítése és az új típusú
igényeknek megfelelő
átalakítása (növekvő számú
demens beteg miatt)

Az átalakuló igények miatt indokolt az intézmény
bővítése és annak működési átszervezése.

150 millió

9. Biztonsági hálózatok
projekt címe

HP 9.1.) Térfigyelő
kamerarendszer bővítése
közterületen

tartalom

becsült
költség (Ft)

A város belterületén a bűnmegelőzést segítő zárt
láncú kamerarendszer bővítése. A beavatkozás
több ütemre bontható

22 millió

3.3.3 Pontszerű fejlesztések

A pontszerű fejlesztések / egyéb projekt stratégiában alkalmazott definíciója:
„Egyéb, a fenti kategóriákba be nem sorolható projektek (nem akcióterület, nem kulcs-, nem
hálózatos projekt, pl. egyedi, pontszerű fejlesztés).”
A projekt kódolása: EP
projekt címe

tartalom

becsült
költség (Ft)

EP 1.1.) A Polgármesteri
Hivatal épületének felújítása

A beavatkozás során a hivatal épületének
korszerűsítése (pl. szigetelés, ablakcsere) és
kapcsolódó felújítási munkák elvégzése tervezett
annak érdekében, hogy javuljon az épület
energiahatékonysága, ügyfélszolgálat minősége
valamint a hivatali dolgozók munkakörülményei.

300 millió

EP 1.2.) Piacképes,
kiajánlható, iparterület
létrehozása - ipari park

A beavatkozás a helyi és a betelepülni
szándékozó vállalkozások számára kíván
megfelelő infrastruktúrájú területet kijelölni,
kialakítani. Ipari park esetében a minimális
területnagyság 20 ha, a tudományos és
technológiai park céljára kialakított területnél
legalább 10 hektár.

1-1,5 milliárd

EP 1.3.) A Strandfürdő, a
kemping és a Vadvirág
Üdülőház fejlesztése, a
geotermikus energia
hasznosítása

A kor igényeinek megfelelő strandfürdő
kialakítása, a kemping és a Vadvirág üdülőház
korszerűsítése. A termálvíz minél szélesebb körű
hasznosítása a gazdaságos üzemeltetés
érdekében.

költség csak a
pontos
műszaki
tartalom
kialakítását
követően
becsülhető

EP 1.4.)

Főképp magánberuházások megvalósításával

nem
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Szálláshelyfejlesztés

megvalósítható fejlesztés. A beruházás(ok)
nagysága szállástípus és férőhelyszámtól
függ(nek).

becsülhető

EP 1.5.) A Tiszaföldvári
Földrajzi Múzeum bővítés és
továbbfejlesztése

A tematikáját és az ott végzett
múzeumpedagógiai tevékenységet tekintve is
megyei szintű múzeum beruházásában az
önkormányzat által megvásárolt szomszédos
telken a múzeumkert bővítése, valamint a
telekhez kapcsoló múzeum számára
hasznosítható épület fejlesztése valósulna meg.

250 millió

EP 1.6.) Cikta Cipőgyártó
Kft. telephelyének
energetikai korszerűsítése

A magánberuházás során a működési költségeket
csökkentő energetikai fejlesztés megvalósítása
tervezett.

30 millió

EP 1.7.) Túri úti iparterület
ellátása
szennyvízcsatornával

A beruházással az iparterület alapinfrastruktúraigényének kielégítése tervezett. A
szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózat kiépítése
növeli az iparterület vonzerejét, de a fejlesztés
környezetvédelmi szempontból is sürgető.

168 millió

EP 1.8.) Strand úti üzemek
termálvízzel történő ellátása
hőellátási céllal

A magánberuházás során a működési költségeket
csökkentő energetikai fejlesztés megvalósítása
tervezett.

70 millió

EP 1.9.) A református
templom felújítása

A református templom felújítása

150 millió

EP 1.10.) A volt kollégium
épületének hasznosítása,
korszerűsítése

Az épület új funkciójának megfelelő átalakítása,
felújítása.

nem
becsülhető

EP 1.11.) A volt
okmányiroda épületének
hasznosítása,
korszerűsítése

Az épület új funkciójának megfelelő átalakítása,
felújítása.

nem
becsülhető

EP 1.12.) Városi Művelődési
Ház felújítása és energetikai
korszerűsítése

Az épület mai igényeknek megfelelő
korszerűsítése (hő- és vízszigetelés,
burkolatcsere, nyílászárók cseréje, elektromos
hálózat felújítása, vizes blokkok felújítása,
fűtéskorszerűsítés)

350 millió

EP 1.13.) A Kossuth Lajos út
191/A. szám alatti bérház
bővítése, felújítása

Az épület mai igényeknek megfelelő
korszerűsítése (hő- és vízszigetelés,
burkolatcsere, nyílászárók cseréje, elektromos
hálózat felújítása, vizes blokkok felújítása,
fűtéskorszerűsítés). A tetőtérben új lakások
kialakítása.

nem
becsülhető

EP 1.14.) A Döbrei János úti
bérlakások korszerűsítése

Az épület hőszigetelése, nyílászáró-csere,
lakások fűtéskorszerűsítése.

50 millió

EP 1.15.) A Mártírok úti
bérlakások fejlesztése

A meglévő korszerűtlen szociális bérlakosok
helyett a mai igényeknek megfelelő épület és
lakások kialakítása.

nem
becsülhető
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EP 1.16.) Önkormányzati
közétkeztetési célokat
szolgáló fejlesztések

Közétkeztetési feladatokat ellátó új főzőkonyha
kialakítása.

100 millió

EP 1.17.) Szennyvíztisztító
telep és hálózat bővítése

Szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése, a
szennyvízcsatornával ellátatlan területek bekötése
a rendszerbe

nem
becsülhető

EP 1.18.) Ivóvízhálózat
rekonstrukciója

Az elöregedett ivóvízhálózat felújítása, cseréje.

nem
becsülhető

3.3.4 „Soft” beavatkozások és tervi előkészítés

A „soft” beavatkozásokhoz nem kapcsolódnak infrastrukturális fejlesztések. A soft
beavatkozások szervezetfejlesztés, program és szervezetek közötti együttműködésekből
eredő integrált akciók végrehajtását jelenti.
Továbbá itt tünteti fel az ITS azokat a tervezési feladatokat is, amelyek egyes speciális,
szakági vonatkozásokban jelentenek előrelépést a feladatok meghatározásában.
A projekt kódolása: SP
projekt címe

tartalom

becsült
költség (Ft)

A projekt a Homok városrész déli egységének
mind társadalmi mind épített és természeti
környezeti szempontból a problémás részének
fejlesztési lehetőségeinek feltárását, az ehhez
szükséges lépések megtervezését és ütemezését
tartalmazó terv kidolgozását célozza.

10 millió

Az önkormányzat létrehozza és működteti a
szakemberek helyben tartását támogató
ösztöndíjrendszert.

nem
becsülhető –
folyamatos
forrásigény

7,5 millió + 3
millió

SP1.3.) Városmarketing
program elkészítése

A tervezési jellegű projekt kapcsán komplex
marketing program készül, amely segítséget a
város befektetővonzó és turisztikai vonzerejének
erősítésében. tartalom: (Tartalom: Stratégiai
jellegű program, akcióterv és konkrét marketing
anyagok felületek elkészítése)

SP 1.4.) Szociális
szövetkezet létrehozása

Célja: zöldségfélék előállítása a helyi piacra, helyi
munkanélküliek foglalkoztatásával.

17 millió

SP 1.1.) Homok városrész
tájrehabilitációs tervének
kidolgozása

SP 1.2.) Ösztöndíjprogram
kidolgozása és működtetése
a fiatal pedagógusok és
egyéb közszféra
szakemberek helyben
tartására

START közmunka program keretében terület és
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fóliasátor megvásárlásra került. Ezen a 2,2
hektárnyi területen kerül sor, különböző
szabadföldi növények (fűszerpaprika, krumpli,
zöldségfélék) a fóliában paradicsom, zöldpaprika
termesztésére.

vásárlásra
további költség
nem
becsülhető

A mintaprojekt terület a 3. városrészben található
(Petőfi út vége), amennyiben beválik, a Homoki
szegregációs területen is újabb területeket
bevonva kiterjeszti az önkormányzat a
későbbiekben.
SP 1.5.) Közterületi
növénykataszter
elkészítése, majd a
közterületen ültethető lágy
és fás szárú növények
telepítéséről, kezeléséről
tervezett helyi rendelet
megalkotása

Az egységesebb és szabályozottabb településkép
kialakítása érdekében tervezett egy, a
közterületen ültethető lágy és fás szárú növények
telepítéséről, kezeléséről szóló rendelet
megalkotása, amelyet megalapozna egy
közterületi növénykataszter elkészíttetése (nyári
gyakorlat keretében, szakirányú képzésben
résztvevő diákok bevonásával).

nem releváns

SP 1.6.) Helyi védelem
természeti és épített
értékeinek felülvizsgálata,
esetleges bővítése

A rendezési, szerkezeti terv felülvizsgálatakor a
szakértők, majd az önkormányzati döntéshozók
által végzendő feladat.

nem releváns

A HACS létrehozásának célja a közösségi és
kulturális élet fejlesztése, mely hozzájárul a helyi
közösségek megerősödéséhez, mely erősíti a
helyi identitást és kohéziót, a város
népességmegtartó erejét.

nem releváns

SP 1.7.) Helyi Akciócsoport
létrehozása és működtetése
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3.4

A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégia céljaihoz

3-1. táblázat: A célrendszer (tematikus célok) és a projektek logikai kapcsolata
Középtávú városi célok
(tematikus célok)

Kulcsprojektek

1. A társadalmi kohézió a városi
identitás erősödése ezzel a
közösségi részvétel és
felelősség erősítése

1. KP1.) Városi
Főtér kialakítása
2. KP3.)
Városközpont
fejlesztése –
Zöldváros
kialakítása II.

2. A közösségi és üzleti
szolgáltatások színvonalának
javulása térségi vonzerejük
erősítése

1. KP1.) Városi
Főtér kialakítása
2. KP2.)
Turisztikai
Központ
kialakítása
Tiszaföldváron
3. KP3.)
Városközpont
fejlesztése –
Zöldváros
kialakítása II.

3. A versenyképes helyi
agrárgazdaság kialakulása

4. Innovációra, technológiai

1. KP1.)
Városi
Főtér
kialakítás
a
1. KP1.) Városi

Hálózatos
projektek

HP 8.1.) – HP
8.4.)

Egyéb projektek

„Soft” beavatkozások és tervi
előkészítés

EP 1.1.) A Polgármesteri Hivatal
épületének felújítása
EP 1.5.) A Tiszaföldvári Földrajzi
Múzeum bővítés és továbbfejlesztése
EP 1.9.) A református templom
felújítása

SP 1.2.) Ösztöndíjprogram kidolgozása
és működtetése a fiatal pedagógusok és
egyéb közszféra szakemberek helyben
tartására
SP 1.4.) Szociális szövetkezet
létrehozása
SP 1.7.) HACS létrehozása

EP 1.4.) Szálláshely fejlesztés

SP1.3.) Városmarketing program
elkészítése
SP 1.7.) HACS létrehozása

EP 1.2.) Piacképes, kiajánlható,
iparterület létrehozása – ipari park

SP 1.4.) Szociális szövetkezet
létrehozása

EP 1.2.) Piacképes, kiajánlható,
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megújulásra valamint képzett
munkaerőre épülő helyi ipar

5. Az épített környezet és
települési infrastruktúra
általános minőségének
javítása, a minőségi szabadidő
eltöltésre alkalmas városi
zöldfelületek kialakulása –
különös tekintettel a város
központi területeire
6.

Főtér kialakítása
2. KP3.)
Városközpont
fejlesztése –
Zöldváros
kialakítása II.

1. KP1.) Városi
Főtér kialakítása
2. KP3.)
Városközpont
fejlesztése –
Zöldváros
kialakítása II

7. A területhasználat és a
komplex társadalmi problémák
összefüggéseinek kezelése,
kiemelten a Homok
városrészben

8. A helyi potenciálokra épülő
turisztikai vonzerő
növekedése, építve a
termálvízre és a
lovasturizmusban rejlő
lehetőségekre

iparterület létrehozása – ipari park
EP 1.6.) Cikta Cipőgyártó Kft.
telephelyének energetikai
korszerűsítése
EP 1.7.) Túri úti iparterület ellátása
szennyvízcsatornával
EP 1.8.) Strand úti üzemek termálvízzel
történő ellátása hőellátási céllal

HP1.1.) – HP
6.1.)

HP 7.1.)
HP 5.7.)

1. KP1.) Városi
Főtér kialakítása
2. KP2.)
Turisztikai
Központ
kialakítása
Tiszaföldváron
3. KP3.)
Városközpont
fejlesztése –
Zöldváros
kialakítása II

EP 1.1.) A Polgármesteri Hivatal
épületének felújítása
EP 1.9.) A református templom
felújítása
EP 1.18.) Ivóvízhálózat rekonstrukciója

SP 1.1.) Homok városrész
tájrehabilitációs tervének kidolgozása
SP1.5.) Közterületi növénykataszter
elkészítése, majd a közterületen
ültethető lágy és fás szárú növények
telepítéséről, kezeléséről tervezett helyi
rendelet megalkotása

EP 1.17.) Szennyvíztisztító telep és
hálózat bővítése

SP 1.1.) Homok városrész
tájrehabilitációs tervének kidolgozása
SP 1.6.) Helyi védelem természeti és
épített értékeinek felülvizsgálata,
esetleges bővítése

EP 1.3.) A strandfürdő, kemping és a
Vadvirág üdülőház fejlesztése, a
geotermikus energia hasznosítása
EP 1.4.) Szálláshelyfejlesztés
EP 1.5.) A Tiszaföldvári Földrajzi
Múzeum bővítés és továbbfejlesztése

SP1.3.) Városmarketing program
elkészítése
SP 1.6.) Helyi védelem természeti és
épített értékeinek felülvizsgálata,
esetleges bővítése
SP 1.7.) HACS létrehozása
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9. Piacképes képességekkel és
tudással rendelkező helyi
munkaerőbázis kialakulása

HP 7.1.) – HP
7.6.)

10. A köz- és vagyonbiztonság
javulása

HP 6.2.),
HP 9.1.)

SP 1.2.) Ösztöndíjprogram kidolgozása
és működtetése a fiatal pedagógusok és
egyéb közszféra szakemberek helyben
tartására
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3.5

A fejlesztések ütemezése

A következő táblázat a stratégia időtávján belül tervezett fejlesztések indikatív ütemezését
tartalmazza. Az ütemezés figyelembe veszi a tervezett fejlesztések:


Indokoltságát, szükségszerűségét,



Jelenlegi előkészítettségi szintjét



Az egyes fejlesztések egymásra épülését és a társadalmi és gazdasági multiplikátor
hatását



Helyi társadalom általi elfogadottságát és támogatottságát,



Finanszírozhatóságát.
-

a támogatási források megszerzésének lehetőségeit

-

a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagyságát,

-

a bevonható magánforrások mértékét,

-

a létrehozott kapacitások fenntarthatóságát.

Az ütemezés során további igen fontos szempont volt az időbeliség meghatározásakor a
város számára legfontosabb, leginkább igényelt és megcélzott fejlesztések, a legégetőbb
problémákra választ adó projektek minél korábbi megvalósítása.

3.6

Az város stratégiában foglalt projektjeinek ütemezése

3-2. táblázat: A fejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése
2026. II. félév

2026. I. félév

2025. II. félév

2025. I. félév

2024. II. félév
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2024. I. félév

3.KP3.) Városközpont kialakítása –
Zöldváros II.

2023 II. félév

2. KP2.) Turisztikai Központ kialakítása
Tiszaföldváron

2023. I. félév

1. KP1.) Városi Főtér kialakítása

2022. II. félév

Kulcsfejlesztések

2022. I. félév

2021.II. félév

2021. I. félév

2016-2020

Fejlesztések
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HP 2.7.) Külterületi útkapcsolatok kiépítése:
HP 2.8.) Belterületi utak összekapcsolása:
HP 3.1.) Podmaniczky út csapadékvíz
elvezető rendszerének kiépítése
HP 3.2.) Üdülőterületen történő csapadék és
talajvíz elvezetés megoldása
HP 3.3.) Főbb csapadékvíz elvezető
gyűjtőágak kiépítése
HP 3.4.) Virág út csapadékvíz elvezetése
HP 3.5.) Gyep út mélyebben fekvő része
HP 3.6.) Podmaniczky úttól délre eső területen
található utak csapadékvíz elvezetésének
megoldása
HP 3.7) Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető
rendszerének kiépítése
HP 4.1.) Járdák, gyalogos sávok építése
HP 4.2.) Kerékpárutak építése, felújítása
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2026. II. félév

HP 2.6.) A strand melletti üdülőterület utcáinak
leburkolása

2026. I. félév

HP 2.5.) Belterületi földutak úttalappal történő
ellátása

2025. II. félév

HP 2.4.) Útalapos utak lezárása szilárd
burkolattal

2025. I. félév

HP 2.3.) Virág út kiszélesítése, burkolat
felújítása

2024. II. félév

HP 2.2.) Országos közutak megújítása

2024. I. félév

HP 2.1.) Körforgalom és közlekedési
létesítmények építése Tiszaföldvár
központjában

2023 II. félév

HP1.3.) Nefelejcs út fejlesztése

2023. I. félév

HP1.2.) Szerviz út Virág út és a Strand út
csatlakozás közé eső részének fejlesztése

2022. II. félév

HP1.1.) Kossuth Lajos út Mártírok út és a
Strand út közé eső szakaszának kompl. fejl.

2022. I. félév

2021.II. félév

2021. I. félév

2016-2020

Hálózatos fejlesztések
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HP 7.1.) A Homoki Óvoda fejlesztése
HP 7.2.) Belterületi óvoda rekonstrukciója
HP 7.3.) Vadárvácska óvoda rekonstrukciója
HP 7.4.) Tematikus projekt 1.: az általános
iskolák vizesblokkjainak megújítása és teljes
nyílászárócsere
HP 7.5.) Tematikus projekt 2.: Iskolai
sportlétesítmények megújítás (legalább
nyílászárócsere)
HP 7.6.) A gimnázium épületének energetikai
korszerűsítése
HP 8.1.) Döbrei János úti egészségügyi ellátó
hely (háziorvos, fogorvos, védőnő) teljes körű
felújítása
HP 8.2.) Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat épületének korszerűsítése
HP 8.3.) Idősek Napközi Otthona fűtési
hatékonyságát támogató fejlesztések
HP 8.4.) Az Idősek Otthona bővítése és az új
típusú igényeknek megfelelő átalakítása
HP 9.1.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
közterületen
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2026. II. félév

HP 6.1.) Kiépítetlen területek közvilágításának
fejlesztése
HP 6.2.) Közvilágítással ellátott útszakaszokon
a világító testek számának
növelése/besűrítése / korszerűsítése

2026. I. félév

HP 5.8.) Strandfürdő előtti parkoló kiépítése és
bővítése

2025. II. félév

HP 5.7.) Homoki Általános Iskola előtt
parkolóhelyek kialakítása

2025. I. félév

HP 5.6.) Ószőlői Óvoda előtt új parkolóhely
kialakítása

2024. I. félév

HP 5.5.) Papp Bertalan Ószőlői Általános
Iskola környéke parkolóhelyek kialakítása

2024. II. félév

HP 5.4.) Kossuth L. út Nefelejcs és Kinizsi krt.
közötti szakszán pakolók építése

2023 II. félév

HP5.3.) Kossuth Lajos út Strand út
csatlakozástól a Csobolyó út csatlakozásáig

2023. I. félév

HP 5.2.) Piactér környékén parkolóhelyek
kialakítása

2022. II. félév

HP 5.1.) Szerviz út Virág út, Strand úti
csatlakozás közötti szakaszának felújítása

2022. I. félév

2021.II. félév

2021. I. félév

2016-2020

Hálózatos fejlesztések
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EP 1.10.) Volt kollégium épületének
hasznosítása, korszerűsítése
EP 1.11.) A volt okmányiroda épületének
hasznosítása, korszerűsítése
EP 1.12.) Városi Művelődési Ház felújítása,
energetikai korszerűsítése
EP 1.13.) A Kossuth L. út 191/A. szám alatti
bérház bővítése, felújítása
EP 1.14.) A Döbrei J. úti bérlakások
korszerűsítése
EP 1.15.) A Mártírok úti bérlakások fejlesztése
EP 1.16.) Önkormányzati közétkeztetési
célokat szolgáló fejlesztések
EP 1.17.) Szennyvíztisztító telep és hálózat
bővítése
EP 1.18.) Ivóvíz hálózat rekonstrukciója
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2026. II. félév

EP 1.9.) A református templom felújítása

2026. I. félév

EP 1.8.) Strand úti üzemek termálvízzel
történő ellátása hőellátási céllal

2025. II. félév

EP 1.7.) Túri úti iparterület ellátása
szennyvízcsatornával

2025. I. félév

EP 1.6.) Cikta Cipőgyártó Kft. telephelyének
energetikai korszerűsítése

2024. II. félév

EP 1.5.) A Tiszaföldvári Földrajzi Múzeum
bővítés és továbbfejlesztése

2024. I. félév

EP 1.4.) Szálláshely fejlesztés

2023 II. félév

EP 1.3.) Strandfürdő, kemping és Vadvirág
üdülőház fejlesztése és a geotermikus energia
hasznosítása

2023. I. félév

EP 1.2.) Piacképes, kiajánlható, iparterület
létrehozása – ipari park

2022. II. félév

EP 1.1.) A Polgármesteri Hivatal épületének
felújítása

2022. I. félév

2021.II. félév

2021. I. félév

2016-2020

Egyéb fejlesztések
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2026. II. félév

2026. I. félév
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2025. II. félév

SP 1.7.) HACS létrehozása és működtetése

2025. I. félév

SP 1.6.) Helyi védelem természeti és épített
értékeinek felülvizsgálata, esetleges bővítése

2024. II. félév

SP1.5.) Közterületi növénykataszter
elkészítése, majd a közterületen ültethető lágy
és fás szárú növények telepítéséről,
kezeléséről tervezett helyi rendelet
megalkotása

2024. I. félév

SP 1.4.) Szociális szövetkezet létrehozása

2023 II. félév

SP1.3.) Városmarketing program elkészítése

2023. I. félév

SP 1.2.) Ösztöndíjprogram kidolgozása és
működtetése a fiatal pedagógusok és egyéb
közszféra szakemberek helyben tartására

2022. II. félév

SP 1.1.) Homok városrész tájrehabilitációs
tervének kidolgozása

2022. I. félév

2021.II. félév

2021. I. félév

2016-2020

„Soft” beavatkozások és tervi előkészítés
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3.7

A város stratégiában foglalt projektjeinek pénzügyi terve

A fejezetben Tiszaföldvár város ITS-ében foglalt, középtávra tervezett projektek forrásigénye
kerül meghatározásra. A költségek kiviteli tervek hiányában csak becsült összegek. A
projektek jelentős része potenciálisan finanszírozható pályázati forrásokból, ugyanakkor már
most látható, hogy milyen jellegű beavatkozásokra nem áll rendelkezésre semmiféle
formában vissza nem térítendő támogatás. Ezekben az esetekben az önkormányzat saját
pénzügyi forrásaira támaszkodhat, illetve vállalkozókat, magánszemélyeket és
alapítványokat vonhat be a fejlesztés finanszírozásába. Tiszaföldvár város érdeke, hogy a
városban működő vállalkozások fokozatosan minél aktívabb szerepet vállaljanak a
városfejlesztés működési feltételként őket is érintő fejlesztéseinek tervezésében és
finanszírozásában.
Az ITS megvalósításának egyik fő forrása a Területi- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP). A TOP keretében a 2014-2020-as költségvetési időszakban Jász-NagykunSzolnok megye számára 53,78 milliárd Ft forráskeret áll rendelkezésre. A források elosztását
intézkedés szinten az ITP tovább specifikálja a forrás felhasználási módokon keresztül.
Rendkívül fontos tehát, hogy a stratégia alapján a város megfelelően priorizálja projektjeit és
mérlegelje, hogy mely beavatkozásaival, fejlesztéseivel érheti el a legnagyobb városfejlesztő
hatást.

3-3. táblázat: A tervezett fejlesztések becsült költsége és a finanszírozás potenciális forrásai

Projekt típus

Indikatív
költségvetés
(Ft)

Projekt megnevezése

Kulcsfejleszté
sek
1. KP1.) Városi Főtér kialakítása

250 millió Ft

Finanszírozás
lehetséges forrása

TOP 2.1
Gazdaságélénkítő,
népességmegtartó
településfejlesztés

2. KP2.) Turisztikai Központ
kialakítása Tiszaföldváron

400 millió Ft

TOP-1.2.1-15 Társadalmi
és környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

3.KP3.) Városközpont fejlesztése
– Zöldváros kialakítása II.

500 millió Ft

TOP_Plusz-1.2.1-21
Élhető települések

Hálózatos
fejlesztések
HP1.1.) Kossuth Lajos út Mártírok
út és a Strand út közé eső
szakasza komplex fejlesztése

n.a.

HP1.2.) Szerviz út Virág út és a
Strand út csatlakozás közé eső
része

n.a.
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TOP_Plusz-1.2.1-21
Élhető települések
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető
települések
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HP1.3.) Nefelejcs út

n.a.

HP 2.1.) Körforgalom és
közlekedési létesítmények építése
Tiszaföldvár központjában

300 millió Ft

TOP-3.1.1-15
Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés

HP 2.2.) Országos közutak
megújítása

nem
becsülhető

nem értelmezhető

HP 2.3.) Virág út kiszélesítése,
burkolat felújítása

200 millió Ft

TOP_Plusz-1.2.3-21
Belterületi utak fejlesztése

HP 2.4.) Útalapos utak lezárása
szilárd burkolattal

120 millió Ft

TOP_Plusz-1.2.3-21
Belterületi utak fejlesztése

HP 2.5.) Belterületi földutak
úttalappal történő ellátása

150 millió Ft

HP 2.6.) A strand melletti
üdülőterület utcáinak leburkolása

75 millió Ft

TOP_Plusz-1.2.3-21
Belterületi utak fejlesztése

HP 2.7.) Külterületi útkapcsolatok
kiépítése:
-Petőfi Sándor út – 442. sz.
országos közút összekapcsolása új
építésével, mintegy 800 m
hosszban;
-Vásártér út bekötése új út
építésével az újonnan kiépült
előbbi (Petőfi S. út – 442. sz. út)
kapcsolattal, mintegy 300 m
hosszban;

nem
becsülhető

TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi
gazdaságfejlesztés

-Strand út összekötése új út
építésével a 442. sz. országos
közúttal mintegy 1700 m
hosszban;
-Vezsenyi komplejáróhoz vezető
közút felújítása mintegy 1850 m
hosszban;

HP 2.8.) Belterületi utak
összekapcsolása:
-Ókincsem II. Kereszt út kiépítése
az Ókincsem I. út és az Árpád út
közötti szakaszon, mintegy 340 m
hosszban;
-Új belső feltáró út építése a
Tavaszmező út és a Döbrei J.
utakat összekötésével, mintegy 2
km hosszban;
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30 millió Ft

500 millió Ft

TOP_Plusz-1.2.3-21
Belterületi utak fejlesztése
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HP 3.1.) Podmaniczky út
csapadékvíz elvezető
rendszerének kiépítése

100 millió Ft

HP 3.2.) Üdülőterületen történő
csapadék és talajvíz elvezetés
megoldása

140 millió Ft

HP 3.3.) Főbb csapadékvíz
elvezető gyűjtőágak kiépítése

TOP-2.1.3-15 Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések

nem
becsülhető

HP 3.4.) Virág út csapadékvíz
elvezetése

200 millió Ft

HP 3.5.) Gyep út mélyebben fekvő
része

30 millió Ft

HP 3.6.) Podmaniczky úttól délre
eső területen található utak
csapadékvíz elvezetésének
megoldása, ahol nincs hely, ott
szikkasztó árkok, valamint felszíni
vízelvezető rendszer kialakítására
HP 3.7.) Petőfi Sándor út
csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése

nem
becsülhető

275 millió

HP 4.1.) Járdák, gyalogos sávok
építése
-Kurázsi Fő úton mintegy 1,3 km
hosszban

10 millió Ft

-Ókincsem III. Kereszt út mellett
mintegy 530 m hosszban
3 millió Ft
HP 4.2.) Kerékpárutak építése,
felújítása
-Rákóczi út Kígyó út közötti
szakasz felújítása, szélesítése
mintegy 370 m hosszban
-Nefelejcs út és Malom út esetében
a projektet tartalmazza a „Komplex
infrastrukturális problémák
kezelése” blokkban megjelenő
projektcsomag.

20 millió Ft

Külterületen építendő:
-Tiszaföldvár, Ókincsem II. út –
Cibakháza közötti szakasz
kiépítése mintegy 1,5 km hosszban
-Martfű – Tiszaföldvár közötti
szakasz kiépítése mintegy 3,5 km
hosszban
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nem
becsülhetőt

TOP-2.1.3-15 Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések

TOP-2.1.3-16 Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések

Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

HP 5.1.) Szerviz út Virág út, Strand
úti csatlakozás közötti szakasza
(oktatási intézmények számára
sürgető probléma

35 millió Ft

HP 5.2.) Piactér környékén
parkolóhelyek kialakítása

100 millió Ft

HP 5.3.) Kossuth Lajos út Strand
út csatlakozástól a Csobolyó út
csatlakozásáig (egészségügyi,
szolgáltató stb. épületek előtt)
parkolóhelyek kialakítása

90 millió Ft

TOP_Plusz-1.2.1-21

HP 5.4) Kossuth Lajos út Nefelejcs
és Kinizsi krt. közötti szakaszán
parkolók építése

15 millió

TOP_Plusz-1.2.1-21

HP 5.5.) Papp Bertalan Ószőlői
Általános Iskola környéke

15 millió Ft

HP 5.6.) Ószőlői Óvoda előtt új
parkolóhely kialakítása

TOP-2.1.2-15
TOP_Plusz-1.2.1-21

2,5-5 millió
Ft

HP 5.7.) Homoki Általános Iskola
előtt parkolóhelyek kialakítása

5-10 millió Ft

HP 5.8.) Strandfürdő előtti parkoló
kiépítése és bővítése

30 millió Ft

HP 6.1.) Kiépítetlen területek

nem
becsülhető

HP 6.2.) Közvilágítással ellátott
útszakaszokon a világító testek
számának növelése/besűrítése /
korszerűsítése

nem
becsülhető

HP 7.1.) A Homoki Óvoda
fejlesztése

160 millió Ft

HP 7.2.) Belterületi óvoda
rekonstrukciója

70 millió Ft

TOP_Plusz-3.3.1-21

HP 7.3.) Vadárvácska óvoda
rekonstrukciója

30 millió Ft

TOP_Plusz-3.3.1-21

HP 7.4.) Tematikus projekt 1.: az
általános iskolák vizesblokkjainak
megújítása és teljes
nyílászárócsere

160 millió Ft

tankerület

HP 7.5.) Tematikus projekt 2.:
Iskolai sportlétesítmények
megújítás (legalább
nyílászárócsere)

200 millió Ft

tankerület

HP 7.6.) A gimnázium épületének
energetikai korszerűsítése

300 millió Ft

tankerület
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TOP-1.4.1-15,
TOP_Plusz-3.3.1-21
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Egyéb
fejlesztések

HP 8.1.) Döbrei János úti
egészségügyi ellátó hely
(háziorvos, fogorvos, védőnő)
teljes körű felújítása

50 millió Ft

TOP_Plusz-3.3.2-21

HP 8.2.) Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
korszerűsítése

40 millió Ft

TOP_Plusz-3.3.2-21

HP 8.3.) Idősek Napközi Otthona
fűtési hatékonyságát támogató
fejlesztések

40 millió Ft

HP 8.4.)Az Idősek Otthona
bővítése és az új típusú
igényeknek megfelelő átalakítása

150 millió Ft

TOP_Plusz-3.3.2-21

HP 9.1.) Térfigyelő
kamerarendszer kiépítése
közterületen

22 millió Ft

TOP_Plusz-1.2.1-21

EP 1.1.) A Polgármesteri Hivatal
épületének felújítása

300 millió Ft

TOP 3.2.1-15

EP 1.2.) Piacképes, kiajánlható,
iparterület létrehozása – ipari park

1-1,5 milliárd

TOP_Plusz-1.1.1-21

EP 1.3.) Strandfürdő, kemping és
Vadvirág üdülőház fejlesztése,
geotermikus energia hasznosítása

nem
becsülhető

TOP_Plusz-1.1.3-21

EP 1.4.) Szálláshelyfejlesztés

nem
becsülhető

magántőke

EP 1.5.) A Tiszaföldvári Földrajzi
Múzeum bővítés és
továbbfejlesztése

250 millió Ft

EP 1.6.) Cikta Cipőgyártó Kft.
telephelyének energetikai
korszerűsítése

30 millió Ft

EP 1.7.) Túri úti iparterület ellátása
szennyvízcsatornával

168 millió Ft

EP 1.8.) Strand úti üzemek.
termálvízzel történő ellátása
hőellátási céllal

70 millió Ft

EP 1.9.) A református templom
felújítása

150 millió Ft

EP 1.10) Volt kollégium épületének
hasznosítása, korszerűsítése

nem
becsülhető

EP 1.11.) Volt okmányiroda
épületének hasznosítása,

nem
becsülhető
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TOP_Plusz-1.1.3-21

TOP-1.1.1-16

Egyházi források
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korszerűsítése
EP 1.12.) Városi Művelődési Ház
felújítása és energetikai
korszerűsítése

TOP-7.1.1-16
TOP_Plusz-2.1.1-21

EP 1.13.) Kossuth Lajos út 191/A.
számalatti bérház bővítése,
felújítása

nem
becsülhető

TOP_Plusz-1.2.2-21

EP 1.14.) Döbrei J. úti bérlakások
korszerűsítése

50 millió

TOP_Plusz-1.2.2-21

nem
becsülhető

TOP_Plusz-1.2.2-21

EP 1.15.) Mártírok úti bérlakások
fejlesztése
EP 1.16.) Önkormányzati
közétkeztetési célokat szolgáló
fejlesztések

„Soft”
beavatkozáso
k és tervi
előkészítés

350 millió Ft

100 millió

TOP_Plusz-1.1.1-21

EP 1.17.) Szennyvíztisztító telep
és hálózat bővítése

nem
becsülhető

KEHOP Plusz

EP 1.18.) Ivóvízhálózat
rekonstrukciója

nem
becsülhető

KEHOP Plusz

SP 1.1.) Homok városrész
tájrehabilitációs tervének
kidolgozása

10 millió Ft

SP 1.2.) Ösztöndíjprogram
kidolgozása és működtetése a
fiatal pedagógusok és egyéb
közszféra szakemberek helyben
tartására
SP1.3.) Városmarketing program
elkészítése
SP 1.4.) Szociális szövetkezet
létrehozása

nem
becsülhető –
folyamatos
forrásigény
7,5 millió + 3
millió
n.a.

SP1.5.) Közterületi
növénykataszter elkészítése, majd
a közterületen ültethető lágy és fás
szárú növények telepítéséről,
kezeléséről tervezett helyi rendelet
megalkotása

nem
releváns

SP 1.6.) Helyi védelem természeti
és épített értékeinek
felülvizsgálata, esetleges bővítése

nem
releváns

SP 1.7.) HACS létrehozása

nem
releváns
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4.
4.1.

Anti-szegregációs intézkedési terv
A
település
szegregátumainak
veszélyeztetett területeinek bemutatása

és

szegregációval

A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi Népszámlálási adatok alapján, Tiszaföldváron öt
szegregátumot és további számos, szegregátumnak nem minősülő (50 fő alatti), de a
problémával érintett területet határolt le. (A lehatárolás módszertanát a megalapozó
tanulmány tartalmazza).
4-1. táblázat: Tiszaföldvár szegregátumai és azok határoló utcái
sorszáma
2011

Szegregátum neve
2011

KSH lehatárolás szerinti szegregátumok
határoló utcái

1

Szegregátum

(Baross körút- Király út- Darvas út )

2

Szegregátum

(Darvas út- Nyíl út- Damjanich út- Király út)

3

Szegregátum

(Damjanich út- Major Mihály út- Epreskert út- Mező út)

4

Szegregátum

5

Szegregátum

(Óvirághegy III. út- Névtelen utca- belterületi határ- Homokszállás
utca)
(Szüret utca- Óvirághegy II. út- Óvirághegy I. út- Szőlő utca páros
oldala- belterületi határ )

4-1. ábra: Tiszaföldvár város szegregációval veszélyeztetett és szegregált területei (Forrás: KSH, Népszámlálás
2011)
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Mivel korábban a város nem rendelkezett Integrált Településfejlesztési Stratégiával, a
szegregátumokról a település önkormányzatának nem volt tudomása. Ennek megfelelően a
városban kifejezetten a szegregátumok oldását, illetve megszűntetését célzó program vagy
terv sem készült. Továbbá, mivel a 2001-es Népszámlálási adatokra támaszkodva korábban
nem történt meg a szegregátumok lehatárolása, nincs lehetőség a szegregátumok
kiterjedésében, és elhelyezkedésében a két népszámlálás (2001, 2011) között beállt
változások nyomon kövesére.
Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepcióját és ITS-t megalapozó tanulmánya a
3.3.2 fejezetben foglalkozik a város szegregátumaival. A tanulmány ebben a fejezetben a
KSH adatokra támaszkodva összehasonlítja a város szegregátumait. Ezen felül a szociális
helyzettel és az esélyegyenlőség kérdéseivel az 1.8.2.1 Esélyegyenlőség fejezet foglalkozik.
Az alábbiakban a szegregátumok adattáblája és – részben ez alapján – rövid jellemzés
olvasható az érintett területekről.
4-2. táblázat: KSH adatszolgáltatás Tiszaföldvár szegregátumairól (Forrás: KSH Népszámlálás)
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma

Tiszaföldvár
összesen*

1.
2.
3.
4.
5.
szegregátum szegregátum szegregátum szegregátum szegregátum

11129

113

72

62

50

95

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

15,5

20,4

26,4

9,7

16,0

21,1

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

60,5

56,6

56,9

61,3

68,0

67,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)

24,0

23,0

16,7

29,0

16,0

11,6

24,8

53,1

63,4

52,6

50,0

73,4

8,6

2,8

0,0

0,0

0,0

1,6

4692

35

28

26

22

48

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

17,1

45,7

53,6

26,9

40,9

54,2

43,4

54,7

61,0

60,5

64,7

71,9

15,2

40,6

39,0

42,1

38,2

56,3

51,9

42,3

34,0

36,6

33,3

27,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére
állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya
a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

44,4

51,4

62,1

64,0

58,8

63,4

52,6

76,7

81,3

93,3

66,7

61,1

58,1

61,1

59,7

67,7

64,0

68,4

15,8

31,8

44,8

25,0

33,3

40,0

8,7

22,7

34,5

10,0

33,3

23,3

14,9

45,7

53,6

24,0

35,3

60,5

7,9

14,3

10,7

20,0

23,5

7,9

11323

A 1-3 szegregátumok:
Az 1-3 szegregátum a 2. városrész nyugati részén található. Különálló tömbök, nem alkotnak
összefüggő szegregátumot, ugyanakkor létrejöttükben hasonló tényezők játszottak szerepet
(perifériális helyzet, viszonylag alacsony színvonalú ellátottság). A 1-2 szegregátum minden
vizsgált szempontból hasonlóságot mutat egymással, a 3. szegregátum speciális
sajátossága, hogy a város átlagnál is öregedőbb a korszerkezete, ami általában nem jellemzi
a KSH által lehatárolt szegregátumokat. Nem telepszerű szegregátumokról van szó, a városi
szövet integrált részét képezik az érintett tömbök.
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1. SZEGREGÁTUM:

Határoló utcák: Baross körút – Darvas út – Király út

A terület nem telepszerű
szegregátum. A városszövet
integrált részét képező tömb
a 2. városrész nyugati részén
található. A Baross krt.
mentén hosszan elnyúló
tömb déli határa a Darvas
utca, aminek túloldalán már
szántóföld van.



társadalom (demográfia)

-

lakónépesség a népszámlálás évében 114 fő volt;

-

városi átlaghoz képest fiatalos a korszerkezet a 0-14 fő közötti lakosok aránya 20,4%,
amit a városi átlagnál 5 százalékponttal magasabb;

-

a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 53,6 %, míg a városi arány
24,8%;

-

felsőfokú végzettségűek aránya csupán 2,8% (városi átlag 8,6%);


társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)

-

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 54,7%, ami magasabb,
mint a városi átlag, de alacsonyabb, mint a további szegregátumokban;

-

a lakhatási támogatásban, eseti települési támogatásban és rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 2015-ban összesen 48 fő volt, ami
a 2011-es lakónépesség 42% -a;


lakáshelyzet

-

a teljes lakásállomány 35 db lakásból áll;

-

a lakások 45,7 %-a alacsony komfortfokozatú (város: 17,1%), az egyszobás lakások
aránya 14,3% (város: 7,9%);


-

sem a szegregátumban sem annak közvetlen közelében nincs üzleti vagy
közszolgáltatás;


-

szolgáltatásokhoz való hozzáférés

épített környezet

az épített környezet minősége változatos, nem mondható, hogy minden lakóépület
elhanyagolt, és megművelt kertek is találhatóak a szegregátumban;
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-

a lakások többnyire magántulajdonban vannak, de található a terület szocpol. lakás
is;

-

a határoló Baross krt aszfaltborítású, de a Darvas út földút;

-

a területen minden városi infrastruktúra bevezetésre került

2. SZEGREGÁTUM:
Határoló utcák: Király út – Damjanich út – Nyíl út- Darvas út

A terület nem telepszerű
szegregátum. A városszövet
integrált részét képező tömb
ugyancsak a 2. városrész
nyugati részén található,
sarkán érintkezik az 1.
szegregátummal.



társadalom (demográfia)

-

lakónépesség a népszámlálás évében 72 fő volt;

-

városi átlaghoz képest fiatalos a korszerkezet a 0-14 fő közötti lakosok aránya 26,4%,
amit a városi átlagnál 5 százalékponttal magasabb, a 60 év felettiek aránya 16,7%
(város: 24%);

-

a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 63,4 %, míg a város arány 24,8%;

-

a szegregátumban nem volt felsőfokú végzettségű 2011-ben (városi átlag 8,6%);


társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)

-

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
legmagasabb a 2. városrész három szegregátumán belül;

-

a lakhatási támogatásban, eseti települési támogatásban és rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 2015-ban összesen 30 fő volt, ami
a lakónépesség 41,6% -a;


aránya

61%,

ami

a

lakáshelyzet

-

a teljes lakásállomány 28 db lakásból áll;

-

a lakások 53,6 %-a alacsony komfortfokozatú (város: 17,1%), az egyszobás lakások
aránya 10,7% (város: 7,9%);


szolgáltatásokhoz való hozzáférés
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-

a szegregátumban vagy annak közvetlen közelében nincs szolgáltatás, vagy
kereskedelmi egység;


épített környezet

-

az épített környezet minősége változatos, nem mondható, hogy minden lakóépület
elhanyagolt, megművelt kertek is találhatók a szegregátumban;

-

a területen üres telkek is találhatóak, amelyeken illegális szemétlerakás zajlik;

-

a határoló utcák nem rendelkeznek szilárd burkolattal;

-

a területen minden városi infrastruktúra bevezetésre került

3. SZEGREGÁTUM:
Határoló utcák: Epreskert út – Major Mihály út (korábban Kállai Éva út) – Damjanich út –
Mező út

A terület nem telepszerű szegregátum.
A városszövet integrált részét képező
tömb ugyancsak a 2. városrész nyugati
részén található, nem érintkezik sem az
1. sem pedig a 2. szegregátummal,
délről viszont egy veszélyeztetett (KSH
indikátor: 30%) tömb határolja (lásd
áttekintő térképek).



társadalom (demográfia)

-

lakónépesség a népszámlálás évében 62 fő volt;

-

városi átlaghoz képest erősen elöregedő a korszerkezet a 0-14 fő közötti lakosok
aránya 9,74%, amit a városi átlagnál 6 százalékponttal alacsonyabb, míg a 60 év
felettiek aránya 29,0% (város: 24%);

-

a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 42,1 %, míg a város arány 24,8%;
ennek oka itt az idősek magas aránya;

-

a szegregátumban nem volt felsőfokú végzettségű személy 2011-ben (városi átlag
8,6%);
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társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)

-

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 60,5% (város: 43,4%);

-

a lakhatási támogatásban, eseti települési támogatásban és rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 2015-ban összesen 53 fő volt, ami
a lakónépesség 85%-a;


lakáshelyzet

-

a teljes lakásállomány 26 db lakásból áll;

-

a lakások 26,9 %-a alacsony komfortfokozatú (város: 17,1%), ez az arány jóval
kedvezőbb, mint az 1-2 szegregátumban; az egyszobás lakások aránya 20,0%
(város: 7,9%);

-

a lakások magántulajdonban vannak, de a lakások (lakóházak) jelentős arányban
kiadásra kerülnek, azaz a lakásokban, nem a tulajdonosok élnek;


-

szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a szegregátumban vagy annak közvetlen közelében nincs szolgáltatás, vagy
kereskedelmi egység;


épített környezet

-

az épített környezet minősége változatos, nem mondható, hogy minden lakóépület
elhanyagolt, megművelt kertek is találhatók a szegregátumban;

-

a határoló utcák szilárd burkolattal rendelkeznek;

-

a területen minden városi infrastruktúra bevezetésre került


-

egyéb:

a szegregátumban több alkalommal találtak elhagyatott házakban drogfogyasztókat

A 4-5. szegregátumok:
A további a 4. és az 5. számú szegregátumok a város déli területén a 4. városrészben
találhatóak és gyakorlatilag összefüggő területet alkotnak. Jellegük eltér a 1-3
szegregátuméitól. A 4. és 5. szegregátum alapadottságait a Homok városrész alapjellemzői
határozzák meg (keskeny feltáró utak, kis alapterületű házak, nagy telkek). A két
szegregátum fizikailag összefügg a szomszédos Cibakháza külterületén kialakult hasonló
jellegű területtel.
4. SZEGREGÁTUM:
Határoló utcák: Óvirághegy III. útNévtelen utca- belterületi határHomokszállás utca
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A szegregátum a város déli területén a település Cibakházával közös határán található. A 4.
szegregátum fizikailag nem kapcsolódik az 5. szegregátumhoz, de jellegében nagyon
hasonló.


társadalom (demográfia)

-

lakónépesség a népszámlálás évében 50 fő volt;

-

városi átlaghoz képest a korszerkezet fiatalosabb, nem a 0-14 fő közötti lakosok
magas aránya miatt,(a városi átlagnál fél százalékponttal magasabb), hanem mivel a
60 év felettiek aránya csupán 16% (város: 24%);

-

a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 50 %, ami jóval kedvezőbb, mint
az 5. szegregátumban (a város arány 24,8%);

-

a szegregátumban nem volt felsőfokú végzettségű személy 2011-ben (városi átlag
8,6%);


társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)

-

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 64,7% (város: 43,4%);

-

a lakhatási támogatásban, eseti települési támogatásban és rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 2015-ban összesen 41 fő volt, ami
a lakónépesség 82%-a;


lakáshelyzet

-

a teljes lakásállomány 22 db lakóházból áll;

-

a lakások 40,9 %-a alacsony komfortfokozatú (város: 17,1%), ez az arány jóval
kedvezőtlenebb, mint az 1-3 szegregátumban; az egyszobás lakások aránya 23,5%
(város: 7,9%);

-

a lakások magántulajdonban vannak, de a lakások (lakóházak) jelentős arányban
feketén kiadásra kerülnek, azaz a lakásokban, sokszor nem a tulajdonosok élnek,


-

szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a szegregátumban vagy annak közvetlen közelében semmiféle szolgáltatás, vagy
kereskedelmi egység sincs;


épített környezet

-

az épített környezet minősége erősen leromlott, szinte minden lakóépület
elhanyagolt, de vannak egy-két szembeötlően jó állapotú ház és megművelt kert is a
szegregátumban;

-

az érintett utcák többnyire nem rendelkeznek szilárd burkolattal;


-

egyéb:

a szegregátumban gyakoribbak a bűnesetek, mint a város többi részében
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5. SZEGREGÁTUM
Határoló utcák: Szüret utca- Óvirághegy II. út- Óvirághegy I. út- Szőlő utca páros oldalabelterületi határ

A város legkiterjedtebb
szegregátuma rendkívül
periférikus helyzetű, több
tömbre kiterjedő terület.
Valójában
további
tömbök
kapcsolódnak
hozzá,
amelyek
veszélyeztetett
státuszban
vannak,
illetve
némileg
elválasztva
keletebbre
helyezkednek el.



társadalom (demográfia)

-

lakónépesség a népszámlálás évében (2011-ben) 95 fő volt;

-

a korszerkezet a városi átlaghoz képest jóval fiatalosabb, a 0-14 fő közötti lakosok
aránya 21,1%, ami a városi átlagnál 6 százalékponttal magasabb, míg a 60 év
felettiek aránya 11,6%, jóval alacsonyabb, mint a városé: 24%;

-

a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 73,4 %, míg a város arány 24,8%;

-

a város legnagyobb szegregátumában élők 1,6%-a felsőfokú végzettségű (városi
átlag 8,6%);


társadalom (foglalkoztatottság/segélyezés)

-

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 71,9% (város: 43,4%);

-

a lakhatási támogatásban, eseti települési támogatásban és rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 2015-ban összesen 58 fő volt, ami
szegregátum lakónépességének 61%-a;


lakáshelyzet

-

a teljes lakásállomány 48 db lakásból áll;

-

a lakások 54,2 %-a alacsony komfortfokozatú (város: 17,1%), ami a városban a
legkedvezőtlenebb; viszont az egyszobás lakások aránya 7,9%, ami megegyezik a
városi átlaggal (7,9%);


-

szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a szegregátumban vagy annak közvetlen közelében nincs szolgáltatás, vagy
kereskedelmi egység;
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épített környezet

-

az épített környezet minősége erősen leromlott, szinte minden lakóépület
elhanyagolt, de vannak egy-két szembeötlően jó állapotú ház és megművelt kert is a
szegregátumban;

-

az érintett utcák többnyire nem rendelkeznek szilárd burkolattal;

-

gyakori látvány az illegális szemétlerakás


egyéb:

-

a szegregátumban gyakoriak önkényes lakásfoglalók, és sok be nem jelentett lakos él
a szegregátumban;

-

a lakó nélkül maradt házakat gyakran széthordják;

-

a területen nincs kamerás megfigyelés annak ellenére, hogy gyakori a garázdaság

Összegezve a KSH adatok és a szakértőkkel történt beszélgetések alapján elmondható,
hogy Tiszaföldvár szegregátumai közül a legrosszabb helyzetben az 5. szegregátum van,
ennél esetenként – bizonyos mutatókra vonatkozóan – rosszabb helyzetet találunk a 2.
szegregátumban. A 3. szegregátum sajátos helyzetben van, mert kedvezőtlen státuszát nem
a nagycsaládos szociálisan hátrányos helyzetű családok okozzák, hanem az erőteljesen
idősödő népessége.
A korábban említettek szerint a város önkormányzatának nem volt tudomása a statisztikai
megalapozottsággal lehatárolható szegregátumokról. Ugyanakkor az önkormányzat –
csakúgy, mint a lakosság – évtizedek óta figyelemmel kísérte pl. a Homok városrész
fokozatos leromlását és leértékelődését. Itt nem csupán a társadalmi problémák (lakosság
szociális helyzetének romlása, bűnözés terjedése), hanem a városi környezet fokozatos
romlása és az ingatlanárakban kifejeződő leértékelődése jellemző. Az önkormányzat a város
déli részén rendkívül komplex problémával szembesül így a szegregátumok oldását az
integrált gondolkodás kell, hogy jellemezze. Fontos, hogy a beavatkozások egymásra épülő
rendszerben valósuljanak meg.
4.2.

Az elmúlt években
beavatkozások

megvalósított

a

szegregátumok

érintő

4.2.1. A szegregációs veszélyeztetettség oldását segítő intézkedések
A két városrészben a szegregátumok koncentráltan helyezkednek el, gyakorlatilag kettő
kiterjedt és rossz helyzetben lévő területről beszélhetünk (a 2. városrészben és a 4.
városrészben), amelyek komplex beavatkozások sorát igénylik.
A szegregátumok oldását és megszűntetését célzó anti-szegregációs terv alapvetően
horizontális (azaz szegregátumhoz nem köthető) és területi fókuszú (azaz az egyes
szegregátumokra vonatkozó), egymással összhangban lévő beavatkozásokat tartalmaz.
Annak ellenére, hogy korábban Tiszaföldvár ITS hiányban nem készített ilyen programot jó
néhány ebben a rendszerben értelmezhető beavatkozás történt a felismert problémás
helyzetek orvoslása érdekében.
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a.) Szegregátumokhoz nem köthető lépések:
A város természetszerűleg rendelkezik minden a szegregációs probléma megoldását érintő
olyan szektorális, ill. tematikus vonatkozású stratégiával, programmal és tervvel, ami
település méretéből adódóan törvényi feladata. Ezek a dokumentumok tématerületenként
járulnak hozzá a szegregációs problémák hatékony kezeléséhez Tiszaföldváron.


Szociális szolgáltatásszervezési koncepció (felülvizsgálva: 2015);



Esélyegyenlőségi program (felülvizsgálva: 2015);



Drogellenes stratégia (2015)



Bűnmegelőzési Stratégia (2015)

A város mindemellett operatív (jogi személyiséggel nem rendelkező) integrált szemléletet
képviselő ún. SZOCIÁLIS KEREKASZTAL-t hozott létre és működtet, amelynek
munkájában a város érintett intézményeinek és szervezeteinek képviselői vesznek részt.
b.) Szegregátumokhoz köthető konkrét lépések
Annak ellenére, hogy az önkormányzatnak nem volt tudomása a szegregátumok pontos
területi határairól, a szegregátumok egy részének esetében érzékelte a fennálló problémát.
Ennek megfelelően az érintett területeken történtek lépések a fennálló kedvezőtlen helyzet
javítása érdekében.
1-3 szegregátumhoz kapcsolódó konkrét lépések:
Közbiztonság: A terület egyes ingatlanjaiban megjelentek a drogfogyasztók és –
kereskedők. Az elmúlt években rendőri beavatkozással megtörtént az ún. „drogtanyák”
felszámolása.
4-5 szegregátumhoz kapcsolódó konkrét lépések:
2. A Homok városrész sajátos telekstruktúrája és feltáratlansága miatt nagyobb eséllyel
válik a társadalmi és környezeti leértékelődés helyszínévé. A telekstruktúra oldása,
az ingatlanok hozzáférhetőségének/ elérhetőségének javítása hozzájárul a helyzet
rendezéséhez.
Ezért fontos – eredendően közlekedésfejlesztési – szándékként fogalmazódott
meg egy városrészeket átkötő, felfűző, új út létesítése, részben a már
hagyományosan kialakult földút nyomvonalán. Egyik ilyen kiemelt útfejlesztése
lenne a városnak a 2-es jelű városrész déli határától a Tavaszmező út folytatásaként
induló és a Döbrei János útba csatlakozó, mintegy 2 km hosszú út kiépítése. Ez az új
út a 3-as városrész teljes területét érinti, fontos új közlekedési kapcsolatot jelentene
az itt élőknek és a 4. városrész szegregációval érintett területinek elérhetőségét és
átláthatóságát is javítaná. A beavatkozás aktuálisan a kezdeti szakaszban tart. A
önkormányzat megvásárolta az érintett telkeket és kijelölte az új út nyomvonalát.
3. A leromlott városrészből származó gyerekek alapfokú oktatását végző oktatási
intézmények megújítása. A szegregátumok területén élő gyermekek oktatását végző
Homoki Általános Iskolában (Döbrei János út 133.) az utóbbi 5-6 évben sikerült a
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berendezés egy részét lecserélni (padok, szekrények). Mivel sok az iskolában a
hátrányos helyzetű gyerek az intézmény hozzáfér az IPR-es pályázati forrásokhoz.10
4. Szociális szövetkezet beindításának előkészítése
A szociális szövetkezet tagjai az önkormányzat és a Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Célja: zöldségfélék előállítása a helyi piacra, helyi munkanélküliek foglalkoztatásával.
2016 év elején a START közmunka program keretében terület és fóliasátor
megvásárlásra került. Ezen a 2,2 hektárnyi területen kerül sor különböző szabadföldi
növények (fűszerpaprika, krumpli, zöldségfélék) és a fóliában paradicsom,
zöldpaprika termesztésére. Az idei tavaszi munkák során részben megtörtént illetve
folyamatos a veteményezés, földmunkák. A mintaprojekt terület a 3. városrészben
található (Petőfi út vége), amennyiben beválik, a Homoki szegregációs területen is
újabb területeket bevonva kiterjeszti az önkormányzat a későbbiekben.

4.3.

Anti-szegregációs intézkedési terv

4.3.1. A szegregáció mérséklését vagy megszűntetését célzó intézkedések
Hasonlóan minden más tematikus és átfogó programhoz az integrált szemléletben készülő
anti-szegregációs intézkedési terv alapját is a célrendszer képezi. Tiszaföldvár város antiszegregációs terve horizontális anti-szegregációs célokat és terület specifikus antiszegregációs célokat tartalmaz.
Anti-szegregációs célok:
Anti-szegregációs cél

Alcél

HSZ1.
Foglalkoztathatóság
és
foglalkoztatás feltételének javítása

1.1 Alapkompetenciák foglalkoztatást segítő javítása

HSZ2. A gyermekek fokozott védelme
és esélyegyenlőségük biztosítása

HSZ3.

10

Lakhatási

körülmények

1.2 Szakirányú képzési rendszerig történő eljutás és
szakirányú képzettség megszerzése; átvezetés a
felsőfokú képzésbe
1.3 Szociális Szövetkezet létrehozása és
működtetése
2.1 Fiatal anyák folyamatos segítése a saját és
gyermekeik egészségének védelmében
2.2 Egészségügyi és életvitelt érintő ismeretek
bővítése a hátrányos helyzetű csoportban –beleértve
a drog prevenciós tevékenységet
3.1 A szociális bérlakás állomány bővülése,
minőségének javítása

IPR = Az Integrációs Pedagógiai Rendszer: Az Integrációs Pedagógiai Rendszerre építve az óvodai és
iskolai integrációs program célja, hogy a gyermekek, tanulók iskolai eredményeiben kevésbé legyen
meghatározó a család társadalmi-gazdasági státuszának hatása, támogassa az eredményes, innovatív
pedagógiai módszerek alkalmazását, növelje a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
iskolai sikerességét, csökkentse a szegregáció mértékét, erősítse az együttműködést más ágazatokkal és a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szüleivel. (Forrás: http://www.pafi.hu/)
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javítása

HSZ4. Közösségi élet és alulról
építkező,
egymást
segítő
kezdeményezések
bővítése,
civil
szerveztek bevonása a szociális
szolgáltatások biztosításába
HSZ5. Helyi támogató intézményi
hálózat megteremtése – érdemi,
hatékony működtetése

3.2 Városi infrastruktúra és közüzemi szolgáltatások
használatának bővülése
3.3 Közvetlen és tágabb lakókörnyezet minőségének
fejlesztése
4.1 A közösségi élet és szociális ellátórendszer
infrastrukturális hátterének megteremtése
4.2 Integrációt segítő kezdeményezések felkarolása
és szakmai programjának kidolgozása, végrehajtása
5.1 Szakmaközi hálózat hatékony működtetése

Anti-szegregációs célú területi célok:
Terület specifikus célok

szegr. 1

szegr. 2

szegr. 3

szegr. 4

szegr. 5

SZT 1.Lakóépületek
megújulása
komfortfokozatának
növelése, kertek
hasznosítása (önfenntartás)

X

X

X

X

x

SZT 2. Köz és üzleti
szolgáltatásokhoz való
hozzáférés erősítése – a
szolgáltatások fejlesztése

x

x

x

X

X

SZT 3.Városi infrastruktúra
fejlesztése – közüzemi
hálózatok pl. út, csatorna,
gáz, használatba vételének
támogatása

x

x

x

X

X

SZT 4.Zöldfelületek,
közösségi közterületek
létrehozása (park, játszótér)

X

X

X

X

X

SZT 5.Közbiztonság
erősítése

X

X

X

X

X

SZT 6 Megközelíthetőség
javítása – feltáró utak
építése

X

X

SZT 7. Komplex
tájrehabilitáció

X

X

A városokban szükséges olyan – gyakran az esélyegyenlőségi tervben már definiált –
beavatkozások megnevezése, amelyek a város egészében kifejtik anti-szegregációs
hatásukat. Ezek különféle szakterületi problematikákat kezelnek (hátrányos helyzetűek
lakhatási, foglalkoztatottsági stb. problémái) és többnyire a horizontális célok megvalósítását
segítik. Az alábbi táblázat a még nem megvalósult, vagy be nem fejezett beavatkozásokat
tartalmazza, illetve utal már megkezdett és folytatandó beavatkozásokra is.
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4-3. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései

horizontális cél
HSZ1.
Foglalkoztathatóság
és foglalkoztatás
feltételének javítása

alcélokból levezette
intézkedések

intézkedés konkrét beavatkozásai

1.1
Alapkompetenciák
foglalkoztatást segítő
javítása

Alapkompetencia növelését célzó képzések
elindítása / meglévő programok folytatása
együttműködve/integrálva azt a megyei
foglalkoztatási programba

felelős partner
önkormányzat
helyi civil
szervezetek

lehetséges
pénzügyi
forrás
TOP 5.2

megvalósulás
lehetséges
időtávja
2016-2023

saját forrás

célcsoport: általános iskolát nem elvégzett
munkaképes korúak
minden szegregátumot érint
1.2 Szakirányú
képzési rendszerig
történő eljutás és
szakirányú
képzettség
megszerzése;
átvezetés a felsőfokú
képzésbe

Tehetséges, de szerény anyagi
körülmények között élő középiskolás diákok
ösztöndíj támogatási rendszerének
kialakítása és működtetése.

önkormányzat

TOP 5.2

2016-2023

KLIK
saját forrás

Felsőoktatási intézményben tanuló Roma
származású tanulók támogatása és
„hazatérés” programok támogatása.
célcsoport: tiszaföldvári középiskolás
diákok; tiszaföldvári roma fiatalok
minden szegregátumot érint

1.3 Szociális
Szövetkezet
létrehozása és
működtetése

Eddigi tevékenységek: A START közmunka
program keretében terület és fóliasátor
megvásárlásra került. A mintaprojekt terület
a 3. városrészben található (Petőfi út vége),
sikeres működés esetén kiterjeszthető a
Homoki szegregációs területre.
célcsoport: tiszaföldvári alacsony
képzettségi szinttel rendelkező
munkanélküliek
elsősorban a 4.és 5. szegregátumot érinti
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Városüzemeltető
Nonprofit Kft.

START
saját forrás

2015- től
folyamatosan
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HSZ2. A gyermekek
fokozott védelme és
esélyegyenlőségük
biztosítása

2.1 Fiatal család
anyák folyamatos
segítése önmaguk és
gyermekeik
védelmében

A hátrányos helyzetű csoportokon belül az
édesanyáknak segítségre van szüksége
annak érdekében, hogy a

önkormányzat,
saját forrás

2016-tól
folyamatosan

önkormányzat,

TOP 5.2

2016-2023

Drogprevenciós intézkedések végrehajtása
(Drogellenes Stratégiának megfelelően);

helyi civil
szervezetek

saját forrás

Tinédzser szabadidős foglalkoztató –
sportegyesületek bevonása

egészségügyi
alapellátás –
megelőzést szolgáló
akciókkal



háztartásvezetés ismereteivel
rendelkezzenek



gyermekek megfelelő ellátást és
törődést kapjanak



esetleges családon belüli
konfliktusok kezelése (családon
belüli erőszak) esetén érdekeiket
érvényesítsék

helyi civil
szervezetek
egészségügyi
alapellátás –
megelőzést szolgáló
akciókkal

Az intézkedésen belül
csoportfoglalkozások, folyamatos
pedagógiai és jogi tanácsadásra nyílik
lehetőség
célcsoport: tiszaföldvári fiatal anyák és
gyermekeik
minden szegregátumot érint
2.2 Egészségügyi és
életvitelt érintő
ismeretek bővítése a
hátrányos helyzetű
csoportban –
beleértve a drog
prevenciós
tevékenységet

Nyári napközi biztosítása, étkeztetéssel;
Tanoda létrehozása;

minden szegregátumot érinti
HSZ3. Lakhatási
körülmények javítása

3.1 A szociális
bérlakás állomány
bővülése,
minőségének

bérlakások építése, - megüresedett lakások
vásárlása és szociális bérlakássá alakítása,
meglévő szociális bérlakások megújítása,
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javítása

komfortfokozatának növelése

3.2 Városi
infrastruktúra teljes
körű kiépítése és
közüzemi
szolgáltatások
használatának
bővülése

A Homoki városrészen a földutak útalappal
történő ellátása, az ingatlanok
értékállósága érdekében.

3.3 Közvetlen és
tágabb lakókörnyezet
minőségének
fejlesztése

fasorok telepítése

Önkormányzat

játszóterek építése

szociális
intézmények

civil szervezetek

elsősorban a 4. és 5. szegregátumot érinti

közösségi terek létrehozása

TOP 4.3

2016-2023

saját forrás

civil szervezetek
minden szegregátumot érinti
HSZ4. Közösségi élet
és alulról építkező,
egymást segítő
kezdeményezések
bővítése, civil
szerveztek bevonása a
szociális
szolgáltatások
biztosításába

4.1 A közösségi élet
és szociális
ellátórendszer
infrastrukturális
hátterének
fejlesztése

A fejlesztési célú beavatkozások
vonatkoznak


az oktatási intézményekre, ahol a
tanulást motiváló komfortos és
praktikus terek kialakítása és
eszközök beszerzése, használata a
cél



kulturális és közösségi célú
intézményekre, ahol minden
generáció érdeklődésének
megfelelő rendszeres elfoglaltságot
talál



szociális ellátórendszer
telephelyeinek bővítése a Homoki
városrészben (idősellátás)

Célcsoport: veszélyeztetett gyermekek,
idősek

91

önkormányzat
(oktatási
intézmények)
KLIK
civil szervezetek
Városi Művelődési
Ház

TOP – CLLD

2016-2023
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minden szegregátumot érinti
4.2 Integrációt segítő
kezdeményezések
felkarolása és
szakmai
programjának
kidolgozása,
végrehajtása

A helyi romák integrációját már több
intézményi szintű kezdeményezés segíti.
Fontos beavatkozás a tapasztalatok
intézmények közötti megosztása és a
gyakorlat kiterjesztése minden érintett
oktatási intézményre
célcsoport: roma kisebbséghez tartozó
hátrányos helyzetű gyerekek

önkormányzat

TOP – CLLD

2016-2023

saját forrás

2015-

civil szervezetek
oktatási
intézmények
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

minden szegregátumot érinti
HSZ5. Helyi támogató
intézményi hálózat
megteremtése –
érdemi, hatékony
működtetése

5.1 Szakmaközi
hálózat hatékony
működtetése

Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai
műhelyek szervezése a jelzőrendszer
sikeresebb működése érdekében, meglévő Szociálpolitikai Kerekasztal
működésének megerősítése;
Tapasztalt szociális szakemberek (pl.
legalább 1. fő városi pszichológus)
bevonása a fiatal szakemberek motiválása
és továbbképzése
Szociálpolitikai Kerekasztal hatékony
működtetése, feladatainak kiterjesztése a
szegregációs folyamatok nyomon
követésére és monitoringozására. Indokolt
esetben a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat intenzívebb bevonása a
Kerekasztal munkájába.
minden szegregátumot érinti
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önkormányzat,
szociális ellátásban
és
gyermekvédelemben
érintett intézmények,
oktatási
intézmények
civil szervezetek
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4-4. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései

Szegregátum

Szegregátum 1.

konkrét intézkedés/
beavatkozás

érintett terület specifikus cél

felelős partner

lehetséges
pénzügyi
forrás
saját forrás
TOP 4.3
(amennyiben
szociális
rehabilitáció
aktuális)
saját forrás
TOP 4.3
(amennyiben
szociális
rehabilitáció
aktuális)

megvalósulás
lehetséges
időtávja

szociális bérlakások megújítása;
ösztönzők és felkészítés a kertek
megművelése és hasznosítása
érdekében

Lakóépületek megújulása
komfortfokozatának növelése;
kertek hasznosítása
(önfenntartás)

önkormányzat,
civil szervezetek,
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

fasorok telepítése
játszótér kialakítása

Zöldfelületek, közösségi
közterületek létrehozása (park,
játszótér)

önkormányzat,
civil szervezetek,

burkolatlan utak útalappal történő
ellátása

Városi infrastruktúra fejlesztése
– közüzemi hálózatok pl. út,
csatorna, gáz, használatba
vételének támogatása

önkormányzat
Város-üzemeltető
Nonprofit Kft

saját forrás

2016folyamatos

szociális bérlakások megújítása;
ösztönzők a kertek megművelése
és hasznosítása érdekében

Lakóépületek megújulása
komfortfokozatának növelése,
kertek hasznosítása
(önfenntartás)

önkormányzat,
civil szervezetek,
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

saját forrás
TOP 4.3
(amennyiben
szociális
rehabilitáció
aktuális)

2016folyamatos

fasorok telepítése
játszótér kialakítása

Zöldfelületek, közösségi
közterületek létrehozása (park,
játszótér)

saját forrás

2016folyamatos

Szegregátum 2.
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önkormányzat,
civil szervezetek,

2016folyamatos

2016folyamatos
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szociális bérlakások megújítása;
ösztönzők a kertek megművelése
és hasznosítása érdekében

Lakóépületek megújulása
komfortfokozatának növelése,
kertek hasznosítása
(önfenntartás)

önkormányzat,
civil szervezetek,
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

zárt láncú kamerarendszer
kiépítése

Közbiztonság erősítése

önkormányzat

kertek bevonása a szociális
szövetkezet működtetésébe

Lakóépületek megújulása
komfortfokozatának növelése,
kertek hasznosítása
(önfenntartás)

szolgáltatások fejlesztése,
lehetőség további kereskedelmi
szolgáltatások megtelepedésére

saját forrás,
saját forrás
TOP 4.3
(amennyiben
szociális
rehabilitáció
aktuális)
saját forrás;
TOP 4.3
(amennyiben
szociális
rehabilitáció
aktuális)

2016folyamatos

önkormányzat,
Város-üzemeltető
Nonprofit Kft

START
GINOP

2016folyamatos

Köz és üzleti szolgáltatásokhoz
való hozzáférés erősítése – a
szolgáltatások fejlesztése

önkormányzat,
szegregátum
lakosságát szolgáló
köz- intézmények
fenntartói ill.
működtetői

saját erő
és a
szolgáltatások
jellegének
megfelelő TOP
források

2016folyamatos

burkolatlan utak útalappal történő
ellátása

Városi infrastruktúra fejlesztése
– közüzemi hálózatok pl. út,
csatorna, gáz, használatba
vételének támogatása

önkormányzat,
Város-üzemeltető
Nonprofit Kft

saját erő

2016folyamatos

zártláncú térfigyelő rendszer
telepítése

Közbiztonság erősítése

saját erő

2016folyamatos

feltáró utak létesítése az izolált
terület megközelíthetőségének

Megközelíthetőség javítása –
feltáró utak építése

saját erő

2016folyamatos

Szegregátum 3.

Szegregátum 4.
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önkormányzat,
Rendőrség,
Polgárőr Egyesület
önkormányzat,
Város-üzemeltető

2016folyamatos
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javítása érdekében
a Homoki városrész táji
értékeinek védelme, az illegális
hulladéklerakók felszámolása

saját erő

2016folyamatos

Lakóépületek megújulása
komfortfokozatának növelése,
kertek hasznosítása
(önfenntartás)

önkormányzat,
Város-üzemeltető
Nonprofit Kft

saját erő

2016folyamatos

szolgáltatások fejlesztése,
lehetőség további kereskedelmi
szolgáltatások megtelepedésére

Köz és üzleti szolgáltatásokhoz
való hozzáférés erősítése – a
szolgáltatások fejlesztése

önkormányzat,
szegregátum
lakosságát szolgáló
köz- intézmények
fenntartói, ill.
működtetői

saját erő és a
szolgáltatások
jellegének
megfelelő TOP
források

2016folyamatos

burkolatlan utak útalappal történő
ellátása

Városi infrastruktúra fejlesztése
– közüzemi hálózatok pl. út,
csatorna, gáz, használatba
vételének támogatása

önkormányzat,
Város-üzemeltető
Nonprofit Kft

saját erő

2016folyamatos

zártláncú térfigyelő rendszer
telepítése

Közbiztonság erősítése

saját erő

2016folyamatos

saját erő

2016folyamatos

saját erő

2016folyamatos

kertek bevonása a szociális
szövetkezet működtetésébe

Szegregátum 5.

Komplex tájrehabilitáció

Nonprofit Kft
önkormányzat,
Város-üzemeltető
Nonprofit Kft

feltáró utak létesítése az izolált
terület megközelíthetőségének
javítása érdekében
a Homoki városrész táji
értékeinek védelme, az illegális
hulladéklerakók felszámolása

Megközelíthetőség javítása –
feltáró utak építése
Komplex tájrehabilitáció
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önkormányzat,
Rendőrség,
Polgárőr Egyesület
önkormányzat,
Város-üzemeltető
Nonprofit Kft
önkormányzat,
Város-üzemeltető
Nonprofit Kft
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A szegregátumok területén a beavatkozások ütemezését szükséges összehangolni az ITS
egyéb projektjeinek végrehajtási ütemezésével. Ez elsősorban az infrastrukturális
(beruházási jellegű) beavatkozásokra igaz. A szegregátumok érintettségét a beavatkozások
konkrét műszaki tervezésekor szükséges lebonyolítani.
Az egyes veszélyeztetett csoportok esetében a nem infrastrukturális jellegű beavatkozások
nem egyedi akciók formájában jelentkeznek, hanem szükségszerűen program jellegűek. A
program jellegű beavatkozások koordinációját a SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL, az
Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal együttesen tudná ellátni, hiszen
ezek a szervezetek rendelkeznek a szükséges alapinformációkkal és a szükséges
eszközrendszerrel is.
Az anti-szegregációs terv céljai és beavatkozásai ebben a formában egyetlen szakági
dokumentumban sem szerepelnek, de azoknak bizonyos elemeit tartalmazza. Az antiszegregációs intézkedési terv projekt szintű végrehajtáskor lényeges a szakági
összehangoltságok megteremtése.

4.3.2. A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédését szolgáló
intézkedések
A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához
járuljon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai
dokumentumainak és a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell,
hogy érvényre jussanak.
A projektfejlesztés során Tiszaföldvár város érdeke a tervezett tevékenységek társadalmi
elfogadottságnak biztosítása. Lényeges pont, hogy a fejlesztések tervezése és
megvalósítása során is biztosítsa a város, illetve az érintett projektgazda a társadalmi
párbeszéd lehetőségét.
Célirányos kampányt szükséges tervezni és végrehajtani minden jelentősebb, több lakost
érintő fejlesztés, program, a település életét befolyásoló esemény, illetve a településen
megjelenő szolgáltatásszéles körű megismertetésére, a hátrányos helyzetű csoportok
tájékoztatására. Az önkormányzat az eddigiekben ennek az elvárásnak maximálisan elege
tett a Fő tér fejlesztésének előkészítése során.
A projektek fejlesztése során az általános szegregációs és diszkriminációs hatásokat kivédő
alapelvek (általános, a projektfejlesztésben érvényes lépések).


az adott fejlesztés fizikai megközelíthetőségének tervezése / fizikai hozzáférés
biztosítása, ami átfedésben van az esélyegyenlőségi elvárások teljesítésével



bizonyos fejlesztések magasabb presztízsű területekre történő koncentrálásának
elkerülése – egyenlő hozzáférést biztosítása



a fejlesztések pl. egy kulturális intézmény tartalmi (programok, alapfunkciók)
hozzáférésének biztosítása pl. cash-flow –ban rögzített kedvezményes igénybevétel
biztosítása, működtetés közben kizáró, diszkriminatív intézkedések mellőzése

96

Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tiszaföldvár város fejlődése érdekében tervezett beavatkozások nem járulnak hozzá a
szegregációhoz, sőt több projekt esetében segítenek a hátrányos helyzetűek társadalmi
felzárkózásában és ezzel előmozdítják a szegregáció oldását.

4.3.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk
mérséklésére teendő intézkedések
Tiszaföldvár város ITS-e több olyan intézkedést és konkrét projektet tartalmaz, amelynek
szegregációt tompító hatásai várhatóan jelentkeznek már a stratégia 5-7 éves tervezési
időszakában. Ugyanakkor, mivel a legtöbb beavatkozás megalapozó jellegű, a valódi
hatások jóval inkább koncepcionális időtávban lesznek mérhetőek.
Ezek a beavatkozások elsődlegesen a foglakoztatási helyzetet javító fejlesztések. A
városban megindul az ipari park kialakítása és működésének beindítása, mint a törvényi
elvárásoknak a kijelölt terület megfelel. Az ipari parkban a bővítést végrehajtó és új termelő
vállalkozások közép, de még inkább hosszabb távon javítani fognak a kedvezőtlen
foglalkoztatási mutatókon (ami a szegregátumok területén hatványozottan jellemző és ahol
az alacsonyan képzett munkanélküliek száma jóval meghaladja a városi átlagot).
A munkába állás fontos háttérfeltétele az alapkompetenciák fejlesztése és az áltanos iskolai
végzettség megszerzése. Tiszaföldváron zajlottak kisebb léptékű, foglalkoztatást segítő
beavatkozások, így megnövekedett az üzemekben potenciálisan foglalkoztatható hátrányos
helyzetű helyi lakosok száma. A programok folytatására a továbbiakban is lesz forrás és így
lehetőség és a város célja ezek lehető legnagyobb hatékonyságú kihasználása.
A START program keretében elkezdődött azoknak a területeknek a felvásárlása Tiszaföldvár
3. városrészében (Homok északi része), amelyek bevonhatóak egy hátrányos helyzetűeket
foglalkoztató szövetkezet működésébe. A város a következő időszakban erre építve tervezi
működtetni Szociális Szövetkezetét, ahol elsősorban az eredendően alacsonyan képzett
munkaerő foglalkoztatása zajlik majd. A program végrehajtása hosszú távú befektetés és
idővel kiterjeszthető a 4., ha lehet még kedvezőtlenebb helyzetű városrészre is.
A szociális ellátórendszer intézményeinek fejlesztése az Egyesített Szociális Intézmény
épületének fejlesztését foglalja magában. Az iskolák és óvodák energetikai megújulása
(főleg ablakcsere) és a tornatermek/csarnokok megújítása az oktatás alapfeltételeit javítja.
A közösségi célokat szolgáló épület továbbra is helyszíne a képzéseknek, roma közösségi
programoknak és az újonnan tervezett kulturális és turisztikai célú infrastruktúrák is hasonló
célt (is) szolgálnak.
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5.
5.1.

A stratégia külső és belső összefüggései
Külső összefüggések

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének kereteit számos fejlesztéspolitikai
dokumentum meghatározza, melyekhez igazodni, illeszkedni szükséges. Az ITS megalapozó
vizsgálatának 1.2. fejezete a területfejlesztési dokumentumokkal, míg a 1.3. fejezete a
területrendezési tervekkel való összefüggéseket vizsgálta, melyeket a kidolgozott stratégia is
alapul vett.
5.1.1. Illeszkedés az EU 2020 tematikus célkitűzéseihez
Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása
érdekében kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzéseinek részletes
bemutatása az ITS 3.1.1. fejezetében megtörtént.

Tiszaföldvár város ITS
EU2020
(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 erőforrásfelhasználás 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
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T3. Szolgáltatások fejlesztése
középtávú stratégiai cél: A
közintézményi és üzleti szolgáltatói
környezet működési feltételeinek
javulása.
T4. Társadalmi megújulás
középtávú stratégiai cél:
Kedvezőbb demográfiai folyamatok
megindulása, a város lakosságnak,
komplex megújulása
foglalkoztathatóság és általános
egészségi állapot szempontjából.

erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

T1. Gazdasági középtávú
stratégiai cél: A város gazdasági
dinamizmusának és
versenyképességének erősödése.

Jelmagyarázat:

T2. Városi infrastruktúra
középtávú stratégiai cél: A mai kor
igényeinek megfelelő vonzó
városközpont kialakítása, a város
vonalas infrastruktúráinak
kiteljesedése, minőségének javulása.

5-1. táblázat: A középtávú városi tematikus célok és az EU2020 tematikus célok illeszkedése
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Az ITS célrendszere egyértelműen kapcsolatba hozható az EU2020 a 11 uniós szintű
kohéziós politikai tematikus célok célkitűzésivel, ezáltal illeszkedik a „Magyarország
Partnerségi Megállapodás a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentum
céljaihoz, és az operatív programok célrendszeréhez, illetve az általuk támogatni kívánt
prioritásokhoz.
5.1.2. Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési
tervdokumentumokhoz
A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
(OFTK) négy hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében
tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg.
A város a stratégiában megfogalmazott céljaival leginkább a következő megyére vonatkozó
fejlesztési irányokhoz illeszkedik:


„A népességmegtartó képesség növelése a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a
képzettség és az egészségi állapot javítása, a felsőfokú oktatás fejlesztése és az
infrastrukturális felzárkóztatás folytatása segítségével.



A leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatása a foglalkoztatási,
infrastrukturális, intézményi, társadalmi és kulturális feltételek biztosításával.”

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Koncepciója négyszintű célrendszert
jelöl ki (átfogó-, területi-, specifikus- és horizontális célok). A koncepcióban megfogalmazott
átfogó célok alapján az ITS-ben megjelenő célokhoz leginkább kapcsolódó fejlesztési
irányok a „vidékfejlesztés terén az alkalmazkodóképesség növelése, ennek társadalmi,
intézményi, tájszerkezeti feltételeinek megteremtése” és a „társadalmi rendszerek fejlesztése
terén a lakosság magasabb képzettségének, tudásának elérése, ezáltal a munkaerőpiacra
való jutás feltételeinek javítása”.
Mindemellett a város fejlesztéseinek a megyei koncepcióhoz való potenciális hozzájárulását,
kapcsolódását legjobban a területi célok kapcsán lehet értékelni. A város fejlesztései a
„Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi
térségben” területi célhoz kapcsolódnak leginkább.
A koncepció alapján elkészült Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési
Programja, mely hat prioritás köré csoportosítja a tervezett fejlesztéseket. A város
fejlesztései a program területi céljai közül a Tiszazugi térség célhoz „T4. Tiszazug és Körös
mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása” kapcsolódnak leginkább. A
középtávú városi tematikus célok és a megyei program prioritásainak kapcsolódását a 6-2.
táblázat szemlélteti.
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JNSzMTfP

T4. Társadalmi megújulás
középtávú stratégiai cél:
Kedvezőbb demográfiai folyamatok
megindulása, a város lakosságnak,
komplex megújulása
foglalkoztathatóság és általános
egészségi állapot szempontjából.

Tiszaföldvár város ITS

T3. Szolgáltatások fejlesztése
középtávú stratégiai cél: A
közintézményi és üzleti szolgáltatói
környezet működési feltételeinek
javulása.

erős kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat

T2. Városi infrastruktúra
középtávú stratégiai cél: A mai kor
igényeinek megfelelő vonzó
városközpont kialakítása, a város
vonalas infrastruktúráinak
kiteljesedése, minőségének javulása.

Jelmagyarázat:

T1. Gazdasági középtávú stratégiai
cél: A város gazdasági
dinamizmusának és
versenyképességének erősödése.

5-2. táblázat: A középtávú városi stratégiai célok és JNSzMTfP prioritásainak illeszkedése

I. prioritás: Gazdaságfejlesztés
II. prioritás: Közlekedésfejlesztés
III. prioritás: Agrárium fejlesztése
IV. prioritás: Környezeti erőforrások hatékony
megőrzése
V. prioritás: Esélyteremtő, befogadó,
egészséges társadalom
VI. prioritás: Település-fejlesztési programok

5.1.3. Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való
kapcsolat


A hatályos településrendezési terv az országos övezetek előírásai tekintetében az
Országos Területrendezési Tervvel nem ellentétes. A Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Területrendezési Tervben megjelenő megyei övezetek előírásai tekintetében
az összhang biztosított. A településszerkezeti terv a térségi lehatárolással
összhangban van, de a MTrT és a településrendezési eszközök módosításakor
felülvizsgálat és pontosítás javasol a Vegyes területfelhasználású térség és
Vízgazdálkodási térség esetében. A stratégiában megjelenő fejlesztési igények
illeszkednek a megyei és országos tervekhez, így ebből adódó átvezetési igény nem
jelentkezik.



A stratégia illeszkedik a város egyéb dokumentumaiban lefektetett elvekkel és
irányokkal, így nem mond ellent se a 2011-ben felülvizsgált környezetvédelmi
programban, se a 2011-ben elfogadott Helyi Fenntarthatósági (Local Agenda 21)
programjában megjelenő céloknak. A stratégiában megfogalmazottak ezentúl
hozzájárulnak a Helyi esélyegyenlőségi programban kiemelt csoportok helyzetének
javításához is. Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 20142019 c. dokumentumban kiemelt célokhoz és alapelvekhez ugyancsak illeszkednek a
stratégiában megfogalmazottak.
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5.2.

Belső összefüggések

5.2.1. A célok és a helyzetértékelésben bemutatott kiemelt problémák
kapcsolata
Az alábbi táblázat a stratégiai célok és a főbb bemutatott problémák összefüggésit vizsgálja.
Egyes célok több problémára is választ adnak. Egy cél annál jobban tükrözi a város valós
igényeit minél több probléma megoldásához járul hozzá.
A táblázat alapján látható, hogy a gazdasági és társadalmi megújulást célzó stratégiai
célok járulnak hozzá legszorosabban a város problémáinak megoldásához. Ezek közül is a
gazdasági cél mutatja a legerősebb koherenciát. Ennek oka, hogy a gazdaság működési
feltételrendszerének fejlesztése hozzájárul a befektetési vonzerő és ezzel a megvalósult
beruházások számának növekedéséhez, a foglakoztatás erősítéséhez, és a helyi
adóbevételek növekedéséhez. Utóbbi lehetővé teszi, hogy az önkormányzat mind nagyobb
forrásokat mozgósítson közterületek és közintézmények minőségi és mennyiségi
jellemzőinek javítására és további forrásokat mozgósítson a helyi társadalom jólétének
megteremtése érdekében. A népességmegtartó és vonzó képesség közvetve az összes
tematikus stratégiai cél megvalósulásával érhető el.

Tiszaföldvár város ITS
Problémák
Kedvezőtlen demográfiai folyamatok
(öregedés, fiatalok elvándorlása)
Leszakadó társadalmi réteghez tartozók
növekvő száma, strukturális
munkanélküliség és a mélyszegénység
területi elkülönülése (szegregálódás).
Kedvezőtlen gazdasági struktúra –
innováció hiánya
Gazdasági/üzleti infrastruktúra és
szolgáltatások hiányosságai
Kihasználatlan potenciálok a
gazdaságban – elsősorban turizmus,
termálvíz
Kevéssé vonzó településkép,
fejlesztendő közterületek
Vonalas infrastruktúrák elhanyagoltak,
ill. csak részben kiépítettek (úthálózat,
csatornázás)
Közszolgáltatások infrastrukturális és
személyi állományt érintő hiányosságai
Romló közbiztonság
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T4. Társadalmi megújulás
középtávú stratégiai cél:
Kedvezőbb demográfiai
folyamatok megindulása, a város
lakosságnak, komplex megújulása
foglalkoztathatóság és általános
egészségi állapot szempontjából.

kapcsolathiánya vagy gyengesége

T3. Szolgáltatások fejlesztése
középtávú stratégiai cél: A
közintézményi és üzleti
szolgáltatói környezet működési
feltételeinek javulása.

erős kapcsolat
közvetlen kapcsolat

T2. Városi infrastruktúra
középtávú stratégiai cél: A mai
kor igényeinek megfelelő vonzó
városközpont kialakítása, a város
vonalas infrastruktúráinak
kiteljesedése, minőségének
javulása.

Jelmagyarázat:

T1. Gazdasági középtávú
stratégiai cél: A város gazdasági
dinamizmusának és
versenyképességének erősödése.

5-3. táblázat: A középtávú városi stratégiai célok és a Tiszaföldvár kiemelt problémáinak illeszkedése
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5.2.2. A célok logikai összefüggései
Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok között
azonosítható összefüggéseket mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy
az egyes területi/városrészi célok teljesülése milyen mértékben segíti elő a települési léptékű
célok megvalósulását. A tematikus és területi célok közötti összefüggések erősségét 1-3
skálán került azonosításra „1” a kapcsolódás gyengeségét, míg a „3” érték az erős
kapcsolódást jelöli.
5-4. táblázat: A középtávú városi stratégiai célok és a városrészi célok illeszkedése és az illeszkedés erőssége
T2. Városi infrastruktúra
középtávú stratégiai cél: A mai kor
igényeinek megfelelő vonzó
városközpont kialakítása, a város
vonalas infrastruktúráinak
kiteljesedése, minőségének
javulása.

T3. Szolgáltatások fejlesztése
középtávú stratégiai cél: A
közintézményi és üzleti szolgáltatói
környezet működési feltételeinek
javulása.

T4. Társadalmi megújulás
középtávú stratégiai cél:
Kedvezőbb demográfiai folyamatok
megindulása, a város lakosságnak,
komplex megújulása
foglalkoztathatóság és általános
egészségi állapot szempontjából.

V1 Városrész 1: A városmag központi
szerepkörének
erősödése
a
közterületek és a szolgáltatások
minőségének javulása ezzel a vonzerő
növekedése.

3

2

2

2

9

V2 Városrész 2: A lakóterület
élhetőségének
javulása,
a
szegregátumok oldódása és az
infrastrukturális
hiányosságok
megszűnése.

3

2

2

2

9

V3
Városrész
3:
A
sajátos
telekstruktúrával bíró területen élők
életminőségének
javulása
infrastrukturális
hiányosságok
megszűnése,
a
szolgáltatások
bővülése és minőségük javulása.

2

3

3

3

11

V4
Városrész
4:
A
sajátos
telekstruktúrával bíró területen élők
életminőségének
javulása
–
a
szolgáltatások bővülése, komplex táj,
épített környezeti és társadalmi
megújulás és felértékelődés.

1

3

3

3

10

Összesítés

9

10

10

10

1
2
3

erős kapcsolat
közvetlen kapcsolat
kapcsolathiánya vagy
gyengesége

Tiszaföldvár város ITS
Városrészi célok
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Összesítés

T1. Gazdasági középtávú
stratégiai cél: A város gazdasági
dinamizmusának és
versenyképességének erősödése.

Jelmagyarázat:

Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

A táblázat alapján a következő főbb megállapításokat tehetjük:
A Gazdasági cél a városközpont (1. városrész) és a központhoz közelebb eső városrészek
(2. és 3.) fejlesztési céljával mutat erősebb összefüggést. Az ipari park kialakítása, az üzleti
infrastruktúra fejlesztése is az északi (1., 2.,) városrészekhez köthető. A stratégiai cél
kapcsolata a 4. városrésszel a leggyengébb, mert itt olyan alapvető hiányosságok
mutatkoznak, amelyek leküzdése prioritást élvez a gazdasági növekedés alapját jelentő
beavatkozásokhoz képest. A szociális szövetkezet létrehozása is elsőként a 3. városrészre
koncentrálódik és sikeresség esetén stratégiai időtávon túl várható kiterjesztése a 4.
városrészre.
A Városi Infrastruktúra cél mennyiségi vonatkozásban elsőbbséget élvez a Homok területét
lefedő két városrészben, itt vannak még hálózati hiányosságok a különféle infrastruktúrák
tekintetében. Ugyanakkor a minőségi vonatkozások nem elhanyagolhatóak és e tekintetben
a jól kiépített északi városrészek (1. és 2.) is erős összefüggést mutatnak céljaikat tekintve.
A burkolt utak karbantartása, megújítása, az ivóvízrendszerek modernizációja, csapadékvíz
elvezetés ezekben a városrészekben fejlesztési prioritást élvez.
A Szolgáltatások fejlesztése tekintetében még inkább kirajzolódnak a mennyiségi és
minőségi jellegű fejlesztések iránti igény területi különbségei. A 3. és 4. városrészek köz-, de
főleg üzleti / kereskedelmi szolgáltatásokkal való ellátottsága rendkívül gyenge, ezért a
stratégiai tematikus céllal ezek a területek mutatják a legszorosabb összefüggést.
Mindeközben az északi két városrészben ugyan kielégítőek a szolgáltatások mennyiségi
jellemzői, minőségük azonban a legtöbb esetben jelentős kívánnivalót hagy maga után.
Tehát valójában a koherencia itt sem gyengébb, de mivel más jellegű, gyengébbnek
tekinthető, mint a déli városrészek esetében, ahol a szolgáltatások egy része meg sem jelent
még.
A Társadalmi megújulás stratégiai cél az egész városban rendkívül fontos, a városrészi
elemzések alapján mégis kimondható, hogy mind a képzettségi szint, mind pedig a
foglalkozatási mutatók alapján nagyobb hangsúllyal érvényesítendőek a célhoz kapcsolódó
beavatkozások a déli 3. és 4. városrészekben. A 4. városrész szegregátumainak kiterjedése
és a fennálló problémák súlyossága még tovább erősíti e stratégiai cél és 3. és 4. városrész
céljainak összefüggéseit.

Az összesített pontszámok alapján elmondható, hogy minden stratégiai tematikus cél
városrészi célokkal való összefüggése végül hasonló erősségű, ha esetenként más
hangsúllyal is.
A városrészek szempontjából is hasonló a helyzet: azaz a különféle tematikus célok eltérő
súllyal játszanak szerepet a városrészek jövőjét tekintve, ugyanakkor stratégiai szinten ezek
kiegyenlítődnek.

5.2.3. A stratégia megvalósíthatósága
Tiszaföldvár város ITS-ének megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ. A
tényezők egy részét Tiszaföldvár város Önkormányzata közvetlen befolyásolja, vagy
erőforrásaiból biztosíthatja (pl. a szükséges forrással vagy szervezetei megoldással a város
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rendelkezik). További tényezőkre közvetett befolyása van a városnak (pl. lobbi
tevékenységen vagy partnerségen keresztül). Sajnálatos módon a megvalósíthatóság
feltételének további, igen jelentős része az önkormányzat tevékenységétől független
adottságként jelentkezik (pl. források rendelkezésre állása egy adott, város számára
szükséges célra).
A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatok is azonosíthatóak, (lásd részletesen a 7.
„A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben).
A megvalósítást befolyásoló legfontosabb belső tényezők:


Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes
érdekelt fél támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei
és központi kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák
megoldására koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már
a tervezés során megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek
bevonásával teljesedik ki.



Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív
feladatok számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott
operatív munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a
biztosítéka annak, hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő
tartalommal megszülessenek, és a döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet
világos hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon.



Nyomonkövetés,
rugalmas
tervezés:
a
változó
társadalmi-gazdasági
körülményekhez történő alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a
stratégia az elfogadása után is rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez,
külső adottságokhoz. Ehhez monitoring és kontrolling rendszer működtetése
szükséges, amely lehetővé teszi a megvalósulás nyomon követését, az akadályozó
tényezők azonosítását és megfelelő intézkedések meghozatalát.



Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi
források megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai
során ezek elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a
szűkös belső anyagi lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat.

5.2.4. A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek
egymásra gyakorolt hatása
A stratégiai célok megvalósulásához Tiszaföldvár város ITS-e számos beavatkozást tervez
már az anti-szegregációs tevékenységek nélkül is. A számítást nehezíti, hogy az egyes
hálózatos projektek nem bonthatók minden esetben projektként definiálható
altevékenységekre, illetve az ún. „soft” projektek esetében inkább tevékenységtípusokról
beszélhetünk, hiszen nem látható az elkövetkező 5 évben milyen konkrét programok
valósulnak meg. Támogatásban részesül-e a város CLLD kezdeményezése, ami csak az ITS
elfogadását követően kerül kidolgozásra.
A projekt definíciónak nehezebben megfeleltethető beavatkozások ellenére láthatók azok a
fejlesztések és konkrét akciók, amelyek megvalósításának területi dimenziója és hatása,
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más projektekkel való kapcsolata, megvalósulásának következménye felmérhető– logikai
összefüggései levezethetők, követhetők.
A Tiszaföldvár stratégiája legalább két olyan fejlesztést tartalmaz, amelynek megvalósulása
közvetlen feltételét jelenti egy másik (vagy több) tervezett projekt végrehajtásának,
megvalósulásának. Ezek a beavatkozások többnyire egyben kulcsprojektek is. A Városi
Főtér kialakítása és a Turisztikai Központ kialakítása Tiszaföldváron című projektek
tehát képesek további projekteket indukálni a városban.
Mindkét kulcsprojekt a város gazdaságának fejlődését, a foglalkoztatás növekedését és a
térségi szerepkörök megerősítését célozza. Közvetlen függőség csak annyiban van köztük,
hogy a megvalósítandó Turisztikai központ a Főtér közelében található, azaz erősítik
egymást. A kulcsprojektek megvalósulása elsősorban csak az adott városrészben, a projekt
közvetlen környezetében indukál vagy feltételez további fejlesztéseket, közvetlen projekt
szintű hatásuk nem terjed át más városrészekre. Ugyanakkor mindkét projekt feltételezi a
Városközpont üzleti szolgáltatásainak erősödését, mint közvetlen hatást.
A projekteknek a területi és tematikus vonatkozásban vannak/lehetnek erős logikai
kapcsolataik. A területi vonatkozások leginkább az akcióterületi projektek esetében erősek.
Valójában egy-egy akcióterület összes projektje egyben tudna maximált fejlesztési hatást
elérni, aminek megvalósulása források híján nem lehetséges. Ez azonban nem azt jelenti,
hogy egy-egy akcióterületi projekt önmagában teljesen hatás nélküli. Tiszaföldvár
akcióterületeinek projektjei egymást kiegészítő fejlesztések, de egymástól függetlenül is
megvalósíthatóak, ez különösen igaz ez 1. akcióterületre, ahol önmagában életképes és már
működő létesítmények továbbfejlesztéséről beszélünk pl. Múzeum, Strand.
Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy a Homok területén található két városrészt is
érintő akcióterület (3. akcióterület) szegregátumokat is tartalmaz. A komplexitás és a
beavatkozások egymásra épülése itt hatványozottan jelentkezik.
Összefoglalva, a projektek között fennálló kapcsolatok, direkt és indirekt függőségek
felismerése és kihasználása kulcsfontosságú a tervezésben. Ezeknek a viszonyoknak a
tisztánlátása segít abban, hogy a szűkös forráskeretek mellett az önkormányzat felelősen
tudjon választani, mely projektjét kívánja megvalósítani a rendelkezésre álló támogatásokból
vagy saját forrásból. A választás és priorizálás egyik alapja stratégiai szinten tehát – egy-egy
adott helyzetben pl. támogatási felhívásra reagálva – a stratégiában rögzített fejlesztési
lehetőségek konkrét fejlesztési kapcsolatainak, hatásainak és következményeinek gondos
mérlegelése.
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6.

A stratégia megvalósíthatóságának főbb
kockázatai

A 2013-ban lezárult fejlesztési időszaktól eltérően 2014-2020 között számos olyan új elem
jelent meg, melyek a városok fejlesztési programjainak megvalósítását egyértelműen
befolyásolják. Az indikátorok határozottabb számon kérhetősége, a forrásfelhasználás
tematikus koncentrációja egyértelműen a kockázatelemzés és kockázatkezelés jelentőségét
növelik.
Ebben a fejezetben történik meg az egyes hatótényezőkből levezethető kockázatok
felmérése, figyelemmel az eddig beazonosított, illetve a jövőben projektgenerálás keretében
beazonosítandó fejlesztési projektek megvalósíthatóságára. A kockázatok beazonosításakor
tekintettel kell lenni az ITS-ben rögzített indikátorok teljesülését veszélyeztető tényezőkre is.
A kockázatok elemzése a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdődik, majd
témaspecifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatok
kerülnek megfogalmazásra az egyes kockázati elemek kezelésére.

A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve Tiszaföldvár ITS-nek
megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat azonosíthatjuk be:


Pénzügyi-gazdasági kockázati tényezők: az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan
makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati elemek, az egyes támogatási
konstrukciók specifikus jellemzői, továbbá a sajátforrás előteremtésének kockázata
említhető meg. Kockázati tényezőként jelenik meg az utófinanszírozás
következményeként a cash-flow biztosításának kérdése is.



Jogi-jogszabályi és intézményi keretekből adódó kockázati tényezők: kapcsolódó
jogszabályi környezet, de ugyanígy egyértelműen kiemelendő itt a közbeszerzési
törvény, mint kockázati tényező, valamint a szűk intézményi kapacitásból adódó
problémák (megfelelően képzett humán erőforrás rendelkezésre állása stb.)



Műszaki kockázatok: itt említhetők meg az egyes projektek megvalósítása során
felmerülő specifikus kockázati elemek, mint például az építési szabványok, vagy a
magyartól eltérő nemzetközi technológiai szabványok kérdése, de relevánsnak
tekinthető a kivitelezés ütemezése és az esetleges időbeli csúszásokból
eredeztethető kockázati elemek.



Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.): a stratégia
megvalósítása kapcsán további kockázati tényező a társadalmi hasznosság
megfelelő kommunikációjának elmaradása, az esetleges érintett érdekcsoportok
ellenállása a tervezett beruházás kapcsán.



Természeti, havária szempontok: nem lehet figyelmen kívül hagyni a projektek
megvalósítása, valamint – EU forrás felhasználása esetén – még inkább a kötelező
fenntartási időszakban esetlegesen bekövetkező természeti katasztrófát, haváriahelyzetet. Sajnos számtalan példa mutatja, hogy nem várt időjárási anomália (jégeső,
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erős széllel járó vihar, tartós esőzéstől árvíz, belvízveszély, fák kidőlése, végső soron
földrengés stb.) a projekt megvalósítást időben hátráltatja, közvetlenül meg is drágítja,
vagy ellehetetleníti. Ilyen jellegű kockázatok kezelése ugyanakkor nagyon speciális,
illetve rendkívül gyors beavatkozásokat igényel, minden egyes projekt esetében egyedi
kockázatkezelési stratégiát kell kidolgozni.
A kockázatok felmérését követően rövid kockázatkezelési stratégia készült, mely a jellemző
kockázati tényezőkhöz egy valószínűségi mutatót (magas; közepes; alacsony), valamint egy
hatás mutatót (jelentős; közepes; alacsony) rendel. Az egyes felsorolt kockázati tényezőkhöz
röviden felvázolásra kerül a kezelés módja, nevesítésre kerülnek a szükséges
beavatkozások is.
6-1. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai

Kockázat megnevezése

Valószínűség
(magas;
közepes;
alacsony)

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Kockázatkezelés módja

A jogszabályi változások folyamatos
figyelemmel kísérése;

1.

2.

A jogszabályi környezet
kedvezőtlen irányban
módosul

Közbeszerzési
eljárásokból adódó
kockázatok (időbeli
elhúzódások)

magas

jelentős

Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó
jogszabályi körülményekhez, a helyi
szabályozás rugalmas módosítása;
A jogszabály alkotási folyamatban
tevékeny szerepvállalás, társadalmi
aktivitás (civil, szakmai és érdekvédelmi
szervezetek, országgyűlési képviselő)
A célnak legjobban megfelelő eljárásrend
kiválasztása és szigorú betartása minden
érintett részéről;

magas

jelentős
A közbeszerzési dokumentumok
megfelelő szakmai előkészítettségének
biztosítása;
A hatsági dokumentumok ügyintézési
időkereteinek figyelembevétele az
ütemezés tervezésénél;

3.

Hatósági dokumentumok
hiánya, késése

közepes

közepes

Esetleges késésre, csúszásra előre
felkészülés már az előkészítés során;
Előzetes egyeztetések az eljárásba
bevont hatóságokkal, érdemi kooperáció
kialakítása;

4.

Saját forrás
előteremtésének
kockázata

alacsony

jelentős

Kiegyensúlyozott gazdálkodás; alternatív
forráslehetőségek felkutatása (banki hitel
stb.);
Felelős döntés meghozatala a projekt
elindításánál figyelemmel a kötelező és
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Kockázat megnevezése

Valószínűség
(magas;
közepes;
alacsony)

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Kockázatkezelés módja

vállalt feladatok költségigényére;
Költségvetésileg megfelelően
(döntés)előkészített projektek;

5.

Hazai, illetve Európai
Uniós fejlesztési források
elmaradása

közepes

jelentős

A forrás lehívás késedelmére való
felkészülés;

6.

Cash-flow akadozása, a
folyamatos finanszírozás
problémái

alacsony

jelentős

Pénzügyi terv készítése a kiemelt
mérföldkövek beazonosításával;

7.

A programozási időszak
során változik a
szakpolitikai prioritás
rendszer és a hatékonyabb alacsony
forrás abszorpciót biztosító
programok irányába
áramlik a forrás.

jelentős

A helyi döntéshozóknak, Tiszaföldvár
képviselőinek közösen kell fellépniük
érdekeik képviselete érdekében,
specifikus szempontjaik érvényesítését
biztosítani szükséges.

8.

9.

A tervezett projektek
megvalósítási költsége
jóval meghaladja a
tervezett mértéket

A megvalósításhoz
szükséges szakemberek
hiánya (pl. térségfejlesztési klaszter)

Részletes projekttervek, átgondolt
műszaki tervek, költségvetések készítése;
közepes

közepes

Tartalékkeret meghatározása;
A közbeszerzés eljárásban a szerződési
feltételek ilyen célú pontosítása;

alacsony

közepes

Az Önkormányzat feladata, hogy
megfelelő szakmai hátteret biztosítson
előrelátó továbbképzések és humán
erőforrás menedzsment alkalmazásával;
Részletes tanulmánytervek készítése,
alapos helyzetfelmérés;

10.

Előre nem látható műszaki
problémák

11.

Nem megfelelő műszaki
tervek vagy kivitelezés (pl.
oktatási intézmények
felújítása, csapadékvíz
elvezető rendszer
rehabilitációja,
záportározók kialakítása
stb.)

alacsony

közepes

12.

Többletmunka felmerülése

közepes

közepes

magas

jelentős
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A tender vagy kivitelezési tervek
megfelelő mélységű megkövetelése, akár
még közbeszerzési eljárást megelőzően
is.

A tervezők és kivitelezők kiválasztása
során kiemelt figyelem fordítása a
szakmai alkalmasság, megfelelő
referenciák meglétére.

Esetleges többletmunkára felkészülés
már az előkészítés során, a vállalkozási
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Kockázat megnevezése

Valószínűség
(magas;
közepes;
alacsony)

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Kockázatkezelés módja

szerződésben ennek pontos kezelése;
EU forrás esetén a Támogatási
Szerződésben kell kitérni a többletmunka
többletköltségeire

13.

Az indikátorok teljesítése
nem lehetséges

14.

A fejlesztési
programokhoz szükséges
befektetők, partnerek
hiánya

15.

Társadalmi szempontok
kockázatai: lakossági
ellenállás, negatív
közvélemény (pl. a
szegregátumok
rehabilitációja, vagy a
Homok városrész
felújítása esetében)

jelentős

Teljesíthető és mérhető indikátorok
meghatározása, a megfelelő monitoring
rendszer kialakítása, az indikátor értékek
teljesülésének folyamatos nyomon
követése;

közepes

Megfelelő marketing és promóciós
tevékenységek, a befektetési lehetőségek
kapcsán, települési befektetés ösztönzési
program indítása Tiszaföldváron.

közepes

jelentős

Feladat a fejlesztés mögött álló
elképzelések és az ellenzői szempontok
nyílt, konszenzusra törekvő megvitatása;
Szükség esetén a fejlesztési elképzelés
felülvizsgálata. A lakosság folyamatos
tájékoztatása mellett a felmerülő
lakossági javaslatok beépítése prioritást
élvez.

közepes

jelentős

Projektspecifikus katasztrófa elhárítási
terv kidolgozása;

alacsony

közepes

Természeti haváriák
kockázatai
16.
(pl. belvízzel
veszélyeztetett a város)

A kockázatok számszerűsítésével a kockázatokat pozícionálni lehet a bekövetkezési
valószínűség és a hatás mértékének összevetése alapján. Ezek ábrázolására az 6-1. sz.
ábra szolgál.
Kijelenthető, hogy jellemzően magas és kritikus kockázatú tényezők hatnak a stratégia
megvalósulására. Tiszaföldvár Város Önkormányzatának különösen fontos felkészülnie a
jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változására, a közbeszerzési eljárásokból
adódó esetleges kockázatokra. Az Európai Uniós források elmaradására, az esetlegesen
felmerülő finanszírozási problémákra ugyancsak célszerű megfelelő módon felkészülni.
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6-1. ábra: Kockázatok pozícionálása

1; 2; 5; 10; 15;

4; 9; 11;

3; 6; 7; 8; 12; 13; 14;
16

A projektek megvalósítása során az előre nem látható műszaki problémák, továbbá a nem
kielégítő partnerségi folyamatokból adódó helyi konfliktusok jelentkezhetnek még kritikus
kockázati elemként.
A kockázatok Tiszaföldvár-specifikus módon történő megfogalmazása csak esetleges, mert
a projektek megvalósításához kapcsolódóan általános érvényű megállapítások tehetők. De
például a város belvíz-veszélyeztetettsége okán a természeti havária kockázata ilyennek
tekinthető.
Városrészi célok kockázati érintettsége:


V1 Városrész 1: A városmag központi szerepkörének erősödése a közterületek és a
szolgáltatások minőségének javulása ezzel a vonzerő növekedése – MAGAS



V2 Városrész 2: A lakóterület élhetőségének javulása, a szegregátumok oldódása és
az infrastrukturális hiányosságok megszűnése – KÖZEPES



V3 Városrész 3: A sajátos telekstruktúrával bíró területen élők életminőségének
javulása infrastrukturális hiányosságok megszűnése, a szolgáltatások bővülése és
minőségük javulása – MAGAS



V4 Városrész 4: A sajátos telekstruktúrával bíró területen élők életminőségének
javulása – a szolgáltatások bővülése, komplex táj, épített környezeti és társadalmi
megújulás és felértékelődés – MAGAS

110

Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

7.

A megvalósulás eszközei és nyomon követése
A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházás jellegű
önkormányzati tevékenységek

7.1.

7.1.1. Szabályozási környezet
A stratégia sikeres megvalósításához szükség van az önkormányzat megfelelő jogalkotói és
jogalkalmazói magatartására, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási
környezet biztosítására és fenntartására.


Az önkormányzatnak a szabályozásban is egyértelművé kell tenni azokat a célokat és
prioritásokat, melyek a település hosszú távú érdekeit szolgálják.



A szabályozásnak koncentrálnia kell a helyi gazdasági és társadalmi környezet
megfelelő irányú fejlődésének elősegítésére, meg kell határozni a célok
megvalósításához szükséges támogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan
végre is kell hajtani azokat.



Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági
tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított
kiszámítható és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a
befektetések kockázatát.

7.1.2. Településrendezési szerződés (tervalku)
Az önkormányzatok szorult pénzügyi helyzetükben egyre szélesebb körben alkalmazzák az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) által
biztosított jogintézményt (17. § j) pont: a településrendezési szerződés intézménye). A
törvény 30/A. § (1) pontja megfogalmazásában: „A települési önkormányzat egyes
településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést (a továbbiakban:
szerződés) köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval
(a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója).”
Ennek keretében lehetőség van – az önkormányzat és a befektető közötti közös érdekek
mentén, konszenzusa alapján – egy adott ingatlanfejlesztéshez kapcsolódóan a
településrendezési szabályzatok át- vagy kidolgozására, illetve a tervezett fejlesztéssel
összefüggő út-, közmű- és egyéb beruházások megvalósítására vonatkozó költségek
befektetőre történő áthárítására. A jogintézmény gyakorlatilag a befektető és az
önkormányzat közötti üzleti alkut legalizálja, a településrendezési szabályokban rögzített
célok elérése érdekében.
A fejlesztés megvalósítása kapcsán a szerződésben rögzített megállapodás kiterjedhet olyan
a befektető által finanszírozott előfeltételek teljesítésére, mint a telekviszonyok módosítása, a
kármentesítési feladatok elvégzése, a konkrét fejlesztéssel szorosan összefüggő
közlekedési, közterületi beavatkozások végrehajtása, a településrendezési tervek, illetve a
helyi építési szabályzat kidolgozása, kidolgoztatása.
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A településrendezési szerződés jogszabályi környezete azonban még számos
bizonytalanságot hordoz magában, melyeket a gyakorlati alkalmazások hoztak felszínre. Így
nem tisztázott, hogy a településrendezési szerződések aláírásával az önkormányzatok
milyen kötelezettségeket vállalhatnak a jelentős összegeket mozgósító befektetővel
szemben, az átvállalt feladatok ellentételezéseként. Fontos emellett a településrendezési
szerződést megalapozó tervek, tanulmányok rendelkezésre állása is, mert ezzel elkerülhető,
hogy a beruházó úgy valósítsa meg a fejlesztését, miáltal a közszféra, az önkormányzat
terheit növeli. (Pl. csatornára való rákötés, annak kapacitásproblémáinak figyelmen kívül
hagyásával)
7.1.3. Városmarketing
Az infrastruktúra korszerűsítésén felül kiemelten fontos a település meglévő és a
későbbiekben fejlesztésre kerülő, gazdaságilag hasznosítható területeinek megfelelő
kihasználása. Fentiek érdekében Tiszaföldvár város Önkormányzatának aktív, proaktív
befektetés-ösztönzési tevékenységet kell folytatnia. Fel kell mérni és pontosan nyilván kell
tartani a potenciális beruházók érdeklődésére számot tartó területeket, ingatlanokat. A cégek
betelepüléséhez megfelelő ingatlanokat kell kialakítani. A befektetés ösztönzés részeként
javasolt e tevékenység részletes, stratégiába foglalt kidolgozása, kapcsolódó kiadvány
elkészítése, a települési honlap ilyen irányú folyamatos karbantartása. A helyi adótörvényben
lehetőséget kell biztosítani a vállalkozói megtelepedést megfelelően ösztönző
adókedvezmények kialakítására.
Településmarketing tevékenység
A városmarketing tevékenység elsődleges célja a település „láthatóvá tétele”. Ez egyaránt
fontos a lakosság és a lehetséges beruházók, vállalkozók szempontjából – e tekintetben
Tiszaföldvár város jelenleg nem folytat kellően intenzív tevékenységet. A településmarketing
tevékenység részeként – kapcsolódva a befektetés ösztönzés gyakorlatához – a város
honlapján elérhetővé kell tenni a legfontosabb társadalmi és gazdasági adatokat, fejlesztési
célokat és a vállalkozások számára kiemelten érdekes ingatlanokra, területekre vonatkozó
információkat. A www.tiszafoldvar.hu oldalon ezen információk jelenleg nem elérhetők, és a
város erősségeinek, attrakcióinak, vonzerőinek bemutatása is hiányos.
A tevékenység egyik célja az integrált városfejlesztési stratégia egyes elemeinek
megismertetése és elfogadtatása a célközönséggel. Az ehhez kapcsolódó kommunikáció
már az előkészítés időszakában elindult fórumokkal, egyeztetésekkel. Ekkor a kétirányú
kommunikáció formálta magát a stratégiát is, hisz az észrevételek figyelembevételével
készültek el a végleges tervek. A kommunikáció révén ismerhetik meg a helybéliek a
rekonstrukció tartalmát és ütemezését. Az építési tevékenység óhatatlanul együtt jár a
területhasználat korlátozásával, melyet szintén meg kell ismertetni és bizonyos értelemben el
kell fogadtatni a lakossággal.
A célcsoportok közül elsődleges a lakosság. A Tiszaföldvár városban jellemzően nem túl
aktív civil társadalom, a vállalkozások, intézmények érdeklődése speciálisabb, ezért ezeket a
célcsoportokat egyedi kommunikációs eszközök segítségével lehet hatékonyan tájékoztatni.
A hatóságokkal és az infrastruktúra szolgáltatókkal tervezett rendszeres egyeztetés a
zökkenőmentes megvalósítást segíti elő.
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A városmarketing tevékenység során célszerű felhasználni azokat a lehetőségeket, melyek a
városban rendelkezésre állnak. Tiszaföldvár város honlapját javasolt naprakészebbé,
folytonosan frissülővé tenni, ahol naprakészen bemutatják a város fejlesztéseit, eseményeit.
A települési honlap az ITS tervezés a megvalósítás során egyaránt szolgálni fogja ezt a célt.
A lakosság a Tiszaföldvári Hírlapon keresztül is rendszeresen tájékozódhat a fontosabb,
fejlesztéseket érintő eseményekről.
A magánbefektetőkkel történő együttműködés lehetőségek összesítése:


Turisztikai vonzerők kialakítása és működtetése, különös tekintettel a termálvíz
hasznosításra és a helyi feldogozott agrártermékekre épített gasztroturizmusra.



Turisztikai szálláshelyek és vendéglátóhelyek kialakítása, bővítése, a minőségi
kínálat megteremtése.



Közös turisztikai marketing tevékenység.



Együttműködés a helyi termelőkkel, turisztikailag is értelmezhető termelői piac,
minőségi zöldségek és egyéb agrártermékek révén turisztikai vonzerő fejlesztés.



A helyi agrár és ipari vállalkozások versenyképességének növelése (képzés, vállalati
innováció ösztönzése, marketing, telephelyfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés,
eszközfejlesztés, piacok szerzése stb.).



Helyi vállalkozások bevonása a település rendezvényekbe.



Helyi vállalkozásfejlesztés, agrár feldolgozóipar és innováció ösztönzése.

7.1.4. A nem pénzügyi ösztönző rendszerek
Humán erőforrás fejlesztése
A területfejlesztéssel összefüggő önkormányzati fejlesztési szándékokat megfelelő irányba
állító stratégiai szemléletmód alkalmazására, illetve a tervezési eredmények gyakorlati
átültetésére kevés a szakember és a felhalmozott tapasztalat önkormányzatoknál, de
általában a közigazgatás egészében. A stratégiai tervezés szükségessége ugyanakkor
például a komplex városrehabilitációs projektek esetében elengedhetetlen. Nyilvánvaló, hogy
az önkormányzati érdekek hatékony képviseletéhez, a pályázati lehetőségekre történő gyors
és érdemi reagáláshoz, olyan szervezeti struktúra kialakítására, szakember-gárdára van
szükség az Önkormányzatnál, akik a külső megbízott partnerekkel „közös” nyelvet beszélnek
és szakmai kérdésekben hasonlóan tájékozottak, azaz velük nem az erő pozíciójából
tárgyalnak, hanem partneri viszonyban.
Ezen hiányosságok pótlása érdekében célszerű az önkormányzati és önkormányzati
gazdasági társaságoknál dolgozók továbbképzése. Például célzott ESZA projekteken belül
számos lehetőség kínálkozik olyan képzéseken, tanfolyamokon történő részvételre,
melyekre az önkormányzati alkalmazottaknak többnyire térítésmentesen, vagy
kedvezményesen jelentkezhetnek. Ilyen képzéseken való részvétel hasznos a
kapcsolatépítés, tapasztalatcsere szempontjából is, hiszen ezáltal naprakész szakmai
ismeretekkel rendelkező humán erőforrás mozgósítható.
Másik fontos feladat a lezárult projektek eredményeinek, problémáinak „házon belüli”
áttekintése, újraértékelése. Ezzel egyrészt szélesebb körben válnak ismertté a
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városfejlesztés specifikus vonásai, tartalma, másrészt építőjellegű viták generálására ad
módot a városfejlesztési szereplők között.
Együttműködés a magánszférával
A magánbefektetőkkel való együttműködés kiemelten fontos a városfejlesztési célok
teljesíthetősége érdekében. Ezért a szakmai befektetők részvételének ösztönzése
szükséges szervezett és strukturált keretek között. Ennek elsődleges színtere a rendszeres
időközönként megrendezésre kerülő Vállalkozási Fórum, ahol a városvezetés és a helyi
vállalkozók megoszthatják véleményüket. Javasolt legalább félévente ilyen fórumok
összehívása, melyben tematikus módon kerülnek bemutatásra a városvezetés fejlesztési
elképzelései, illetőleg meghallgatásra kerül a kapcsolódó magánszféra igényei, illetőleg
észrevételezheti a terveket.
Tervi háttér biztosítása, településrendezés
Minden fejlesztési beavatkozás alapja a megfelelő tervek és ebből fakadó engedélyek,
hatósági hozzájárulások rendelkezésre állása. Ugyanakkor látni kell, hogy a fejlesztési típusú
beavatkozások a legtöbb esetben térbeli, fizikai megjelenésűek, s mint ilyenek a
településrendezési oldalról jogszabályi támogatottsággal kell, hogy bírjanak. E tekintetben
tehát egyrészt számolni kell az adott projektre vonatkozó tervi, engedélyezési feladatokkal,
másrészt a településrendezés elemeként a helyi építési szabályozással. Összességében
bármely ITS-ben megjelenő projekt abban az esetben valósítható meg gyorsan és
zökkenőmentesen, ha e két tervezési rendszer „hatékonyan kommunikál” egymással és a
létesítési feltételek időben és ütemezetten rendelkezésre állnak.
Az ingatlan-nyilvántartási rendszer korszerűsítése, aktualizálása
Szükséges a rendelkezésre álló városi elektronikus ingatlan-nyilvántartási adatállomány
térinformatikai rendszerbe történő integrálása és naprakészen tartása. Az adatok és a
digitális alaptérkép közös platformra emelése biztosítja a naprakész információk térképi
megjelenítését, vagyis el kell érni az alaptérkép állomány megegyezzen a földhivatali, állami
alapadatokkal nyilvántartott digitális alaptérképpel. A folyamatosan aktualizált, ily módon
kialakított rendszer transzparenssé teszi az önkormányzati ingatlangazdálkodást és
megkönnyíti az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó gazdasági szereplők döntéshozói
mechanizmusát.
A városfejlesztéshez kapcsolódó szervezeti háttér megteremtése
Az ITS 8.2. pontja tartalmazza milyen szervezeti háttér létrehozása javasolt Tiszaföldvár
Városi Önkormányzatának a középtávú városfejlesztési feladatainak ellátásához. A biztos
szervezeti alapokon álló és működőképes, megfelelő humán erőforrással rendelkező
szervezet elengedhetetlen a hatékony városmenedzselési feladatok ellátáshoz
7.2.

Az ITS megvalósításának szervezeti keretei

7.2.1. A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere
Tiszaföldvár Városi Önkormányzat feladat- és hatásköre a képviselő-testületre testált,
melynek törvényes képviseletét a polgármester látja el. A képviselő-testület feladatkörében
rendeletet és határozatot alkot, melyet kezdeményezhet a polgármester, az alpolgármester,
114

Tiszaföldvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

a települési képviselők, a bizottságok, a jegyző. A rendelet-tervezetekről a tárgy szerint
érintett bizottság véleményét ki kell kérni.
A Képviselő-testületnek négy bizottsága van: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság; Ifjúsági, Művelődési és Oktatási Bizottság;
Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság;
Értelemszerűen – első kivételével – valamennyi bizottság tevékenysége érinti a
városfejlesztés komplex rendszerét, de annak letéteményese a Városüzemeltetési,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. A városfejlesztéssel összefüggő döntések
végrehajtása, koordinálása a Polgármesteri Hivatalon belül működő osztályok közül, a
Műszaki Osztály feladata. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
szerint a Műszaki Osztály feladatai összefoglalóan: az informatikai tevékenység;
településfejlesztés, településrendezés; építésügyi szolgáltatás; településüzemeltetés; helyi
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás; vagyongazdálkodás, lakás- és
helyiséggazdálkodás; társasházak törvényességi felügyelete; honvédelem, polgári védelem,
katasztrófavédelem; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás;
birtokvédelem,; közterület-felügyelői feladatok;
Fontos szerepe van még a városfejlesztési feladatok gyakorlati végrehajtásában a
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.-nek, melynek alapítója és tulajdonosa
Tiszaföldvár Városi Önkormányzat. Az Önkormányzat korábban nem alakított önálló
szervezeti egységként Városfejlesztő Társaságot.
DÖNTÉSHOZÓ SZINT

Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság

Képviselő-testület

Polgármester

A lakosság is beleszólhat, alakíthatja a városfejlesztést, mégpedig helyi népszavazás,
közmeghallgatás, adott esetben lakossági fórum útján. A stratégia (ITS) megalkotása a
városfejlesztés folyamatának fontos lépése, amelyben a település életének különféle
szereplői a partnerségi tervnek megfelelően kerülnek bevonásra különféle
kompetenciakörökkel.
7.2.2. Az ITS megvalósításának intézményi háttere
Ebben a fejezetben külön kell választani az ITS megvalósításának intézményi hátterét és a
konkrét projektekhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat, illetve azok elvégzésére
hivatott szervezeti hátteret. E kettősség mögött olyan alapvetés áll, hogy míg az ITS
végrehajtása, menedzselése különböző, saját forrásból, vagy pályázati támogatásból
megvalósuló projektek összességét jelenti, addig a pályázati projektmenedzsment egyedi
projektek pályázati elszámolási és végrehajtási feltételeinek való megfelelését takarja. Ez
praktikusan azt jelenti, hogy az ITS megvalósítása időben állandó feladatokat jelent,
függetlenül aktuális pályázati kiírásoktól, míg a projektmenedzsment időben behatárolt, adott
projekt életútjához kötött feladatok összességét foglalja magában. E két eltérő megközelítés
az intézményi háttér biztosításában is meg kell jelenjen Tiszaföldváron.
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1. Az ITS-ben megfogalmazott projektek sokasága és összetettsége indokolttá teszi
városfejlesztési feladatok menedzselésének újragondolását. Alapvetően két
lehetőség mutatkozik az intézményi háttér megteremtésére:
marad a jelenlegi szervezeti struktúra, azaz Önkormányzat a Polgármesteri
Hivatalon belül, a saját szervezeti egységeivel (alapvetően a Műszaki Osztály)
látja el ezt feladatát (projektgenerálás, pályázatírás stb.);
új, önkormányzati cég alapítása, önálló Városfejlesztési Társaság létrehozása,
vagy ezen feladatok meglévő önkormányzati tulajdonú céghez pl. Tiszaföldvári
Városüzemeltető Nonprofit Kft.-hez történő delegálását jelenti;
A vázolt lehetséges verziók mellett az Önkormányzat a 2014-2020 időszakra nem tervez
önálló szervezet felállítását a városfejlesztési feladatok ellátására, menedzselésére.
Továbbra is a meglévő keretek között kívánja biztosítani az ezzel összefüggő feladatok
ellátását, azaz a Polgármesteri Hivatalon belül, a saját szervezeti egységeivel.
2. A konkrét pályázati, nyertes projektek menedzselése tekintetében „a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről” szóló, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ad iránymutatást.
Ebben az integrált területi program (a továbbiakban: ITP) összeállításáért is felelős
területi szereplőként kerül azonosításra a megyei önkormányzat, mely a rendelet 19.§
f) pontja szerint „végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől
és az irányító hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt
vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a
projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.”
A rendelet 5. számú mellékletének 3.8. pontja részletezi a Projektmenedzsment
költségek elszámolhatóságát. E szerint a projektmenedzsment költségek együttesen
nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át.
Ugyanakkor e tekintetben a közszféra szervezetekre, jelen esetben a Megyei
Önkormányzatra is speciális előírások vonatkoznak, melyek közül a fontosabbak:


A megyei önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a
területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben
kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési
önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból
megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének
ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.



A projektmenedzsment tevékenységet a megyei önkormányzat kizárólag
közalkalmazotti, közszolgálati vagy munkajogi jogviszonyban foglalkoztatott
munkavállalójával, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes
személlyel láthatja el.

Tiszaföldvár esetében a fenti feladatok ellátásához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal, Térségfejlesztési és Külügyi Irodáját kéri fel, az adott projektre jutó
projektmenedzsment költségek terhére.
Mindemellett a városfejlesztési feladatok menedzselése megköveteli az Önkormányzaton
belüli intézményi háttér fenntartását, működtetését.
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Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet Tiszaföldvár Város Önkormányzatának
képviselő-testülete jelenti. Az önkormányzat szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés
általános irányvonalainak meghatározása a képviselő-testület feladata. A döntés előkészítési
feladatokat tématerülettől függően a Polgármesteri Hivatal adott szervezeti egységei végzik.
A stratégiai menedzsment feladatokat tulajdonképpen az ITS készítés során felállított
Irányító Csoport tagjai viszik tovább, végzik a megvalósítás során is. A három tagból álló
irányító csoport (ICS) Tiszaföldvár főbb vezető tisztségviselőiből, a település főbb fejlesztési
irányainak kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze. Ebbe a körbe tartozhat a város
polgármestere, az alpolgármester és a jegyző. A városi tisztségviselők mellett fontos szerepe
van a stratégiai irányok kijelölésében a Műszaki Osztály vezetőjének is.
A stratégiai menedzsment főbb feladatai:


A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkező változások figyelemmel
kísérése, szükség szerinti beavatkozások megtétele a célokra gyakorolt hatások
mérlegelése révén



A helyi társadalmi és gazdasági igények, lehetőségek és körülmények változásának
nyomon követése, változások szükség szerinti bevezetése az ITS-be



Az operatív menedzsment feladatokat ellátó szint feladatainak meghatározása és
végrehajtásának stratégiai szintű felügyelete, eredmények értékelése, szükség
szerinti korrekciók kezdeményezése.



ITS megvalósítási időszakában – partnerségi egyeztetések irányítása, felügyelete



Szakmai, stratégiai szinten a településközi együttműködések biztosítása

Az ITS-ben körvonalazott fejlesztések további részletes előkészítésének, majd
megvalósításának feladatait az operatív menedzsment szervezet látja el, amely szervezet a
megszokott gyakorlat szerint továbbra is a Műszaki Osztály lesz (1. alternatíva), vagy
kiszervezésre kerül egy külső cégbe, pl. a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.-hez
(2. alternatíva)
Főbb feladatok mindkét alternatíva esetén:


Döntéshozók részére éves beszámoló készítése az ITS megvalósításáról, időközben
változó külső és belső tényezőkről, ennek megfelelően szükséges korrekciókról (pl.
fejlesztések prioritás sorrendjében bekövetkező változások, ütemezés, pénzügyi
tervezés, stb.)



Az ITS szükség szerinti felülvizsgálata



Az ITS megvalósítási fázisában a partnerségi egyeztetések szervezése, előkészítése,
anyagainak kidolgozása. Ennek keretében a helyi lakosság tájékoztatására (holnap,
helyi média) alkalmas információk összeállítása. (évente legalább egyszer,
jelentősebb események, változások esetén többször.)



Adminisztratív feladatok ellátása



Az ITS-ben foglalt fejlesztési elképzelések részletes előkészítésének koordinációja
(szükséges
tanulmányok,
tervek
elkészíttetése,
pályázati
dokumentáció
összeállítása)
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A tervezett fejlesztések és időközben a stratégiához illeszkedő új projektekhez
további forráslehetőségek (EU-s és befektetetői, egyéb) felkutatása



A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések koordinációja



A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó feladatok ellátása (pl.
szerződések előkészítése)



A terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák
elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek
kialakítása érdekében),



A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési
munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az
elkészült munkák átvétele)



Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl.
közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása
(terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok
folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele)



A fejlesztések nyomon követése, a vállalt indikátorok teljesítésének figyelemmel
kísérése és biztosítása



A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók,
beépítési formák megvalósulásának elősegítése)



A fejlesztések mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges
pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges
bankhitelek felvétele)

2. alternatíva: Az Önkormányzat döntése alapján, a Polgármesteri Hivatalon kívülre
kerül az operatív menedzsment
Ilyen lehet a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft., amelyen belül önálló szervezeti
egységként jelenik meg az operatív menedzsment.
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7-1. ábra: Operatív menedzsment felépítése külső cég bevonása esetén
Például külső szakértők lehetnek
egy városfejlesztési projektnél:

Belső szakértők lehetnek

Projektmenedzser
ügyvezető igazgató

Előkészítés: tervezés,
felmérés, tanulmány
Független műszaki
ellenőr

Műszaki munkatárs

Közbeszerzési
tanácsadó

Pénzügyi
munkatárs

Független
könyvvizsgáló

Önkormányzati
tulajdonú vállalkozás

Projekt asszisztens

PR felelős

Energetikus és
Rehabilitációs
mérnök
Marketing és PR
szervezet

A projektben résztvevő belső szakértők feladata:


Projektmenedzser: a munkafolyamatok definiálása, szétosztása, a projekt
megvalósításának megtervezése, koordinálja a projektcsapat és külső
tanácsadók munkáját, kapcsolattartás a projektben résztvevőkkel, ellenőrzi a
projekt előre haladását, a minőséget, határidőket, változásokat, beszámol a
döntéshozók felé;



PR felelős: megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a projekt marketing szaktudást
igénylő tevékenységeit (soft elemek). Irányítja a projektek nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos tevékenységeit.



Pénzügyi munkatárs: biztosítja és ellenőrzi a mindenkor érvényes számviteli,
államháztartási, társadalombiztosítási, és pénzügyi jogszabályok betartását.
Feladata: a kötelezettségvállalás, számlaellenőrzés, érvényesítés, kifizetések,
átutalások,
megfelelő
számviteli
nyilvántartás
biztosítása.
Pénzügyi
elszámolások, kifizetési kérelmek összeállítása, ellenőrzése.



Műszaki munkatárs: ellátja a projekt kapcsán a műszaki szaktudást igénylő
tevékenységeket (pl. beruházás előkészítés és lebonyolítás, építési tervek és
kivitelezés ellenőrzése, műszaki beszámoló készítés, stb.) a független műszaki
ellenőrrel együttműködve. Képviselet biztosít műszaki ügyekben a felügyeleti és
külső szerveknél, hatóságoknál, vállalkozóknál, valamint a partnereknél.
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Projektasszisztens: Teljes körűen részt vesz a program operatív végrehajtásához
kapcsolódó feladatok ellátásában. Feladata: a projekt adminisztrációs
szükségleteinek kielégítése, a projekt dokumentálása, a projektmenedzser
instrukciója alapján a kifizetési kérelmek és időközi, záró beszámolók
elkészítése.

A lehetséges külső szakértők feladata:


A projekt előkészítés: Az előzetes tanulmányok, energetikai felmérések, kiviteli
és engedélyes tervek készítését külső szakértők végzik.



Műszaki ellenőr: Az építtető megbízásából a kivitelezést ellenőrzi
előírásoknak való megfelelőség mellett az építkezés minőségét vizsgálja.



Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: A közbeszerzési eljárások szakszerű és
jogszabályi előírásoknak megfelelő lefolytatását segíti elő.



Könyvvizsgáló: A projekt sikeres pénzügyi megvalósításának, a pályázati
támogatás elszámolásainak és számviteli nyilvántartásainak ellenőrzése.



Energetikus (projekttípus függő): Az energiafelhasználás vizsgálata, a fajlagos
energiafelhasználási mutatók kidolgozása, az energia megtakarítási lehetőségek
feltárása, a várható energiaigény felmérése, az energiatervek elkészítése



Rehabilitációs szakmérnök: Az előírt akadálymentesítési szempontok
érvényesítése a projekt előkészítésben, illetve a megvalósítás során
együttműködik a műszaki ellenőrrel.

az

Az átlátható működés érdekében fontos hangsúlyozni a társaság ellenőrzési mechanizmusát
és szereplőit.


„Ellenőrzési szint – Önkormányzati Bizottsági rendszerben: Az ellenőrzési
feladatokat, a monitoring rendszer működtetését a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság látja el, mely létrehozhatja az ITS Monitoring Bizottságot.



Stratégiai tervezési szint: Az ITS monitoring rendszerének működése során
évente felülvizsgálatra szorul az ITS, az előrehaladás követése, az ütemezés, a
külső és belső feltételrendszer alakulása egyaránt befolyásolhatja az ITS
végrehajtását. Ezért a stratégiai tervezési szint működtetése továbbra is
szükséges. A folyamatos tervezésben alapvetően irányítói feladatokat a
stratégiai menedzsment végez, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és egyéb
illetékes társbizottságokkal együtt.



Operatív szint – ITS-t végrehajtó menedzsment szervezet: Az ITS végrehajtását
és folyamatos monitorozását végző Integrált Városfejlesztési Csoport (IVCS)
létrehozása indokolt a Hivatal keretében. Ez az egység közvetlenül működteti a
Hivatalon belül az ún. ITS Szakmai Egyeztető Munkacsoportot (ITS SZEM),
amelynek tagjai az egyes érintett hivatali osztályok. Feladata az ITS
végrehajtásával kapcsolatos folyamatos feladategyeztetés, ütemezés kialakítás,
a monitoring mutatók értékeinek szolgáltatása és beszámolás az ITS Monitoring
Bizottság) számára.”
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A településközi koordináció mechanizmusai együttműködési
javaslatok

7.3.

Tiszaföldvár város településhálózati szerepét az átmenetiség jellemzi, és ez érvényesül
településközi kapcsolataiban is. A város a Kunszentmártoni járás legészakibb települése, és
a járáson belül a legnépesebb település. Tiszaföldvár a teljes járási népesség 30,89%-át
adja és a város az egyetlen település, ahol a népesség meghaladja a 10 000 főt.
Tiszaföldvár nem rendelkezik önálló funkcionális várostérséggel, helyzete ugyanakkor igen
sajátos. Annak ellenére, hogy nem járásközpont, Tiszaföldvár önmaga is néhány funkciót
tekintve vonzerővel bír a környező és a tágabb térség településeinek lakosságára, miközben
a város Szolnok kiterjesztett vonzáskörzetében a szomszédos járás legdélibb városával
(Marfűvel) él „szimbiózisban”.
A Kunszentmártoni járáshoz 11 település tartozik. A járásban két városi jogállású település
van, az egyik Kunszentmárton a másik maga Tiszaföldvár. Öcsöd és a Tiszaföldvárral
szomszédos Cibakháza nagyközségek, míg a további hét település (Csépa, Cserkeszőlő,
Nagyrév, Szelevény, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas) község.
A Kunszentmártoni járás településeit magában foglaló Kunszentmártoni Többcélú
Kistérségi Társulás életében a törvényi változások jelentős átalakulást hoztak: korábbi
formájában megszűnt a Társulás. 2013 szeptemberében a régi tagtelepülések létrehozták a
Tiszazugi Önkormányzatok Társulását. Tiszaföldvár a Társulás tagja. A Társulás ellátott
feladatai:


Az egészségügyi alapellátási közszolgáltatáson belül az orvosi ügyelet működtetése.
A két telephely közül az egyik Tiszaföldváron a másik Kunszentmártonban található.



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátása. Mivel a rendszer üzemeltetése
Társulási kertek között, külső céggel kötött szerződésen alapul, a szolgáltatás
biztosításában nincs kiemelt szerepe Tiszaföldvár városnak.

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása keretében jelenleg Tiszaföldvárt érintő tervezett
fejlesztés nincs napirenden, így társulási célú és kezdeményezésű projektet nem tartalmaz
Tiszaföldvár ITS-e.

Egyéb településközi együttműködések:
Korábban említettek szerint Tiszaföldvár átmeneti helyzete kihatással van településközi
együttműködéseire is. A településről számos foglalkoztatott ingázik a mai napig Martfűre. A
két település között hagyományosan szoros a kapcsolat, annak ellenére, hogy nem egy
járáshoz tartoznak. Az organikus településközi együttműködések eredményeként tervben
van és az ITS projektjei között is szerepel a Martfű – Tiszaföldvár közötti kerékpárút
szakasz kiépítése 3,5 km hosszban.
Ugyancsak a kerékpárút hálózat térségi fejlesztési igénye generálta a déli szomszéd,
Cibakházával való együttműködést, ami Tiszaföldvár, Ókincsem II. út – Cibakháza közötti
kerékpárút szakasz kiépítése 1,5 km hosszban címen szerepel Tiszaföldvár ITS-ében.
Tiszaföldvár számára a Cibakházával való együttműködés további fontos témaköröket is
érint.
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Tiszaföldváron a város déli részén található szegregátumok a település határán találhatóak.
A leromlott állapotú környezet tovább folytatódik Cibakháza külterületén. A válaszvonal a
valóságban teljesen elmosódik, nem látható hol kezdődik és végződik a tiszaföldvári
leromlott belterület.
A tiszaföldvári szegregátumban a környezett leromlott állapota mellett a lakosság is számos
hátrányos helyzetre utaló jellemzőt visel magán. A területen gyakoriak a szabálysértések,
rendszeres a bűnelkövetés. Sok a betelepült, bizonytalan hátterű lakos, ill. területen
ideiglenesen tartózkodó. A lakosság biztonságérzete rendkívül rossz.
Bármilyen, a területen tervezett beavatkozás (lásd anti-szegregációs intézkedési terv) csak
úgy tud hatékony lenni, ha ezzel párhuzamosan a cibakházai „oldalon” is hasonló lépések
történnek. A beavatkozásokat nehezíti, hogy azok rendkívül forrásigényesek, intézményközi
koordinációt igényelnek és hogy az érintett terület Cibakháza esetében külterület.
Stratégiai fontosságú, hogy a két település vezetősége kapcsolatban legyen egymással és
megkezdje az egyeztetéseket a probléma végleges felszámolása érdekében.

Az ITS dokumentumának térségi egyeztetése:
Tájékoztatás és észrevételezés céljából Tiszaföldvár ITS államigazgatási egyeztetésre
bocsátott dokumentuma megküldésre kerül Kunszentmártoni járás települései részére. A
vonzáskörzet és a szomszédos járások mellett a város elsődlegesnek tartja céljai és
beavatkozásai egyeztetését Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatával egyebek
mellett a város fejlesztési céljainak megyei célokkal történő egyeztetése céljából.

7.4.

A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása
során

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testület megalkotta a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési
Szabályzatáról szóló 11/2017 (IX.29.) rendeletét . A partnerségi szabályzat a 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló jogszabály figyelembe vételével került kidolgozásra.
A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a
tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek
megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az integrált településfejlesztési stratégia
társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a tervezés során széles körben
bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak.
A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési,
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed.
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Partneri csoportok
Tiszaföldváron a településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi
partneri csoportok kerülnek bevonásra:




A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör:
−

államigazgatási szervek

−

önkormányzatok

Partnerségi egyeztetésbe bevont partnerek:
−

Tiszaföldvár teljes lakossága

−

Önkormányzati intézmények

−

Valamennyi tiszaföldvári
szervezet és vállalkozás

−

Tiszaföldvári politikai pártnak és politikai érdekképviseletnek nem minősülő
alapítványok, egyesületek és civil szervezetek

−

Valamennyi a településen működő elismert egyház, ill. vallási közösség

székhellyel,

telephellyel

rendelkező

gazdálkodó

Munkafolyamat
A partnerségi folyamat során a helyi önkormányzat és intézmények szakemberei, valamint a
helyi meghatározó véleményformálók, bevont partnerek is érintettként jelentek meg. A
tervezési folyamatot az tervezői-szakértői csapat koordinálta.
Az önkormányzat irodái és csoportjai, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő cégek,
intézmények vezetői aktív szerepet kaptak a vizsgálati munkarész és a tervezési folyamat
későbbi munkafázisaiban, illetve fontos szerepük lesz az ITS megvalósítása során. A
Megalapozó vizsgálati munkafázisban adat és információszolgáltatással, települési
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint esetlegesen szakértői interjúk
keretében segítették a tervezői-szakértői csapat munkáját. A stratégia készítési fázisban
szerepe a tagok szakterületét érintő javaslatok megfogalmazása, majd a készülő
dokumentumok észrevételezése, véleményezése, tervezők felé történő visszacsatolása.
Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek egyrészt a megalapozó
vizsgálathoz az adatszolgáltatás, illetve személyes interjúk segítségével szolgáltattak
információkat, másrészt a megalapozó vizsgálat véleményezésében vettek részt. Ezt
követően a Településfejlesztési Koncepció célrendszeréhez, majd a Koncepcióhoz, illetve az
ITS-hez fogalmaztak meg észrevételeket, melyek szakmai felülvizsgálatot követően
beépítésre kerültek a releváns dokumentumokba.

Vélemények kezelése
A kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek, illetve az írásban
megküldött észrevételek dokumentációja az önkormányzatnál elérhető.
A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes,
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban rögzített módon történt, megtörtént a javaslatok,
vélemények dokumentálása, nyilvántartása, majd szakmai feldolgozása. Az elfogadott
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vélemények beépítésre kerültek a megfelelő dokumentumokba, míg az el nem fogadott
véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzésre került.
Megvalósultak az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a
dokumentumok a város honlapján – www.tiszafoldvar.hu – elérhetőek.
Az ITS későbbi felülvizsgálata, illetve megvalósítása során – az intézményesült
együttműködési formákon túl – mindenképpen folytatni szükséges a megkezdett partnerségikonzultációs folyamatokat. Az egyes partnerek bevonása az integrált településfejlesztési
stratégia majdani felülvizsgálatának folyamatába is kötelező, így hatékony működésüket
rendszer szinten szükséges biztosítani a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban
rögzítettekre építve, azt továbbfejlesztve, aktualizálva.
A partnerek, közreműködők kiemelt feladata a program megvalósítás időszakában a
szakmai- és társadalmi vélemények gyűjtése, szűrése, beépítése, illetve a monitoring
folyamat nyomon követése. Ennek megfelelően az egyeztetéseket olyan gyakorisággal
javasolt összehívni (pl. 6 hónap), hogy a tagok tájékoztatást kaphassanak az egyes
programelemek lebonyolításával kapcsolatos aktuális kérdésekről, problémákról.
7.5.

A monitoring rendszer kialakítása

Az alábbiakban áttekintésre kerül Tiszaföldvár ITS megvalósításához kapcsolódó monitoring
rendszer.
A stratégia megvalósulásának monitoringja a megfogalmazott városfejlesztési célok
megvalósulásának nyomon követésére kialakított mechanizmus. Az ITS-ben megfogalmazott
célokat és azok megvalósulásának módját, eredményeit kell felülvizsgálni ennek során.
Az Önkormányzat szervezeti rendszerében biztosított a fejlesztések monitoringja és azok
pénzügyi elszámoltatása. Erre elsősorban a nagyléptékű és hatású, EU támogatott projektek
átláthatósága és elkülönült folyamatfigyelése okán van szükség és lesz a jövőben is.
A stratégia megvalósulásának monitoringja, vagy más szóval nyomon követése hármas
feladatot tölt be: a folyamat előrehaladásának nyomon követése (1); a stratégia céljai
megvalósulásának nyomon követése (2); olyan külső tényezők, körülmények figyelése (3),
melyek a stratégia, illetve egy-egy akcióterületi terv megvalósulásának körülményeit
megváltoztathatják.

A monitoring rendszer felépítésének irányelvei:
5. Indikátorrendszer
Olyan, könnyen mérhető/hozzáférhető mutatók rendszere, melyek a folyamat figyelője, a
döntéshozók és a nyilvánosság számára is igazolják a figyelt folyamat előrehaladását, a
kívánt eredmény/cél megvalósulását, a külső feltételek változását. Az indikátorrendszert, a
kiinduló paramétereket, az elérni kívánt célt (célindikátorok) és a monitoring időbeli
ciklikusságát a stratégia megvalósításának kezdetén rögzíteni szükséges.
6. Szervezeti-intézményi háttér
A szervezeti háttérnek magában kell foglalnia azt a szervezetet, amelyik a monitoringot
ténylegesen elvégzi, továbbá a belső ellenőrzés rendjét is.
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7. Elszámoltatás
Az elszámoltatás rendszere a felsőbb menedzsment szintek, a döntéshozók, és a
közvélemény tájékoztatása a monitoring eredményéről. Az elszámoltatás a folyamat
kezdetén rögzített módon történik. A döntéshozók és a közvélemény a monitoring
eredményével egyidejűleg a civil véleményekről is tájékoztatást kapnak.
8. Visszacsatolás
Az elszámoltatás során megismert információk fényében döntés születik arról, hogy
szükséges-e valamilyen szinten a folyamatba beleavatkozni, illetve – a célok megvalósulása
érdekében szükséges újabb, korábban nem tervezett intézkedésekkel a stratégiát bővíteni,
vagy bizonyos külső vagy belső nem várt változások következtében szükséges magába a
stratégiába beleavatkozni. Az, hogy a döntés milyen szinten születik meg, függ attól, hogy a
folyamatba vagy a stratégiába kell-e beavatkozni és milyen horderejű beavatkozásról van
szó. A visszacsatolással összefüggő döntésekről, intézkedésekről szintén szükséges a
felsőbb menedzsment/döntéshozó szintek, illetve a közvélemény tájékoztatása.
9. Civil kontroll
A beavatkozással érintettek (helyi lakosság, intézmények, vállalkozók stb.), illetve
szervezeteik („stake-holderek”) képviselői a fejlesztési folyamat kezdetén, valamint előre
rögzített időpontokban és módon véleményezési lehetőséget kaphatnak. A folyamat
kezdetén megállapodás születik arról, hogy szükség esetén milyen további információkhoz
jutnak hozzá a megalapozott véleményformálás érdekében.

7.5.1. Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok
meghatározása

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható
ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége.
A 2007-2013 támogatási időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósításának
méréséhez szükséges adatok nem, vagy korlátozottan állnak a települések rendelkezésére,
így a stratégia menedzselésének egyik fontos eszköze nem áll a települések
rendelkezésére.
Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az
indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a stratégiában megfogalmazott
valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring
rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet
kialakítása. Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt:


legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon



legyen objektíven mérhető, egyértelmű



legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű)



adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára



egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai
különbözőek
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az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia
és alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása
(mérési módját és gyakoriságát) is meghatározásra kerül. Az indikátorok mérése, előállítása
az operatív menedzsment feladata.
Az alkalmazott indikátorok fajtái:


Hatásindikátorok: A hatásindikátorok olyan következményekre utalnak, amelyek
jellemzően közvetlenül és hosszabb időtávon belül, később jelentkeznek, ezért az
átfogó célokhoz kerültek hozzárendelésre, sok esetben KSH mutatókat takarnak.



Eredményindikátorok: Ezen indikátorokat a tematikus célok eredményeinek
meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok
eredményindikátorait vettük alapul.



Kimeneti
(output)
indikátorok:
Az
egyes
operatív
programokban
prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés
során – amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások
(projektek) jellegéhez, a lehető legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók
közé.

Azon indikátorok esetében, ahol a bázis- és célérték indikátorok a jelen ismeretek alapján
nem határozhatók meg, és ezek meghatározása további tervezést igényel, az ITS
monitorozása (első éves felülvizsgálata) során szükséges a bázisérték pótlása (amennyiben
lehetséges).
A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása
akkor lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi
előkészítettsége eljut abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és
outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek legyenek.
A meghatározott indikátorok jellemzően a TOP-hoz illeszkednek, ahol ettől eltérő illeszkedés
van, ott az külön jelzésre kerül a táblázatokban, a céloknál, indikátoroknál.
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Tematikus célok eredményindikátorai
7-1. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai
Középtávú stratégiai tematikus cél

Eredményindikátor

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

Indikátor forrása
(mérés módja)

Mérés
gyakorisága

A célértékek
megfogalmazása
folyamatban van

KSH,
Önkormányzati
mérés és adatközlés
Kamara, kkv adatok

Évente

65

+ 15

Évente

km

2.954

+ 20

Önkormányzati
adatszolgáltatás

%

76,8

+ 13,2

Elégedettség a települési környezet minőségével,
pontérték (0-10)

pont

-

+2

T3 Szolgáltatások fejlesztése
középtávú stratégiai cél:

A helyben hozzáférhető közigazgatási intézmények
száma

db

-

azonos

Évente

A közintézményi és üzleti
szolgáltatói környezet működési
feltételeinek javulása.

Elégedettség a települési környezet minőségével,
pontérték (0-10)

pont

-

+2

Projekt
előrehaladási
jelentések alapján
és Önkormányzati
adatszolgáltatás

T4 Társadalmi megújulás középtávú
stratégiai cél:

A hátrányos helyzetű lakosságot elérő szociális
városrehabilitációs programok száma

db

-

nő

Évente

Kedvezőbb demográfiai folyamatok
megindulása, a város lakosságnak,
komplex megújulása
foglalkoztathatóság és általános
egészségi állapot szempontjából.

Lakónépesség száma

fő

10.878

10.800

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma

fő

-

nő

Projekt
előrehaladási
jelentések alapján
és Önkormányzati
adatszolgáltatás

T1 Gazdasági középtávú stratégiai
cél:

Külföldi és belföldi turisták költése

m Ft

-

Vállalkozási aktivitás növekedése

%

-

A város gazdasági
dinamizmusának és
versenyképességének erősödése.

Helyi iparűzési adó növekedése

%

-

A kkv-k nettó árbevétele növekedése

%

-

T2 Városi infrastruktúra középtávú
stratégiai cél:

Belterületi burkolt, útalappal ellátott utak aránya

%

Közigazgatási területen belüli kerékpárutak hossza

A mai kor igényeinek megfelelő
vonzó városközpont kialakítása, a
város vonalas infrastruktúráinak
kiteljesedése, minőségének
javulása.

Szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások aránya
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Területi (városrészi célok) eredményindikátorai
7-2. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai
Területi (városrészi) cél

Mértékegység

Eredmény indikátor

Bázisérték

Célérték

Indikátor forrása
(mérés módja)

Mérés
gyakorisága

V1 Városrész 1: A városmag
központi szerepkörének
erősödése a közterületek és a
szolgáltatások minőségének
javulása ezzel a vonzerő
növekedése.

Elégedettség a városrészi környezet minőségével,
pontérték (0-10)

pont

+2

Projekt előrehaladási
jelentések alapján

A fejlesztett közszolgáltatásokat igénybe vevők száma

fő

Eladott fürdő-belépőjegyek száma

db

A célértékek
megfogalmazása
folyamatban van

Önkormányzati mérés
és adatközlés, KSH

V2 Városrész 2: A lakóterület
élhetőségének javulása, a
szegregátumok oldódása és az
infrastrukturális hiányosságok
megszűnése.

Elégedettség a városrészi környezet minőségével,
pontérték (0-10)

pont

KSH

A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű
személyek száma az akcióterületen

fő

A célértékek
megfogalmazása
folyamatban van

V3 Városrész 3: A sajátos
telekstruktúrával bíró területen
élők életminőségének javulása
infrastrukturális hiányosságok
megszűnése, a szolgáltatások
bővülése és minőségük
javulása.

Elégedettség a városrészi környezet minőségével,
pontérték (0-10)

pont

+2

Önkormányzati mérés
és adatközlés

Évente

A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű
személyek száma az akcióterületen

fő

A célérték
megfogalmazása
folyamatban van

V4 Városrész 4: A sajátos
telekstruktúrával bíró területen
élők életminőségének javulása
– a szolgáltatások bővülése,
komplex táj, épített környezeti
és társadalmi megújulás és
felértékelődés.

Elégedettség a városrészi környezet minőségével,
pontérték (0-10)

pont

+2

Önkormányzati mérés
és adatközlés

Évente

A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű
személyek száma az akcióterületen

fő

A célérték
megfogalmazása
folyamatban van
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Beruházások javasolt output indikátorai
7-3. táblázat: Megvalósulást szolgáló beavatkozások, projektek javasolt output indikátorai (Kulcsprojektek, Hálózatos projektek, Pontszerű fejlesztések)
Projekt/projektcsoport

Javasolt output indikátor

Mértékegység

Várható/Tervezett
változás

Adatforrás

Mérés
gyakorisága

KULCSPROJEKTEK (KP)
Városi Főtér kialakítása (KP1.)

Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

m2

növekedés

Önkormányzat

projekt
zárásakor

Megújult vagy újonnan kialakított
zöldfelület nagysága

m2

növekedés

Önkormányzat

projekt
zárásakor

Turisztikai központ kialakítása
Tiszaföldváron (KP2.)

Látogatószám növekedés

látogatás/év

növekedés

Önkormányzat

évente

Városközpont fejlesztése – Zöldváros II.
(KP3.)

Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

m2

növekedés

Önkormányzat

projekt
zárásakor

Megújult vagy újonnan kialakított
zöldfelület nagysága

m2

növekedés

Önkormányzat

projekt
zárásakor

Fejlesztéssel érintett lakosságszám

fő

növekedés

Önkormányzat

projekt
zárásakor

Bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza

m

növekedés

Önkormányzat

projekt
zárásakor

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
hossza

km

növekedés

Önkormányzat

projekt
zárásakor

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek
száma

db

növekedés

Önkormányzat

projekt
zárásakor

Kiépített utak teljes hossza

km

növekedés

Önkormányzat

évente

A felújított vagy korszerűsített utak teljes

km

növekedés

Önkormányzat

évente

HÁLÓZATOS PROJEKTEK (HP)
Komplex infrastrukturális problémák
kezelése (HP1.)

Úthálózat fejlesztés (HP2.)
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Javasolt output indikátor

Projekt/projektcsoport

Mértékegység

Várható/Tervezett
változás

Adatforrás

Mérés
gyakorisága

hossza
Csapadékvíz elvezetés (HP3.)

Bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza

m

növekedés

Önkormányzat

projekt
zárásakor

Járdák, gyalogossávok és kerékpárutak
kiépítése (HP4.)

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
hossza

km

növekedés

Önkormányzat

évente

Kialakított járdák, gyalogsávok hossza

km

növekedés

Önkormányzat

évente

Új parkolóhelyek kialakítása (HP5.)

Kialakított új parkolóhelyek száma

db

növekedés

Önkormányzat

évente

Közvilágítási fejlesztési igények (HP6.)

Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás
csökkenés

PJ/év

csökkenés

Önkormányzat

évente

Intézményfejlesztés – közoktatás (HP7.)

A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése

kWh/év

csökkenés

Önkormányzat

évente

Üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése

tonna CO2
egyenérték

csökkenés

Önkormányzat

évente

Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás
csökkenés

PJ/év

csökkenés

Önkormányzat

évente

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló
ellátások/szolgáltatások száma

db

növekedés

Önkormányzat

évente

Újonnan épített vagy felújított rendelők,
tanácsadók száma

db

növekedés

Önkormányzat

évente

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló
ellátások/szolgáltatások száma

db

növekedés

Önkormányzat

évente

A középületek éves primerenergia-

kWh/év

csökkenés

Önkormányzat

évente

Egészségügyi és szociális intézmények
(HP8.)

Biztonsági hálózatok (HP9.)
PONTSZERŰ FEJLESZTÉSEK (EP)

A Polgármesteri Hivatal épületének
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Projekt/projektcsoport

felújítása (EP1.1.)

Javasolt output indikátor

Mértékegység

Várható/Tervezett
változás

Adatforrás

Mérés
gyakorisága

fogyasztásának csökkenése
Üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése

tonna CO2
egyenérték

csökkenés

Önkormányzat

évente

Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás
csökkenés

PJ/év

csökkenés

Önkormányzat

évente

Piacképes, kiajánlható, iparterület
létrehozása – ipari park (EP1.2.)

A fejlesztett vagy újonnan létesített
iparterületek és ipari parkok területe

ha

növekedés

Önkormányzat

évente

Geotermikus energia hasznosítása a
Tiszaföldvári Strandfürdőben (EP1.3.)

A megújuló energiaforrásból előállított
energiamennyiség

PJ/év

csökkenés

érintett vállalkozás

évente

Szálláshelyfejlesztés (EP1.4.)

Látogatószám növekedés

látogatás/év

növekedés

érintett beruházó

évente

A Tiszaföldvári Földrajzi Múzeum
bővítés és továbbfejlesztése (EP1.5.)

Látogatószám növekedés

látogatás/év

növekedés

Tiszaföldvári
Földrajzi Múzeum

évente

Cikta Cipőgyártó Kft. telephelyének
energetikai korszerűsítése (EP1.6.)

Üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése

tonna CO2
egyenérték

csökkenés

érintett vállalkozás

évente

Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás
csökkenés

PJ/év

csökkenés

érintett vállalkozás

évente

Túri úti iparterület ellátása
szennyvízcsatornával (EP1.7.)

A fejlesztett vagy újonnan létesített
iparterületek és ipari parkok területe

ha

növekedés

Önkormányzat

évente

Strand úti üzemek. termálvízzel
történő ellátása hőellátási céllal
(EP1.8.)

A megújuló energiaforrásból előállított
energiamennyiség

PJ/év

csökkenés

érintett vállalkozás

évente

Városi Művelődési Ház felújítása
(EP1.12.)

Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás

PJ/év

csökkenés

Városi Művelődési
Ház

évente
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Projekt/projektcsoport

Javasolt output indikátor

Mértékegység

Várható/Tervezett
változás

Adatforrás

Mérés
gyakorisága

csökkenés

Kossuth L. úti bérház felújítása
(EP1.13.)

Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás
csökkenés

PJ/év

csökkenés

bérlők

évente

Döbrei úti bérlakások felújítása
(EP1.14.)

Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás
csökkenés

PJ/év

csökkenés

bérlők

évente

Mártírok úti szociális bérlakások
fejlesztése (EP1.15.)

Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás
csökkenés

PJ/év

csökkenés

bérlők

évente

Szennyvíztisztító telep és hálózat
bővítése (EP1.17.)

hálózatba bekapcsolt háztartások száma

lakás/év

növekedés

szolgáltató

évente
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7.5.2. A monitoring rendszer működési mechanizmusainak meghatározása
A monitoring az a programalkotás után történő nyomon követési folyamat, amely a program
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás
folyamatába, illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A
monitoring célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását és biztosítsa, hogy
változó külső és belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a
megvalósításhoz. A monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring
eredményeit felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási
folyamataiba, vagy magába a stratégiába avatkozik be.
Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring


felelősét



kivitelezőjét



gyakoriságát



formai elvárásait



a visszacsatolás módját

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7 éves)
felülvizsgálatának megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is
eredményezhet egy-egy éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az
évente készülő akciótervek fontos háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat
az akciótervekben is figyelembe kell venni. A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi:
7-2. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása

Megvalósítás
szervezete

Stratégia:
célok és
beavatkozások

Kontrolling:
beavatkozások
megfogalmazása

Stratégia
beavatkozásai előkészítés

Monitoring
jelentés
Stratégia
beavatkozásai megvalósítás
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A monitoring folyamat szervezete:
A monitoring-tevékenység feladata, koordinációja, a városfejlesztéssel összefüggő döntések
végrehajtása mellett a Polgármesteri Hivatalon belül működő osztályok közül a Műszaki
Osztályé.


Képviselő-testület: a képviselő-testület a monitoring folyamatokkal javaslatokat
fogalmaz meg és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal
kapcsolatos döntéseket



Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselőtestület
megvalósítását érintő folyamatokra és konkrét beavatkozásokra



Monitoring Bizottság: negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia
megvalósításának folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve
képviselőtestület felé; megtárgyalja és elfogadja a negyedéves, illetve az éves
rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg
annak kapcsán;

felé

a

stratégia

A monitoring bizottság tagjai:


Polgármester



A testületi bizottsági elnökök



Főépítész



A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője



Egyéb civil szervezetek



Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet

Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó
szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata,
hogy negyedéves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról
szóló jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring
bizottság vezetője felé továbbítja.
A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok
2. Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet
monitoringért felelős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A
Monitoring Bizottság a jelentést minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében
döntéseket hoz a megvalósítással kapcsolatban. Szükség szerint – a monitoring bizottság
javaslatai alapján – a jelentést az illetékes szakbizottságok, illetve a képviselő-testület is
megtárgyalják, és meghozzák a szükséges döntéseket. A jelentés tartalma kiterjed:


a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására,



a beavatkozások megvalósításának előrehaladására,



a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása,
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a különböző folyamatokkal kapcsolatos
keresztmetszetek azonosítására,



javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők
meghatározását is.

problémák,

esetleges

szűk

2. Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves
jelentésekhez, az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring
Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület
minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel
kapcsolatos döntéseket.
Az éves jelentés tartalma:


A megvalósítás szervezeti keretei



A megvalósítással
értékelése



A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések
leírása és értékelése



A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok



A megvalósításra fordított pénzügyi források



A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek
tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is



A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti
erőforrások és pénzügyi források meghatározása



Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése

kapcsolatos

tevékenységek,

azok

előrehaladása

és

3. Értékelő lapok: a különböző értékelő lapok szerepe, hogy az egyes tevékenységek
kapcsán a tervezett beavatkozások előrehaladása, az azokkal kapcsolatos problémák a
lehető legobjektívebb módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő lapok le kell,
fedjék a célokat, a beavatkozásokat, valamint az indikátorokat is. Az értékelő lapok a
negyedéves és éves jelentések mellékletét képezik.

135

