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1 MEGALAPOZÓ TANULMÁNY  

1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a 

településhálózatban, térségi kapcsolatok, a város helye a 

településhálózatban 

1.1.1 Tiszaföldvár földrajzi helyzete  

Tiszaföldvár város az Észak-alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén, 

Szolnoktól délre, a Tiszazug északi részén, a Tisza bal partján található. A város 10 878 

fő népességével a megye 8. legnagyobb népességű városa volt 2014-ben. A város teljes 

területe 80,34 km², népsűrűsége: 135,4fő/km². Tiszaföldvár megye városaival (21 város + 

Szolnok MJV) való összehasonlításban a kevésbé kedvező gazdasági és társadalmi 

helyzetben lévő településekhez sorolandó. Erre a tényre leginkább az álláskeresők 

abszolút és relatív értéke utal (2014) (1-1. táblázat). Ugyanakkor a város a tiszazugi 

településekhez képest szinte minden jellemzőjét tekintve kedvezőbb helyzetben van.  

1-1. táblázat: Jász-Nagykun-Szolnok megye városai (2014) 

  
Terület 

(km2)  

Lakónépesség 

száma az végén  
Népsűrűség  

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma  

Álláskeresők 

aránya a teljes 

lakónépességen 

belül  

Besenyszög 138,07 3 276 23,7 114 3,48% 

Abádszalók 132,18 4 279 32,4 206 4,81% 

Fegyvernek 71,48 6 447 90,2 195 3,02% 

Jászapáti 78,14 8 585 109,9 486 5,66% 

Jászárokszállás 77,17 7 810 101,2 239 3,06% 

Jászberény 221,36 26 372 119,1 743 2,82% 

Jászfényszaru 76,16 5 567 73,1 126 2,26% 

Jászkisér 130,09 5 448 41,9 318 5,84% 

Karcag 368,63 20 163 54,7 1 551 7,69% 

Kenderes 111,24 4 508 40,5 398 8,83% 

Kisújszállás 205,27 11 249 54,8 632 5,62% 

Kunhegyes 148,90 7 636 51,3 559 7,32% 

Kunszentmárton 143,66 8 484 59,1 524 6,18% 

Martfű 23,09 6 305 273,1 213 3,38% 

Mezőtúr 289,72 16 675 57,6 665 3,99% 

Rákóczifalva 35,95 5 307 147,6 266 5,01% 

Szolnok 187,23 72 786 388,8 2 860 3,93% 

Tiszaföldvár 80,34 10 878 135,4 806 7,41% 

Tiszafüred 162,18 11 260 69,4 661 5,87% 

Törökszentmiklós 185,16 20 626 111,4 1 202 5,83% 

Túrkeve 236,52 8 678 36,7 509 5,87% 

Újszász 58,20 6 153 105,7 292 4,75% 

Forrás: KSH, 2014 Területi adatok  
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Tiszaföldvár város:  

Tiszaföldvár 1884-ben lett járási székhely. 1950-ben megszűnt Tiszaföldvár járási 

székhely szerepe, ezt a szerepet Kunszentmárton vette át. Tiszaföldvárt elszakították a 

Tiszai alsójárástól és a Szolnoki járáshoz osztották be. 1949-ben Martfű 3349 hold 

területtel önálló község lett. 1951-ben a héki tanyaközpont Mezőhék néven önálló község 

lett, Tiszaföldvártól 4820 holdat csatoltak át. 

Tiszaföldvár 1993. január 1-én kapott városi rangot, de járási székhely szerepkörét nem 

kapta vissza.  

1-1. ábra: Tiszaföldvár helyzete Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül (áttekintő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.wikipedia.org/wiki/Tiszaföldvár és saját szerkesztés 

Tiszaföldvár város országos jelentőségő funkcióval nem rendelkezik. A város 

megyehatáron túlmutató, regionális szinten értelmezhető vonzerejét/jelentőségét a 

nagytérségi (pl. Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020, OFTK) dokumentumok 

nem említik.  

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területfejlesztési program helyzetfeltáró része 

Tiszaföldvárt a Tisza mente, azon belül a Tiszazug részeként vizsgálja.  

„A Tisza mente három meghatározó része a Tisza-tó térsége, a Szolnoki Tisza-szakasz 

és a Tiszazug. Az egyes szakaszok között jelentősek az eltérések, de a Tisza tudatos és 

következetes, sokrétű fejlesztőtevékenység eredményeképpen kohéziós erőt jelenthet. … 

A Tisza mente déli része, a Tiszazug városai Martfű, Tiszaföldvár, Kunszentmárton, 

Tiszafürednél egytől-egyig kisebb gazdasági súllyal, központi szereppel. Martfű erős 

szállal kötődik a Szolnoki FTV-hez is. A Kunszentmártoni FTV-t a 151. helyre sorolja az 

OTK tervezete, Kecskemét viszonylagos közelsége azonban kedvező foglakoztatási, 

beszállítási lehetőséget, továbbá a térség rekreációs kínálatai iránti (potenciális) 

keresletet jelent(het). …” (67.oldal) 

Tiszaföldvár 

Tisza  

Körös  

4.sz 
főút 

44.sz főút 

Szolnok MJV  

http://www.wikipedia.org/wiki/Tiszaföldvár
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1.1.2 Tiszaföldvár helyzete a városhálózatban – Tiszaföldvár, mint a 

Kunszentmártoni járás települése  

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.  

1-2. ábra: A Kunszentmártoni járás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.jaras.info.hu/lap/kunszentmartoni-jaras 

A járás népessége 2014-ben 35 207 fő volt ezen belül Tiszaföldvár (10 878 fő) 

rendelkezik a legnagyobb lakosságszámmal, megelőzve a járási székhelyet, 

Kunszentmártont. Tiszaföldvár a teljes járási népesség 30,89%-át adja és a város az 

egyetlen település ahol a népesség meghaladja a 10 000 főt, területét tekintve 

ugyanakkor mindössze a harmadik a járáson belül (1-2. táblázat).  

1-2. táblázat: A Kunszentmártoni járás településeinek alapadatai (2014) 

 jogállás terület népesség 

(2011)  

népesség 

(2014)  

Kunszentmárton  város, járási központ 143,65 8714 8484 

Cibakháza  nagyközség 38,21 4304 4117 

Csépa  község 29,67 1656 1642 

Cserkeszőlő község 72,67 2247 2218 

Nagyrév község 29,79 664 655 

Öcsöd  nagyközség 103,66 3349 3290 

Szelevény  község 45,39 1155 1086 

Tiszaföldvár  város 80,34 11 129 10 878 

Tiszainoka  község 17,92 412 398 

Tiszakürt  község 28,48 1470 1416 

Tiszasas  község 28,79 1047 1023 

Összesen  megye  618,57  36 147  35 207 

Forrás: KSH http://statinfo.ksh.hu/ és http://www.jaras.info.hu/lap/kunszentmartoni-jaras 

http://www.jaras.info.hu/lap/kunszentmartoni-jaras
http://statinfo.ksh.hu/
http://www.jaras.info.hu/lap/kunszentmartoni-jaras
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1.1.3 Funkcionális vonzáskörzet lehatárolása – Tiszaföldvár funkcionális 

kapcsolatrendszere  

A települések funkcionális kapcsolatrendszere összefüggésben van azok 

közigazgatási szerepkörével (azaz egy járási központ nagyobb valószínűséggel válik 

egyben funkcionális vonzásközponttá is), de az nem feltétlen determinálja sem a valós 

vonzáskörzet, sem pedig a funkcionális hovatartozás alakulását.  

A városok funkcionális térségének nagysága jelentősen függ az általuk nyújtott funkciók 

és szolgáltatások térségi vonzerejétől (minőség és kapacitás vonatkozásában), illetve a 

közelükben lévő egyéb vonzásközpontoktól, amelyek erejüknél fogva esetleg elszívó 

hatást jelentenek. A témában releváns Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó 

vizsgálatot az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség készítette a 2014-2020-as 

tervezési időszakra történő felkészülés során 2013-ban. Az eredményeket a 

„Várostérségek lehatárolása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című dokumentum 

foglalja össze. A háttérelemzések során az egyes központok által biztosított feladatok, 

funkciók és szolgáltatások ellátási területét, mint vonzáskörzetet határozták meg.  

Tiszaföldvár nem rendelkezik önálló funkcionális várostérséggel, helyzete ugyanakkor 

igen sajátos. Az említett elemzés nem sorolja a várost járási központja, Kunszentmárton 

funkcionális vonzáskörzetébe. A 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 tanulmány az alábbi megállapításokat teszi Tiszaföldvár 

funkcionális hovatartozása és ellátottsága kapcsán.  

„Tiszaföldvár besorolása Szolnok várostérségéhez indokolt, mivel a Kunszentmártoni 

járás északi peremén helyezkedik el, azonban szinte minden feladat, funkció és 

szolgáltatás tekintetében Szolnokhoz kapcsolódik, a Kunszentmártoni várostérséghez 

való kapcsolódása bizonytalan. A kötődését erősítik a kedvezőbb megközelítési 

lehetőségek. Az elérési idő közel fele, míg a viszonylatok száma több mint duplája a 

kunszentmártoni kapcsolat esetében.” (Várostérségek lehatárolása Jász-Nagykun-

Szolnok megyében, 22. old.)  

Tekintettel arra, hogy a közigazgatási funkciók Kunszentmártonhoz kerültek, szükséges a 

jelenlegi közlekedési lehetőségek lényeges javítása. 

„Tiszaföldvár mind egészségügyi, mind közigazgatási ellátási területe alapján Szolnok 

vonzáskörzetéhez tartozik. Kunszentmárton egy, Szolnok öt intézményi funkciót biztosít 

számára, miközben maga a város is két funkcióval rendelkezik, mely nagy 

lakosságszámából eredeztethető. A város középiskolája szintén térségi szintű, a megye 

22 településéről járnak ide tanulók, miközben a tiszaföldvári tanulók nagy arányban 

tanulnak Kunszentmárton, Szolnok és Martfű középiskoláiban.  

Tiszaföldvár és Martfű ikervárosi pozíciója jól kiegészíti egymást, mintegy mikrotérséget 

alakítanak ki maguk körül, ahol elsősorban Martfű középiskolai bázisa jelenti a vonzó 

tényezőt a környező települések számára. A két település helyzetét erősíti központi 

fekvése, ugyanis körülöttük több kisebb település, község található, így elérhetőségük 

jobb, mint a kijelölt központoké.” (Várostérségek lehatárolása Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében, 16. old.)  
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Tiszaföldvár  

Fontos megjegyezni, hogy a 2016-ra megváltozott helyzet némileg módosítja a 2013-as 

tanulmányban foglaltakat és annak konklúzióit: A bírósági, rendőrkapitánysági, földhivatali 

ellátás szempontjából Tiszaföldvár Kunszentmártonhoz került, csak az egészségügyi 

szak- és kórházi ellátás vonatkozásában maradt Szolnok az ellátó központ. 

A megye kiemelt táji és egyben fejlesztési területe a Tisza mente, ahol Tiszaföldvár 

szintén megtalálja a speciális településhálózati helyét:  

„A Tisza mente kevert településszerkezetével jellemezhető leginkább, a községek 

hálózatából ugyanis olyan városok emelkednek ki, melyek térségi szerepkörrel 

rendelkeznek (Tiszafüred, Abádszalók, Tiszaföldvár). A települések többsége nagyobb 

külterülettel rendelkezik, így hasonlatosak, bár kisebbek az alföldi mezővárosok 

esetében tapasztaltaktól…” (Várostérségek lehatárolása Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében, 5. old.)  

Az alábbi térképen látható Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek funkcionális 

ellátottság szerinti besorolása (1-3. ábra). Ennek tanúsága szerint Tiszaföldvár a 

megyében ugyanabban a kategóriában található, mint a megye járásközpontjai, azaz 

képes a középfokú ellátás elvárt funkcióit biztosítani.  

1-3. ábra: Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek funkcionális ellátottság szerinti besorolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Trenecon Kft. elemzése (2015.) (Kunszentmárton ITS, 2015 alapján 

A városban nem várható kormányablak létesülése, mivel Kunszentmártonban 2015 

decemberében megnyílt a kormányablak. Tiszaföldváron a Kunszentmártoni Járási 

Hivatal Tiszaföldvári Kirendeltsége működik a művelődési ház volt épületében (itt 

okmányiroda, gyámhivatal működik, és általános ügyintézés történik).  
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Ha az egyes speciális középfokú szerepköröket vizsgáljuk, három funkció tekintetében 

látunk kiemelkedő lehetőségeket és egyben kihívást jelentő térségi versenytársakat:  

 középfokú oktatás: Hajnóczy József Gimnázium Szakközépiskola és 

Kollégium  

A megyében kilenc olyan település található, ahol egy-egy középfokú oktatási intézmény 

van. „Fegyvernek, Jászapáti, Jászárokszállás, Kenderes, Kunhegyes, Kunszentmárton, 

Martfű, Tiszaföldvár, Túrkeve. Ezen települési intézmények inkább integrált, komplex 

szolgáltatási palettájukkal jellemezhetőek leginkább, mivel egyszerre többféle képzési 

struktúrát is működtetnek, azaz gimnáziumi, szak- és szakközépiskolai képzés is 

megtalálható adott intézményen belül. Ez is jelzi térségi, mikrotérségi szerepkörüket, 

hiszen céljuk nyilvánvalóan a térség lakossági igényeinek minél teljesebb körű 

kiszolgálása.” (Várostérségek lehatárolása Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 7. old.) 

 múzeum: Tiszazugi Földrajzi Múzeum  

A JNSZ megye Területfejlesztési Koncepció Helyzetértékelése (2012, 62.oldal) szerint a 

megyében a 20 város közül 9-ben nincs semmiféle múzeum, azaz a megye 11 

településén legalább regionális jelentőségű múzeum van (ezek többségének tartalma 

helytörténeti jellegű). A Tiszazugi Földrajzi Múzeum tematikáját és az ott végzett 

múzeumpedagógiai tevékenységet tekintve is jelentős és komolyabb konkurencia nélkül 

áll a megyében.  

 gyógyfürdő és strand: Tiszaföldvári Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping  

A Jász-Nagykun-Szolnok megye rendkívül gazdag termál-, és minősített gyógyvízzel 

rendelkező fürdőkben. A megye déli részén Tiszaföldvár közvetlen szomszédságában 

található fürdők: a szomszédos Martfűn (Martfű Gyógyfürdő és Uszoda), a közeli 

Cserkeszőlőn (Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő), Túrkevén (Túrkeve Termál és 

Élményfürdő) valamint a tömegközlekedéssel is könnyen és gyorsan elérhető Szolnokon 

(Tiszaligeti Termálstrand és Élményfürdő). A tágabb környék (beleértve a szomszédos 

megyék megyehatár menti területeit is) bővelkedik a tiszaföldvári és/vagy annál 

jelentősebb fejlesztéseket végrehajtó fürdőkomplexumokban.  

A város munkaerő mobilitás vonatkozásában inkább kibocsátó, mint fogadó szerepet tölt 

be. A városból ingázók száma meghaladja a munkavégzési céllal ide érkezők számát.  

Egyéb funkcionális sajátosságok - Funkcionális hiányosságok:  

 Megyei fenntartású a JNSZ Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (Tiszaföldvár, Malom út 

1.)  

 A város térségi vonzerővel bíró intézménye a bentlakásos Idősek Otthona, ahol 

a jelentős várólista miatt az idős és beteg rászorulók bekerülése hosszadalmas. 

Az intézmény 50 fő befogadó képességű.  

Ez a két intézmény a város és a tágabb térség határán túl terjedő vonzáskörzettel 

rendelkezik.  
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 A városban található Tűzoltóság (Bajcsy-Zs út 2.) és Rendőrőrs (Kossuth út 

163/A.) is.  

 A településen ugyanakkor nincs szakellátást végző egészségügyi intézmény 

és mentőállomás sem.  

 Azzal, hogy a város nem járási központ közigazgatási funkciói hiányosak: nincs 

kormányablak, munkaügyi központ - Kunszentmártoni Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya a helyszínen (polgármesteri hivatal) fogadónapokat tart. 

Itt a tartós munkanélküliek lejelentkezhetnek – az időpontok előre meghatározottak 

(évi 8 db /egy fő 4 alkalom). 

Összességében elmondható, hogy Tiszaföldvár funkcionális tekintetben hiányos 

funkciójú középfokú központ, amely ennek megfelelően csak bizonyos funkciók 

tekintetében rendelkezik változó kiterjedésű vonzáskörzettel. A hiányosságot a 

közigazgatási pl. kormányablak, foglalkoztatási ügyek (jelenleg csak alkalmi) és 

egészségügyi térségi funkciók (szakellátás) jelentik, ezeket a szolgáltatásokat egyrészt a 

járási székhelyen (Kunszentmárton) másrészt a megyeszékhelyen (Szolnok) veszik 

igénybe a helyi lakosok.  

Az említett kiemelt térségi funkciók közül a középiskola vonzása 22 települést érint, azaz 

ebben az esetben megyehatáron túlnyúló vonzásról beszélhetünk. A Tiszazugi Földrajzi 

Múzeum a múzeumpedagógiai tevékenység vonatkozásában kiemelkedő jelentőséggel 

és jó hírnévvel rendelkezik és szintén a megyehatáron túl terjedő vonzereje van. A fürdő 

vonz ugyan külföldi vendégeket is, de versenyképessége szerényebb a közelben található 

Cserkeszőlő fürdőjéhez képest, ahol jelentős fejlesztések zajlottak az utóbbi években.  

1.1.4 Relatív helyzet: Kedvezményezettség  

A települések fejlettségük alapján mért országon belüli relatív helyzetét a Kormány 

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről1 határozza meg. Ez a rendelet képezi az alapját a 

települések kedvezményezettségének bizonyos hazai és Uniós fejlesztési források 

felhasználása során.  

A jogszabály alapján Tiszaföldvár nem tartozik a Társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések2 közé, ugyanakkor a város 

egyike a jelentős munkanélküliséggel sújtott településeknek3. Összehasonlításként 

elmondható, hogy a Tiszaföldvárral észak felé szomszédos Martfű egyik kategóriában 

sem érintett, míg a déli szomszéd Cibakháza mindkettőben.  

A Kormány 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 

szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról is szól. Tiszaföldvár 

vonatkozásában ez a rendelet a Kunszentmártoni járásra értelmezhető. A komplex mutató 

alapján a Kunszentmártoni járás országosan a 43. legkedvezőtlenebb helyet foglalja el 

(mutató értéke: 31,62). Kedvezőtlen pozíciója ellenére nem sorolódik a komplex 

programmal fejlesztendő járások közé. Ebbe a kategóriába az első 36 

legkedvezőtlenebb mutatóval rendelkező járás esik. Viszonyításként fontos látni, hogy az 

                                                             
1
 Magyar Közlöny 2015. évf 56. szám 

2
 a komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada  

3
 azok a települések, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét 
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országban a legkedvezőtlenebb mutatóérték (18,63) a Cigándi járásban, míg a 

legkedvezőbb (83,96) Budapest II. kerületben jellemző. Jász-Nagykun-Szolnok megyén 

belül a Kunhegyesi, Jászapáti járások kedvezőtlenebb helyzetben vannak, mint a 

Kunszentmártoni járás. Az említett két járás a komplex programmal fejlesztendő 

kategóriába tartozik.  

Tiszaföldvár településként és járását tekintve is országosan a kedvezőtlenebb helyzetben 

lévő városok közé sorolódik, ugyanakkor az idézett jogszabályban alkalmazott fejlettségi 

mutatók alapján meghatározott helyzete csak korlátozottan jogosítja fel kiemelt 

kedvezményezetti lehetőségek (fejlesztési források) igénybevételére.  

1.1.5 Külső kapcsolatrendszerek 

Tiszaföldvár testvérvárosi kapcsolatai szertágazóak és elsősorban nyugat és Kelet-

közép Európára koncentrálódnak. Lengyelországban Mielec, Szerbiában Bácsföldvár a 

testvérváros. Franciaországban Hérimoncourt-tal, Németországban pedig Grafenberg-gel 

ápolnak testvérvárosi kapcsolatokat a tiszaföldváriak.  

A kapcsolattartás jellege leginkább kulturális. Ennek keretében évente (Lengyelországba 

kétévente) kisebb 10-15 fős delegáció megy és érkezik Tiszaföldvárra. Arra is volt példa, 

hogy az óvodák szakmai állománya látogatást tett a testvérváros hasonló intézményébe. 

A testvérvárosokból Tiszaföldvárra látogatók gyakran hoznak adományokat a helyi 

óvodák, és a bölcsőde részére. Gazdasági tartalmú kapcsolatépítés keretében néhány 

helyi vállalkozó kapcsolatba került a testvérvárosi gazdasági szereplőkkel (pl. Szicsek 

Kft.). A külső kapcsolatrendszer a város számára mindenképpen jelentős értéket képvisel.  

Földvárak Szövetsége: 2002-ben létrejött a Földvár nevű települések szövetsége – 

amit egy Együttműködési megállapodás alapoz meg. A szövetség a magyarországi és 

határon túli „földvár” nevű településeket tömöríti.  

Célkitűzések: kulturális ünnepségek megszervezése, sport rendezvények, 

sportegyesületek versenyei, művészeti csoportok vendégszereplése, intézmények 

kapcsolatépítése, ifjúsági csereprogramok, egyesületek, egyházak, iskolák, családok 

közvetlen kapcsolatának kiépítése, hazai és külföldi pályázatokon való közös részvétel. 

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.  

Ellátott feladatai: egészségügyi alapellátási közszolgáltatáson belül orvosi ügyelet 

működtetése (2 telephellyel: Tiszaföldvár és Kunszentmárton), a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási ellátása (rendszer üzemeltetésére külső céggel kötött szerződést).  
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1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések 

vizsgálata 

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióhoz (OFTK) 

Az OFTK-ban Tiszaföldvár város nem kerül külön nevesítésre. Az OFTK jó 

mezőgazdasági adottságú területként jelzi a várost és környékét, amely a Szolnokig 

„kinyúló” gazdasági technológiai magterület közvetlen közelében található. Ez az adottság 

hosszabb távon, a szolnoki agglomerációba történő beágyazódás mellett jelenthet a 

városnak kitörési lehetőséget.  

1-4. ábra: Funkcionális térségek Magyarországon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: OFTK, 2013.  

 

Az OTFK megyére vonatkozóan hat fejlesztési irányt jelölt ki. (A Tiszaföldvárra és 

közvetlen térségére vonatkoztatható részeket kiemeltük.) 

 „Erőteljes kapcsolódás a fejlődő fővárosi térséghez és M1-M5 tengelyhez a gyorsforgalmi 

utak (M4, M8, M44) kiépítése, a közút- és vasúthálózat fejlesztése, az innováció és a 

gazdasági együttműködés bővítése által. 

 Versenyképes megye kialakítása Szolnok térsége súlyának növelésével, a Jászság új 

minőségű fejlesztésével, a Tiszántúlon új növekedési pólusok kialakításával és a 

Tisza-tó kiemelt kezelésével. 

 Az agrárium együttműködésen alapuló megújítása a tájfenntartó kapacitás növelése 

és a termelés bővítése érdekében. 

Tiszaföldvár  
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 Kiegyensúlyozott Tisza-mente és kultúrtájak hálózata létrejöttének előmozdítása 

összehangolt vízügyi, környezetvédelmi, energetikai, turisztikai és 

vidékfejlesztéssel. 

 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.” 

(OFTK, 265.old.) 

Az OFTK tehát konkrétan a várost nem említi, ugyanakkor, mint a szolnoki agglomeráció 

és a Tisza-mente településhálózatának része Tiszaföldvárra több fejlesztési vonatkozású 

iránymutatás vonatozik.  

1.2.2 Kapcsolódás a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési 

Koncepciójához és Programjához  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program 

HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUMÁBAN Tiszaföldvárra vonatkozó megállapodások, 

földrajzi helyzetre vonatkozó része megjelenik a 1.1 fejezetekben. A További 

megállapítások az alábbiak:  

A Térszerkezet időbeni alakulása terület felhasználás változásai c. fejezetben a 

Tiszaföldvárt elkerülő 442-es főút, mint a térszerkezeti kapcsolatok javítását szolgáló elem 

kerül említésre.  

„A változásoknál meg kell említeni, hogy javult a megye és ezzel az Alföld észak‐ déli 

irányú kapcsolatrendszere azzal, hogy megépült a 442-es főút Tiszaföldvár központját 

elkerülő szakasza,…” (74.old.)Az OTRT és a megye területrendezési tervének fejlesztési 

vonatkozásai között említésre kerül Tiszaföldvár: „Az elkerülő utak tekintetében a megyei 

terv változatlanul javasolja a 32-es számú és a 4-es számú főút elkerülő szakaszait. Az 

alsóbb rendű utak esetén ki kell emelni a Nagykunság-Jászság összekötő út, Szolnok és 

Tiszasüly, Jászapáti és Kecskemét, valamint Mezőtúr-Tiszaföldvár térségi jelentőségű 

kapcsolatát.” (85.old)  

Az épített környezet állapotát javító fejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

szintén tartalmaz Tiszaföldvári vonatkozású fejlesztési szükségletet:  

„A válaszoló 34 önkormányzat közül 12 rendelkezik konkrét településrehabilitációs 

tervekkel, … Tiszaföldvár a 400 hektáros, több mint 2 ezer lakosú szlömösödő „Homok” 

városrészt jelölte meg rehabilitálandóként.” (38. old.) 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁ-ban foglalt 

jövőkép és célrendszer három átfogó célt (2030) tartalmaz:  

A1. Erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlődési tengelyeire 

A2. Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya  

A3. Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom 
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Az átfogó célok rövidebb távú stratégiai szintű (7 év) értelmezése komplexebb. A program 

a stratégiai célokat területi, specifikus és horizontális célokra bontja. A specifikus és 

horizontális célok minden tájegységre egyaránt, különbségtétel nélkül értelmezendők.  

A területi célok Szolnok nagyvárostérségre (T1), a Jászságra (T2), a tiszántúli mezővárosi 

térségre (T3), a Tiszazugra (T4), és a Tisza-menti öko-folyosóra (T5) vonatkoznak.  

A Tiszaföldvár esetében releváns tiszazugi térség célja:  

„T4. Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása  

A térség települései együttműködésen alapuló településhálózatot alakítanak az 

elérhetőség javuló lehetőségein keresztül. A Tisza, mint ökosztráda jelenik meg a 

térségben, mely a szabad vállalkozási zónákkal kiegészülve biztosítja a kistelepülések 

felzárkózását. Komplex tájgazdálkodási együttműködések alakulnak ki Tiszaföldvár-

Tiszakécske várospár, illetve Nagyrév, Tiszainoka, Cibakháza térségében. A tanyák 

fejlődési pályára állnak Békés megyei kapcsolataik további erősítésével, míg a Körös 

mentén közös turisztikai összefogás valósul meg. Mezőtúr iskolavárosi és térszervező, 

elosztó szerepe megerősödik és várostérségét összekapcsolja a szomszédos 

nagyvárosokkal„ (19-20 old.) 

A város észrevétele szerint a Tiszaföldvár-Tiszakécske várospár együttműködésének 

kevéssé van realitása.  

A program a Kunszentmártoni Járás Fejlesztési Részprogramjában a TOP forrásokkal 

összefüggésben többször említi a várost. A járási keretek ugyan a hivatalos 

forráselosztási rendszer szerint nem váltak relevánssá, a programban szerepeltetett 

táblázatok mégis támpontot adnak a város megyei szinten elismert fejlesztési igényeire 

vonatkozóan.  

Tiszaföldvár az alábbi támogatandó témákban kerül nevesítésre:  

Járás Fejlesztési Részprogramja: 

 Gyermekintézmények fejlesztése 

 Városi fókuszú településfejlesztés 

 Települési közlekedésfejlesztés 

 Energetikai fejlesztések  

 Szociális városrehabilitáció  

Hazai támogatással megvalósuló programok  

 Önkormányzati belterületi utak építése és felújítása 

 Az állami mellékúthálózat fokozott ütemű felújítása Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében 

 4628. sz. Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötőút – 11,1 km.  

A megyei Gazdasági fejlesztési programcsomagban Tiszaföldvár nem szerepel.  
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Egyéb aktuális, Tiszaföldvár fejlődésére hatással lévő megyei dokumentum:  

Jász-Nagykun-Szolnok megye Integrált Területi Programja (2015)  

A Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciói és programja megalapozza 

a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP megyei forráskeret 

felhasználását. A forráskeret felhasználására vonatkozó dokumentum az Integrált Területi 

Program (ITP), ami tartalmazza a kiválasztási kritériumrendszert is.  

Az ITP tartalmát a Megyei Közgyűlés hagyta jóvá, majd az Irányító Hatóság 

jóváhagyásával a Kormány fogadta el. Jász-Nagykun-Szolnok megye forráskerete 

1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján 53,78 milliárd Ft. 

A TOP forrásainak elérése a megyei ITP alapján, a megyei keret terhére, támogatási 

kérelmek benyújtásával lehetséges. Az ITP felhívásainak jelentős része 2016 januárjában 

kiírásra került, ugyanakkor az ITP-ben meghatározott ütemezés szerint kerülnek a 

felhívásra benyújtott kérelmek befogadásra és elbírálásra (ez megyénkén változó).  

JNSZ megye ITP-je jellemzően nem élt a forrás felhasználási módok által adott 

lehetőséggel miszerint az egyes intézkedésekre eső támogatási hányad belső lekötése 

bizonyos célokra lehetséges. Ennek megfelelően a Tiszazug térsége nem élvez előnyt 

vagy kiemelten támogatandó státuszt egyik TOP intézkedés esetében sem.  

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való 

kapcsolódás 

Járási szinten született ágazati programok:  

 A Kunszentmártoni Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programja - 2004  

 Kunszentmártoni kistérség környezetvédelmi programja (2009-2014) 

 Tiszazugi LEADER Egyesület LEADER helyi fejlesztési stratégia 2014-2020  

A LEADER térséget két kistérség alkotja: Kunszentmártoni kistérség és a Szolnoki 

kistérség. Az illetékességi területhez tartozó méret 599,56 km2, melyhez 31183 fő 

jogosult lakosságszám tartozik, így a vonatkozó uniós keretjogszabálynak megfelel. A 

Helyi Fejlesztési Stratégia 12 települést foglal magába, melyből 11 település 

(Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Martfű, Nagyrév, Öcsöd, 

Szelevény, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas) külterülettel és belterülettel jogosult 

támogatásra, 1 település (Tiszaföldvár) pedig kizárólag külterülettel vehet részt a 

programban4. 2015-ben Tiszaföldvár település is csatlakozott a HACS-hoz, így ezen 

térség fejlesztése is kiugrási pont. 

Tiszazugi LEADER Egyesület tagi összetétele: Tiszaföldvárról egyetlen részvevő az 

önkormányzat.  

 

                                                             
4
 Az önkormányzat kizáró okok miatt 2015-ig nem tudott csatlakozni a LEADER csoporthoz (a népesség 10 

000 fő fölött volt, népsűrűség pedig 120 fő/km
2
 feletti). Az új Vidékfejlesztési Program társadalmi vitájában az 

önkormányzat jelezte a problémát, és sikerült elérnie, hogy külterület vonatkozásában pályázhat. Így 

csatlakozhatott a HACS-hoz (Tiszazugi LEADER Egyesület).  
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata  

1.3.1 Országos tervhierarchia és összefüggései 

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a 

továbbiakban: OTrT) áll, amelyet az országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel hagyott 

jóvá, és amit legutoljára 2013. évi CCXXIX. törvény módosított. Az OTrT határozza meg 

az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint 

a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. 

erőforrások védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi 

övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási 

kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek 

figyelembe vételével, azok pontosításával.  

Az elmúlt két évben a településrendezést befolyásoló jogszabályok mindegyike többször 

is változott. Az OTrT módosítása 2014. január elsejétől hatályos. A OTrT módosításával 

azonban megszűntek eddigi országos és térségi övezetek, és létrejöttek újak, melyek 

vizsgálatát az OTrT 31/B. § rendelkezései határozzák meg. Az országos műszaki 

infrastruktúra hálózatok jelölése is felülírja  a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

Közgyűlésének Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló, 

a 10/2011.(IV.29.) kr. számú rendelettel módosított 18/2004.(XI.9.) kr. számú rendeletben 

(a továbbiakban: J-N-SZmTrT) lévő hálózatok elemeit. 

Az új módosításokat a megyei területrendezési tervek még nem tudták lekövetni, ezért a 

két terv közötti különbségeket az OTrT átmeneti rendelkezései alapján kell kezelni. A 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerint a településrendezési 

tervekben igazolni kell a tervezett fejlesztések területi terveknek való megfelelőségét. 

1.3.2 Tiszaföldvár az Országos Területrendezési Tervben 

Az Országos Területrendezési Törvényről szóló 2003. évi XXVI. törvényben Tiszaföldvár 

mindössze a 442. sz. főút /Szolnok (4. sz. főút) - Martfű - Tiszaföldvár - Kunszentmárton 

(44. sz. főút)/ kapcsán jelenik meg nevesítve. A meglévő országos törzshálózati főút 

mellett az alábbi országos jelentőségű szerkezeti elemek is érintik a várost:  

 földgázszállító vezeték (D-en kis szakaszon) 

 elsőrendű árvízi fővédvonal (ÉK-i határ mentén és D-en kis szakaszon) 

 csatorna: Nagykunsági-főcsatorna (Ny-i határnál érintőlegesen, közigazgatási 

határ csak főcsatornával párhuzamos Csorcsányi-érig tart) 

 egyéb országos törzshálózati vasútvonal: Tiszatenyő – Kunszentmárton – 

(Szentes – Hódmezővásárhely – Makó) 

 

A megye térszerkezetében a következő változások történtek 

 megépült a jászberényi elkerülő út egy szakasza, valamint a 442. sz. főút 

Tiszaföldvárt elkerülő szakasza.  
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 elkészültek a regionális hulladéklerakók, és megépült a tiszaroffi árvízi tározó. - 

megvalósultak a megye turisztikai fejlesztésének meghatározó elemei, az új 

kerékpárutak.  

 

A megye térszerkezetének fejlesztési irányai 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében sokszínűek az együttműködési lehetőségek, amelyek a 

megye kedvező földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a regionális és térségi 

kapcsolatrendszer lehetőségeiből adódnak. A megye természeti környezete és tavai, 

folyói, az alapvetően vidéki térségek megyén belüli túlsúlya olyan jellemző tényezők, 

amelyek kiindulási alapot képeznek a fejlesztés irányvonalainak meghatározásakor.  

A megye számára a járható út az összefogás kialakítása a társadalmi gazdasági élet 

valamennyi területén, a belső és külső kapcsolatokban egyaránt.  

 a megye társadalmi-gazdasági súlyának növelése  

 az emberek és a környezet harmonikus együttélésének megteremtése 

 

Stratégiai céljai 

 Dinamikus tranzittérséggé válás 

 Kiegyensúlyozódó Tisza-mente 

 Hárompólusú megye kialakulása 

1-5. ábra: Az Ország szerkezeti terve (OTrT 2. sz. melléklet) – Tiszaföldvár részlet 

 

Az Ország szerkezeti tervlapja Tiszaföldvár közigazgatási területén az alábbi 

területfelhasználási kategóriákat határozza meg: 

 Mezőgazdasági területfelhasználású térség – az ábrán sárga színnel jelölve 

Az OTrT a közigazgatási terület külterületi részének szinte egészét ebbe a kategóriába 

sorolja. 

A hatályos településszerkezeti terv a jelölt területeket általános mezőgazdasági terü letek 

közé sorolja. 
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 Vegyes területfelhasználású térség – az ábrán mustár színnel jelölve 

Az OTrT a közigazgatási terület minimális részét sorolja ebbe a kategóriába. 

A hatályos településszerkezeti terv a jelölt területeket vízgazdálkodási, ill. általános 

mezőgazdasági területek közé sorolja. 

 Települési térség – az ábrán szürke színnel jelölve 

Az ország szerkezeti tervén települési térségként jelenik meg Tiszaföldvár város 

belterülete. 

A hatályos településszerkezeti terv az OTrT vonatkozó előírásaival összhangban van. 

 Vízgazdálkodási térség – az ábrán kék színnel jelölve 

Az OTrT a település területén vízgazdálkodási térségként szerepelteti a közigazgatási 

területet érintő állandó vízfolyásokat és jelentősebb árkokat, csatornákat, mesterséges 

tavat. 

A hatályos településszerkezeti terv az OTrT vonatkozó előírásaival összhangban van. 

 Építmények által igénybe vett térség –az országos, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a 

műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoznak 

Az ország szerkezeti terve a város területét érintő országos vonalas elemeket jelöli.  

A hatályos településszerkezeti terv és a 2003. évi XXVI. törvény vonatkozó részeinek 

kapcsolata a következő: 

„9. § (6) A településrendezési eszközök készítése során 

a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi 

építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,” – a J-N-SZmTrT 

figyelembe vételével készült a hatályos TSZT és HÉSZ. Az OTrT nem írta felül a 

J-N-SZmTrT vonatkozó elemeit, ezért a TSZT és HÉSZ megfelel az előírásoknak. 

„b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 

közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított 

nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 

hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb 

eltérés indokolt.” – a J-N-SZmTrT figyelembe vételével készült a hatályos TSZT és 

HÉSZ. Az OTrT nem írta felül a J-N-SZmTrT vonatkozó elemeit, ezért a TSZT és 

HÉSZ megfelel az előírásoknak. 

„(7) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok 

nyomvonalának meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és 

települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét.” – a J-N-SZmTrT 

figyelembe vételével készült a hatályos TSZT és HÉSZ. Az OTrT nem írta felül a 

J-N-SZmTrT vonatkozó elemeit, ezért a TSZT és HÉSZ megfelel az előírásoknak. 
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„9/A. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és 

egyéb vasúti pályák közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy 

megszűnt, a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni.” – a J-N-SZmTrT figyelembe vételével 

készült a hatályos TSZT és HÉSZ. Az OTrT nem írta felül a J-N-SZmTrT 

vonatkozó elemeit, ezért a TSZT és HÉSZ megfelel az előírásoknak. 

„10. § (1) Az 1/5-1/7. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-

hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend 

szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve, az országos 

szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati 

szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(2) Az 1/1-1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok 

elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából 

meghatározó települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település 

közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti 

terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati 

szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(3) Az 1/8-10. számú mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-

hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend 

szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét - térség esetén a 

megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az 

országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során 

felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell 

megvalósítani. 

(4) Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 

keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározókat az ott felsorolt 

települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt települések 

közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti 

terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati 

szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.” – a 

J-N-SZmTrT figyelembe vételével készült a hatályos TSZT és HÉSZ. Az OTrT 

nem írta felül a J-N-SZmTrT vonatkozó elemeit, ezért a TSZT és HÉSZ megfelel 

az előírásoknak. 

„11. § A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a 

megyei területrendezési tervvel és az érintett település településrendezési 

eszközeivel.” – Nem a településfejlesztési és településrendezési eszközök 

készítésekor érvényesíthető előírás. Új bányanyitás nem áll szándékában az 

Önkormányzatnak. 
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Az OTrT különböző övezeti lehatárolásai közül Tiszaföldvár az alábbiakban érintett:  

 

Országos ökológiai hálózat övezete (3/1. melléklet) – az ábrán zöld színnel jelölve 

1-6. ábra: OTrT Országos ökológiai hálózat övezete– Tiszaföldvár részlet 

OTrT - ökológiai hálózat övezetével érintett a 
település 

 

 

A közigazgatási terület Tisza és a Holt-Körös 

menti sávot, és két kisebb természeti területet 

jelöl (Érhalmi legelő területe; ill. a martfűi Marha 

legelőből átnyúló rész) az országos ökológiai 

hálózat részeként. 

A hatályos településszerkezeti terv a 

lehatárolást nem tartalmazza. 

Hatályos TSZT OTrT országos övezet és Hatályos TSZT 
viszonya 

 
 

A hatályos TSZT nem ellentétes Övezet előírásaival 

Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 

természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszé lyezteti. – 

Megyei területrendezési terv felülvizsgálatakor betartandó előírás, a településrendezési 

eszközök készítésekor, felülvizsgálatakor nem érvényesíthető előírás. 

Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni csak a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. – A településen bányászati 

szándékok nem ismertek, nem támogatottak. 

Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 

tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. – 

Megyei területrendezési terv felülvizsgálatakor betartandó előírás, a településrendezési 

eszközök készítésekor, felülvizsgálatakor nem érvényesíthető előírás. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/2. melléklet) – az ábrán barna 

színnel jelölve 

1-7. ábra: OTrT Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete– Tiszaföldvár részlet 

OTrT- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete érinti a települést 

 

 

Az OTrT a területek K-i részének nagy részét 

és kisebb foltokat a Ny-i oldalon kiváló 

termőhelyi adottságú szántóterületként jelöli.  

A hatályos településszerkezeti terv a 
lehatárolást nem tartalmazza, annak 
jóváhagyását követően került meghatározásra 
az övezete lehatárolása. 

Hatályos TSZT OTrT országos övezet és Hatályos TSZT 
viszonya 

  
Az övezet pontatlan lehatárolása miatt érint már kijelölt, 

beépítésre szánt területet, de a hatályos TSZT nem 

ellentétes Övezet előírásaival. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 

kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján 

jelölhető ki. – Az OTrT és a J-N-SZmTrT lehatárolás eltér egymástól az OTrT módosítás 

felülírta a megyei lehatárolást. A hatályos J-N-SZmTrT szerint megfelel a hatályos TSZT. 

Az OTrT alapján azonban adatszolgáltatás alapján kell kijelölni az övezetet a településen 

a TSZT és HÉSZ módosításakor, felülvizsgálatakor, akkor figyelembe veendő az 

előírás.Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 

engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.  

– A TSZT és HÉSZ módosításakor, illetve a bányatelek alakításkor figyelembe veendő az 

előírás. 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/3. melléklet) – az ábrán mustár színnel 
jelölve 

1-8. ábra: OTrT Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete– Tiszaföldvár részlet 

OTrT - jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete érinti a települést 

 

 

A belterülettől keletre található (kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterület közé ékelve) a 

legnagyobb területen jó termőhelyi adottságú 

szántóterület. A Nyugati részen kisebb foltokban 

ugyan, de szintén vannak lehatárolások. 

A hatályos településszerkezeti terv az övezeti 

jelölést nem tartalmazza.  
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Hatályos TSZT OTrT országos övezet és Hatályos TSZT 
viszonya 

  
Az övezet érint már kijelölt, beépítésre szánt területet, de a 

hatályos TSZT nem ellentétes Övezet előírásaival. 

A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 

mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. – A 

TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az előírás. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/4. melléklet) – az ábrán zöld színnel 

jelölve 

1-9. ábra: OTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete– Tiszaföldvár részlet 

OTrT - kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete érinti a települést 

 

 

Az OTrT a település igazgatási területén 

található kevés erdőterületet többségét kiváló 

termőhelyi adottságúként tünteti fel.  

A hatályos településszerkezeti terv az övezeti 

lehatárolást nem tartalmazza.  

 

Hatályos TSZT OTrT országos övezet és Hatályos TSZT 
viszonya 

  
Az övezet érint már kijelölt, beépítésre szánt területet, de a 
hatályos TSZT nem ellentétes Övezet előírásaival. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. – Az OTrT és a J-N-SZmTrT lehatárolás eltér egymástól az OTrT módosítás 
felülírta a megyei lehatárolást. A hatályos J-N-SZmTrT szerint megfelel a hatályos 
TSZT. Az OTrT alapján azonban adatszolgáltatás alapján kell kijelölni az övezetet a 
településen a TSZT és HÉSZ módosításakor, felülvizsgálatakor, akkor figyelembe 
veendő az előírás. 

Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet – A TSZT és HÉSZ módosításakor, illetve a bányatelek alakításkor figyelembe 
veendő az előírás. 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (3/5. melléklet) – az 

ábrán sárgászöld folt.  

1-10. ábra: OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete– Tiszaföldvár részlet 

OTrT - tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete érinti a települést. 

 

 

Az OTrT a Tisza és Holt-Körös menti területeket 

sorolja ebbe az övezeti kategóriába.  

 

A hatályos településszerkezeti terv nem 

tartalmazza a lehatárolást. 

 

Hatályos TSZT OTrT országos övezet és Hatályos TSZT 
viszonya 

  
A hatályos TSZT nem ellentétes Övezet előírásaival 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 14/A. §-a alapján a 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével érintett területre a 

kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében 

meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási 

területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 

határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 

természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

A pontosított területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása 

érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az 

építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 

készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. – Fentiek a TSZT és HÉSZ módosításakor, 

illetve a bányatelek alakításkor figyelembe veendő előírások. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra‐hálózatokat, erőműveket és 

kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 

fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. – 

HÉSZ módosításakor, illetve engedélyezéskor figyelembe veendő előírás. 
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete (3/7. melléklet) – az ábrán kék színnel 

jelölve 

1-11. ábra: OTrT Országos vízminőség-védelmi terület övezete– Tiszaföldvár részlet 

OTrT - országos vízminőségvédelmi terület 
övezete érinti közigazgatási területet. 

 

 

Az övezeti érintettség oka az igazgatási 

területet érintő sérülékeny bázis jelenléte. A 

kijelölés a Tisza vonalában és Martfű-

Cibakháza vonaltól keletre eső területeket fedi 

le. 

A hatályos településszerkezeti terv az övezeti 

lehatárolást nem tartalmazza. 

Hatályos TSZT OTrT országos övezet és Hatályos TSZT 
viszonya 

 
 

A hatályos TSZT nem ellentétes Övezet előírásaival 

Az országos vízminőségvédelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 

történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 

bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 

jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 

övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. – Fentiek a TSZT és HÉSZ módosításakor, 

illetve a bányatelek alakításkor figyelembe veendő előírások. 

 

Nagyvízi meder területének övezete (3/8. melléklet) – az ábrán sötétkék színnel jelölve 

1-12. ábra: Nagyvízi meder terület övezete– Tiszaföldvár részlet 

OTrT - nagyvízi meder terület érinti 
közigazgatási területet, a Vásárhelyi terv nem. 

 

 

A település a Tisza és Holt-Körös nagyvízi 

medre által érintett.  

A hatályos településszerkezeti terv az övezeti 

lehatárolást nem tartalmazza.  
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Hatályos TSZT OTrT országos övezet és Hatályos TSZT 
viszonya 

  
A hatályos TSZT nem ellentétes Övezet előírásaival 

 

A nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításának megvalósítására, a művelési 

ág megváltoztatására, valamint építménynek a nagyvízi mederben történő elhelyezésére 

vonatkozó hozzájárulás megadása előtt a folyószakasz mederkezelőjének vizsgálnia kell 

a kérelemben foglaltaknak az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását. 

A nagyvízi meder természeti területként kezelendő oly módon, hogy az árvíz és a jég 

levezetésének elsődlegessége biztosított legyen. – Fentiek a TSZT és HÉSZ 

módosításakor figyelembe veendő előírások. 

 

Az OTrT egyéb előírásai  

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 

településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. – A TSZT és HÉSZ megfelelőssége a kis területtel rendelkező 

erdőnagyság miatt aggályos, ezért az OTrT előírásnak való megfeleltetés szükséges a 

településrendezési eszközök módosításakor, a területfelhasználás pontosítandó. Az 

eltérés abból adódik, hogy a Tisza-parti és Körös-parti területek a TSZT-ben 

vízgazdálkodási területként vannak jelölve más jogszabály előírásainak megfelelően, 

valamint az elszórtan elhelyezkedő kisebb erdőterületek egy része mezőgazdasági 

területfelhasználású a TSZT-ben. (Az eltérést lila színű lelhatárolás jelzi.) 

 

Országos Erdőállomány Adattár szerint 
erdőterületek – erdőtagok sárga színnel 

körbehatárolva 

Hatályos TSZT 

  

Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/  
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8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi 

katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi 

terület kivételével - beépítésre szánt területté nem 

minősíthető. – A település borvidéki település a 

Kunsági borvidéken, ugyanakkor a szőlő termőhelyi 

katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet nem található a településen. A TSZT és 

HÉSZ módosításakor figyelembe veendő OTrT 

előírásnak így megfelel a hatályos TSZT. 
http://fish.fomi.hu/letoltes/nyilvanos/vingis/39_Pannon_OEM.jp 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt 

területté nem minősíthető. — A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő előírás, 

az előzetes adatszolgáltatásra nem érkezett adat, de a MTrT ajánlott övezetei alapján a 

település része az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszternek. 

1.3.3 Tiszaföldvár a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Tervben 

Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó területrendezési tervről (továbbiakban MTrT) 

szóló 10/2011.(IV.29.) KR számú rendelettel módosított 18/2004. (XI.9.) KR számú 

rendelet 2 sz. melléklete az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-

hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje szempontjából meghatározó településekről 

szól, amelyben Tiszaföldvár az előzőekben már bemutatott országos jelentőségű elemek 

mellett, a következő térségű jelentőségű elemekkel érintett:  

Térségi mellékút meglévő nyomvonalon: 

 Tiszaföldvár – Mezőhék – Mezőtúr 

Térségi kerékpárúthálózat elem:  

 Szolnok – Martfű – Tiszaföldvár - Kunszentmárton – Szelevény – megyehatár – 

(Csongrád) 

Térségi szénhidrogén szállítóvezeték: 

 Kunszentmárton – Tiszaföldvár 

1-13. ábra: A megye szerkezeti terve – Tiszaföldvár részlet 

 

http://fish.fomi.hu/letoltes/nyilvanos/vingis/39_Pannon_OEM.jp
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Jász-Nagykun-Szolnok megye szerkezeti terve Tiszaföldvár közigazgatási területén az 

alábbi területfelhasználási kategóriákat határozza meg: 

 Erdőgazdálkodási térség – az ábrán zöld színnel jelölve 

A megye szerkezeti terve a település erdőterületeit a Tisza partvonalára szorítkozva jelöli, 

a kialakult és ajánlott telepítéshez nem igazodik. A jelölt erdőgazdálkodási térség területe 

109,12 ha (1,36%). 

A települési területfelhasználási egységek kijelölése során az erdőgazdálkodási térséget 

legalább 85%‐ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

A településszerkezeti terv megyei tervhez képest a jelöltnél több erdőterületet határol le, 

de a Körös mentén és a Tisza mentén a Tisza-parti és Körös parti területek a TSZT-ben 

vízgazdálkodási területként vannak jelölve, (Az eltérést lila színű lehatárolás jelzi.) ami a 

településrendezési eszközök módosításakor felülvizsgálandó, pontosítandó, 

MTrT /csak a térségi területfelhasználások 
megjelenítésével/ 

hatályos TSZT 

 
 

Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

 Mezőgazdasági térség – az ábrán sárga színnel jelölve 

A mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába tartozó területek nagyrészt a 

meglévő állapothoz igazodnak. A mezőgazdasági térségnek jelölt terület 5874,37 ha 

(73,12%). 

A települési területfelhasználási egységek kijelölése során a mezőgazdasági térséget 

legalább 85%‐ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi 

terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes 

terület területfelhasználású egység nem jelölhető ki. 

A hatályos településszerkezeti terv a mezőgazdasági térség vonatkozásában a megye 

szerkezeti tervével összhangban van, de a MTrT és a településrendezési eszközök 

módosításakor felülvizsgálandó, pontosítandó az erdőadatállomány figyelembe vételével, 

mert az OTrT 7. §, erdőadatállományra vonatkozó előírásának is meg kell feleltetni a 

TSZT-et. (Az eltérést lila színű lehatárolás jelzi.) Az erdőadatállományra vonatkozóan is 

az adatszolgáltatást kell figyelembe venni. 
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MTrT /csak a térségi területfelhasználások 
megjelenítésével/ 

hatályos TSZT 

 
 

Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

 Városias települési térség és hagyományosan vidéki települési térség – az ábrán 

sötétszürke, ill. világosszürke színnel jelölve 

A megye szerkezeti tervén városias térségként jelenik meg Tiszaföldvár teljes belterülete. 

A városias térség területe 1279,19 ha (15,92 %). Hagyományosan vidéki települési 

térségnek többnyire a külterületen lévő állattartó telepek vannak bejelölve (Béke telep, 

Kunhalmi major), mérete 112,44 ha (1,4%). 

A fogalomrendszert az OTrT módosítása felülírta, az új fogalom: települési térség. A 

települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható.  

A településszerkezeti terv a térségi lehatárolással összhangban van.  

 Vegyes területfelhasználású térség – az ábrán narancsszínnel jelölve 

A megye szerkezeti tervén az OTrT hasonló besorolástól annyiban eltérő a jelölés, hogy a 

Tisza menti sáv szélesebb és a Körösi ártérnél jelölt részen kívül nincs kijelölés. A vegyes 

területfelhasználású térség területe 538,33 ha (6,7%). 

A vegyes területfelhasználású térség területének legalább 85%-át a településrendezési 

tervekben mezőgazdasági és/vagy erdő területbe kell sorolni. A fennmaradó területen – 

nagyvárosi lakóterület kivételével – beépítésre szánt terület is kijelölhető.  

A településszerkezeti terv a térségi lehatárolással összhangban van, de a MTrT és a 

településrendezési eszközök módosításakor felülvizsgálandó, pontosítandó, mert a a 

Tisza-parti és Körös parti  területek a TSZT-ben vízgazdálkodási területként vannak 

jelölve. (Az eltérést lila színű lehatárolás jelzi.) 
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MTrT /csak a térségi területfelhasználások 
megjelenítésével/ 

hatályos TSZT 

 
 

Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

 Vízgazdálkodási térség – az ábrán kék színnel jelölve 

Tiszaföldvár területén vízgazdálkodási térséghez tartoznak az állandó vízfolyások, 

mesterséges tó és jelentősebb árkok, csatornák. A kategóriába tartozó területek 

nagyrészt a meglévő állapothoz igazodnak. A vízgazdálkodási térségnek jelölt terület 

120,1 ha (1,49%). 

A települési területfelhasználási egységek kijelölése során a vízgazdálkodási térséget 

legalább 85%‐ ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli terület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

A településszerkezeti terv a térségi lehatárolással összhangban van, de a MTrT és a 

településrendezési eszközök módosításakor felülvizsgálandó, pontosítandó, mert a Tisza-

parti és Körös parti területek a TSZT-ben vízgazdálkodási területként vannak jelölve más 

jogszabály előírásai alapján, míg a MTrT erdőgazdálkodási és vegyes térségként. (Az 

eltérést lila színű lehatárolás jelzi.) 

MTrT /csak a térségi területfelhasználások 
megjelenítésével/ 

hatályos TSZT 

 
 

Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

 

 Építmények által igénybe vett térség –Területi térségi lehatárolással nem érintett a 

város. Az OTrT szerint a megyei terv műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 

építmények tartoznak 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

37 

A megye szerkezeti terve a település területét érintő közút‐ és kerékpárút hálózatot sorolja 

az építmények által igénybe vett térség kategóriába. A 442-es út nyomvonalát az északi 

részen hibásan, a meglévő állapottól eltérően, a vasúttól keletre ábrázolja.  

A települési területfelhasználási egységek kijelölése során az építmények által igénybe 

vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe 

kell sorolni. 

A településszerkezeti terv a 442-es út nyomvonalát a meglévők szerint, azaz helyesen 

ábrázolja, a kerékpárutak jelölése terén eltérések tapasztalhatóak.  

 

Megyei övezeti besorolás 

Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó területrendezési terv (MTrT) különböző 

övezeti lehatárolásait tartalmazó 4. mellékletében Tiszaföldvár közigazgatási területe 

(összhangban az OTrT módosítás 2014. január 1-ei hatálybalépésével) az alábbiakban 

érintett:  

Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete (3.1. melléklet)  

1-14. ábra: MTrT Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete – Tiszaföldvár részlet 

MTrT - Országos ökológiai hálózatból csak 
az ökológiai folyosó övezettel érintett, de 
az adatszolgáltatás lehatárolását kell 
figyelembe venni. 

 

 

Az országos ökológiai területek közül a 

városban lévő összes ökológiai folyosónak 

(narancsszínnel jelölve) minősül. 

Magterület és pufferterület a város 

területén nincs. A hatályos 

településszerkezeti terv a lehatárolást nem 

tartalmazza. 

Településrendezési eszközök készítésekor 

a TSZT-ben és a HÉSZ mellékletét képező 

SZT-ben a nemzeti Park Igazgatóság 

adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni az 

övezetet. A MTrT térségi övezet és a 

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm adatai 

alapján látszik különbség a lehatárolásban 

a Martfű közigazgatási határ melletti 

Ökológiai folyosó övezet kiterjedése 

tekintetében 
 

forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 
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Hatályos TSZT MTrT térségi övezet és Hatályos TSZT 
viszonya  

  

 

 
forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.2. melléklet) – az ábrán barna 

színnel jelölve 

1-15. ábra: MTrT Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete – Tiszaföldvár részlet 

MTrT - Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterülettel érintett, de az 

adatszolgáltatás lehatárolását kell 

figyelembe venni 

 

 

A lehatárolást az OTrT módosítása 

felülírta. 

 

A hatályos településszerkezeti terv 

lehatárolást nem tartalmaz. 

Az OTrT felülírta az övezeti lehatárolást, az 

OTrT-ben szereplő lehatárolást, illetve a 

kapott adatszolgáltatás alapján kell 

figyelembe venni a településrendezési 

eszközök készítésekor. 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3.3. 

melléklet)– az ábrán sötétzöld és világoszöld színnel jelölve 

1-16. ábra: MTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület övezete – 
Tiszaföldvár részlet 

MTrT - Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterülettel érintett, de az 
adatszolgáltatás lehatárolását kell 
figyelembe venni 

 

 

A fogalomrendszert az OTrT felülírta (az új 

fogalom: kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület és erdőtelepítésre javasolt 

terület).  

A város közigazgatási területén található 

meglévő kevés erdőterület kiváló 

termőhelyi adottságú. A megyei terv a 

település területén erdőtelepítésre 

alkalmas területet alig, a meglévők 

közelében piciny foltokban jelöl. A hatályos 

településszerkezeti terv lehatárolást nem 

tartalmaz. 

Az OTrT-ben szereplő lehatárolást, illetve a kapott adatszolgáltatás alapján kell 

figyelembe venni a településrendezési eszközök készítésekor. Az erdőtelepítésre 

alkalmas területet övezeti lehatárolás nemcsak nevében, hanem lehatárolás tekintetében 

is eltér. 

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.4. melléklet) – az ábrán lila 

körrel jelölve 

1-17. ábra: MTrT Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete - Tiszaföldvár részlet 

MTrT Térségi komplex tájrehabilitációt 
igénylő terület övezettel a település 
érintett 

 

 

Az övezet általi kijelölésen bányászat céljára 

szolgáló különleges területet, ill. bányatelket 

(egykori téglagyár területe) a hatályos 

településszerkezeti terv.  

A településszerkezeti terv övezetre utaló 

lehatárolást nem tartalmaz. 
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Hatályos TSZT MTrT térségi övezet és Hatályos TSZT 
viszonya 

  

 

Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.5. melléklet)– az ábrán 

narancs és barna színnel jelölve 

1-18. ábra: MTrT Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete - Tiszaföldvár részlet 

MTrT Országos és térségi jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezete 

 

 

A megyei övezet a településre vonatkozóan 

csak térségi jelentőségű területeket jelöl. Az 

országos jelentőségű, illetve a térségi 

jelentőségű tájképvédelmi terület fogalmakat az 

OTrT módosítása megszüntette, a megyei terv 

szerinti lehatárolást felülírta. Fenti fogalmak 

helyébe egységesen a „tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő terület” lépett. 

Az új fogalommeghatározást, lehatárolást és az 

övezetben betartandó szabályokat ld. az OTrT-

vel foglalkozó fejezetben. 

A hatályos településszerkezeti terv a 

lehatárolást nem tartalmazza. 
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Rendszeresen belvízjárta terület és Nagyvízi meder övezete (3.12. melléklet) – középkék 

és sötétkék színnel jelölve 

1-19. ábra: MTrT Rendszeresen belvízjárta terület és Nagyvízi meder övezete - Tiszaföldvár részlet 

MTrT Rendszeresen belvízjárta terület 
övezettel és a Nagyvízi meder övezettel a 
település  érintett 

 

 

Tiszaföldvár közigazgatási területén 

nagyvízi meder (országos OTrT övezet) 

területek jelöltek, amellyek összhangban 

vannak az országos, hasonló kijelöléssel.  

A Belvízjárta terület övezete (Térségi 

övezet) csak északon érinti a települést a 

martfűi határ mentén. 

A kapott adatszolgáltatás alapján kell 

figyelembe venni a településrendezési 

eszközök készítésekor a Nagyvízi meder és 

a Belvízjárta terület övezetek lehatárolását. 

A hatályos településszerkezeti terv a 

lehatárolásokat nem tartalmazza. 

Hatályos TSZT MTrT térségi övezet – Belvízjárta terület) és 
Hatályos TSZT viszonya  

  

 

OTrT és MTrT övezeti érintettsége összefoglalva az OTrT módosítás 2014. január 1-

ei hatálybalépésével 

1-3. táblázat: Tiszaföldvár OTrT és MTrT övezeti érintettsége 

Az OTrT országos övezetei Érintettség Megjegyzés 

Az országos ökológiai hálózat övezete (3/1.) igen településrészeken koncentráltan 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
(3/2.) 

igen 
településrészeken koncentráltan 

és elszórtan 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/3.) igen 
településrészeken koncentráltan 

és elszórtan 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/4.) igen településrészeken elszórtan 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete (3/5.) 

igen településrészeken koncentráltan 

Világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezete (3/6.) 

nem - 

Országos vízminőség védelmi terület (3/7.) igen településrészeken koncentráltan 

Nagyvízi meder területének övezete (3/8.) igen településrészeken koncentráltan 

Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósítható vízkárelhárításicélú szükségtározók t-nek 
övezete (3./8.) 

nem - 
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Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (3./9.) nem  - 

Az MTrT övezetei   

3.1. melléklet:   

1.a. Magterület övezete (3/1. melléklet)  nem 
lehatárolás új adatszolgáltatás 

alapján 
1.b. Ökológiai folyosó övezete (3/1. melléklet)  igen 

1.c. Pufferterület övezete (3/1. melléklet)  nem 

3.2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

igen OTrT felülírta , lehatárolás új 
adatszolgáltatás alapján 

3.3. melléklet   

3.a. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 
övezete 

igen OTrT felülírta , lehatárolás új 
adatszolgáltatás alapján 

3.b. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete igen OTrT megszüntette 

       Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  
n.a. 

Új OTrT övezet, lehatárolás nem 
ismert, lehatárolás 

adatszolgáltatás alapján. 

3.4. melléklet   

4.a. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő 
terület övezete  

igen 
- 

4.b. Földtani veszélyforrás területének övezete (3/4. 
melléklet) 

nem 
- 

3.5. melléklet:   

5.a. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete (3/5. melléklet)  

nem 
OTrT megszüntette 

5.b. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete (3/5. melléklet)  

igen 
OTrT megszüntette 

3.6. melléklet:   

6.a. Világörökség és világörökség - várományos 
terület övezete  

nem 
- 

6.b. Történeti települési terület övezete (3/6. 
melléklet)  

nem 
OTrT megszüntette 

3.7. melléklet: Kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség - védelmi terület övezete  

nem 
OTrT megszüntette 

3.8. melléklet: Felszíni vizek vízminőség védelmi 
vízgyűjtő területének övezete  

nem 
OTrT megszüntette 

3.9. melléklet: Ásványi nyersanyag - gazdálkodási terület 
övezete 

nem 
OTrT átnevezte 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete n.a. OTrT új övezete 

3.10. melléklet   

10.a Együtt tervezhető térségek területe – nem OTrT megszüntette 

10.b Fejlesztési alközpont terület övezete –  nem OTrT megszüntette 

3.11. melléklet:   

11.a. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület 
övezete 

nem 
- 

11.b. Honvédelmi terület övezete nem - 

3.12. melléklet:   

12.a. Rendszeresen belvíz járta terület övezete igen  

12.b. Nagyvízi meder övezete  igen OTrT felülírta, országos 
övezet, új adatszolgáltatás 

alapján 

3.13. melléklet: Széleróziónak kitett terület övezete nem OTrT megszüntette 

Tanyás térség övezete n.a. új OTrT övezet, nem ismert, 
kijelölés új megyei TrT 

készítésekor  

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete  - új OTrT övezet, kijelölés új 
megyei TrT készítésekor, de 

most is érintett a Térségi 
komplex tájrehabilitációt igénylő 

terület övezetével 
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Sajátos megyei térségek 

Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó területrendezési terv 3. sz. melléklet az 

53/2011 (IV. 29.) számú határozathoz: a települések sajátos megyei térségekkel való 

érintettsége c. mellékletében Tiszaföldvár érintettsége a következőkben jelölt: (1-20. ábra) 

Településrendszer sajátos megyei térségein belül: 

o A gazdaságfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai 

o A turizmusfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai 

Természet- és tájvédelem sajátos megyei térségein belül:  

o Védett természeti területek 

o Natura 2000 természetmegőrzési területek 

o Natura 2000 madárvédelmi területek 

Környezet- és természeti erőforrásgazdálkodás sajátos megyei térségein belül  

o Komplex tájgazdálkodás térségei - Ártéri komplex tájgazdálkodás térsége 

o Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség 

o Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által érintett település 

o Borvidéki szőlőkataszter által érintett település  

o Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület – megyei ajánlott 

térségi lehatárolás  

A Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezetet az OTrT is 

tartalmazza az ajánlott megyei övezetek között. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat 

alá vonható terület övezetére vonatkozó OTrT előírás a településrendezési eszközökre 

vonatkozóan nem tartalmaz előírást, csak a megyei tervre vonatkozóan. 

27/D. §92 (1) A megye területrendezési tervében szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat 

alá vonható terület övezete kijelölhető. 

(2) A megye területrendezési terve - a települési térség védelme érdekében - a belterület 

határától legalább 1000 m, de legfeljebb 2000 m védőtávolságot határozhat meg, 

amelyen belül szélerőműpark nem létesíthető. 

1-20. ábra: Sajátos megyei térségekre vonatkozó megyei  ajánlások érintettsége Tiszaföldvárra vonatkozóan,– 
Tiszaföldvár részlet 
Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.1. mellékletéből 
Gazdaságfejlesztés térségei és 
térségi jelentőségű központjai 

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.2. mellékletéből 
Turizmusfejlesztés térségei és 
térségi jelentőségű központjai 

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.3. mellékletéből 
Érzékeny települési térségek 

   

   

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300026.TV#lbj91id32be
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Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.4. mellékletéből 
Védett természeti területek 

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.5. mellékletéből 
Natura 2000 természetmegőrzési 
területek 

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.6. mellékletéből 
Natura 2000 madárvédelmi 
területek 

 
 

 

 

   

   

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.7. mellékletéből 
Kiemelten fontos érzékeny 
természeti területek – nem 
érintett 

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.8. mellékletéből 
 (Komplex tájgazdálkodás 
térségei 

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.9. mellékletéből 
Nitrátérzékeny települések – 
nem érintett 

   

 

  
 

   

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.10. mellékletéből 
Térségi jelentőségű árutermelő 
mezőgazdasági terület 

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.11. mellékletéből 
Az Országos Gyümölcs 
Termőhely Kataszter által 
érintett település 

Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.13. mellékletéből 
Borvidéki szőlőkataszter által 
érintett települések 
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Kivonat a MTrT-hez ajánlások 
2.13. mellékletéből 
Szélerőmű elhelyezéséhez 
vizsgálat alá vonható terület 

 

 

53/2011. (IV. 29.) számú határozat 1. sz. melléklete minden térségi területfelhasználás és 

térségi övezet vonatkozásában meghatároz ajánlásokat, amelyeket a településfejlesztés 

és a településrendezés során egyaránt javasolt figyelembe kell venni. 

1.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti 

terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló - 

vonatkozó megállapításai 

Tiszaföldvár közigazgatásilag a következő 7 településsel határos: Martfű, Mezőhék, 

Öcsöd, Kunszentmárton, Cibakháza, Tiszajenő, Vezseny. A szomszédos településekkel 

legtöbb esetben a vonalas infrastruktúra, illetve az országos övezetek átfedése jelent 

közös pontot. Egyik esetben sincs információ arról, hogy a tervek tartalmaznának 

Tiszaföldvár város fejlesztését befolyásoló megállapításokat. A településrendezési, 

településszerkezeti tervek megalkotásával kapcsolatban a következő információk állnak 

rendelkezésre:  

Martfű: A településrendezési terv elfogadó rendelet: 7/2006. (IV.27.) Ökr. (legutóbbi 

módosítás: 14/2014. (VIII.06.) Ökr.), a településszerkezeti tervet elfogadó határozat: 

14/2006. (IV.27.) önk. hat. (legutóbbi módosítás: 156/2014. (VIII. 5.) önk. hat.).  

A településen az új településrendezési terv készítése folyamatban van. 

Martfű 

 
MTrT  http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

A település mezőgazdasági hasznosítású területekkel 
csatlakozik Tiszaföldvárhoz. A település fejlesztésre 
szánt gazdasági területei nem csatlakoznak 
Tiszaföldvár közigazgatási határához, azoktól távolabb 
találhatók. 
 
Tiszaföldvár fejlődését is befolyásoló tervezett céljaik, 
projektjeik: 

 logisztikai központ létrehozása  

 ipari park bővítése, infrastrukturális fejlesztése  

 turisztikai kapcsolatrendszer erősítése, fejlesztése 
(kikötőtér, turisztikai kerékpárút) 

 kereskedelmi központ jelleg erősítése, zöldség- és 
virágpiac kialakítása  

 belterületi utak fejlesztése  

http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/
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https://www.google.hu/maps 

 új szennyvíztisztító építése  

 épületenergetikai fejlesztések a középületekben  
 

Mezőhék: A településrendezési tervet elfogadó rendelet száma: 12/2007. (XII.21.), a 

településszerkezeti tervet elfogadó határozat száma: 70/2007. (XII.20.). A két település 

közötti összeköttetést a 4628 jelű Tiszaföldvár-Mezőtúr országos mellékút biztosítja. 

Mezőhék és Tiszaföldvár igazgatási határán általános mezőgazdasági területek (szántó 

területek) találhatóak. 

Mezőhék 

 
MTrT  http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

 

 
https://ww.google.hu/maps 

A település nagytáblás művelésű mezőgazdasági 
területekkel csatlakozik Tiszaföldvárhoz, melynek 
túloldalán mezőgazdasági hasznosítású területek 
találhatók. A TSZT részletei nem ismertek.  
 
Mezőhék Község Önkormányzatának a legfőbb 
fejlesztési céljai, amelyek pozitív hatással lehetnek 
Tiszaföldvárra is: 

 település biztonságos megközelítésének javítása, 
útépítés, utak szilárd burkolattal való ellátása, járdák 
burkolatának javítása 

 élhetőbb, szebb település kialakítása, turisztikai 
vonzerő növelése, lovas turizmus kialakítása, 
ifjúsági szálláshelyek kialakítása, nagykunsági 
főcsatorna turisztikai célú hasznosítása, termálvíz 
hasznosítási lehetőségek feltárása, 

 bel- és csapadékvíz elvezető rendszerének teljes 
kiépítése, felújítása  

 mezőgazdaság fejlesztése: feldolgozóüzemek 
létrehozása, bővítése, öntözés, vízgazdálkodás 
fejlesztése, III. Fűszerpaprika termesztő tájkörzet 
elismertetése 

 külterületi településrészek, tanyák 
megközelítésének javítása, tanyák villamosításának 
folytatása  

 

Öcsöd: A településrendezési eszközök (Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv) a 

legutóbb 3/2010./IV.12./ Ör. rendelettel módosított 18/2006. /IX. 25./ Ör. rendelettel 

kerültek elfogadása, a településszerkezeti terv elfogadása a 58/2002. (09.12.) számú 

határozattal történt (ennek legutóbbi módosításáról szóló határozat: 21/2010. (IV.07.) 

hat.). Tiszaföldvárral közös határszakaszon egyrészt a Körös egyik jobb oldali holtága 

(Őzén-zugi-Holt-Körös), másrészt az árvízvédelmi töltéstől északra eső területeken 

szántók találhatóak. 

 

http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/
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Öcsöd 

 
MTrT  http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

 
ps://ww.google.hu/maps 

A település a Körös mentén határos Tiszaföldvárral, 
amely a Köröshöz kötődő ökológiai hálózat része 
természetvédelmi területekkel. 
A természeti területek mindkét oldalán mezőgazdasági 
hasznosítású, területek találhatók. A TSZT részletei itt 
sem ismertek.  
 
Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának a legfőbb 
fejlesztési céljai: 

 megújuló energiák használata, közintézmények 
felújítása, játszótér, közösségi terek kialakítása  

 közlekedési infrastruktúra fejlesztése, közművek 
fejlesztése, korszerűsítése  

 munkahelyteremtés  

 Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki 
hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó 
települések szilárd hulladéklerakóinak térségi szintű 
rekultivációs programjában való részvétel  

 szennyvíztisztítás rendszerének kiépítése, 
belvízvédelmi rendszer kiépítése  

 Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program befejezése  

Kunszentmárton: A város 36/2009.(XII.11.) rendelete szól a Helyi Építési Szabályzatról 

és Szabályozási Tervéről, míg a 400/2009.(X.10.) határozattal került elfogadásra a teljes 

közterületére készült Településszerkezeti Terv. Őzén-zugi-Holt-Körös – Tiszaföldvárral és 

Öcsöddel együtt – Kunszermárton területére is benyúlik, de Tiszaföldvárral közös 

határszakasz a Gyügéri-csatona és Jó-kuti-csatorna mentén húzódik, amelyet általános 

mezőgazdasági területek (szántó területek) öveznek. A két település közötti 

összeköttetést a 442 jelű Szolnok-Kunszentmárton másodrendű főút biztosítja. 

Kunszentmárton 

 
MTrT  http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

 

Csak egy rövid szakaszon határos Tiszaföldvárral 
mezőgazdasági művelésű területekkel. 
Kunszentmárton olyan térségi központtá szeretne 
válni, mely maradéktalanul ellátja kistérségi központi 
szerepkörét a Tiszazugban saját, valamint 
vonzáskörzetének lakosságának igényeit kielégítve 
felel meg kisvárosi funkcióinak. Célja, hogy a mainál 
vonzóbb, versenyképes várossá fejlődjön, Tiszazug 
térség többi településével együttesen összefogva, 
idegenforgalmi szerepet töltsön be.  
 
A járásközpont fő fejlesztési céljai: 

 városi környezet és infrastruktúra fejlesztése,  

 gazdasági, természeti erőforrások dinamizálása,  

 humán erőforrások dinamizálása,  

 a város kistérségi kapcsolatainak erősítése.  

 a városrészek összehangolt fejlesztése  

 versenyképes helyi gazdaság  

 központi szerepköri intézményrendszer  
 

http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/
http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/
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A fejlesztési prioritások a következők:  

 Épített és természeti környezet minőségének 
javítása, műszaki infrastruktúra fejlesztése,  

 A helyi gazdaság fejlesztése és jövedelemtermelő 
képességének javítása. Mg-i feldolgozóipar 
újraélesztése. Környezetkímélő ipari tevékenységek 
letelepítése. Szennyvíziszap komposztálása. 

 A város ellátó és szolgáltatási rendszerének 
fejlesztése.  

 Egységes, harmonikus városkép kialakítása,  
építészeti értékek megőrzése 

 Infrastruktúra fejlesztése komplex közlekedési 
infrastruktúrafejlesztéssel, csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztéssel. 

 Turizmus fejlesztése, szálláshelyfejlesztés, városi 
strand gyógyászati célú fejlesztése.  

 Új városközpont kialakítása, közösségi terek 
fejlesztése. 

Cibakháza: A településrendezési eszközök (Helyi építési szabályzat, Szabályozási terv) 

elfogadó rendelet: 18/2004. (VII.30.) Ökr., a településszerkezeti tervet elfogadó határozat: 

60/2004. (VII.29.) önk. határozat. A településrendezési eszközök módosítása folyamatban 

van. Tiszaföldvár és Cibakháza belterülete között mindössze pár száz méter a távolság, a 

4633 - Martfű-Kunszentmárton összekötő út vonalától északra általános mezőgazdasági 

területeket találni a két település közös közigazgatási határvonala mentén, míg délre 

(Földvári út, Kurázsi Fő út) lényegében azonos karakterű, zártkert jellegű (szőlő- 

gyümölcsös) területek találhatóak, amelyek Tiszaföldváron azonban már a belterület 

részét képezik.  

Cibakháza 

 
MTrT  http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

 

 
ps://ww.google.hu/maps 

A nagyközség fejlesztési céljai: 

 Burkolt utak kiépítése, szennyvízcsatornázás a 
teljes belterületen  

 Energiatakarékos középületek, közintézmények 
kialakítása  

 Cibakházi Holt-Tisza, mint turisztikai attrakció 
megteremtése. Holt-Tisza rekultiváció, Holt-
Tiszához közeli terület turisztikai célú hasznosítása, 
Tiszamenti „ökosztráda” alrendszeréhez kapcsolódó 
klaszter kiépítésében való részvétel 

 Biomassza felhasználási lehetőségek feltárása, 
biomassza felhasználására energiatermelő üzem  

 Ivóvízminőség-javítás 

 Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése  

http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/
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Tiszajenő: A Helyi építési szabályzat, Szabályozási terv elfogadó rendelete: 15/2006. 

(VI.30.) Ökr. (módosítás: 14/2008. (IX.25.) Ökr.), a településszerkezeti tervet elfogadó 

határozat: 61/2006. (VI.29.) önk. hat. (módosítás: 86/2008. (IX. 11.) önk. hat.). A 

települések a Tisza folyóval határosak, a közös szakaszon nincs kiépített közlekedési 

infrastruktúra, a két település között közvetlen kapcsolat nincs.  

Tiszajenő 

 
MTrT  http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 
 

 
ps://ww.google.hu/maps 

A község a Tisza menti természetvédelmi területek 
révén kapcolódik Tiszaföldvárhoz. A közigazgatási 
határ a Tisza középvonalában húzódik, annak mindkét 
oldalán természetvédelmi területek, és mezőgazdasági 
művelésű területek találhatóak.  
 
Jövőképet szolgáló célkitűzések:  

 úthálózat fejlesztése, aszfaltozás, felújítása  

 közműhálózat fejlesztése: ivóvízhálózat fejlesztése, 
bővítése, rekonstrukciója, közvilágítási hálózat 
bővítése, csapadék- és belvíz elvezető árokrendszer 
kiépítése  

 intézményhálózat fejlesztése  

 vállalkozások segítése, ösztönzése  

 önálló hulladék-gazdálkodás (saját járművek és 
emberek)  

 új vállalkozói területek kijelölése, régiek 
felülvizsgálata, biokertészet program beindítása  

 kulturális célú fejlesztések, sportcentrum kialakítása  

 közösségi térrel kapcsolatos fejlesztések 

 

Vezseny: A településszerkezeti tervet a 24/2007. (VI.01.) önk. hat., míg a 

településrendezési tervet a 12/2007. (VI.01.) számú önkormányzati határozat hagyta jóvá, 

utóbbit 2015 évben módosították (7/2015.(IV.16.) rend.). A települések a Tisza folyóval 

határosak, így kompkapcsolat révén van közvetlen kapcsolat. A 2013-tól újra biztosított 

kompközlekedés mindkét település számára fontos. A Vásárhelyi terv 

továbbfejlesztéseként a településen a Tisza tervezett szabályozásával összefüggő 

árapasztó műtárgy építése tervezett. Ehhez kapcsolódóan a tiszaföldvári oldalon az 

árapasztó csatornával szemben töltésáthelyezés válik szükségessé. Az új műtárgy a 

tervek szerint a jelenlegi töltéstől kb. 200 méterre keleti irányban épül meg.  

 

Vezseny 

 
MTrT  http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/ 

A község TSZT-nek részletei nem ismertek. a Megyei 
területrendezési és területfejelsztési tervek alapján a 
település fejlesztési céljai nincsenek negatív hatással 
Tiszaföldvár fejlesztési szándékaira. A közigazgatási 
határ itt is a Tisza középvonalában húzódik, annak 
mindkét oldalán természetvédelmi területek, és 
mezőgazdasági művelésű területek találhatóak, 
amelyek fejlesztése a Tiszamenti „ökosztráda” 
alrendszeréhez kapcsolódó klaszter kiépítésében való 
részvétellel történhet.  
 
Jövőképet szolgáló célkitűzések: 

 ivóvízhálózat rekonstrukciója  

 bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése  

http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/
http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/
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 belterületi utak aszfaltozása  

 turizmus fellendítése, csónakkikötő kialakítása  

 munkahelyteremtő beruházások  
 

 

1-21. ábra: Tiszaföldvár városával határos települések 

 
Forrás: www.openstreetmap.hu 
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1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása  

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

Tiszaföldvár településfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról a város önkormányzati 

képviselőtestülete a 81./2003.(IV.30.) ÖKT. számú határozatával döntött. A koncepció 

tartalma és felépítése a hatályos szabályozásnak már nem felel meg, ezért a város új 

hosszú távú koncepció kidolgozása mellett döntött, melyhez a jelen megalapozó 

munkarész is segítséget nyújt. 

A 2003-as anyag a terület-felhasználással és a helyi építési szabályokkal kapcsolatos 

célokat tartalmazza, ám nem fogalmaz meg se konkrét időtávot, se jövőképet. A 

megjelenő célok némelyike, voltaképpen nem egy elérendő célt fogalmaz meg, hanem a 

szükséges, vagy éppen lehetséges tevékenységek felsorolását jelenti a következő 

területeken:  

 lakónépesség 

 igazgatási terület, közigazgatási határok 

 intézményhálózat (intézményenkénti alábontásban) 

 terület-felhasználás (kategóriánként) 

 településszerkezet (közlekedés; közművek; hírközlés, távközlés; telekstruktúra) 

A fenti témakörökön túl építési szabályozási irányelveket is rögzít a dokumentum, illetve a 

helyi jogszabályok felülvizsgálatára, kialakítására is utasításokat fogalmaz meg.  

1.5.2 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia vonatkozó megállapításai 

Tiszaföldvár nem rendelkezik Integrált Városfejlesztési Stratégiával.  

1.5.3 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A városfejlesztéssel összefüggő szerződések létrejöttének elsődleges célja az egyes, 

településrendezési eszközökben (településszerkezeti tervben, helyi építési 

szabályzatban, szabályozási tervben) rögzített célok megvalósítására irányuló 

településfejlesztési törekvések jogi, pénzügyi, időbeli és műszaki részleteinek külön 

megállapodásban történő rögzítése és összehangolása, a településrendezési eszközök 

megfelelő előkészítésének és a közterületek, utak és közművek kiépítésének érdekében. 

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testület a Településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát a 

328/2015.(XI.26.) számú határozattal fogadta el. 

Az elmúlt években az önkormányzat jelentősebb városfejlesztési akcióhoz kapcsolható, 

infrastruktúra kiépítésre vonatkozó településrendezési szerződést fejlesztésében érdekelt 

beruházóval nem kötött. Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 

finanszírozási szerződés ugyan volt, ám ez a tervmódosítás időközben elfogadásra került. 

Jelenleg hatályos szerződés a településfejlesztési koncepció és integrált 

településfejlesztési stratégia kidolgozására vonatkozik, párhuzamosan folyó, vagy induló 

településrendezési tervmódosítás vagy új településrendezési terv kidolgozására 

vonatkozó szerződés nincs, az utóbbira a kiválasztás, szerződéskötés a közeljövőben 

tervezett. 
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1.6 A település településrendezési tervi előzményeinek 

vizsgálata  

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Tiszaföldvár Város Önkormányzati Képviselőtestülete „A helyi önkormányzatokról” szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben és 16. § (1) bekezdés 

szerinti jogkörben, valamint „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény (továbbiakban : Étv.) 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben az építés 

helyi rendjének megállapítása céljából alkotta meg Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 

szóló 48/2004. (VIII.11.) ÖR számú rendeletét, a településszerkezeti tervet jóváhagyó 

Képviselő-testületi határozat száma pedig: 207/2004. (VIII.11) ÖKT. A 28/2009. (IX.24.) 

számú és a 24/2009. (IX.15.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított helyi építési 

szabályzat és a 308/2009. (IX.24.) számú határozattal módosított településszerkezeti terv 

az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel 

szabályozza a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, 

továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a 

telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket. 

Az általános rendezési terv által meghatározott, történelmileg kialakult területfelhasználást 

fordította át a 2003-ban jóváhagyott TSZT a hatályos építési jogszabályoknak 

megfelelően. A ’90-es években született, de nem igazolt elképzeléseket a terv nem vitte 

tovább, azonban a központi belterületre vonatkozó, peremterületek fejlesztésére és 

rendezésére vonatkozó célokat megtartotta.  

A 2009. évi módosítás során a MTrT és az OTrT vonatkozó előírásainak vizsgálatára a 

módosítással érintett területek kapcsán sor került. Új beépítésre szánt területek nem 

kerültek kijelölésre, a kijelölt területek részben (az 5176 helyrajzi számú Kurázsi szőlő 

úttól nyugatra) hagyományosan vidékies települési térségbe, részben (az úttól keletre) 

pedig városias települési térségbe tartoztak. A tervezett módosítások területei az OTrT-

ben települési térségbe voltak sorolva, és a TSZT szerint részben sem estek egyetlen 

országos övezetbe sem, így a tervezői nyilatkozat szerint a tervezett módosítások nem 

ütköznek az OTrT előírásaival. 

A hatályos TSZT újraértékelte a közlekedési problémákat az elkerülő úttal és a bejövő 

utak csomópontjaival kapcsolatban. Megpróbálta rendezni a tanyás területek fejlesztési és 

rendezési igényeit, valamint városias és falusias lakóterületek átmenet nélküli övezetének 

problémáját. A korábbi TSZT kevésbé foglalkozott a rekreációs, üdülési lehetőségekkel, 

ezek szabályozása megjelentek a településrendezési eszközökben. Hangsúlyt fektetett az 

élhető és fenntartható város kialakítására mind a lakókörnyezet, mind a természeti 

környezet vonatkozásában a lehetőségek kihasználásával. 

A TSZT és SZT 2009 óta történt módosításai nincsenek egybeszerkesztve, ugyanakkor a 

HÉSZ szövegezése egységes szerkezetbe van foglalva. A településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat, szabályozási terv elektronikus formában a város honlapján 

(www.tiszafoldvar.hu) elérhetőek. 

A város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát indokolja, hogy az építésügyet 

érintő országos jogszabályi változások szerint a hatályos településrendezési eszközök 

2018. december 31.-ig alkalmazhatók és csak 2016. december 31.-ig módosíthatóak.  
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1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

A 2009-ben módosított településszerkezeti terv alátámasztó munkarésze, illetve erre 

alapozott leíró részében megfogalmazott megállapítások és ennek térképi ábrázolási 

módja egyrészt az akkor meg lévő, megtartandó, másrészt a tervezett, javasolt 

állapotokat tükrözik (1-22. ábra).  

Az településszerkezeti tervben szereplő javasolt elemek közül az elmúlt évek fejlesztései 

révén voltak olyanok, amelyek részben vagy egészben meg tudtak valósulni, akadnak 

olyan területek is ahol még elmaradások vannak, illetve némely esetben csak az elmúlt 

időszakban fogalmazódott meg a fejlesztési igény, amely átvezetése nem történt meg.  

A hatályos településszerkezeti tervben megvalósításra tervezett elemek vizsgálata: 

1. Tervezett, javasolt fejlesztési elem: Település belterületi határvonalának módosulása 

(strand, a két vasútállomás környékén kijelölt részek) 

megvalósult: igen  

A földhivatali eljárás jogerős lezárása megtörtént 

2. Tervezett, javasolt fejlesztési elem: Tervezett új utak építési területével érintett telkek 

illetve telekrészek, továbbá a 4001 helyrajzi számú földrészlet érintett részének 

területfelhasználási módjának változása falusias lakóterületről közúti közlekedési 

területre 

megvalósult: részben 

A szabályozási tervre a javaslat átvezetésre került (4001 hrsz. kivételével). A 

földhivatali nyilvántartás szerint az átvezetett telkek jelenleg kivett, beépítetlen 

területnek minősülnek. A helyrajzi számok összevonása és az úttá minősítési eljárás 

még hátravan.  

3. Tervezett, javasolt fejlesztési elem: A település közművel el nem látott vagy hiányosan 

ellátott részeinek fejlesztése, a településszerkezeti terven jelölt tervezett elemek 

kiépítése: 

− szennyvíz főgyűjtő csatorna  

− csapadékvízelvezető főárok, zárt csapadékvíz csatorna, csapadékvíz átemelők  

− árvízvédelmi fővédtöltés 

megvalósult: részben 

A 2007-2008 évben pályázati forrásból megvalósult Szennyvíztisztító telep 

intenzifikációs bővítése projekt során az összkapacitás 400 m3/napról 1200 m3/napra 

növekedett. A technológia korszerűsítése, hálózatba átemelők beépítése mellett a 

terven jelölt szennyvíz főgyűjtő csatorna is megvalósult. 

Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) finanszírozásával 2013 második felében a 

Tiszaföldvár belterületi csapadékvíz elvezetése projekt keretében a Nefelejcs út 

térsége, a Kerékpárút térsége, az Aranykert út és a Révay Intézet területe, valamint a 

Döbrei János út és térsége megvalósulási helyszíneken összesen 2,3 km zárt 

csatorna, 4,5 km nyílt felszínű burkolt csatorna valamint 3,6 km nyomócső és drén, 2 

db átemelő került elhelyezésére. A megvalósulás pontosított tervek alapján történt, 

ami több esetben eltér a szerkezeti terven jelöltektől.  
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Az árvízvédelmi fejlesztések nem önkormányzati hatáskörűek, a tervezett nyomvonal 

módosítás még nem valósult meg.  

Mindemellett olyan kapcsolódó fejlesztések is megvalósultak az elmúlt években, 

amelyek a településszerkezeti terv rajzi munkarészén nem jelennek meg tervezett 

elemként (pl. Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen, 

2010-2014, KEOP; vízhálózatban új pár száz méteres szakaszok: Ivóvízminőség 

Javító Program (nagyprojekt) keretében, kivitelezés: 2014-2015, KEOP; Hulladéktelep 

rekultiváció, 2008-2014, KEOP). 

4. Tervezett, javasolt fejlesztési elem: Az újonnan beépítendő területek közművesítése 

megvalósult: nem 

Fejlesztői, beruházói igények nem voltak, így az elmúlt időszakban fejlesztés e téren 

nem történt. 

5. Tervezett, javasolt fejlesztési elem: A közlekedési hálózat fejlesztése:  

− a tervezett kerékpárutak, 

− a déli városrész tervezett gyűjtőútjai, illetve a meglévő utak lehetőség szerinti 

szélesítése, 

− a Kürti út és a szomszédos lakóutcák összekötési lehetőségének biztosítása 

− komphoz vezető út korszerűsítése, országos összekötő út kategóriába 

sorolása 

− külterületi utak kiépítése 

− csomóponti javaslatok 5 db, ebből körforgalom  

o Kossuth Lajos út, Mártírok út, Virág út kereszteződése 

o Ókincsem Fő út, Döbrei János út, Kürti út kereszteződése 

megvalósult: részben 

A szerkezeti terven jelölt kerékpárutakból 2009-2011 között a Nefelejcs u. és az 

Ókincsem II. út közötti szakasz sikerült kiépíteni. A beruházás az Észak-alföldi 

Operatív Programból támogatást kapott Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén 

c. projekt keretében valósult meg. 

A közlekedési hálózat további tervezett, javasolt továbbfejlesztési elemeiből a déli 

városrész tervezett gyűjtőútjainak szabályozásában, kisajátításában volt előrelépés. 

Habár a tervezett utak eddig nem valósultak meg, a belterület úthálózatának szilárd 

burkolattal történő kiépítésében történtek előrelépések az elmúlt időszakban (pl. 2006-

ban 21,5 km, 2007-ben 6 km, 2008-ban 3,8 km, 2009-ben 2,6 km).  

Mivel a terv készítésekor a közúti tömegközlekedési szolgáltató konkrét fejlesztési 

elképzeléseiben nem szerepelt, így nem jelenik meg tervezett elemként az új 

buszpályaudvar létesítésére. 2011-2014 között azonban történt e téren változás, és az 

ÉÁOP-ban támogatást nyert Autóbusz pályaudvar építése Tiszaföldvár belterületén c. 

projekt eredményeként felépült a városközponti elhelyezkedésű pályaudvar.  
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6. Tervezett, javasolt fejlesztési elem: Természeti területek kijelölése, régészeti védelmi 

javaslatok 

megvalósult: nem 

A településszerkezeti tervben javasolt új természeti terület kijelölése nem történt meg 

(Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek jelölése pedig 

pontatlan). Az építési szabályzat alapján építési tilalommal érintett terület Tiszaföldvár 

területén nincsen, így az örökségvédelmi hatástanulmányban régészeti oldalról a 

településrendezési terv szempontjából építési tilalom alá javasolt lelőhelyek sem 

kerültek ilyen típusú védelem alá.  

A településrendezési eszközök, és ezen belül a településszerkezeti terv felülvizsgálatát a 

már említett az építésügyet érintő országos jogszabályi változásokon túl indokolja, hogy 

javításra kerüljenek a pontatlan jelölések, rögzítésre kerüljenek a megvalósult és jövőben 

tervezett elemek, vagy például a tervezési összhang szemléltetésére jelölve legyenek a 

jelenleg hatályos országos övezeti, megyei lehatárolások.  

 

1-22.ábra: Hatályos településszerkezeti terv  
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1.7 A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség 

1.7.1.1 Tiszaföldvár népességének alakulása – összehasonlítás és hosszabb távú idősor  

Tiszaföldvár népessége a 2011-es népszámláláskor 11 129 fő volt. A Népszámlálás 

évében a Kunszentmártoni járás össznépessége 36 147 fő volt, amelynek 30,78%-a élt 

Tiszaföldváron. A lakónépesség számának változását település szinten 1970-es 

Népszámlálás óta méri a Központi Statisztikai Hivatal. Nagyobb léptékben, települési 

összehasonlításban 40 évet tudunk tehát adathiba nélkül lekövetni. Összehasonlásként a 

Tiszaföldvárt magában foglaló Kunszentmártoni járás településeit tekintjük át, amelyek 

hasonló gazdasági, társadalmi közegben változtak a négy évtized során, mint maga 

Tiszaföldvár város.  

1-23. ábra: A Kunszentmártoni járás településeinek lakónépessége 1970, 1980, 1990, 2001 és 2011 
népszámlálások évében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH  

A Népszámlálások adatait vizsgálva látható, hogy a kiinduló 1970-es állapothoz képest 

minden vizsgált településnek csökkent a lakónépessége. A mai járás területén a 

legjelentősebb a csökkenés Nagyréven, míg a legkisebb mértékű csökkenés 

Cserkeszőlőn (93%), Tiszaföldváron (89,07%) és Cibakházán (84,72%) történt, mivel az 

arány értékek itt a legmagasabbak. A népesség abszolút csökkenése a vizsgált 40 év 

alatt Tiszaföldváron kedvezőbben alakult, mint a járási átlag (77,76%) és mint a járási 

központ (Kunszentmárton) lakónépesség csökkenésének mértéke (80,34%).  
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További fontos nagyobb léptékű demográfiai változásra hívja fel a figyelmet Tiszaföldvár 

vonatkozásában az 1-23. ábra. Az egyes népszámlálások között Tiszaföldvár népessége 

nem egyenletesen csökkent. A rendszerváltás évtizedében a gazdaságilag kevéssé 

prosperáló területeken (mint a Tiszazug) jellemzővé vált a népességcsökkenés, a 

fokozódó elvándorlás, és az életszínvonal csökkenés miatt felerősödő negatív 

természetes szaporodás (fogyás) miatt. Tiszaföldváron mindeközben 

népességnövekedés történt.  

A 1-24. ábra szerint 2001-es Népszámláláskor mért lakónépesség szám a 1990-es 

értékhez képest a Kunszentmártoni járásban csupán két településen nőtt. Ezek 

Tiszaföldvár és Cibakháza. A növekedés ugyan minimális volt (101,14% és 101,83%), de 

az 1990-es évtizedben a járáson belül egyedül e két településen nem csökkent a 

lakosság száma. Ez a változás ugyanakkor – az elmondások szerint – nem minőségi 

lakosságcserét és növekedést hozott, hanem éppen ellenkezőleg, ebben az évtizedben 

sok társadalmilag lecsúszott egyén és család telepedett le, leginkább a Homok városrész 

elhagyatott házaiban.  

1-24. ábra: Népesség aránya a korábbi népszámláláskor mért lakónépesség számához képest (1990-2001) és 
(2001-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH  

2001 és 2011 között a növekedés megtorpant, majd negatívba fordult: Tiszaföldváron 

2011-ben a 2001-es lakosságának 92,94%-a élt. (Cibakházán nem volt ilyen mérvű a 

csökkenés). A kistérségben 2001 és 2011 között egyedül Cserkeszőlő növelte 

népességszámát (102,06%-os növekedés) jelentős idegenforgalmi fejlesztéseinek 

köszönhetően (fürdőfejlesztés).  

1.7.1.2 Tiszaföldvár állandó és lakónépességének alakulása 2000-től napjainkig 

Tiszaföldvár lakónépessége 2014 végén 10 878 fő, míg állandó népessége 11 245 fő 

volt. A lakó- és állandó népesség száma nem szükségszerűen egyezik. Minél jobban 

közelít a két szám, annál több bejelentett lakos él életvitelszerűen a településen. Ritka 

jelenség, hogy a lakónépesség száma meghaladja az állandó népesség számát, ilyen 

nem volt tapasztalható Tiszaföldváron az elmúlt 15 évben. Jellemző trend ugyanakkor, 

hogy a lakónépesség száma egyre inkább elmarad az állandó népességétől, míg 

mindkettő tendenciózusan csökken.  
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1-25. ábra: Tiszaföldvár lakónépessége és állandó népességének alakulása 2000 és 2014 között 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

1-26. ábra: A lakónépesség az állandó népesség %-ában 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

Az elmúlt 15 évben a lakónépesség és az állandó népesség száma 2003-ban volt a 

legközelebb egymáshoz, akkor a lakónépesség az állandó népesség 99,93%-t tette ki (1-

25. ábra). Az arány ezután fokozatosan csökkent, azaz a két érték távolodott egymástól, 

míg kisebb javulás után (2011) 2014-ben az állandó népesség csupán 96,66%-a élt 

Tiszaföldváron életvitelszerűen (1-26. ábra). Ennek valószínűsíthető oka, hogy növekszik 

a munkalehetőséget kereső aktív korú lakosság ideiglenes elvándorlása más hazai 

városokba vagy külföldre.  

Tiszaföldváron 2000-ben az állandó népesség 12 091 fő, míg a lakónépesség 12 077 fő 

volt. 2014-ben lakónépesség 10 878 fő, míg állandó népessége 11 245 fő volt. 2014-ben 

az állandó népesség a 2000-es szám 93%-a, míg a lakónépesség a 2000-es érték 

90,07%-a volt.  

A lakónépesség abszolút számának 2000 és 2014 közötti változása az 1-25. ábrán 

követhető nyomon. Az 1-27. ábra ugyanakkor azt jelzi, hogy miként viszonyul az egyes 

évek lakónépesség száma az előző évéhez (százalékos arány). Az elmúlt 15 évben 

nagyobb léptékű csökkenés történt 2004-ben (a 2003-as népességhez képest) majd még 

ennél is jelentősebb volt a 2008-as csökkenés (a 2007-es népességhez képest). Átmeneti 

javulást követően – amikor 2011-ben ugyannyi volt a lakónépesség száma, mint 2010-ben 

(azaz nem csökkent) – minden évben egyre nagyobb mértékű a lakónépesség apadása a 

megelőző évhez viszonyítva. 2014-ben 2013-es lakónépesség 98,16%-a élt 

Tiszaföldváron.  
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1-27. ábra: Az adott év lakónépességének a megelőző évhez viszonyított aránya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

1.7.1.3 Az állandó népesség korcsoportok szerinti megoszlása  

Tiszaföldvár csökkenő népességszám mellett elöregedő tendenciát mutat. Az 1-28. ábra 

szerint a korcsoportok belső aránya jelentősen átalakult. Ez leginkább a 60 év feletti 

korcsoport arányának látványos növekedésében nyilvánul meg. E korcsoport 2000-ben 

19,7%-át, míg 2014-ben 24%-át tette ki az állandó népességnek.  

1-28. ábra: Az állandó népesség korcsoportok szerinti megoszlása 2000 és 2014 között Tiszaföldváron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

Mindeközben a 17 év alatti korcsoportok mindegyikének belső aránya fokozatosan 

csökkent. A mindenkori 0-3 évesek aránya 2,8%-ról 2,5%-ra, 3-5 évesek aránya 3,7%-ról 

2,7%-ra, 6-13 éveseké pedig 10,3%-ról 8,1%-ra csökkent 2000 és 2014 között.  
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1-29. ábra: A gyermek- (0-14 év) fiatal- (15-17 év), közép- (18-59 év), valamint az időskorú (60-x év) népesség 
aránya 2000, 2005, 2010 és 2014-ben Tiszaföldvár állandó népességén belül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

Az összehasonlító ábrasor 5 évente mutatja be a jellemző korcsoportok megoszlására 

vonatkozó állapotot. Látványosan kiolvasható az öregedés tendenciája (1-29. ábra). 

2014-ben Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának korszerkezet csak annyiban 

különbözött Tiszaföldvárétól, hogy a 60 év felettiek aránya egy százalékkal volt magasabb 

és a 15-17 éves korosztály ugyanennyivel alacsonyabb (a megye korszerkezete 

megegyezett az országos korszerkezettel).  

1-30. ábra: Az öregedési index értéke Tiszaföldváron (2000-2014) 

 

Az öregedési index5 értéke a 65 

évnél idősebb és a 14 éves és annál 

fiatalabb korcsoport egymáshoz 

viszonyított arányát mutatja. 

Estünkben a KSH adatszolgáltatás 

jellege miatt a 60 évnél idősebb 

korcsoport értékeivel dolgoztunk (1-30. 

ábra). Az egészséges 

korszerkezetben az arányszám (index) 

értéke közelít a 100-hoz. 

Tiszaföldváron 2000-ben az index értéke 108,9 volt, míg 2014-re fokozatosan 167-re 

növekedett. Összehasonlításként a megegyező módon számított megyei öregedési index 

értéke 2014-ben 172 volt, az országos pedig 171.  

                                                             
5 A népesség idősödésének egyik gyakran használt mérőszáma az öregedési index, amely egyben a jövőbeni 
tendenciákat vetíti előre. Az öregedési index a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek (65 évesek 
és annál idősebbek) arányát mutatja. (http://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/18-oregedesi-index) 
Esetünkben a 60 felettiek arányát viszonyítottuk a 14 évesnél fiatalabb népességhez. 
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Mind a korszerkezet, mint pedig az öregedési index alapján elmondható, hogy 

Tiszaföldvár korstruktúrája elöregedő, bár minimálisan kedvezőbb képet mutat 

(fiatalosabb), mint ami a megye, vagy az ország esetében tapasztalható.  

1.7.1.4 Az állandó népesség nemek szerinti megoszlása  

Az állandó népesség nemek szerinti megoszlására az egyenlőtlenség jellemző. 

Tiszaföldváron 2014-ben az állandó népességen belül a férfiak aránya 48,8% a nőké 

pedig 51,2% volt, ami szinte megegyezik Jász-Nagykun-Szolnok megye értékeivel: 

48,09% és 51,91%. Országos szinten az arány kevéssé volt kiegyensúlyozott férfiak: 

47,62%, míg a nők 52,35%-ot képviselnek a lakónépességen belül.  

Tiszaföldváron a nők és férfiak abszolút száma egyaránt csökkent az elmúlt 15 évben (1-

31. a.) ábra), ugyanakkor a mindenkori népességen belüli arányuk évről évre változott. 

Erre vonatkozóan nincs kimutatható tendencia: a legnagyobb arányeltolódás 2001-ben és 

2010-ben figyelhető meg, míg az utóbbi években a kiegyenlítődés felé hatott a két 

arányszám (1-31. b.) ábra).  

1-31. ábra: a) Férfiak és nők számának változása Tiszaföldváron 2001-2014 és a b.) Férfi-nő arány változása 
Tiszaföldváron (2001-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

1-32. ábra: A munkaképes és nyugdíjas korú állandó népesség arányának alakulása nemek szerint (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 
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Az állandó népességen belül az aktív korú férfiak és nők aránya a férfiakon és nőkön 

belül alig változott az elmúlt 15 évben – a nőknél figyelhető meg kisebb mértékű 

csökkenés (1-32. ábra). A nyugdíjas korúak aránya ugyanakkor 2000 és 2014 között 

minkét nem esetében növekedett: a nőknél (55 év felett) 29,16%-ról 35,46%-ra a 

férfiakéban (60 év felett) 15,8%-ról 19,12%-ra emelkedett.  

1.7.1.5 Népesség mobilitás (születések, halálozások, vándorlás)  

A népességszám változása két fő tényezőből áll össze: a természetes szaporodás és a 

vándorlási egyenleg. A természetes szaporodás az élve születések és halálozások 

számának különbsége, amit az összehasonlíthatóság miatt ezrelékben adunk meg (ezer 

lakosra jutó születések, ill. halálozások száma). A 1-4. táblázat a természetes 

szaporodás tiszaföldvári adatait dolgozza fel abszolút és viszonyszámokkal a 2000 és 

2014 közötti időszakra.  

Az élveszülések abszolút száma az elmúlt 15 évben évi 77 és 115 fő között változott, az 

ezer főre jutó születések száma (születési ráta) 6,8 és 9,75 között ingadozott 2000 és 

2014 között. 2014-ben a születési ráta 8,64 volt.  

A halálozások abszolút száma évente 127 és 187 fő között alakult a vizsgált időszakban. 

A halálozási ráta 10,52 és 17,19 között változott. A legkedvezőtlenebb év mind abszolút 

mind relatív értelemben a 2014-es év volt a halálozások vonatkozásában.  

1-4. táblázat: Népesség mobilitás Tiszaföldváron (születések, halálozás, természetes szaporodás) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

A természetes szaporodás ezrelékes értéke (azaz a születés és halálozások 

különbségének ezer főre jutó száma) 2000 és 2014 között 2000-ben volt a legkedvezőbb. 

Ebben az évben -2,32 ezrelékes volt a természetes szaporodás, negatív előjelű, azaz 

természetes fogyásról beszélünk. A természetes szaporodás értéke nem fordult pozitívba 

azóta sem, azaz pozitív előjelű természetes szaporodásról az elmúlt 15 évben nem 

beszélhetünk. A legkedvezőtlenebb értékű fogyás 2014-ben volt tapasztalható. Ebben az 

évben a szokatlanul magas halálozási ráta okozta a rendkívül kedvezőtlen értéket, mivel a 

születési ráta közel akkora volt, mint 2013-ban.  

Lakónépesség 

száma az év 

végén (fő)

Élve-

születések 

száma (fő)  

Élve-

születések 

(ezrelék) 

Halálozáso

k száma 

(fő) 

Halálozások  

(ezrelék) 

Természetes 

szaporodás 

(ezrelék)

2000. év 12077 99 8,20 127 10,52 -2,32

2001. év 12068 111 9,20 152 12,60 -3,40

2002. év 12039 114 9,47 144 11,96 -2,49

2003. év 12018 93 7,74 166 13,81 -6,07

2004. év 11889 103 8,66 157 13,21 -4,54

2005. év 11798 115 9,75 152 12,88 -3,14

2006. év 11788 113 9,59 151 12,81 -3,22

2007. év 11719 111 9,47 143 12,20 -2,73

2008. év 11548 108 9,35 170 14,72 -5,37

2009. év 11455 109 9,52 167 14,58 -5,06

2010. év 11323 93 8,21 173 15,28 -7,07

2011. év 11323 77 6,80 160 14,13 -7,33

2012. év 11227 104 9,26 165 14,70 -5,43

2013. év 11082 96 8,66 182 16,42 -7,76

2014. év 10878 94 8,64 187 17,19 -8,55
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A vándorlási egyenleg az odavándorlások és elvándorlások különbsége. A feldolgozott 

adatok tartalmazzák az ideiglenes vándorlási adatokat is. Az elmúlt 15 évben a vándorlási 

egyenleg hol nyereség, hol veszteség formájában jelentkezett, ugyanakkor jellemző, hogy 

2007 óta folyamatosan vándorlási veszteségről beszélünk, azaz negatív a 

vándorlási egyenleg 1-5. táblázat és 1-33. ábra). 

1-5. táblázat: Népesség mobilitás Tiszaföldváron (vándorlás) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

A 1-5. táblázat adatai szerint legjelentősebb vándorlási veszteség 2008-ban, 2011-ben és 

2014-ben volt jellemző mindhárom évben 10 felett volt a vándorlási veszteség 1000 

lakosra vetített száma. Az okok 2008-ban minden bizonnyal a gazdasági válság helyi 

következményeire vezethetőek vissza, azaz a megszűnő munkahelyek miatt az aktív korú 

népesség máshol keresett munkát, illetve az odavándorlás abszolút értéke is jelentősen 

megcsappan ugyanebből az okból. 2011-ben és 2014-ben nem volt különösebb ok, a 

máshol teremtett munkahelyek miatt történhettek az elköltözések, ezeknek az elszívó 

hatása érvényesült, pl. Kecskemét.  

1-33. ábra: Természetes szaporodás viszonyszámai Tiszaföldvár 2000-2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 
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2000. év 12077 641 53,08 505 41,82 136 11,26

2001. év 12068 493 40,85 483 40,02 10 0,83

2002. év 12039 488 40,53 482 40,04 6 0,50

2003. év 12018 588 48,93 534 44,43 54 4,49

2004. év 11889 466 39,20 529 44,49 -63 -5,30

2005. év 11798 543 46,02 596 50,52 -53 -4,49

2006. év 11788 568 48,18 540 45,81 28 2,38

2007. év 11719 558 47,61 612 52,22 -54 -4,61

2008. év 11548 362 31,35 479 41,48 -117 -10,13

2009. év 11455 443 38,67 476 41,55 -33 -2,88

2010. év 11323 347 30,65 413 36,47 -66 -5,83

2011. év 11323 483 42,66 600 52,99 -117 -10,33

2012. év 11227 492 43,82 531 47,30 -39 -3,47

2013. év 11082 461 41,60 516 46,56 -55 -4,96

2014. év 10878 522 47,99 637 58,56 -115 -10,57
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Az 1-33. ábrán szereplő diagram a népesség mozgalom adatait dolgozza fel (minden 

esetben 1000 főre vonatkoztatott relatív értékeket használva).  

Látható, hogy 2006-os évet követően mind a természetes szaporodás mind pedig a 

vándorlási egyenleg tartósan negatív értékű, ami felgyorsította Tiszaföldvár 

népességvesztését az elmúlt néhány évben. Összességében az elemzett tényezők 

együttes hatása vezetett a 1-33. ábrán bemutatott állandó népesség abszolút számát 

érintő jelentős változáshoz. 

1.7.1.6 Nemzetiségi összetétel, vallás  

Tiszaföldvár népessége 2011-ben a Népszámlálás évében 11 129 fő volt. A nemzetiségi 

és vallási hovatartozásra vonatkozó információkat települési szinten a KSH a 

Népszámlálás adatai alapján biztosít. A nemzetiségi és vallási hovatartozásra vonatkozó 

személyes információ esetében a válaszadás nem kötelező6. Ezen felül egyedi 

tanulmányok jelenthetnek adatforrást az ilyen jellegű elemzésekhez, illetve a helyi 

nemzetiségi/kisebbségi önkormányzatok rendelkeznek nem hivatalos adatokkal.  

2011-ben a hazai nemzetiségek együttes száma 318 fő volt Tiszaföldváron. Ez a teljes 

népesség csupán 2,8%-a (a válaszadók 3,3%-a). A Kunszentmártoni járásban ez az 

arány 3,8%-os, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 5,7%-os.  

Tiszaföldváron a hazai nemzetiségeken belül legnagyobb számban a cigány (romani, 

beás) népesség képviselteti magát: 238 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek 

(lakónépesség 2,1%-a). Ez a szám az összes Tiszaföldváron élő hazai nemzetiség 75%-

a. A járásban 3,1% a megyében pedig 4,9% a cigány nemzetiség aránya a 

lakónépességen belül.  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője szerint ez az arány ennél jóval magasabb: 

kb. a népesség 10%-a. Véleménye szerint a 2001-es cigánynépességhez képest 

növekedés következett be, ami nem kimutatható ki a statisztikák alapján.  

Tiszaföldváron nagyobb számban, (de 50 fő alatt) találjuk a német és román 

nemzetiségűeket, míg a szerb és szlovák nemzetiségűek száma 10 fő alatti volt. A nem 

hazai nemzetiségek száma 50 fő alatti (47 fő) a városban 2011-ben.  

Általában elmondható tehát, hogy a statisztikai adatok szerint a városban a hazai 

nemzetiségek nem képviseltetik nagy számban magukat. Kisebbségi önkormányzata a 

cigány kisebbségnek van Tiszaföldváron (lásd alább 1.7.4.1 fejezet)  

A tiszaföldvári lakónépesség 13%-a katolikus, ugyancsak 13%-a református. A lakosok 

43%-a nem tartozik vallási közösséghez, felekezethez és 27%-uk nem kívánt válaszolni a 

kérdésre a népszámlálás során. A lakosság további része kisebb vallási közösségekhez 

tartozik vagy ateista.  

 

 

 

                                                             
6 KSH - A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyike szerint  
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1.7.2 Képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.2.1 A népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása  

Tiszaföldvár népességének iskolai végzettség szerinti megoszlása a megfelelő 

korcsoportokban a legutóbbi két Népszámlálás évében (2001 és 2011) az alábbiak szerint 

alakult (1-6. táblázat).  

Összehasonításként elmondható, hogy az alap-, közép- és felsőfokú végzettségűek 

aránya Jász-Nagykun-Szolnok megyében magasabb (kedvezőbb), míg a 

Kunszentmártoni kistérségben átlagosan alacsonyabb (kedvezőtlenebb) arányokat 

mutatott, mint Tiszaföldváron úgy 2001-ben, mint 2011-ben. 

1-6. táblázat: A népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása 2011-ben 

változás változás változás változás

2001 2011 2011-2001 2001 2011 2011-2001 2001 2011 2011-2001 2001 2011 2011-2001

Tiszaföldvár 
0,4 0,8 0,4 84 92,2 8,2 22,6 31,6 9,0 6 8,6 2,6

Kunszentmártoni 

járás 0,5 0,7 0,2 81,5 91,2 9,7 20,9 30,6 9,7 5,4 8,2 2,8

Jász-Nagykun-

Szolnok megye 0,8 0,7 -0,1 85 92,8 7,8 30,5 40,0 9,5 8,9 13,3 4,4

általános iskola első 

évfolyamát sem 

végezte el (10- év)  (%)

legalább érettségi (18- 

év) (%)

legalább általános 

iskola 8. évfolyam (15- 

év) (%)

egyetem, főiskola 

stb. oklevéllel (25- év)

(%)

 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011. 

A város vonatkozásában fontos megállapítás, hogy az általános iskola első évfolyamát el 

nem végzettek aránya magasabb, a megyei és a járási átlagnál is, aminek jelentős 

kihatása van a foglalkoztathatóságra és munkanélküliségre nézve is. Sajnálatos, hogy 

ennek a mutatónak az értéke a 2001 óta nem csökkent, hanem növekedett mind a 

városban, mind pedig a járásban, amíg a megyében átlagosan csökkenő volt a tendencia.  

1-34. ábra: A népességének iskolai végzettség szerinti megoszlásának területi összehasonlítása, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011. 

A 1-6. táblázat szerint a 2001 és 2011-es népszámlálások közötti időszakban az alap-, 

közép- és felsőfokú végzettségűek tekintve az arányok változása kedvező irányú úgy 

Tiszaföldváron, mint a járásban és a megyében. A közép- és felsőfokú végzettségűek 

vonatkozásában a növekedés mértéke (táblázatban: változás) ugyanakkor Tiszaföldváron 
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volt a legkisebb a három vizsgált területegység közül, azaz itt lassúbb volt a növekedés, 

mint a járási és a megyei átlag.  

A 1-34. ábra alapján elmondható, hogy a Kunszentmártoni járásban 2011-ben az iskolai 

végzettség alapján Tiszaföldvárnál Kunszentmárton város és Cserkeszőlő mutatott 

kedvezőbb képet.  

1.7.2.2 Foglalkoztatottság, munkanélküliség  

Foglalkoztatottság:  

Tiszaföldvár lakónépességének gazdasági aktivitás szerinti megoszlása kedvezőbb képet 

mutatott 2011-ben, mint 2001-ben (1-35. ábra). A foglalkoztatottak aránya 5,3%-kal nőtt, 

miközben csökkent az inaktív keresők és az eltartottak belső hányada. A munkanélküliek 

aránya mindazonáltal növekedett. A járás és a megye népességének gazdasági aktivitás 

szerinti megoszlása a tendenciát tekintve hasonlóan alakult 10 év alatt, mint 

Tiszaföldváron. Az egyes mutatók változásának mértéke ugyanakkor eltéréseket mutat. A 

foglalkoztatottak számának növekedése nagyobb arányú a járás és kisebb a megye 

esetében, mint Tiszaföldváron. A munkanélküliség ugyanakkor jelentősebb mértékben 

nőtt a megyében és átlagban a járáson belül is, mint a városban.  

1-35. ábra: A lakónépességének gazdasági aktivitás szerinti megoszlása – területi összehasonlítás (forrás: KSH 
Népszámlálás 2001 és 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

Munkanélküliség:  

Tiszaföldváron a munkanélküliek és tartós munkanélküliek száma közel együtt mozgott az 

elmúlt 15 évben (1-36. ábra). A legkedvezőbb munkanélküliségi adatok (abszolút 

számok) 2001-ben és 2002-ben voltak jellemzőek, majd romlás volt tapasztalható.  

Egy újabb kedvezőbb értékekkel jellemezhető időszak a 2006 és 2007-es évekre volt 

jellemző, majd erőteljes növekedés következett be 2009-ben a 2008-as gazdasági válság 

hatásaként. Innentől kezdve javuló volt a tendencia egy 2012-es kedvezőtlen kilengéstől 

eltekintve.  
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1-36. ábra: Nyilvántartott és 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen Tiszaföldváron 2000 és 
2014 között 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH  

A munkanélküliséget jellemző abszolút számok jól mutatják a tendenciát, de nem 

alkalmasak területi összehasonlásra. A munkanélküliség relatív mutatója (a 

nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában) összehasonlításra 

alkalmas adattípus. A 1-37. ábra 2005 és 2015 közötti időszakra mutatja be a relatív 

mutató tiszaföldvári, JNSZ megyei és az országos értékekeit. Amellett, hogy az elmúlt 10 

év trendje világosan kirajzolódik, látható az egy-egy éven belüli ingadozás, valamint a 

területi szintek közötti különbség (amit Tiszaföldvár és az ország viszonylatában az ábrán 

az arányszám mutatószám nélküli értéke is mutat).  

1-37. ábra: A munkanélküliség relatív mutatóinak alakulása, területi összeghasonlításban (2005- 2015 – január – 
június) 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://nfsz.munka.hu  

Tiszaföldvár munkanélküliségi relatív mutatója az elmúlt 10 évben többnyire 10% felett 

mozgott, 2006-2008 között a nyári időszakban esetenként ennél alacsonyabb értékű is 

volt. A megyei relatív mutató értékek 2010-2013 között haladták meg a 10%-ot, míg az 

országos érték 2011-es évben volt a legkedvezőtlenebb. 

A városi, megyei és országos (területi) értékek közötti különbségek – 1-37. ábrán: 

arányszám – a legalacsonyabbak a 2006-2008-as időszakban voltak (területi 

kiegyenlítődés), míg azóta folyamatosan nőnek, azaz a munkanélküliség vonatkozásában 

(is) a területi különbségek növekedéséről beszélhetünk országos és megyei viszonylatban 

is.  

Kiegyensúlyozott munkaerő piaci viszonyok között a munkanélküliség szezonalitása 

minimális, azaz nincs jelentős különbség a nyári és a téli időszak munkanélküliségi relatív 
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mutatója között. Tiszaföldvár esetében a szezonalitás rendkívül erőteljesen rajzolódik ki a 

2010-2013-as válságidőszakra, de ugyanez jellemzi a megye mutatószámait is (az 

országos értékek ingadozás kisebb volt ugyanekkor).  

A regisztrált munkanélküliek fontos jellemzője az iskolai végzettség szerinti megoszlás. 

Tiszaföldváron az elmúlt 15 évben a legmagasabb belső arányt az általános iskolai 

végzettségűek és a szakmunkás végzettségűek adják (1-38. ábra). Együttes belső 

arányuk 2004-ben és 2009-ben volt a legnagyobb (74,2 és 74,1%).  

1-38. ábra: A munkanélküliek képzettség szerinti belső megoszlása Tiszaföldváron 2000 és 2014 között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH  

Fontos tendencia, hogy 2011-től együttes, munkanélkülieken belüli arányuk 70% alá 

csökkent és 66-67% körül mozog az azóta eltelt években. A csökkenés oka elsősorban a 

közmunkaprogramban keresendő. A felsőfokú végzettségűek (főiskola és egyetem) 

munkanélkülieken belüli aránya 2011-ben volt a legmagasabb (2,9%) és azóta 

fokozatosan csökken: 2014-ben 1,6% volt.  

1-7. táblázat: Munkanélküliek és álláskeresők jellemzői és adatai Tiszaföldváron 2015-ben 

 2015. 

január 

2015. 

március 

2015. 

június 

2015. 

szeptember 

Álláskeresési segélyben részesülők száma (fő) 23 26 24 23 

Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek 

száma (fő) 
58 85 56 69 

Regisztrált munkanélküliek száma (fő) 831 923 737 672 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált 

munkanélküliek száma (fő) 
317 324 328 278 

Rendszeres szociális segélyben részesülő 

regisztrált munkanélküliek száma (fő) 
369 416 386 318 

Forrás: TEIR 

A munkanélküliség aktuális helyzetére vonatkozóan a TEIR adatbázisra támaszkodik 

az elemzés (1-7. táblázat): 2015-ben a regisztrált munkanélküliek száma márciusban volt 

a legmagasabb, majd folyamatosan csökkent. Decemberben a márciusi adatnak 

kevesebb, mint 73%-a volt jellemző. A tartós munkanélküliek száma ugyan szintén 

csökkent, de a márciusi legmagasabb érték 85%-a volt az év legvégén jellemző.  
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportok szerinti megoszlása nagyjából állandósult 

2015-ben, abszolút számuk arányosan együtt változott az év során, egyedül az 59 év 

felettiek csoportjának aránya nőtt meg a harmadik negyedévre. A regisztrált 

munkanélküliek között az év minden szakaszában az 55-59 évesek képviseltették 

magukat a legnagyobb számban és arányban. A második legfontosabb, közel azonos 

mértékben veszélyeztetett két korcsoport a 20-24 évesek és a 35-39 évesek. A 

legkedvezőbb foglalkoztatási helyzetben a 25-29 és az 50-54 évesek korcsoportja volt 

2015-ben. (1-39. ábra) 

1-39. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma korcsoportok szerint 2015 (fő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.teir.hu  

A TEIR adatbázis7 szerint a közfoglalkoztatási programban résztvevők száma 2015 

januárjában 136 fő, míg júniusban 249 fő volt. A hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási támogatásban részt vevők havi átlagos száma januárban 121, míg 

júniusban 142. Az országos közfoglalkoztatási programban részt vevők havi átlagos 

száma januárban 12 főt számlált, ami alig nőtt júniusra (14). Ugyanakkor, a kistérségi 

startmunka mintaprogram támogatásban részt vevők havi átlagos száma jelentős nőtt a 3-

ról (január) 94-re (június), akik legnagyobb számban belterületi közutak karbantartásában 

és belvíz elvezetési munkálatokban vettek részt. Tiszaföldváron a Tiszaföldvári 

Városüzemeltető Nonprofit Kft. nagy számban foglalkoztat közmunkásokat. A társaság 

a közfoglalkoztatás fő letéteményese, mert a START program keretében 6 hónapon 

keresztül 170 főt is alkalmazott (2015. október 31-t követően 45 fő maradt). A 

közmunkások a közterület karbantartáson túl utakhoz, járdákhoz, árkok burkolására 

szegő- és térköveket készítettek mivel a cégnek sikerült beindítani a betonelem gyártást 

(Lásd 1.11-es fejezet).  

„A közfoglalkoztatás eredeti célja olyan átmeneti, határozott időtartamú foglalkoztatás 

(tranzit foglalkoztatás), ami támogatja a tartós munkanélkülit a munkaerőpiacra való 

visszatérésben. A tapasztalatok szerint azonban csekély számban kerülnek vissza a 

közfoglalkoztatottak az elsődleges munkaerőpiacra. A közmunka-programok az elmúlt 

három évben többször is átalakításra kerültek. A KSH elemzése szerint a közmunka 

elfogadottsága az alacsony végzettségűek körében magas, felsőfokú végzettségűek 

körében munkanélkülivé válás esetén alacsony.”(Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2015) 

                                                             
7 https://www.teir.hu/teirpub/meta2.meta  
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1.7.2.3 Jövedelmi viszonyok, életminőség 

A születéskor várható élettartam esetében nem állnak rendelkezésre adatok települési 

szinten. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a születéskor várható átlagos élettartam a 

férfiaknál 70,89, míg a nők esetében 78,08 év volt 2013-ban, amely alacsonyabb a régiós, 

és az országos várható élettartamnál is (1-8. táblázat) különösen a férfiak tekintetében.  

1-8. táblázat: Születéskor várható élettartam és átlagéletkor 1990-201 

 

Születéskor várható átlagos élettartam Átlagos életkor 

férfi nő férfi nő 

1990 2001 2013 1990 2001 2013 1990 2001 2014 1990 2001 2014 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megye  
65,60 67,43 70,89 73,24 76,25 78,08 35,7 37,2 40,0 38,7 40,9 44,2 

Észak-Alföld 64,81 67,03 71,51 73,39 76,17 78,63 34,2 35,7 38,6 37,2 39,3 42,7 

Ország összesen 65,13 68,15 72,01 73,71 76,46 78,73 35,5 37,1 39,7 39,0 41,1 43,9 

Forrás: KSH 

A háztartásokban élők életminősége a lakások komfortosságát tekintve jelentősen 

javult 2001 és 2011 között. Az összkomfortos lakások aránya 5%-kal javult ugyanakkor 

még mindig nem éri el a megyei átlagot. A komfortos lakások aránya jelentősebb 

mértékben nőt Tiszaföldváron (nyolc százalékponttal), ez közel azonos a megyei 

növekedés mértékével. A komfort nélküli lakások aránya a megyeit meghaladó mértékben 

csökkent és már szinte eléri a megyei szintet. A szükséglakások szinte eltűntek, arányuk 

5,94%-ról 0,62%-ra csökkent Tiszaföldváron.  

A lakások felszereltsége alapján – azaz az életminőséget tekintve – javulás következett 

be a két utóbbi népszámlálás időpontja között. A legnagyobb változás a közcsatornába 

bekötött lakások arányában történt: az arány 18,92%-ról dominánsan 61,55%-ra 

emelkedett, közel háromszoros mértékben, mint a megyében, ahol 37,15%-ról 69,04%-ra 

nőtt az arány. (1-9. táblázat). 2015 évre a közcsatornával ellátott lakások aránya 

Tiszaföldváron 76,8%-ra nőtt. Az összes lakásszám jelenleg (2016. január)  4690 db, 

ebből közcsatornába bekötött lakás 3602 db.  

1-9. táblázat: A háztartások (lakások) komfortfokozata és felszereltsége 2001 és 2011 megyei 

összehasonlításban 

 

2001 2011 

Tiszaföldvár 

város  

Jász-Nagykun-

Szolnok megye  

Tiszaföldvár 

város  

Jász-Nagykun-

Szolnok megye  

az összes háztartás %-ában  az összes háztartás %-ában 

Háztartások összesen:  4631 168 049 4692 172 383 

háztartások a lakás komfortossága szerint  

összkomfortos  32,04% 33,73% 37%  40,24% 

komfortos  33,62% 36,76% 45,93% 44,80% 

félkomfortos 6,15%  6,65% 5,2% 4,07% 

komfort nélküli  22,24%  18,77% 11,25% 10,32% 

szükség- és egyéb lakás 5,94%  4,08% 0,62% 0,57% 

háztartások a lakás felszereltsége szerint  

hálózati vízvezetékkel 77,35% 81,46% 92,48% 92,06% 

házi vízvezetékkel 0,04% 0,66% 0,47% 1,62% 

meleg folyóvízzel 75,47% 79,73% 85,0% 87,67% 

vízöblítéses WC-vel 71,67% 75,04% 87,32% 87,81% 

közcsatornával 18,92% 37,15% 61,55% 69,04% 

házi csatornával 60,35 45,60% 31,39% 24,64% 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011 
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Az egy főre jutó éves nettó jövedelem (2013) Tiszaföldváron megyei viszonylatban 

átlagosnak mondható. A 1-40. ábra szerint a városban az egy főre jutó éves nettó 

jövedelem 800 000 – 1 000 000 Ft között volt a vizsgált évben.  

1-40. ábra: Egy főre jutó éves nettó jövedelem 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.geox.hu  

A városban élők életminőségét jelzi bizonyos vagyon és használati tárgyakhoz 

történő hozzáférés. A legjellemzőbb ezek közül a személygépkocsi. Az adattípus 

ugyanakkor csak mennyiségileg rögzíti a személygépkocsikat, valójában az állomány 

minőségére és korára vonatkozóan nem tartalmaz információkat.  

A településen nyilvántartott (regisztrált) gépkocsik számára vonatkozó információk a 

1.15.2.4 Motorizáció fejezet táblázatában találhatóak. Ebben a fejezetben csak a 

személygépkocsik abszolút számára vonatkozó adatok alapján összeállított idősort 

mutatjuk be, ami szerint a városban 2009 és 2014 között csökkent a személyautók 

abszolút száma (1-10. táblázat). Ugyanakkor, a lakónépesség számának jelentős 

csökkenésével párhuzamosan a relatív mutató értékei (az 1000 főre eső SZGK-k száma) 

növekedett. Azonban a növekedés mértéke elmarad a megyei és országos ütemtől (lásd 

1.15.2.4 Motorizáció).  

1-10. táblázat: Személygépkocsik abszolút és relatív számának alakulása Tiszaföldváron (2009-2014) 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Személy-

gépkocsi
2574 2525 2503 2467 2450 2496

Lakónépesség 11 455 11 323 11 323 11 227 11 082 10 878

Ezer főre eső 

szgk száma 
224,7054 222,9974 221,0545 219,7381 221,0792 229,4539

Tiszaföldvár  

http://www.geox.hu/
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A helyi lakosság életminőségét jellemzi a lakosok egészségi állapota. Helyi praxisinterjú 

alapján elmondható, hogy a településen jellemző kórképek és halálokok szignifikánsan 

nem térnek el az országostól. Jellemzőek – a nagyarányú a szegénység és azon belül is 

a mélyszegények körében az alkoholizmus (szegény emberek drogja) és a drog is. A drog 

megjelenik minden társadalmi csoportban, a szegények között is, annak ellenére, hogy 

költségesebb. Ezzel szorosan összefügg a bűnözés megerősödése is.  

1.7.3 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Tiszaföldvár társadalma – csakúgy, mint Magyarország társadalma általában – 

polarizálódik. Ugyanakkor, mivel az általános jólét szintje az alacsony jövedelmek miatt 

nem kifejezetten magas, a különbségek nem olyan látványosak, mint az ország központi 

vagy nyugati területein.  

Az utóbbi években jelentős számban érkeznek cigány származású családok főleg 

Szolnokról. A helyi romák és a betelepült romák között a Nemzetiségi Önkormányzat 

vezetője szerint nincs feszültség.  

A városban a mélyszegénység extrém formákat ölt és elsősorban – a később részletesen 

elemzett – szegregátumokban koncentrálódik. A mélyszegénységhez esetenként a 

társadalmi normáknak nem megfelelő viselkedés párosul: önkényes lakásfoglalás, 

elhagyatott házak széthordása – ez különösen a betelepülők körében jellemző. A 

családokban a felnőttek deviáns viselkedése (drogfogyasztás), a tanulás, tudás alacsony 

presztízse természetszerűleg kihat a gyermekekre, amit a város oktatási intézményeiben 

dolgozó pedagógusok nyomon követnek. Elmondásuk szerint a helyzet évek óta egyre 

kedvezőtlenebbé válik. A hátrányos helyzetű gyerekek magas aránya a Homok 

városrészben ennek a romló helyzetnek az indikátora.  

A városban konfliktust  okoz az állattartás, főleg a trágyatárolás miatt (bűz és a legyek).  

1.7.4 Települési identitást erősítő tényezők  

Települési identitást erősítő településtörténeti tényező, hogy a történeti városmagot 

gyakorlatilag egy földvár jelentette. A földvár-jelleg hatással van helyi identitásra és 

nagyban meghatározza a város hazai, nemzetközi (Kárpát-medence országai) 

településközi kapcsolatait. 2002-ben létrejött a Földvár nevű települések szövetsége – 

amit egy Együttműködési megállapodás alapoz meg. Ez a Magyarországi és határon túli 

„földvár” nevű települések polgármestereinek közös nyilatkozata. A települések szándéka 

a közélet szinte minden területén kialakítani és fejleszteni a települések közötti 

kapcsolatokat. 

Célkitűzések: kulturális ünnepségek megszervezése, sport rendezvények, 

sportegyesületek versenyei, művészeti csoportok vendégszereplése, intézmények 

kapcsolatépítése, ifjúsági csereprogramok, egyesületek, egyházak, iskolák, családok 

közvetlen kapcsolatának kiépítése, hazai és külföldi pályázatokon való közös részvétel. 

Tiszaföldvár sajátossága, hogy a városban a különféle vallási közösségek közel egyenlő 

arányban vannak jelen. Ennek nyoma a városban található templomok számában és 

sokféleségében is tükröződik (református, katolikus, evangélikus közösség). 1788-ban 

szentelték fel a református templomot, amely műemlék jellegű, késő barokk stílusú. Az 

evangélikusok templomot 1860-ban szentelték fel, a műemlék jellegű templom késő 

klasszicista stílusban épült. A XIX. század második felében a katolikusok aránya egyre 
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nőtt a településen és 1894-ben szentelték fel a kéttornyú neogót stílusban készült Szent 

István templomot.  

A városhoz köthető jelentősebb arisztokrata család 1755-től 1848-ig Podmaniczky család 

volt. Földvár egész területét majd száz évig ők tulajdonolták. A városban jelentős 

hagyományai vannak a 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc itt és környékben zajló 

eseményeinek. A Földvári Tisztartói házban született 1811-ben Somogyi Károly kanonok, 

aki a Szegedi Somogyi könyvtárat alapította. Az épület jelentős tárgyalások helyszíne volt, 

valamint itt tartózkodott Kossuth Lajos is egy rövid ideig. A város emléktáblával és köztéri 

szobrokkal őrzi a dicső idők emlékét és évenként megemlékezéseket tart. Számos olyan 

személy köthető Tiszaföldvárhoz, akire méltán lehet büszke az utókor, példájuk a 

települési identitást nagyban erősítenék. A jövő feladata lehet, hogy összegyű jtse ezeket 

a személyeket és megismertesse életútjukat az utókorral. 

1.7.4.1 Civil szerveződések 

Tiszaföldváron számos egyesület és civil szervezet működik. Működési helyük elsősorban 

a Művelődési Ház, itt jelképes összegért vagy ingyenesen jogosultak a helyiségeket 

használni a Ház által meghatározott rendben. A városban Civil Ház nincs, egyes 

szervezeteknek (pl. Polgárőrség, nyugdíjas klub stb.) az önkormányzat biztosít üresen 

álló épületeket térítésmentesen vagy jelképes bérleti díjért..  

A civil szervezetek önfenntartásra kényszerülnek. További működést biztosító/segítő 

forrás az önkormányzattól származik: ennek megszerzése érdekében a szervezetek 

évente egy alkalommal pályázatot nyújtanak be, melyet a testület szakbizottsága bírál el. 

A civil keret az éves költségvetés keret terhére a pályázatban megjelölt cél alapján kerül 

szétosztásra (1-11. táblázat). Az éves keret 2 millió Ft a civilek és 3 millió Ft sport 

célokra. A civilek közül mindenki részesül a keretből, de mivel minden igénylő kap, az egy 

szervezetre eső összeg szinte jelképes (ez cca. 50 000 Ft, ami egy-egy esemény 

megrendezésére elegendő). A rangos, ismert szervezetek támogatása pl. Férfi kórus 

ennél esetenként valamivel magasabb.  

1-11. táblázat: Jelentősebb civil szervezet Tiszaföldváron 2014. 

 Civil szervezet neve Tevékenysége/ aktivitása 

1.  
A Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete 

a Sérült Gyermekekért 

Gyermek- és családi rendezvények, szabadidős 

és sport tevékenység 

2.  A Kossuth úti Óvodáért Alapítvány Kulturális és egészségmegőrző tevékenység 

3.  Aranyhegy Íjász Csoport Íjászat oktatása, versenyek szervezése 

4.  Az Ószőlői Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány Kulturális és egészségmegőrző tevékenység 

5.  Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet és Diáksportkör 
Gyermek- és családi rendezvények, szabadidős 

és sport tevékenység 

6.  Dalos Nyugdíjas Klub 
Hagyományőrzés, kulturális és ismeretterjesztési 

rendezvények szervezése 

7.  Dózsa Vadásztársaság Vadászat 

8.  
Edzett Testű, Egészséges Szellemű Gyermekekért 

Alapítvány (Kossuth Általános Iskola) 
Kulturális és egészségmegőrző tevékenység 

9.  ÉVASZ Horgászegyesület Horgászat, engedélyek kiadása 

10.  
Fegyveres és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjasai és 

Baráti Köre Egyesület 
Kulturális és szabadidős tevékenységek 

11.  Hajnóczy József Barlangkutató Sportegyesület Barlangász táborok szervezése 

12.  
Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskola 

Diákjaiért Alapítvány 
Kulturális és egészségmegőrző tevékenység 

13.  Homoki Általános Iskola „Diákjaiért” Alapítvány Kulturális tevékenység, fellépés támogatása 
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 Civil szervezet neve Tevékenysége/ aktivitása 

14.  Homoki Barátság Nyugdíjas Klub Hagyományőrzés, kulturális tevékenység 

15.  Homoki Sporthorgász Egyesület Horgászat, engedélyek kiadása 

16.  Mocorgó Művészeti és Sportegyesület 
Balett oktatás, fellépések szervezése, 

versenyekre felkészítés 

17.  
Mozgássérültek Jász-Nagykun Szolnok Megyei  

Egyesülete Tiszaföldvári Csoport 

Mozgássérültek érdekképviselete, életvitelük 

elősegítése 

18.  Népi Díszítőművészeti Kör 
Kulturális tevékenység hagyományőrzés, 

kiállítások szervezése 

19.  Őszidő Nyugdíjas Klub Hagyományőrzés, kulturális tevékenység 

20.  
R-08 Tiszaföldvár Magyar Postagalambsport 

Egyesület 
Edzések, versenyek szervezése 

21.  Szilver Tánccsoport Egyesület 
Társastáncoktatás, fellépések szervezése, 

versenyekre felkészítés 

22.  Táncos Nyugdíjasok és Baráti Köre Hagyományőrzés, kulturális tevékenység 

23.  
Tiszaföldvár és Térsége Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Alapítvány 

Közbiztonsági és bűnmegelőzési tevékenység 

támogatása 

24.  Tiszaföldvár Testvérvárosi Kapcsolataiért Alapítvány 
Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, kulturális 

tevékenység 

25.  Tiszaföldvár Városi Sportegyesület 
Foci, kézilabda utánpótlás nevelés, darts 

szakosztály, Városi Sporttelep fenntartása 

26.  Tiszaföldvár-Homoki Óvodáért Alapítvány Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 

27.  Tiszaföldvári Diákok Baráti Köre Hajnóczys öreg diákok szerveződése 

28.  Tiszaföldvári Falusi Turizmus Egyesület  

29.  Tiszaföldvári Férfikórus Egyesület 
Kulturális tevékenység, város képviselete 

művészeti találkozókon 

30.  Tiszaföldvári Fiatalok Egyesülete (TIFE) Kulturális tevékenység 

31.  Tiszaföldvári Gobelin Kör 
Kulturális tevékenység, képzőművészeti 

kiállítások szervezése 

32.  Tiszaföldvári Harcművészeti Sportegyesület 
Kungfu oktatás gyermekeknek, fiataloknak, 

felnőtteknek, versenyek szervezése 

33.  
Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre 

Egyesület 
Képzőművészeti tevékenység 

34.  Tiszaföldvári Lovasklub Sportegyesület 
Lovas oktatás, fogathajtó verseny szervezése, 

helyi rendezvényeken részvétel 

35.  Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Tűzvédelem 

36.  Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar Egyesület 
Kulturális tevékenység, város képviselete 

művészeti találkozókon 

37.  Tiszaföldvári Petőfi Sport Horgász Egyesület 
Engedélyek kiadása, vízfelület kezelés (Tisza II 

csatorna) 

38.  Tiszaföldvári Református Nőszövetség Kulturális tevékenység 

39.  Tiszaföldvári Szondi Úti Óvoda Gyermekei Egyesület Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 

40.  Tiszaföldvári Úszóklub Oktatás, edzések, versenyek, táborok szervezése 

41.  Tiszaföldvári Városi Polgárőr Egyesület 
Közrend, bűncselekmény megelőzése, gyermek- 

és ifjúságvédelem, környezetvédelem 

42.  Tiszaföldvár Városi Sportegyesület 
Foci, kézilabda és darts szakosztályok;utánpótlás 

nevelés, oktatás, edzés, versenyek szervezése 

43.  
Tiszaföldvári Városszépítők és Hagyományőrzők 

Klubja 
Kulturális tevékenység- Városi gyermeknap 

44.  Városi Cukorbetegek Klubja Egészségmegőrzés, ismeretterjesztés 

45.  Városi Vöröskereszt Évente 4-szer véradás szervezése 

46.  
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub Tiszaföldvári 

Csoport 

Oktatás (gyermek, ifjúsági, felnőtt), versenyek, 

edzőtáborok szervezése 

Forrás: Tiszaföldvár város Önkormányzata, 2016. 
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A civil szerveztek egyike sem kötött feladatellátási szerződést az önkormányzattal, azaz 

közfeladatok végzését nem vállalták fel. Ezek mindegyikét az önkormányzat végzi. 

Ugyanakkor az évenként megítélt és felhasznált keretre vonatkozóan a civil szervezetek 

támogatási szerződést kötnek az önkormányzattal és a forrás felhasználásáról 

beszámolót készítenek.  

A Sporttelep üzemeltetésére az Önkormányzatnak a Tiszaföldvári Városi Sport 

Egyesülettel van szerződése. Több szervezet is segít pl. Művelődési Háznak (közvetve az 

önkormányzatnak) kulturális, szabadidős programok szervezésében. Ennek fejében 

kedvezményes bérleti díjat, eszközöket és alkalmanként segítőket biztosítanak számukra 

rendezvényeikhez.  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2010-ben jött létre. A szervezet költségvetése 2-

300 000 Ft /év, amit a megyei Kormányhivatal biztosít. Emellett az Roma Önkormányzat 

feladatalapú támogatást is kap, amit a Kormányhivatal az év során végzett szakmai 

tevékenység alapján ítél meg pontszámok alapján (200 000 Ft körüli összeg). Tiszaföldvár 

város Önkormányzata 2012 óta nem különít el támogatást a kisebbségi önkormányzat 

támogatására.  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat fő feladata a cigány kisebbséghez tartozók 

érdekvédelme. Programok szervezése: roma nyelv és tánc tanítása, játékos foglalkozások 

gyerekekkel, mikulás és élelmiszercsomagok összeállítás eljuttatása a rászorulóknak, 

nyaraltatás (szabadidős programok szervezése: pl. Tiszaug, Hajdúszoboszló, 

Cserkeszőlő, Balaton: 1-2 napos kirándulások).  
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1.8 A település humán infrastruktúrája 

1.8.1  Humán közszolgáltatások  

Tiszaföldvár számos alap- és középfokú intézményi funkcióval rendelkezik, amelyek 

humán közszolgáltatásokhoz kötődnek. A középfokú humán közszolgáltatások közül 

egyedül az egészségügyi szakellátás nincs jelen a településen, csak fizetős formában 

érhető el néhány szakrendelés. A humán közszolgáltatások vonzáskörzete 

szolgáltatásonként változó: a területileg legszélesebb vonzáskörzettel a középfokú 

oktatási intézmény és a múzeum rendelkezik, valamint a város saját finanszírozásában 

önkéntesen működtetett középfokú szociális szakellátó intézménye (Egyesített Szociális 

Intézmény szakmai részeként működő Idősek otthona, bentlakásos intézmény).  

A közintézmények/közszolgáltatások térbeli elhelyezkedés:  

A város humán közszolgáltatásai a város sajátos településszerkezete miatt jellemzően 

kevéssé koncentrálódnak egy központi területen. Tiszaföldvár több központú és a 

településfejlődés során az újonnan épülő településrészek a történelmi központtól dél felé 

„nőttek” a városhoz. Az intézmények a város északi részén a történelmi városközpont 

környékén koncentrálódnak elsőként, majd a Kossuth utcán – különösen annak északi és 

déli részen – találunk jellemzően nagyobb számban közintézményeket. Az intézmények 

jelenlétével jellemezhető területet a Kossuth Lajos út Mártírok út, Virág utca 

találkozásánál kialakult második számú városközpont zárja, ami kereskedelmi szolgáltató 

funkciójában jóval erősebb és dinamikusabban fejlődő. Alközpontnak tekinthető a Döbrei 

János út a Homoki városrészben. 

1.8.1.1 Oktatás – Óvodai nevelés, oktatás  

Tiszaföldváron három óvodai intézmény található, mindhárom önkormányzati 

fenntartásban működik. Egyházi óvoda és családi napközi nincs a településen. 

Mindhárom intézmény egy központi épületegyüttessel és egy telephellyel rendelkezik. 

Egyesített óvodai intézmény létrehozására vonatkozóan nem született döntés az 

önkormányzatnál és nincs folyamatban (tervben) ilyen lépés. Ennek oka elsősorban az 

intézmények pedagógiai programjában jelentkező jelentős különbségekben rejlik.  

Az óvodák általános problémája az épületek leromlott állapota mellett (lásd alább 

intézményenként), hogy az óvodapedagógusok jelentős hányada 3-8 éven belül 

nyugdíjba megy. Ugyanakkor nincs utánpótlás, amióta megváltozott a gimnázium 

szakközépiskolai képzési rendszere. A pedagógiai szakirányon tanuló 

szakközépiskolások a gyakorlatot a helyi óvodákban végzik, ugyanakkor általában nem itt 

helyezkednek el.  Az utánpótlás folyamatos kinevelése nehézkes, így hirtelen fog 

jelentkezni a pedagógushiány pár éven belül. Az ebből adódó előre látható problémák 

miatt szükséges és hasznos lehet egy ösztöndíjprogram bevezetése.  

 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

78 

1-12. táblázat: Tiszaföldvár óvodai intézményei 2015/16. 

 
Intézmény neve 

és fenntartója 

Feladatellátó 

hely és annak 

címe 

Férő-

hely 

(fő)
8
 

2015/16. 

tanév 

létszáma 

2015-ben 

beíratott 

gyerekek 

száma 

(fő) 

Kihasználtság 

(%) 

Csoport-

szobák 

száma 

(db) 

Torna-

szoba 

(db) 

1. Homoki Óvoda 

(önkormányzat) 

Tiszaföldvár, 

Döbrei J. út 

129. 

125 99 

35 

79 5 1 

 Homoki Óvoda 

Ószőlői 

tagintézménye 

(önkormányzat) 

Tiszaföldvár, 

Ószőlő Fő út 
25 28 112 1 -- 

2.Vadárvácska 

Óvoda 

(önkormányzat) 

Tiszaföldvár, 

Kossuth L. út 

124. 

125 120 

45 

96 5 1 

 Vadárvácska 

Óvoda 

tagintézménye 

(önkormányzat) 

Tiszaföldvár, 

Kossuth L. út 

203. 

75 72 96 3 1 

3. Belterületi 

Óvoda 

(önkormányzat) 

Tiszaföldvár, 

Szondy vezér 

út 6/a. 

75 74 

32 

99 3 1 

 Belterületi 

Óvoda 

tagintézménye 

(önkormányzat) 

Tiszaföldvár, 

Szondy vezér 

út 17. 

37 23 62 1 1 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata) 

2015/16-os tanévben (1-12. táblázat) az óvodai intézmények közül a Vadárvácska Óvoda 

és tagintézménye, illetve a Belterületi óvoda székhelye közel teljes kihasználtsággal bír 

(96% és 99%). Extrém mértékben kihasznált a Homoki óvoda Ószőlői tagintézménye 

(112%), ennél az intézménynél tehát a tagóvodára jelentősebb az igény, mint az 

intézményi székhelyre).  

Az óvodai létesítmények adottságai, fejlesztések és fejlesztési szükségletek:  

1. Homoki Óvoda (Tiszaföldvár-Homok, Döbrei J. út 129.)  

Központi épület:  

Az óvoda épülete, ami háromszintes, eredetileg villának épült. A pince eredetileg bor 

tárolására készült, de jelenleg használaton kívül van. Az alsó szinten található a melegítő 

konyha, a kazánház és a tornaszoba. A melegítő konyhához kapcsolódóan egy ebédlő is 

található, amit a szomszédos általános iskola használ. A két alsó szint a magas talajvíz 

miatt folyamatosan vizesedik. A pince emiatt van használaton kívül és a probléma a 

következő szintben (melegítő konyha) folyamatosan jelentkezik. A gyermeknevelés a 

magas földszinten folyik (3. szint). Itt a körülmények megfelelőek és egészségesnek 

mondhatók. Az épületben nincsenek kiszolgáló helyiségek: orvosi szoba, nevelői szoba. 

Az egyéni fejlesztés és a tornafoglalkozások egy különálló épületben kapnak helyet az 

főépülettől pár méterre.  

 

                                                             
8 A férőhelyek vonatkozásában az intézmények alapító okirataiban szereplő adatot veszi figyelembe a tanulmány. 
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1-41. ábra: A Homoki Óvoda központi épületegyüttese: fő és melléképület (2015. december) 

 

Szükséges beavatkozások:  

 tetőszerkezet javítása, ereszcsatorna cseréje,  

 mosdók teljes felújítása,  

 folyamatos belvízből keletkező károk elhárítása (A belvízelvezetési projekt 
érintette ugyan a kerti vízgyűjtőt, a dréncsövek innen elvezetik a vizet, de a pince 
továbbra is vizesedik) megoldás: az épület körülcsövezése  

 az étkeztetés megoldása (sikertelen pályázat a melegítő konyhára) – jelenleg 
jelentős a költségátfedés a KLIK által fenntartott szomszédos iskolával (Homoki 
Általános Iskola); fontos volna egy étellift beépítése is  

 kerítés építése az óvoda és az iskola (Homoki Általános Iskola) közé (nem 
egészséges a két intézmény fizikai „összenövése”)  

 az óvoda akadálymentesítése nincs megoldva (sikertelen pályázat)  

 az óvodának nincs saját rendezvényterme így az iskola tornatermét használja ilyen 
célra 

Telephely: (Ószőlő, Fő út)  

A központi épülettől 3-4 km-re található és egy régi családi házból került kialakításra. Egy 

csoport működik benne. Az épületben nem voltak jelentősebb fejlesztések, egyedül a tető 

és a homlokzat javítása történt meg. Mivel a Homoki óvoda kiesik a városközpontból és a 

másik legközelebbi óvoda (Vadárvácska Óvoda) is messze van a szülők igénylik a 

telephely fenntartását.  

Az igény nagy (2015-ben többen jelentkeztek a telephelyre, mint a központba), így 

indokolt volna két csoportra bővíteni és fejlesztéseket is végrehajtani, mivel nincs öltöző, 

tornaszoba, fejlesztő szoba. Az óvoda bőven a befogadó képességén túl teljesít, 25 fő 

kapacitással 30 gyermeket fogad. A fejlesztés feltététele az önkormányzati telekvásárlás.  

2. Vadárvácska Óvoda (Tiszaföldvár, Kossuth L. út 124.) 

Az óvoda korábban a gimnáziumhoz tartozott, mint gyakorló intézmény ezért a központi 

épület a gimnázium közvetlen közelében azzal gyakorlatilag egybeépítve működik. Az 

óvoda 1989-ben függetlenedett és vált le a gimnáziumról. A Vadárvácska óvoda jelenleg 

összesen 8 csoporttal működik, ebből 5 a központi-, 3 pedig a tagintézményben található. 

Az óvodapedagógusok rendszeres továbbképzésben vesznek részt: az óvoda 

referenciaintézmény. Az intézmény vezetője jelenleg hasznosabbnak tartaná a 

szakképzés támogatását a kollégák körében: gyógypedagógus, pszicho pedagógus, 

logopédus, pszichológus mind hiányzó kompetenciák.  
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Infrastrukturális és szakmai jellemzők:  

Központi épület:  

Mivel az óvoda valamikor a gimnázium gyakorló intézménye volt az épület összeépült a 

gimnáziummal. Az épület lapos tetős és a gimnázium lapos tetejével való illesztésnél 

folyamatos a beázás. Az óvoda épületében nincs orvosi szoba, sem nevelői szoba. Az 

óvoda bővítése szintráépítéssel történhetne meg.  

Az épületen jelentősebb beavatkozások történtek: nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, 

világításkorszerűsítés (Szemünk Fénye, 2009).  

Tagintézmény (Kossuth L. út 203.) 

A három csoportos tagintézmény, ugyanabban az utcában található, mint a főépület, az 

épületen 2008-ban volt felújítás, korszerűsítés. Az épületben van tornaszoba, ugyanakkor 

továbbra sincs nevelői szoba és felnőtt öltöző. Egyéni fejlesztésekre sincs lehetőség, 

legalább két további helyiségre volna szükség. Az udvar rendezett, ugyanakkor 

kerítésépítés aktuális volna.  

3. Belterületi Óvoda (Tiszaföldvár, Szondi V. út 6/a.) 

Az óvoda létrehozott egy alapítványt, ami egyebek mellett a hátrányos helyzetű 

gyermekek közösségi életben való részvételi lehetőséget biztosítja.  

Központi épület:  

Az óvoda a valamikori evangélikus leányiskolából lett kialakítva. Az épület eredeti 

funkciójából több napi szintű probléma ered, pl. a mosdók nagyon messze vannak a 

csoportszobáktól. Az épület két részből áll: egy régi és egy új építésű épületrészből, a 

tetőzet sem egységes, így az illesztésnél rendszeres beázás tapasztalható. Az épületet 

palatető borítja, amit le kellene cserélni. 

A világítás- és fűtéskorszerűsítés megtörtént. Hiányzik a nevelői szoba, nincs öltöző 

helyiség és a konyha felújítása is időszerű. Az óvoda berendezését és az udvari játékokat 

is meg kell újítani. Az épület külső rekonstrukciója is időszerű. Az épülethez tartozik 

tornaterem, amit a pincéből alakítottak ki. Fontos lépés a salétrommentesítés.  

Telephely:  

A város első óvodája volt, ami még vályogból épült. Az épület nincs szigetelve, a belső és 

a külső festés már rég időszerű. A nyílászárókkal állandó probléma van, megvetemedtek, 

cseréjük időszerű és szükséges. Az épületben melegítő konyha van (felújítandó), 

ugyanakkor nincs fejlesztő szoba és orvosi rendelő. A karbantartás éves költségvétése 2-

400 000 Ft. A kihasználtsági adatok szerint az telephely kihasználtság a legalacsonyabb a 

városban.  

1.8.1.2 Oktatás - Általános iskolai oktatás  

Tiszaföldváron három általános iskola működik, mindhárom intézmény a KLIK 

fenntartásban és működtetésében van. Az intézmények átadása 2013-ban történt meg. A 

KLIK és az önkormányzat között megkötött szerződés szerint önkormányzat évi 96 millió 

Ft-tal járul hozzá a létesítmények működtetéséhez. Az iskolák kapcsán felmerülő 

rekonstrukciós munkákat a szerződés alapján a KLIK-nek kell végeznie. Az alábbi 
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részletes problémafeltárás alapján látható, hogy a KLIK eddigi tevékenysége során nem 

történtek beavatkozások.  

A városban hagyományai voltak az egyházi iskoláknak, manapság viszont egyetlen 

egyház sem hozott létre és működtet iskolát a városban.  

1-13. táblázat: Tiszaföldvár általános iskoláinak statisztikai adatai,  

Intézmény neve 

és fenntartója 

Feladatellátó 

hely és 

annak címe 

Férőhely 

(fő) 

2014-ben 

beíratott 

gyerekek 

száma (fő) 

Kihasználtság 

(%) 

Tantermek 

száma 

(db) 

Torna-

szoba léte 

(igen/nem, 

db) 

Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

Tiszaföldvár, 

Kossuth L. út 

116-120. 

448 41 77 25 
Igen 

1 

Papp Bertalan 

Ószőlői Általános 

Iskola 

Tiszaföldvár, 

Őszőlő fő út 

3. 

500 23 57 17 
Igen 

1 

Papp Bertalan 

Ószőlői Általános 

Iskola 

Tiszaföldvár, 

Malom út 30. 
100 23 77 3 Nem 

Homoki 

Általános Iskola 

Tiszaföldvár, 

Döbrei János 

út 133. 

270 17 71 10 
Igen 

1 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzat)a 

Az iskolák mindegyikéhez tartozik tornaterem/csarnok, amelyek változó korúak (15-33 

év), közös vonásuk, hogy mind jelentősebb rekonstrukciót igényelne. (A Malom úti 

telephely nem rendelkezik megfelelő tornaszobával.) Az iskolaépületek esetében 

megtörtént a világítás és fűtéskorszerűsítés, ugyanakkor jellemzően nem történt 

nyílászárócsere (ami nyilvánvalóan rontja a fűtéskorszerűsítés hatékonyságát!), és a 

mosdók sem kerültek megújításra. 

Az intézmények kihasználtsága nem éri el a 100%-ot. A statisztikai adatok szerint e 

tekintetében a Pap Bertalan Ószőlői Általános Iskola van a legkedvezőtlenebb helyzetben 

– itt 60% volt az elmúlt tanévben a kapacitáskihasználtság az alapító okirat alapján. A 

mindennapi életben azonban az iskola kihasználtsága sokkal magasabb, lehetőség van 

csoportbontásokra is a 15 osztály elhelyezése mellett. 

A Kossuth Lajos Általános Iskola van a legkedvezőbb helyzetben, de még itt sem éri el a 

feltöltöttség a 80%-ot. A jelenlegi létszámok jelentős csökkenést jelentenek a 1990-es 

évekhez képest. Jelentősebb tanulólétszámot érintő csökkenés történt a Pap Bertalan 

Ószőlői és a Homoki Általános Iskolában (cca. 50% és 60 %). Ennek következménye, 

hogy külső telephelyek szűntek meg. Részben ennek, részben pedig a jelentős 

településen belüli távolságoknak köszönhető, hogy nagyon sok gyerek jár kerékpárral 

iskolába. Ez a tény fokozottan a kerékpárút fejlesztések szükségességére irányítja a 

figyelmet. További hasonló probléma a pedagógusok és a szülők számára is a 

parkoláshoz kapcsolódik az intézmények közelében. Különösen kritikus a helyzet a 

Kossuth Lajos Általános Iskola környezetében (ami a gimnázium vonatkozásában is 

releváns – lásd következő alfejezet). A Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskolában a belső 

udvaron történő parkolás is a gyerekektől veszi el a teret. 

A pedagógiai tevékenységre jellemző, hogy minden iskolában 4-6 pedagógus hiányzik. Az 

iskolák a törvényben előírt létszámhoz képest kevesebb pedagógussal látják el a 

feladatot), ezzel együtt nem tudják biztosítani a szakos tanári ellátottságot. Áttanítás 
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történik, pl. Cserkeszőlőből a Kossuth Általános Iskolába mennek áttanítani pedagógusok. 

Előfordul, hogy 7-8. osztályos szaktárgyakat nem szakos tanár tanít.  

Az iskolák tanulói jellemzően nem mennek 6 osztályos középiskolába. A 8. osztály 

elvégzése után elsősorban Kunszentmárton, Martfű és Szolnok középiskoláiban folytatják 

tanulmányaikat, de nagy számban maradnak helyben és a tanulnak a helyi 

gimnáziumban.  

Általános iskolai intézmények:  

Kossuth Lajos Általános Iskola (Kossuth L. út 116-120) 

A Kossuth úton található központi épület részleges felújítása megtörtént 2003-ban, ekkor 

az iskolát emeltráépítéssel bővítettek is. Az épületben termálvizes fűtési rendszer volt egy 

darabig, de gazdaságossági okokból visszatért az önálló (gáz) alapú ellátásra. 

Ugyanakkor, a rekonstrukció és bővítés során a villamos hálózatot nem fejlesztették, így 

az mára helyenként életveszélyessé vált. Az épülethez tartozó tornaterem 1982-ben épült, 

a termen semmiféle fejlesztés nem történt az elmúlt évtizedekben. Ennek következtében 

a tornateremről kívül épületelemek hullnak, a tűzoltókat többször kellett hívni baleset 

elhárítás szükségessége miatt. Az öltözők szinte használhatatlanok, pl. nincs melegvíz, 

ami akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A sporttevékenységek a sportudvaron is 

folynak, itt a bitumenes sportpályák igényelnek jelentősebb beavatkozást.  

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola (Őszőlő Fő út 3. és Malom út 30.) 

Az iskola egy központi feladat ellátási helyből, székhelyből és egy telephelyből áll. A 

székhelyen 3 épület található. Az 1965-ben épült központi épület háromszintes, falazott 

tégla, emeletráépítéssel. Az iskolában jelentősebb fejlesztés a világítás korszerűsítés és 

egyes kazánok cseréje (modul kazánok) volt. Évek óta húzódik a nyílászárók cseréje és a 

vizesblokkok megújítása.  

A központi épülethez tartozik egy tornaterem, ami 2000-ben épült – jelentősebb 

beavatkozást nem igényel, ugyanakkor a tető (a zsindely folyamatos beázása miatt) és a 

nyílászárók javításra szorulnak. A harmadik épületből 2013-ban ebédlő és melegítő 

konyha került kialakításra az iskola finanszírozásával és önkormányzati támogatással. .  

A telephelyen három tanterem működik. Az épület 100 éves és eddig alig történt 

fejlesztés. Szükséges volna a tetőszerkezet megújítása, a nyílászárók cseréje és 

parkettacsere minden teremben.  

Homoki Általános Iskola (Döbrei János út 133.) 

Az 1965-ben épült iskola kétszintes, amihez egy 1989-ben épült 2 tantermes épületrész 

kapcsolódik. Az iskolában a Szemünk Fénye Program keretében megtörtént a világítás 

korszerűsítés és a fűtési rendszert is korszerűsítették – kazán és radiátorcsere történt. A 

iskola tornaterme egy szabvány méretű tornacsarnok, ami valamikor városi 

tornacsarnokként funkcionált. Az iskolához nem tartozik sportszoba. Az iskolában az 

utóbbi 5-6 évben sikerült a berendezés egy részét lecserélni (padok, szekrények). Mivel 

sok az iskolában a hátrányos helyzetű gyerek az intézmény hozzáfér az IPR-es pályázati 

források-hoz.9  

                                                             
9
 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 
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1-42. ábra: A Homoki Általános Iskola főépülete az udvar felől és a tornaterem (2015. december) 

 

Az épületen tetőfelújítás és nyílászárócsere volna a legfontosabb beavatkozás. Miközben 

a teljes férőhely kapacitáskihasználtsága alacsony, csoportbontásokra alig van lehetőség. 

A tantermeken kívül a könyvtárban is vannak órák és a tornacsarnok öltözőjében is 

vannak foglalkozások (egyéni fejlesztés).  

 

Tiszaföldváron speciális helyzetű intézmény a Révay Iskola és Gyermekotthon (teljes 

nevén Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium), ami megyei 

fenntartású. Az iskola Homokon, egy 150 éves kastély köré szerveződő területen 

működik. Tanulói a megye egész területéről érkeznek. Az intézmény óvodai, általános 

iskolai és szakiskolai oktatást végez enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek 

részére. Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján iratkozhatnak be a gyerekek. Az oktatási 

feladatok mellett kollégiumi ellátást, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátást 

biztosítanak. Az alkalmazott terápiák között szerepel az alapozó terápia, a 

gyógylovagoltatás és a gyógytestnevelés. Tanulók létszáma 200 fő körül van. A nevelési, 

oktatási és egyéb feladatokat max. 170 dolgozó látja el. Az intézmény belterülete közel 16 

ha. A külterület kb. 3,32 ha legelő és 5,6 ha szántóföld. A gyermekotthoni egységek 

2015.09.01-től leváltak az intézményről.10 

1.8.1.3 Oktatás - Középiskolai oktatás 

Tiszaföldvár egyetlen középiskolai oktatási intézménye a Hajnóczy József Gimnázium 

Szakközépiskola és Kollégium. A középiskola 1947-es alapítású. Eredetileg az 1890-es 

években épült a volt járási főszolgabírói hivatal épületében működött, majd 1965-ben az 

intézmény az akkor divatos formaterv alapján megépült jelenlegi épületébe költözött.  A 

korábbi iskolaépületben jelenleg kollégium (lásd alább) működik.  

A Hajnóczy József Gimnázium Szakközépiskola (Tiszaföldvár, Kossuth út 122.) 

korábban az önkormányzat fenntartásában működött. Jelenleg a fenntartás és 

működtetés is a Jász-Nagykun-Szolnok megyei KLIK-hez tartozik.  

                                                                                                                                                                                         
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/)  

10 Forrás: http://revaygyorgy.lapok.hu/  

http://www.pafi.hu/
http://revaygyorgy.lapok.hu/
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A középiskola képzési profilja az évtizedek során lassan átalakult. Évtizedeken keresztül 

az alap gimnáziumi képzés mellett speciális középfokú óvónőképzés történt (1972-1989). 

A ’90-es évek első felében az iskola korszerűsítette és megalapozta a ma is működő 

képzési szerkezetét. A közelmúltban bekövetkező szakképzést érintő átalakulás az 

intézményt nem érintette, azaz a szakképzés és a köznevelés egyben maradt.  

Gimnáziumi képzésben elérhető képzési tartalmak:  

 emelt szintű idegen nyelvi gimnáziumi képzés,  

 emelt szintű informatikai gimnáziumi képzés, 

 természettudományos gimnáziumi képzés, 

 közszolgálati pályára felkészítő gimnáziumi képzés.  

Szakközépiskolai képzésben elérhető képzési tartalmak: humán szakgimnáziumi  képzés: 

1.) pedagógiai és családsegítő munkatárs, 2.) szociális asszisztens képzés 

1-14. táblázat: Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői (2014/2015 tanév) 

Középfokú oktatási intézmény neve 
Tanulók száma 

2014/2015 (fő) 

Nem városi 

lakos (%) 
Kollégista (fő) 

Hajnóczy József Gimnázium, Humán 

Szakközépiskola és Kollégium 

Fenntartó és működtető: JNSZ megyei KLIK 

456 75 42 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzat)a 

A tanulók kb. fele vesz részt gimnáziumi képzésben. Az iskola befogadó képessége az 

igényeknek megfelelő, csoportbontásokra is van lehetőség. Az iskolában tanulók jelentős 

része helyi, illetve környékbeli kisebb településeken él. Sok a tehetséges, de szociálisan 

kevéssé kedvező közegből érkező gyerek. Az iskola pedagógiai programja szerint:  

 „Az intézménynek a jövőben is fontos feladata lesz hozzájárulni a térség iskolázottsági 

elmaradottságának felszámolásához.” (A Tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium 

Humán Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programja OM:037 923 5. old.) 

Az iskolában folyó pedagógiai munka eredményességét jelzik a különféle szaktárgyi 

versenyeken történő sikeres szereplések.  

A pedagógiai munka színvonalának tartása és emelése érdekében az iskola pedagógusai 

folyamatos speciális képzésekben vesznek részt. A pedagógiai munka hatékonyságának 

további növelését tehát nem a szakmai felkészültség, hanem az infrastrukturális és 

eszközparkkal kapcsolatos hiányosságok nehezítik.  

Az intézmény épületegyüttesének és eszközparkjának állapota, beavatkozási 

szükségletek:  

 A természettudományos képzés egyre népszerűbb – a laborfelszerelések és a 

taneszközök rendkívül elavultak.  

 A közszolgálati pályára felkészítő gimnáziumi képzésben a testnevelés rendkívül 

fontos. Többen érettségiznek is a tárgyból. A gimnáziumnak ugyanakkor egy 

tornaterme és egy tornaszobája van (sem a kézilabda sem a kosárlabda pálya 

nem szabvány). A sportolási lehetőségeket továbbá egy salakos futópálya és egy 

kispálya biztosítja. Az iskola nem rendelkezik megfelelő sporteszközökkel. A 

képzés színvonalának biztosítása érdekében a tanulók Szolnokra járnak pl. a 

helikopter bázisra, így a felkészülés nem helyben zajlik.  
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 Az épület energetikai sajátosságait jellemzi, hogy a nyílászárók esetenként 

tokostól kiemelhetők és csere csak néhány irodában volt (az utcafronton szinte 

egészében a régi ablakok vannak). Télen az ablakok rossz állapota miatt a 

legészakibb tanterem nem használható. A fűtéskorszerűsítés megtörtént, ennek 

keretében gázmotoros, kísérőgázos fűtés került kiépítésre, de ezzel 40 fok fölé 

nem emelkedik a víz hőmérséklete. Ez a hőfok a rossz energetikai sajátosságok 

miatt nem volt képes felmelegíteni az épületet telente. Az épületben visszaálltak a 

földgáz-alapú fűtésre.  

 A vizesblokkok nem voltak még teljes körűen felújítva, csak pótlás karbantartás 

zajlik.  

 Az épülettel egybeépült a korábban a gimnáziumhoz tartozó gyakorló óvoda (ma 

Vadárvácska Óvoda). A két épület tetőzetének találkozásánál a csapadékvíz 

elvezetése egy eternitcsövön történik, ami teljesen tönkrement és kicseréléséhez 

a falat ki kellene bontani. (A lapos tetőzet 60m2-nyi felületének nehézlemezes 

cseréje történik meg évente. 

 A gimnázium előtt húzódó kétosztatú (dupla pályás) Szerviz úton a parkolás 

nagyon problémás. A tervek szerint a szomszédos általános iskolával (Kossuth 

Ált. Iskola) közös udvaron épülne egy parkoló az iskolákban dolgozók számára. 

Megoldás lehet az útpálya egyirányúsítása.  

 

Képzési profil illeszkedése a helyi igényekhez:  

A gimnázium speciális képzési profilja átalakult. Korábban az középfokú óvónőképzés 

gyakorlati eleme a szomszédos, ma már a gimnáziumtól független működő óvodában 

történt.  

Kollégium:  

A kollégium a volt járási főszolgabírói hivatal épületében (a régi iskolaépületben) található. 

A szobák a főépületben vannak, míg a tanulószobák és az ebédlő a régi épület 

kiegészítéseként létrehozott lapos tetős épületben kaptak helyet. A fő épület inkább 

irodának, mint kollégiumnak alkalmas, mivel rendkívül nagyok a belmagasságok. 

Korábban emeletes ágyak voltak a szobákban ma már ez nem jellemző.  

Az energetikai jellemzőket meghatározza, hogy az épület nem szigetelt, a nyílászárók 

kora megegyezik az épület korával (rendkívül rosszul zárnak, esetenként a hó is behatol 

az elvileg bezárt ablakokon) és a jelentős belmagasságok miatt az épület felfűtése nem 

hatékony. Az épületen a tetőszerkezet és a homlokzat megújításra került. Az évenként 

esedékes tisztasági festések megtörténnek.  

A kollégium 75 fő befogadására képes, a 2014/2015-ös tanévben a lakók száma 42 fő 

volt. A kihasználtság 56%-os.  

1.8.1.4 Kultúra és közművelődés  

Tiszaföldváron a kultúra és közművelődés intézményeit a Művelődési Ház, a Tiszazugi 

Földrajzi Múzeum és a Városi Könyvtár képviseli. Az intézmények helyi és térségi 

vonzáskörzettel rendelkeznek, a múzeum vonzása kiterjed a szomszédos megyékre is.  
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1-15. táblázat: Tiszaföldvár kulturális és közművelődési intézményei (Forrás: Önkormányzat, 2015) 

Intézmény neve és címe  Tevékenységi profil  
Kihasználtság / 

látogatottság  
Finanszírozás forrása 

Városi Művelődési Ház 

(Tiszaföldvár, Malom út 1.) 
Közművelődési  42 389 fő 

Önkormányzati és 

pályázati  

Tiszazugi Földrajzi Múzeum 

(Tiszaföldvár, Kossuth L. út 

101.) 

közművelődési 8004  fő 
Önkormányzati és 

pályázati 

Városi Könyvtár 

(Tiszaföldvár, Kossuth L. út 

115.) 

Közművelődési  5085 fő 
Önkormányzati és 

pályázati 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzat)a 

Városi Művelődési Ház (Tiszaföldvár, Malom út 1.) 

A Tiszaföldvári Városi Művelődési Házat 1957-ben alapították. Jelenlegi helyére, az 

egykori malom, majd TSZ iroda épületébe (Malom út 1.) 1995-ben költözött. A jelenlegi 

épület nagyobb, mint az intézménynek korábban helyet adó épület és hosszabb ideig 

üresen állt mielőtt az intézmény beköltözhetett. Az épület eredeti funkciója irodaépület 

volt, ebből jelentős kihasználhatósági problémák adódnak.  

Az épület belső megújítása teljes körűen lezajlott, a külső megújítás még pályázati 

lehetőségre vár.  

A Művelődési Ház gyűjtőházként funkcionál, azaz a programok és tevékenységek széles 

körét fogadja be. Az intézmény szabadkapacitásának hatékony kihasználása érdekében 

helyiségeit bérbe adja (Magyar Agrárkamara, Logopédia, Pályaválasztási Tanácsadó, 

stb.). Az intézmény helyiségeit a KLIK is használja. A Művelődési Ház biztosítja a 

helyszínt és technikát az önkormányzat tájékoztató rendezvényeihez. A Városi 

Művelődési Ház működtetésében 2 fő szakalkalmazott vesz részt. A munkaerőforrást a 

közfoglalkoztatási programból (2 fő) és a kulturális közfoglalkoztatói programból (2 fő) 

egészíti ki, így az utóbbi négy évben már 9 fő dolgozhatott az intézményben.). 

A Városi Művelődési Ház gyakran használ külső helyszíneket rendezvényeihez: Városi 

Galéria, sportcsarnokok (Homoki, a Kossuth és az Ószőlői Általános Iskolák 

tornacsarnokai), strand, gimnázium. Jelentős számú rendezvényt bonyolítanak 

közterületeken (elsősorban a gimnázium előtti szervízúton és a hozzá kapcsolódó 

parkolóban (koncertek, bemutatók, főzőversenyek, karácsonyi programok, stb.) 

Az intézmény látogatottsága az Önkormányzat tájékoztatása szerint 2015-ben 42 389 fő 

volt (beleértve minden külső helyszínen megrendezett eseményt is).  

A Művelődési Ház szolgáltatásai:  

 Színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek, kiállítások, ifjúsági és 

gyermekrendezvények, előadói estek szervezése, megrendezése.  

 Műsoros előadások, szórakoztató rendezvények szervezése (nyári szabadtéri 

programok is).  

 Térségi kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

 Ismeretterjesztő, tájékoztató előadások szervezése valamennyi korosztálynak.  

 Képző- és iparművészeti, népművészeti kiállítások rendezése.  

 Önszerveződő csoportok szervezése, működtetése, számukra működési feltételek 

biztosítása, rendezvények lebonyolítása • Közösségek kialakulását és fejlődését 

elősegítő tevékenység folytatása 
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 Táncrendezvények szervezése, táncoktatás megszervezésében közreműködés 

(táncház szervezése, modern és standard táncok oktatása).  

 Idegen nyelvek, informatikai és más hasznos ismeretek elsajátításának érdekében 

tanfolyamok szervezése. • Az iskolai tehetséggondozás segítése. • Egészséges 

életmódra nevelés támogatása, egészségmegőrző programok szervezése.  

 Hagyományápolás és átörökítés. 

 A „hobby” tevékenység segítése. • Szünidei programok szervezése. • Egyéb 

szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása. • Sport, túra, táborozási 

alkalmak biztosítása, kirándulások szervezése  

 Film, videó és DVD vetítés megszervezése, helyszín biztosítása.  

 Részvétel a város külföldi kulturális kapcsolatainak szervezésében. 

A Művelődési Központ a város zenei életének is központja. Működéséhez kapcsolható 

alkotó közösségek a 95 éve működő Tiszaföldvári Férfikórus Egyesület és a 10 éve 

fennálló Pedagógus Női Kar.  

A Művelődési Ház tevékenysége az egész város és a tágabb térség lakosságát célozza, 

ugyanakkor a fiatalok célcsoportjának megszólítására még volnának kihasználatlan 

lehetőségek. A Művelődési Ház szoros kapcsolatot ápol a Városi Galériával, a helyi civil 

szervezetekkel és az egyházakkal is.  

Számos helyi civil szervezet tart itt rendezvényeket. Bérleti díjat csak olyan esetben 

fizetnek, ha rendezvényük bevételt hoz. A termek óradíj alapon fix összegért kerülnek 

kiadásra, de jelentős kedvezményeket kapnak azok a civil szervezetek, amelyeknél 

érvényesül a kölcsönös segítségnyújtás a Művelődési Ház vonatkozásában (pl. Lovas 

Klub, Polgárőr Egyesület, Idősek Klubja).  

A Művelődési Ház által szervezett hagyományos rendezvény a Paprikás Ételek 

Nemzetközi Főzőversenye, ami 10 éve minden esztendőben megrendezésre kerül a 

városban. A Földvárak Szövetségének a tevékenységeit is részben a Művelődési Ház 

menedzsmentje koordinálja  

Az épület jellemzői fejlesztési szükségletek:  

Az épület háromszintes, földszintjén található a színházterem, ahol a nézőtér 250 fő 

befogadó képességű. A színpad egy dobogó, amihez nem kapcsolódik öltöző helyiség.  

 általában a nagyobb térigényű, mozgásokhoz kapcsolód tevékenységek helyének 

biztosítása: pl. szükséges volna egy 100m2 alapterületű táncterem – bővítésre a 

front részen volna lehetőség  

 az épületben nincs lift – az akadálymentesítés nem teljekörű  

Az épület megújítás és bővítése sikertelen pályázati próbálkozások (ill. jogosultság 

hiánya) hiúsították meg eddig. A 2014-2020-as időszakban a Művelődési Ház igyekszik 

kihasználni minden adódó lehetőséget.  

Tiszaföldvári Hírlap:Az 1.000 példányban megjelenő önkormányzati lapot a Tiszaföldvári 

Városüzemeltető Nonprofit Kft. adja ki, szerkesztősége a Városi Művelődési Házban 

működik. A lap külső megbízási szerződés által szerkesztett és írt közéleti és információs 

havi lap, ami színes borítóval és fekete-fehér beltartalommal térítés ellenében érhető el. 
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A helyi kultúra nem csak intézményekhez, hanem eseményekhez is köthető. 

Tiszaföldváron a kulturális események nagyobb része helyi vonzerőt jelent, de már 

feltűntek azok a rendezvények is amelyeknek térségi/országos vonzereje is van.  

1-16. táblázat: Fontosabb települési / térségi rendezvények Tiszaföldváron 

rendezvény neve tartalma résztvevők száma 
nem helyi részvevők 

becsült aránya 

Paprikás Ételek Főzőversenye Augusztus 20.  2000 25 

Városi Gyereknap Június eleje 1000 10 

Hagyományőrző Fesztivál Május közepe 350 28,5 

Motoros találkozó Július 4000 87,5 

Mesemondó verseny November 35 - 

Tiszavilág „Táj és ember a 

Tiszazugban” (állandó kiállítás) 
Egész évben 

8004 

70 

Helytörténeti fotótörténeti és 

természettudományi kiállítás 

(állandó kiállítás) 

Egész évben 70 

Szabadegyetemi előadások Egész évben 20 

Forrás: Tiszaföldvár Város önkormányzata  

 

Tiszazugi Földrajzi Múzeum (Tiszaföldvár, Kossuth L. út 101.) 

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum eredetileg a Polgármesteri Hivatallal szemben található volt 

református iskolában talált helyet. 2006-ban egyházi kárpótlás keretében kapta meg a 

múzeum a jelenlegi épületét (akkor még nem önkormányzati fenntartású volt). A jelenlegi 

kétszintes épületben kiállítótér, könyvtár, iroda és kiszolgáló raktár található. Az épülethez 

tartozó telek kezdettől komoly lehetőségeket tartogatott, mi a 2010-ben megvalósult Jász 

kapitányok nyomában c. projekt keretében indult fejlődésnek. Ekkor épült a kerti pavilon, 

szabadtéri foglalkoztató (itt előadások tarthatók jó időben, és van itt egy kemence is). A 

további fejlesztések pályázati forrásokból történtek.  

TIOP 1.2.2 keretében nyert forrásból, a Kossuth Házból raktár került kialakításra és az 

épület teljesen megújult. A telken belüli épületek mögött egy 5 m magas sánc található. 

Mivel vélhetően itt volt a földvár sáncárok vége, régészeti feltárásokra van szükség, 

aminek kezdeti lépései megtörténtek. A valamikori folyómederben parkfejlesztés zajlik. 

A további fejlesztésekhez lehetőséget biztosít, hogy az Önkormányzat megvásárolt egy 

szomszédos telket, ami lehetőséget ad a kert bővítésére. A telekhez kapcsolódik egy 

múzeum számára hasznosítható épület (ami a múzeummal telekkapcsolatos, de az 

utcafronton két házhely van az épületek között).  

Tevékenységek:  

Tiszazugi Földrajzi Múzeum besorolása szerint tájjellegű múzeum. 100 m2 állandó kiállítás 

működik benne, ami elsősorban a Tiszazug természeti értékeit mutatja be. További 55 m2-

en időszaki kiállítások megrendezésére van lehetőség. A Kossuth Házban (260 m2) 2 

oktatóterem került kialakításra két eltérő korosztálynak, ugyanitt a raktár formában 

kiállított helytörténeti anyag látogatható és 7 virtuális pont is kialakításra került.  

Az intézmény másik fő tevékenységét a múzeumpedagógiai foglalkozások jelentik 

részben helyben, illetve utazó múzeum formájában (TÁMOP pályázatok – lásd 1. sz. 

melléklet).  
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2009-től kezdve az oktatási intézményeknek lehetősége nyílt múzeumpedagógiai 

foglalkozások igénybe vételére forrást pályázni. Az iskolák számára felkínált program 

keretében látogatható listában szerepelt a Tiszazugi Földrajzi Múzeum is. A múzeum 

vonzáskörzete egész Jász-Nagykun-Szolnok megyére, de még Békés megyére is 

kiterjed, emellett érkeznek látogatók Debrecenből is.  

Az intézmény sikeresnek mondható a pályázati források mozgósításában, ugyanakkor 

állandó problémákkal küzd a dolgozó létszámot és az ingatlan feladatokhoz mért 

szűkösségét illetően.  

 

Városi Könyvtár (Tiszaföldvár, Kossuth L. út 115.) 

A Városi könyvtárt 1952-ben alapították. Az épület alapterülete: 269 m2. A könyvtárnak 

korábban Ószőlőn volt egy telephelye, de az 2012. november 30-án megszűnt.  

A könyvtári egységek: felnőtt újságolvasó, felnőtt kölcsönző terület, Internet és 

olvasóterem, gyermek kölcsönző terület, gyermek olvasóterem és videószoba, Iroda-

feldolgozás, szociális helyiségek, raktár és pince.  

A könyvtár állománya összesen 61.073 db kötet. Az általános könyvtári szolgáltatáson 

kívül (kölcsönzés, helyben olvasás, stb.) a könyvtár különböző foglalkozásokkal és 

programokkal (versenyek, csoportjátékok stb.) várja a gyerekeket. A gyermekkönyvtár 

80m2 alapterületű. A tiszaföldvári Városi Könyvtárban a gyerekeknek lehetőségük van pl. 

arra, hogy csoportosan részt vegyenek a Gyermekkönyvtár által szervezett videó 

vetítéseken.11 

 

Civil kezdeményezés a Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesület, 

Tiszaföldvár Városi Galéria (Kossuth L. utca 163). Minden évben 7-8 alkalommal nyit új 

tárlatot a galéria, ahol alkalmanként 2-3 alkotó mutatkozik be alkotásaival. Emellett két 

állandó kiállító is helyet kapott a Városi Galériában (Erdős Hanna olimpiai- és világbajnok 

mestercukrász állandó cukorkiállítása, és a Tiszaföldvár Népi Díszítő Művészeti Kör 

hímzései). Az épület bérlemény, az önkormányzat tulajdona, az egyesület jelképes 

összeget fizet a használatért (havi 2800 Ft). A felújításban, fejlesztésében a város 

vezetése, vállalatok, szervezetek, vállalkozók, egyesületek, nyugdíjas segítők, 

művészetet, értékeket kedvelők segítettek és segítenek.12 

1.8.1.5 Egészségügy  

Tiszaföldvár egészségügyi alapellátását öt felnőtt háziorvos, két gyermekorvos, két 

fogorvos, egy labor és egy központi ügyelet biztosítja. A védőnői szolgálat a kötelező 

alapellátás részeként biztosított. Az alapellátás öt helyszínen történik, az ellátást biztosító 

épületek állapota és felszereltsége változó, általában kielégítőnek, megfelelőnek 

mondható. Az alapellátás keretében alkalmanként elérhető az allergológiai szűrés és a 

hallásvizsgálat is. A háziorvosi praxisok körzeti, területi ellátási rendszerben működnek, 

minden orvos vállalkozóként dolgozik. Az önkormányzat alkalmazásában csak a 

laborasszisztensek és a védőnők vannak.  
                                                             
11

 Forrás: http://www.vk-tiszafoldvar.bibl.hu/  

12
 Forrás: http://www.tiszafoldvargaleria.hu/  

http://www.vk-tiszafoldvar.bibl.hu/nyit/gyerek.htm
http://www.vk-tiszafoldvar.bibl.hu/
http://www.tiszafoldvargaleria.hu/
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A védőnői szolgálat jelenleg 6 fő foglalkoztatottal működik, ezen belül 1 fő nyugdíj mellett 

és 1 fő helyettesítőként dolgozik..  

Az alapellátásban részt vevő orvosok átlagéletkora 50 év felett van – két háziorvos a 70 

év feletti korosztályhoz tartozik. Hamarosan nagy szükség lesz új, fiatal háziorvosokra. Az 

alábbi táblázatban az öt alapellátást biztosító helyszín jellemzői kerültek összefoglalásra.  

1-17. táblázat: Tiszaföldvár egészségügyi intézményei, ellátóhelyei 

Egészségügyi intézmény 
ellátóhely név, cím  

    

Kossuth L. út 165.  

Teljesen felújított épületegyüttes, amely 2 éve került rekonstrukcióra EU 
források igénybevételével. Praxisüresedés várható hamarosan.  

Ellátás jellege 
(alap v. 

szakellátás, ill. 
magán v. TB 

finanszírozott) 

Gyakorolt 
praxisok 
száma  

Betöltetlen 
praxisok 
száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

2. számú háziorvosi körzet 
Tiszaföldvár, Kossuth L. út 
165.  

alapellátás Háziorvos 1 fő -  
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

5. számú háziorvosi körzet 
Tiszaföldvár, Kossuth L. út 
165.  

alapellátás Háziorvos 1 fő -  
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

1. számú fogorvosi körzet 
Tiszaföldvár, Kossuth L. út 
165.  

alapellátás Fogorvos 1 fő  - 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

Foglalkozás egészségügyi 
Szolgálat Tiszaföldvár, 
Kossuth L. út 165.  

alapellátás  1 fő  - 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

Foglalkozás Egészségügyi 
Szolgálat (labor) Tiszaföldvár, 
Kossuth L. út 165.  

- -  - 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

Szondy vezér út 30. 

Az épület 4-5 éve került felújításra EU források igénybevételével  

Ellátás jellege 
(alap v. 

szakellátás, ill. 
magán v. TB 

finanszírozott) 

Gyakorolt 
praxisok 
száma  

Betöltetlen 
praxisok 
száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

1. számú háziorvosi körzet 
Tiszaföldvár, Szondy vezér út 
30.  

alapellátás Háziorvos 1 fő - 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

1. számú házi gyermekorvosi 
körzet Tiszaföldvár, Szondy 
vezér út 30.  

alapellátás 
Házi 
gyermekorvos 
1 fő 

- 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

1. számú Védőnői Szolgálat 
Tiszaföldvár, Szondy vezér út 
30.  

alapellátás - - 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

Fizikoterápia Tiszaföldvár, 
Szondy vezér út 30.  

szakellátás - - 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

Döbrei J. út 59. 

Az épületet 13 éve az önkormányzat újította fel, azóta nem volt semmiféle 
beavatkozás.  

Ellátás jellege 
(alap v. 

szakellátás, ill. 
magán v. TB 

finanszírozott) 

Gyakorolt 
praxisok 
száma  

Betöltetlen 
praxisok 
száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

3. számú háziorvosi körzet 
Tiszaföldvár, Döbrei J. út 59.  

alapellátás Háziorvos 1 fő - 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

2. számú fogorvosi körzet 
Tiszaföldvár, Döbrei J. út 59.  

alapellátás Fogorvos 1 fő - 
Hiányosságok 
nincsenek 
- Rendben 

2. számú Védőnői Szolgálat 
Tiszaföldvár, Döbrei J. út 59.  

alapellátás - - 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 
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Kőrösi Cs.S. út 53.  

Három éve önkormányzati forrásból történt a megújítás.  

Ellátás jellege 
(alap v. 

szakellátás, ill. 
magán v. TB 

finanszírozott) 

Gyakorolt 
praxisok 
száma  

Betöltetlen 
praxisok 
száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

4. számú háziorvosi körzet 
Tiszaföldvár, Kőrösi Cs. S. út 
53.  

alapellátás Háziorvos 1 fő - 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

Ószőlő Fő út 48. 

Az utóbbi években háromszor történt felújítás, ebből egyet EU forrásból, 
kettőt önkormányzati forrásból finanszíroztak.  

Ellátás jellege 
(alap v. 

szakellátás, ill. 
magán v. TB 

finanszírozott) 

Gyakorolt 
praxisok 
száma  

Betöltetlen 
praxisok 
száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

2. számú házi gyermekorvosi 
körzet Tiszaföldvár, Ószőlő 
Fő út 48.  

alapellátás 
Házi 
gyermekorvos 
1 fő 

- 
Hiányosságok 
nincsenek - Rendben 

Forrás: Tiszaföldvár város Önkormányzata 

Szakellátást biztosító intézmény nincs a településen, ugyanakkor egyes szakellátási 

formák térítés ellenében elérhetők. Az egyetlen ingyenesen elérhető szakellátás a 

reumatológia és fizikoterápia.  

Térítés ellenében igénybe vehető szakellátási formák:  

 szemészet  

 ultrahang  

 bőrgyógyászat  

 fül-orr gégészet  

 nőgyógyászat  

 urológia  

A helyi optikai szaküzletben látásvizsgálatra van lehetőség, amit szakasszisztensek 

végeznek.  

A városban három patika működik. A Kossuth utcán található Olajfa patikában 

szűrővizsgálatokra van lehetőség (vércukor, vérnyomás stb.) A patika részt vesz az 

egészségnapok szervezésében is.  

A városban különösen nagy hangsúlyt helyeznek a szűrővizsgálatokra – gyakorlatilag a 

nagyobb műszerezettségi igényű szűrővizsgálatokon kívül legalább alkalmanként minden 

vizsgálat elérhető. Praxisinformációk szerint a városlakók közül ugyanakkor igen kevesen 

élnek a lehetőségekkel. Az egészségtudatosság az észrevételek szerint igen 

alacsony szinten van a lakosság körében, ez feltehetően az alacsony jövedelmeknek 

és életszínvonalnak tudható be.  

Drogprevenció:  

A lakosság egészségmegőrzéséhez kapcsolódó kérdéskör a drogprevenció, aminek 

jelentős bűnmegelőzési és komplex társadalmi (szociális, gyermekvédelmi) vonatkozásai 

is vannak. A város 2015-ben fogadta el Tiszaföldvár város drogellenes stratégiája c. 

dokumentumot.  

A stratégia komplex módon a Nemzeti Drogellenes Stratégia alapértékeit figyelembe véve 

készült. Egyaránt számít a család, a közösségek, az oktatási intézményekre, a 

munkahelyek és egyéb közösségi tevékenységet koordináló szervezetek részvételére.  
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A stratéga prioritásai:  

 Iskolai egészségfejlesztés, drogprevenció. 

 A család szerepének erősítése a megelőzésben.  

 A tömegkommunikáció aktív bekapcsolása a megelőzésbe és 

egészségfejlesztésbe. 

 Társadalompolitikai színterek stratégiai összekapcsolása. 

 Törekedni a regionális jelleg miatt a többi településsel való szorosabb 

együttműködésre. 

 Több korai elérést biztosító program lebonyolítása. (Forrás: Tiszaföldvár város 

drogellenes stratégiája 4. old.)  

A stratégai külön foglalkozik a rendőrség, a szociális ellátórendszer és az egészségügyi 

alapellátás eddigi eredményeivel és feladataival is. A stratégiai jelentőséget tulajdonít a 

meglévő kommunikációs csatornáknak és újabb kommunikációs csatornák kiaknázását 

sürgeti.  

1.8.1.6 Szociális és gyermekvédelmi ellátás  

Gyermekjóléti ellátás: Tiszaföldvári Bölcsőde (Orgonás utca 2.) 

Minden 10 000 lakos feletti településen kötelező az önkormányzatnak bölcsődét 

működtetni. Tiszaföldváron a bölcsőde 2006-ban épült zöldmezős beruházásként. Az 

épület típusbölcsőde: az épületben 2 csoportszoba és egy gondozási egység van. Az 

alkalmazottak létszáma 7 fő.13 Az épület kapacitása az igényeknek megfelelő, nem mindig 

100%-os. 2015 végén a 26 férőhelyet 21 beíratott gyermek foglalta el. Az év során a 

kihasználtság változó –általában a tavaszi időszakban várható a maximális vagy ahhoz 

közeli kihasználtság. A GYED extra feltételei miatt egyre többen térnek vissza dolgozni 

idő előtt, ezért a jövőben teljes kihasználtság várható. Várólista egyelőre nincs. A 

bölcsödében nincs hátrányos helyzetű gyermek, minden gyermek szülője foglalkoztatott. 

Hiányosság, hogy nincs az udvaron altatási lehetőség (nem fedett a terasz). A bölcsőde 

bővítésének szándéka már megfogalmazódott az önkormányzat döntéshozóiban. A 2014-

2020-as időszakban támogatási kérelem benyújtását tervezik a megyei TOP forrásra (1. 

prioritás).  

Szociális ellátás:  

Tiszaföldváron egyetlen szociális szolgáltató intézmény működik, a Tiszaföldvári 

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI), ami három telephelyen végzi tevékenységét. Az 

intézmény alap és szakellátást egyaránt végez. Az intézmény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló Sztv.- 57. § alapján működik: 

Biztosított szociális alapszolgáltatás: 

 szociális étkeztetés, 

 házi segítségnyújtás, 

 családsegítés, 

 nappali ellátás - idősek klubja. 

                                                             
13

 SZMSZ 2015. december 18  
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Az ESZI a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - többször módosított 

- 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 38.§, 39.§, 40.§ alapján gyermekjóléti 

alapellátásként gyermekjóléti szolgáltatás is biztosít. Az alapszolgáltatások biztosítása 

mellett az intézmény az Szt. 67.§ és 68.§ szerint a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó szakosított ellátásként ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi részleget 

működtet.14 

1-18. táblázat: Tiszaföldvár szociális ellátást végző intézményei 

Intézmény 

megnevezése (központ)  

ezen belül  

ellátó hely (funkció, 

cím) 

szolgáltatások 
férőhely (fő)  

kihasználtság 

(%) 

amennyiben releváns 

Egyesített Szociális 

Intézmény - 

Tiszaföldvár 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

(Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. 

út 10-12.) 

Családsegítés 

és gyermekjóléti 

szolgáltatás 

- - 

Idősek Napközi Otthona 

(Tiszaföldvár, Mártírok út 

86.) 

Idősek és 

demensek 

nappali ellátása 

20 50 

Idősek Otthona 

(Tiszaföldvár, Baross krt. 

109-111.) 

Idősek 

bentlakásos 

ellátása 

50 95 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzat)a 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 10-12.)  

Az épületben szakmailag elkülönülő egységekben családsegítés, valamint 

gyermekvédelmi tevékenység folyik - az épület tehát több célt szolgál. Az 

akadálymentesítés vonatkozásában a szakhatóság elvásásainak megfelel az épület – a 

szakmai helyiségek megfelelő számban, méretben és felszereltséggel állnak 

rendelkezésre. Probléma ugyanakkor, hogy az épület hátsó része süllyed, illetve 

salétromosodik pl. az interjúszoba. Fontos beavatkozás volna még a nyílászárók cseréje 

is.  

Idősek Napközi Otthona (Tiszaföldvár, Mártírok út 86.) 

Az épület korábban a Széchenyi út 34 szám alatt, egy leromlott állapotú régi épületben 

volt. A Mártírok út 86 alatti jelenlegi épület korábban iskola volt. Az épület volt szolgálati 

lakás részében kapott helyet az otthon. A tapasztalatok szerint az épület megfelelő 

szolgáltatási színvonalat tud biztosítani, ugyanakkor a szobák belmagassága 

meglehetősen nagy, ami csökkenti a fűtés hatékonyságot és nagyobb terhet ró a 

fenntartásra. A fűtés a volt tantermi részben nagyon problémás, itt felmerült álmennyezet 

kiépítése is. Az épületben gázfűtés van, ami már korszerűsítve volt. A szolgálati lakás 

részben konvektorok vannak, míg a termekben radiátorok.  

Az intézmény nagy udvarral rendelkezik. Az épület kiegészítéseként külön épületben 

funkcionál az étkező. Vizesedés és salétromosodás az épület hátsó részében 

tapasztalható.  

A statisztikai adatok szerint az intézmény kihasználtsága 50%-os, tehát a kapacitások 

figyelembe vételével bővítésre nincs szükség. Az épület állapota és kora idővel egy 

általános felújítást tesz szükségessé. 

                                                             
14 Forrás: http://eszifoldvar.hu/ 

http://eszifoldvar.hu/
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Idősek Otthona (Tiszaföldvár, Baross krt. 109-111.) 

Az Idősek Otthona bentlakásos intézmény. Tiszaföldvár önkormányzata számra 

lakosságszámához képest nem kötelezően biztosítandó szolgáltatási forma (szakellátás). 

Az intézménynek helyet adó épület 2006-ban pályázati forrásból zöldmezős 

beruházásként épült az akkor lakosságszám szerit kötelező átmeneti elhelyezést biztosító 

épületként. Idővel ez a kötelezettség megszűnt (nem is volt rá igény) így az épület 

funkciója megváltozott.  

Az épület és benne működő intézmény szakhatósági elvárásoknak teljesen megfelel. Az 

épületben egy részleg az intenzív gondozást igénylők részére van fenntartva. Itt 10 fő 

elhelyezésére van lehetőség 2 ágyas szobákban. A szobák kertkapcsolatosak. Jelenleg 

16 fő igényelne ilyen ellátást.  

A földszinten további három apartman van (két háromágyas és egy kétágyas – emelt 

szint). Az épületben még további három ágyas szobák vannak, két szobára jut egy 

fürdőszoba.  

Egyre növekszik a demens betegek száma és egyre nagyobb az igény egy részleg 

kialakítására a középsúlyos demensek számára. Az intézmény szolgáltatásainak 

igénybevételére várólista van. 

1-43. ábra: Idősek Otthona, Tiszaföldvár 

 

Forrás: http://eszifoldvar.hu/ 

Az épületben inkább a funkcionális megosztás jelenti a gondot az idősek ellátási 

igényeinek változása miatt (növekvő számú demens beteg és kórházi szakellátást igénylő 

idősek). Az intézmény tárgyi eszközei az igényeknek megfelelnek, ugyanakkor a 

szakképzett személyállomány biztosítása egyre problémásabb..  

Mivel az intézmény jelleg megváltozott és megnőtt az intenzív kezelést igénylő idős lakó 

ezért nagy szükség van szakápolókra. A szakápolók azonban a szociális bértábla szerint 

kapják a bérüket, ami jóval alacsonyabb jövedelmet tesz lehetővé, így a szakápolók 

elmennek, ha nem is külföldre, de valamilyen kórházi intézménybe, ahol az egészségügyi 

bértábla szerint történik a bérezés.  

1.8.1.7 Sport és rekreáció 

Tiszaföldvár Város Helyi Sportfejlesztési Koncepciója 2012-ben került elfogadásra. Az 

ebben foglaltak szerint Tiszaföldvár Város Önkormányzata arra törekszik, hogy helyének 

és jelentőségének megfelelő szerepet töltsön be a sport a településen élők életében. 

http://eszifoldvar.hu/
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Tiszaföldvár Kiemelt Sportlétesítményei:  

 Tiszaföldvár Városi Sporttelep (itt az elmúlt években TAO forrásból fejlesztések 
történtek, épült egy új lelátó)  

 Tiszaföldvári Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping (lásd részletesen 1.9.2.4 fejezet)  

Oktatási intézményekhez kötődő sportlétesítmények:  

 Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Tornaterme  

 Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme 

 Homoki Általános Iskola, Sportcsarnok 

 Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium Tornaterme 

Az önkormányzat szorosan együttműködik a városi sportszervezetekkel segíti, támogat ja 

működésüket tevékenységüket, ugyanakkor számít öngondoskodó képességükre is a 

fenntartásban.  

Tiszaföldvár Város Önkormányzata, a helyi sporttevékenység pénzügyi támogatására, 

évente sportalapot hozott létre (3 millió Ft), melynek forrása az éves költségvetési 

rendeletben meghatározott összegű támogatás. A sportalapból, a támogatás vissza nem 

térítendő támogatásként cél jelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújtható, amelyet 

pályázati úton lehet igényelni. A sporttámogatás felosztásáról a helyi sportrendeletben 

meghatározott bizottságok döntenek.  

A Sportalapból nyújtott támogatás formái: 

 sportszervezetek működésére, tárgyi eszközbeszerzésre 

 utánpótlás nevelésre 

 szabadidősport programokra 

A Tiszaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező, a Tiszaföldvár Városi 

Sportegyesület által működtetett Városi Sporttelep létesítményeinek üzemeltetéséhez, 

karbantartásához az önkormányzat cél jelleggel, kizárólagos felhasználási 

kötelezettséggel, pályázati eljárás nélkül, elszámolási kötelezettséggel vissza nem 

térítendő támogatást nyújt az üzemeltető számára. A támogatás forrása, a sportalap helyi 

sportrendeletben meghatározott százaléka.  

Általában az önkormányzati tulajdonú sportingatlanok, felújítása, karbantartása sürgető 

feladat.  

1-19. táblázat: Jelentősebb sportegyesületek Tiszaföldváron 

Sportegyesület neve: Tevékenység: 

Aranyhegy Íjász Csoport íjászat, verseny szervezés 

ÉVASZ Horgászegyesület horgászat, engedélyek kiadása 

Hajnóczy József Barlangkutató Sportegyesület barlangász táborok szervezése 

Homoki Sporthorgász Egyesület horgászat, engedélyek kiadása 

Mocorgó Művészeti és Sportegyesület balett 

Tiszaföldvári Lovas Klub Sportegyesület   

Tiszaföldvári Petőfi Sport Horgász Egyesület engedélyek kiadása, vízfelület kezelés (Tisza II csatorna) 

R-08 Tiszaföldvár Magyar Postagalambsport 

Egyesület 
edzések, versenyek szervezése 

Szilver Tánccsoport Egyesület társastánc edzés, versenyek 

Tiszaföldvári Úszóklub edzés, versenyek 

Tiszaföldvár Városi Sportegyesület 

A labdarúgó csapat a JNSZ megyei II. osztályban játszik 

Tiszaföldvár VSE néven. 2014/2015-ben a 4. helyet érte el 

az 5. osztályban. 
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Sportegyesület neve: Tevékenység: 

Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub 

Tiszaföldvári Csoport 
edzések, versenyek 

Tiszaföldvári Harcművészeti Sportegyesület kungfu edzések, versenyek 

Forrás: Tiszaföldvár város Önkormányzata  

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

1.8.2.1 Hátrányos helyzetű gyerekek  

Tiszaföldvár oktatási intézményeiben jelentős arányban vannak jelen a hátrányos 

helyzetű (HH-s) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) gyerekek. Ugyanakkor, 

jelentős különbségek tapasztalhatóak intézményi, de még tagintézményi szinten is. 

A tiszaföldvári óvodákban összesen 82 gyermek volt vagy HH-s, vagy HHH-s 2015/2016-

os tanévben. Az óvodák közötti különbségeket tekintve elmondható, hogy a hátrányos 

helyzetű (HH és HHH) gyerekek legnagyobb arányban a Belterületi Óvodában és annak 

tagintézményében, valamint a Homoki óvodában vannak jelen. A Belterületi Óvodában a 

HH-s, míg a Homoki óvodában a HHH-s gyerekek vannak nagyobb számban és arányban 

jelen.  

Összességében a hátrányos helyzet súlyossága is jelzi, hogy a legkedvezőtlenebb 

helyzetben a Homoki városrészben élő családok és azok gyermekei vannak. A Belvárosi 

Óvoda vonzáskörzetében a helyzet szintén súlyos, de mélyszegénységben – az adatok 

alapján – kevesebb család él. A statisztikák alapján látható helyzetet a védőnői szolgálat 

munkatársai is megerősítették.  

1-20. táblázat: SNI, HH és HHH-s gyerekek létszáma a helyi óvodákban (2015-2016) 

Óvoda 

megnevezése 

(tagóvodai 

szinten)  

Kis Középső Nagy       

csoport /vegyes csoportok/ 
Össz 

fő 

SNI 

(fő) 

SNI  

%  

HH 

(fő)  

HHH 

(fő) 
HHH % 

Vadárvácska 

Óvoda 
5 

192 7 3,5 7 4 2 Vadárvácska 

Óvoda 

tagintézménye 

3 

Homoki Óvoda 
5 

127 6 4,7 11 25 19,7 
Homoki óvoda 

tagintézménye 
1 

Belterületi 

Óvoda 
4 

97 3 3,1 9 26 26,8 Belterületi 

Óvoda 

tagintézménye 

1 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata  

Az általános iskolák közül a legsúlyosabb helyzet a Homoki Általános Iskolában 

tapasztalható, ahol a gyerekek 29,6%-a HH-s vagy HHH-s (az iskola ennek megfelelően 

támogatásra jogosult az IPR-es hazai forrásokból, amelyből jelentős fejlesztéseket tudtak 

végrehajtani – 1.8.1.2 fejezet). A Kossuth Lajos Általános Iskolában ez az arány 25,8%. A 

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskolában a gyerek 8,1%-a érintett.  
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1-21. táblázat: HH és HHH-s gyerekek létszáma a helyi KLIK általános iskolákban (2015-2016) 

KLIK Feladatellátó 

hely 
teljes létszám HH (fő) % HHH (fő) % 

Kossuth Lajos 

Általános Iskola 
357 38 11 53 14,8 

Papp Bertalan Ószőlői 

Ált. Iskola 
367 10 2,7 20 5,4 

Homoki Általános 

Iskola 
188 21 11 35 18,6 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata  

A szegregációs térkép (3-12. ábra – 3.3.2 fejezet) alapján követhető, hogy a legtöbb 

HH(H)-s gyermek a két, markáns szegregációs problémákkal terhelt területhez tartozó 

intézményekben a legmagasabb.  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője szerint az intézményekben olyan szakértő 

pedagógusok dolgoznak, akik felkészültek és diszkrimináció fel sem merül problémaként. 

A nemzetiségi  önkormányzat együttműködik a Belterületi  Óvodával, aminek alapítványa 

gyakran támogat cigány származású gyerekeket, ha azok családja nem tud pl. egy 

kirándulást megengedni magának.  

A gyerekek kiemelt célcsoportja a Helyi Esélyegyenlőségi Programnak, amelyet 2015-ben 

újított meg az önkormányzat.  

1.8.2.2 Helyi Esélyegyenlőségi Program 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015 júniusában került megújításra és 

elfogadásra. 2013. évben elfogadott HEP IT felülvizsgálata történt meg a 2015-ös HEP 

elfogadásával. A felülvizsgált program tartalmát az anti-szegregációs terv figyelembe 

veszi és megállapításait, céljait alapvetésnek tekinti.  

1-22. táblázat: A HEP felülvizsgált helyzetelemzése alapján a felülvizsgálat megállapításainak 

összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

Problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek meghatározása 

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélysze-

gény-

ségben élők 

1. Alacsony iskolai végzettségűek 

foglakoztatási problémái.  

2. Szakképzettség hiánya. Átképzések 

foglakoztatás-fejlesztési programok 

hiánya. 

3. Nő a szociálisan válsághelyzetbe kerülők 

száma. 

4. Roma integráció nehézségei.  

1. Közfoglalkoztatási programokba minél 

több tartós munkanélküli bevonása, 

foglakoztatás.   

2. Képzési, átképzési programok 

támogatása. 

3. Alapvető szociális szolgáltatások és  

ellátások biztosítása, segélyek 

támogatások volumenének fenntartása.  

4. Olyan együttműködő struktúra 

kialakítása, melyek segítségével roma 

és nem roma szervezetek, 

intézmények közösen dolgoznak, és 

ezen keresztül előmozdítják az 

integráció helyi szintű erősítését.  

Gyermekek 

1. Neurotikus pszichés megbetegedések 

számának növekedése. 

2. Gyermeket veszélyeztető tényezők illetve 

kiemelten súlyos problémák 

halmozódása.   

3. Növekszik a gyermeket nevelő sok 

problémás, szociálisan nehéz helyzetbe 

1. Intézményi pszichológusok 

alkalmazása.  

2.  Jelzőrendszer tagjai között még 

szorosabb és folyamatos 

együttműködés, rendszeres 

visszajelzés a megtett intézkedésekről. 

3. A gyermekjóléti  faladatok ellátása 
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Célcsoport 

Következtetések 

Problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek meghatározása 

rövid címmel 

kerülő családok száma.  

  

során kiemelt figyelemmel kell lenni 

ezen családokban nevelkedő 

gyermekekre.  

Nők 

1. Magas arányú szakképzetlenség.  

2. Ingyenes nőgyógyászati szakrendelés 

hiánya.  

3. Egyre több azon felderített esetek száma 

ahol nőket érő erőszakos cselekmények 

valamint  családon belüli erőszakos 

cselekmények történnek.  

1. Képzési, átképzési programok 

támogatása,  

2. Ingyenes szakrendelés támogatása.  

3. Nőket érő erőszak áldozatival 

foglakozó munkatársak folyamatos 

tovább- és átképzése.  

Idősek 

1. 50 éven felüliek foglakoztatáshoz történő 

hozzáférési esélyei – főként a fizikai 

dolgozók körében -rendkívül nehézkesek. 

2. Folyamatosan növekszik az egyedül élő, 

elmagányosodott személyek száma, 

egyre szorítóbb igény mutatkozik az 

idősek részéről a segítségnyújtásra.     

1. Munkahely teremtő képesség 

fokozása, pályázati tevékenység 

támogatása.  

2. Személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatások ( különös tekintettel 

a házi segítségnyújtásra  )  folyamatos 

működtetése erősítése.  

Fogyatékkal 

élők 

1. Közintézmények teljes körű 

akadálymentesítésének hiánya.  

2. Nem biztosított, a közösségi 

közlekedéshez történő egyenlő esélyű 

hozzáférés  

1. Teljes körű akadálymentesítés.  

2. Közösségi közlekedéshez történő 

hozzáférés teljes körű feltételeinek 

biztosítása.  

 

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2015. (34.old.) 

A HEP az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok esetében intézkedéseket fogalmaz 

meg:15 A ITS részét képező anti-szegregációs terv elsősorban a mélyszegények és 

gyermekek érdekében hozott intézkedéseket veszi figyelembe.  

1. Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

a. Alacsony iskolai végzettségűek munkába állásának támogatása 

b. A mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatási esélyeinek növelése, 
képzés, átképzés támogatása. 

c. Adathiányok pótlása, roma integráció elősegítése. 

d. Alapvető szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása, segélyek 
volumenének fenntartása. 

2. A gyermekek esélyegyenlősége 

a. Intézményi pszichológusok alkalmazása. 

b. Jelzőrendszer, széleskörű partnerségi kapcsolatok fejlesztése 

c. A gyermekjóléti feladatok ellátása során kiemelt figyelemmel kell lenni a 
szociálisan nehéz helyzetbe kerülő, sokproblémás családokban nevelkedő 
gyermekekre.  

3. A nők esélyegyenlősége 

a. Nőket érő erőszak áldozatival foglalkozó munkatársak folyamatos tovább- 
és átképzése. 

b. Képzési, átképzési programok támogatása, 

c. Ingyenes nőgyógyászati szakrendelés biztosítása. 

                                                             
15 Forrás: Részletezve: Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2015. (36-49.old.) 
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4. Az idősek esélyegyenlősége 

a. Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások ( különös tekintettel a 
házi segítségnyújtásra) folyamatos működtetése erősítése 

b. 50 éven felüliek foglalkoztatási lehetőségeinek javítása 

5. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

a. Teljes körű akadálymentesítés 

b. Közösségi közlekedéshez történő hozzáférés teljes körű feltételeinek 
biztosítása 

 

A beavatkozások megvalósítói között szerepelnek:  

 Tiszaföldvár Város Önkormányzata 

 Egyesített Szociális Intézmény 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Köznevelési Intézmények 

 Védőnői Szolgálat  

1.8.2.3 Önkormányzati segélyezés  

A pénzbeli szociális ellátások rendszere 2013. január 1-től jelentősen megváltozott, mivel 

a járások átvették bizonyos ellátások ügyintézését. 2014. január 1-től szintén módosult a 

rendszer. Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás összeolvadt önkormányzati segéllyé, illetve a méltányosságból kiadott 

közgyógyellátási igazolvány átkerült jegyzői hatáskörből a képviselő-testület hatáskörébe. 

A 2014-es szabályozás szerint a települési önkormányzat jegyzője - foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást, - rendszeres szociális segélyt, - lakásfenntartási támogatást; a 

települési önkormányzat képviselő-testülete - átmeneti segélyt, - temetési segélyt, a járási 

hivatal - időskorúak járadékát, - ápolási díjat állapít meg. Egyes szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás 

formájában is nyújthatók (természetbeni ellátások). Természetbeni szociális ellátásként 

nyújtható - a rendszeres szociális segély, és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, - a 

lakásfenntartási támogatás, - az átmeneti segély, - a temetési segély. Természetben 

nyújtott ellátás a képviselő-testület részéről a köztemetés, a jegyző részéről 2013. 

december 31-ig a méltányossági közgyógyellátás, és a járási hivatal részéről a normatív 

közgyógyellátási jogosultság megállapítása, az egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság megállapítása. Az önkormányzatok segélyezési gyakorlata a jogszabályi 

háttér folyamatos módosulása miatt az elmúlt években évről évre változott.  

A szociális ellátórendszer 2015. évben bekövetkezett alapvető változása, hogy a szociális 

támogatásokat március 1. napjától két helyről igényelhetik a szociálisan rászorult 

személyek, a Járási Hivataloktól valamint a Helyi Önkormányzatoktól. A szociális 

támogatásoknak ennek megfelelően ettől az időponttól kezdődően immár két formája van, 

a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló-, míg az önkormányzatoknál 

kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. Az állami felelősségi körben nyújtott, 

úgynevezett jövedelemkompenzáló támogatásokon túl más ellátások nyújtásáról, 

jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli 

települési támogatás keretében.  
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Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:  

 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

 A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 

végző személy részére, 

 A gyógyszerkiadások viseléséhez,  

 A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  

Fentiek figyelembe vételével Tiszaföldvár Város Önkormányzata a települési támogatások 

körét a következőképpen állapította meg:  

Rendkívüli települési támogatás: A települési önkormányzat által megállapított rendkívüli 

települési támogatás nagykorú részére eseti jelleggel adható pénzbeli támogatás, amely 

kérelemre és hivatalból is megállapítható. 

Települési lakhatási támogatás: a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 

tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás (villanyáram-, a víz- 

és a gázfogyasztás, illetve tüzelőanyag költségei tekintetében). Formája első sorban 

természetbeni (szolgáltató részére történő utalással, vagy kódhordozó formájában).  

Összegezve a 2015. évi a szociális ellátó rendszert érintő változásokat, az újonnan 

bevezetésre kerülő, a megszűnő valamint a változásokkal nem érintett azon ellátás  

típusokat melyek  továbbra is változatlan formában és jogosultsági feltételek mellet a 

igényelhetők, 2015. március 1. napjától kezdődően a Tiszaföldvári Polgármesteri 

Hivatalban a következő szociális és gyermekvédelmi  ellátás típusok iránti kérelmek  

terjeszthetők elő: 

 Rendkívüli települési támogatás,  

 Települési lakhatási támogatás,  

 Védett fogyasztói státusz igazolása iránti kérelem, (rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre, lakásfenntartási támogatásra valamint települési lakhatási 

támogatásra tekintettel),  

 Helyi közlekedési támogatás,  

 Köztemetés,  

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,  

 Óvodáztatási támogatás (2015. június 4. napjáig bezárólag) 

 

 

 

 



 

1-23. táblázat: Önkormányzati segélyezés (2009-2014) 

Segélytípus 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

fő összeg* fő összeg* fő összeg* fő összeg* fő összeg* fő összeg* 

Aktív korú nem fogl. 
rendszeres szoc. 
segélye 

301 98.983.055 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Ápolási díj 133 33.398.870 136 34.935.225 138 35.426.505 167 41.898.995 -- -- -- -- 

Egészségkár. 
rendszeres szoc. 
segélye 

27 8.212.425 24 7.284.720 26 7.595.690 25 7.058.045 21 7.464.075 27 6.759.845 

Foglalkoztatást 
helyettesítő tám. 

-- -- -- -- 931 151.481.520 939 141.982.145 923 138.877.430 786 112.940.460 

Időskorúak járadéka 10 2.982.005 10 2.835.750 9 3.013.070 11 2.785.450 -- -- -- -- 

Lakásfenntartási 
támogatás helyi 

38 771.000 40 862.500 37 787.500 17 109.000 -- -- -- -- 

Lakásfenntartási 
normatív 

501 24.558.295 508 25.666.640 703 26.490.710 785 33.121.610 816 35.359.985 801 32.268.945 

Rendelkezésre állási 
támogatás 

735 133.072.865 883 155.595.470 -- -- -- -- -- -- -- -- 

RSZS 55 évnél idősebb 79 15.574.265 93 24.351.625 116 29.654.960 94 7.467.630 -- -- -- -- 

RSZS nyugdíjkorhatárt 
eléri 5 éven belül 

-- -- -- -- -- -- 44 6.954.480 45 10.267.180 55 10.886.700 

Támogatott 
álláskeresők 
rendszeres szociális 
segélye 

8 89.700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezmény 

610 11.926.780 691 13.472.995 693 13.309.065 654 12.589.120 578 11.414.400 562 10.735.800 

Óvodáztatási 
támogatás 

31 535.000 35 746.185 38 883.890 37 810.000 42 750.000 33 610.000 

Mozgáskorlátozottak 
közlekedési 

138 1.290.332 122 1.071.000 125 1.120.000 84 707.000 -- -- -- -- 
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Segélytípus 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

fő összeg* fő összeg* fő összeg* fő összeg* fő összeg* fő összeg* 

támogatása 

Kamatmentes kölcsön 123 5.9858.620 40 1.988.000 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Átmeneti segély 432 2.608.000 426 1.837.000 391 2.500.500 550 4.003.600 497 3.191.500 -- -- 

Gyógyszer támogatás -- -- 5 16.500 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Köztemetés 5 684.361 6 819.140 2 196.480 7 752.723 10 1.160.829 6 598.257 

Krízis segély 123 -- 140 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Önkormányzati segély -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 371 6.680.325 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatás 

177 928.250 137 614.465 72 354.075 27 161.000 -- -- -- -- 

Temetési segély 118 2.662.000 131 2.948.000 100 2.200.000 111 2.442.000 108 2.464.000 -- -- 

Helyi közlekedési 
támogatás 

325 3.714.500 596 7.469.660 525 6.584.545 500 7.198.800 433 4.680.000 397 4.282.200 

* teljes (normatívát is tartalmazó) összeg 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata  



1.8.2.4 Szociális bérlakás állomány és annak kiutalási rendje 

Tiszaföldvár város Önkormányzat három féle bérbeadási típust különböztet meg 

lakásállományának hasznosítása során:  

1) Költségelvű lakás bérbeadás 

2) Önkormányzati érdekből történő bérbeadás 

3) Szociális bérlakás bérbeadás 

Az esélyegyenlőség témakörhöz kapcsolódóan csak a szociális bérlakásokkal foglalkozik 

a fejezet. A másik két bérbeadás típust a 1.10.5 fejezet tárgyalja.  

A megüresedő, vagy új lakásokat pályázat útján kell meghirdetni bérbeadásra. Pályázati 

eljárás mellőzésével szociális bérlakás annak a személynek, személyeknek adható bérbe, 

akinek elemi csapás következtében lakása megsemmisült, vagy lakhatatlanná vált, és 

nincs másik beköltözhető lakása. 

A szociális körülményei alapján az a személy tekinthető rászorulónak, akinek a 

családjában  

 egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének kétszeresét nem haladja meg, és vagyona nincs, 

 egyedülálló személynél a havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg, és vagyona nincs. 

Szociális bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés maximum 5 évre megállapított 

határozott időre szólhat. A bérleti szerződést meg kell hosszabbítani, ha a felülvizsgálat 

során megállapítható, hogy a kérelmező(k) továbbra is rászoruló személynek minősül. 

Az önkormányzat szociális bérlakás állományát összesen nyolc lakás jelenti. A lakások 

33 és 69 m2 közöttiek, ebből négy komfort nélküli, három komfortos és egy összkomfortos. 

Állapotukat tekintve mindről elmondható, hogy jelentős felújítást igényelnek.  

Szociális bérlakás lakbér mértéke komfortfokozat szerint: 

a) Összkomfortos  297 Ft/m2 + ÁFA 

b) Komfortos   265 Ft/m2 + ÁFA 

c) Komfortnélküli   106 Ft/m2 + ÁFA 

1-24. táblázat: Szociális bérlakás állomány 

szociális bérlakás pontos 

címe  

méret komfortfokozat állapot  

Árpád út 34. 69 m
2
 komfort nélküli felújítandó 

Kossuth L. út 90. 66 m
2
 komfortos felújítandó 

Kossuth L. út 123. 

(2 lakás: 2. és 4. ajtó) 

2. ajtó: 51 m
2
  

4. ajtó: 44 m
2
 

2. ajtó: komfort nélküli  

4. ajtó: komfortos 

felújítandó 

Mártírok út 86.  

(3 lakás: 2., 3., és 4. ajtó) 

2. ajtó: 33 m
2
 

3. ajtó: 42 m
2
 

4. ajtó: 39 m
2
 

2. ajtó: komfort nélküli 

3. ajtó: komfort nélküli 

4. ajtó: komfortos 

felújítandó 

Óvirághegy I. út 24-26. 50 m
2
 összkomfortos felújítandó 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata  
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1.9 Gazdaság  

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Jász-Nagykun-Szolnok megye a megyék fejlettségi sorrendjében a tizenhetedik helyen 

található, az 1 főre jutó GDP országos átlagának 62-68%-ával, ráadásul relatív pozíciója 

romló tendenciáét mutat. Innovációs potenciálja bár javul, de megyei összehasonlításban 

alacsony. A megye jelentősebb gazdasági potenciálja Szolnok térségében és a 

Jászságban koncentrálódik. A Kunszentmártoni járás gazdasága a legfejletlenebb a 

megyében. Jellemző a mezőgazdaság dominanciája, az ipar és a szolgáltatások szintje 

és fejlettsége gyenge. Az iparon belül alacsony az alkalmazott technológiák és az 

innováció szintje, kevés a fejlesztés, amely a versenyképesség alapját adhatná. A 

meglévő üzemek jellemzően bedolgozó tevékenységet folytatnak, illetve 

agrárfeldolgozásból élnek.  

Ezen országos viszonylatban viszonylag fejletlen regionális és térségi gazdasági 

környezetben Tiszaföldvár város gazdasága sem mutat fel kiemelkedő potenciált. 

Jellemző, egyben sajnálatos, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési 

Koncepciója Gazdasági környezet c. fejezete meg sem említi a várost, sőt, a 

Kunszentmártoni járás gazdaságát részletesebben jellemző fejezetben sem kerül 

említésre Tiszaföldvár (holott a járási szinten azért több jelentősebb vállalkozás is 

működik itt).  

Tiszaföldvár mezővárosi funkcióját a XIX. sz. közepére érte el, meghatározó agráriummal, 

amelyben jelentős szerepe volt a szőlő- és gyümölcstermesztésnek, illetve rá épülő és 

feldolgozóiparnak. Ekkoriban épült ki városias településképű központja. 1884-ben 5640 

fős településként járási székhely lett.  

A szocialista időszakban a hetvenes-nyolcvanas évekre a termelőszövetkezetek 

határozták meg a város gazdaságát, ezek országosan is a legjobban működő tsz-ek közé 

tartoztak. A szocialista ipartelepítések (Alföld iparosítása) ugyanakkor elkerülték 

Tiszaföldvárt, helyette Martfűn koncentrálódtak: növényolaj-gyár (1976-80), sörgyár 

(1985), ma Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., cipőgyár (Cikta Cipőgyár 1941-42, majd 

később Tisza Cipőgyár). Az alföldi iparosítások ugyan nem jelentettek minden esetben 

sikert, de a zömében mezővárosi gazdasággal jellemző alföldi kis- és középvárosokban 

meghonosítottak új iparágakat, új munkakultúrát és a hozzá szükséges képzési 

rendszereket is, amelynek egy részéből ezek a városok a rendszerváltást követően is 

profitálni tudtak. A korábbi ipar több településen – jelentős átalakulásokat követően – az 

új, már piackonform ipar alapjait jelentette.  

Az ipari múlt hiánya máig érződik és hiányként jelentkezik Tiszaföldváron. Létrejött egy 

kisebb ipari koncentrálódás a strand utca végén, ugyanakkor a városban sem ipari park 

nem működik, sem jelentősebb méretű szabad, előközművesített, tehát kiajánlható 

iparterületek nincsenek. Az ipari munkaerő tradicionálisan eljárt dolgozni a városból 

(Martfűre, Szolnokra), és nincs ez másként ma sem. A helyben maradt munkaerő ipari 

foglalkoztatásra pedig már nem vagy csak korlátozottan alkalmas. Ez a magyarázat a 

városban egy időben jellemző munkanélküliség és munkaerőhiány komplex problémájára. 

Ezen túlmenően a kisebb ipari létesítmények a város különböző részein szétszóródva 

helyezkednek el, beleértve a városközpontot is (Cikta Cipőgyár Kft.).  
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A város jelenlegi gazdaságát néhány kis- és közepes vállalkozás jellemzi. A fő 

tevékenységi területeik a cipőipar, szeszipar, csomagolástechnika, fémipar, ipari 

gépgyártás, továbbá szállítmányozás, szántóföldi növénytermesztés, növényiolaj 

gyártás. Az egyes vállalkozások adott esetben országos, illetve nemzetközi 

kapcsolatrendszerrel (piacokkal, beszállítókkal) rendelkeznek. A helyi-térségi kapcsolatok 

a vállalkozások között minimálisak. A város gazdasági súlya területi-regionális szinten 

nem túl jelentős, a helyi munkaerő jellemzően ingázik, a befelé irányuló ingázás nem 

jellemző, mindezek okán Tiszaföldvár térségi gazdasági központi szerepköre gyenge.  

A városban a működő vállalkozások száma 2013-ban 375 db volt. Ez kissé alacsonyabb, 

mint 2011-ben (417 db). A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma 

Tiszaföldváron 2001-ben 33,8 db/1000 fő. A megyei (40,5 db) és az országos (65 db) 

gazdasági aktivitási (fajlagos) értékek is meghaladják Tiszaföldvárét. A működő 

vállalkozásokból a jogi személyiséggel rendelkezők (jellemzően ezek képviselik a jelentős 

gazdasági potenciált) száma 2013-ban 127 db, az összes vállalkozások 34%-a volt, ami 

alig tér el a megyei aránytól (35%).  

A vállalkozások számában is visszatükröződik a helyi gazdaság gyengesége, amely jóval 

a megyei arányok alatti értékeket mutat. 

1-44. ábra: Működő vállalkozások gazdasági aktivitása, db/1000 fő (2003, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

1-45. ábra: Működő vállalkozások számának és a működő korlátolt felelősségű társaságok számának alakulása 
Tiszaföldváron, db (2000-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 
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A működő vállalkozások száma a városban kisebb ingadozásokkal nagyjából ugyanazon 

a szinten található 2000 és 2011 között, azt követően azonban jelentősebb csökkenés 

tapasztalható. A vizsgált időszakban a "csúcsév" 2005, a legalacsonyabb értéket pedig 

2013 mutatta. Mivel a gazdasági aktivitás értéke is csökken, a vállalkozások számának 

csökkenésének mértéke meghaladja a lakosságét. 

A gazdaság szerkezetében kitüntetett szerep jut a kft-knek, a jelentősebb kis- és közepes 

vállalkozások döntően ebben a társasági formában tevékenykednek. Ezért a működő 

vállalkozások csökkenő számával szemben pozitív tendencia a városban a kft-k 

egyenletesen növekvő száma. 

A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város 

relatív gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő 

vállalkozások szerkezetét az alkalmazottak létszáma szerint is. 

1-25. táblázat: Működő vállalkozások megoszlása az alkalmazotti létszám szerint (2013) 

  

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

Tiszaföldvár város lakosságának részesedése Jász-Nagykun-Szolnok megye 

népességéből mintegy 2,9%. E szerint a helyi vállalkozások a kis-és középvállalkozási 

kategóriában kissé felülreprezentáltak, azaz magasabb vállalkozói aktivitást jeleznek, 

ezen kategóriákban, mint a megyében. Ugyanakkor 250 fő fölött foglalkoztató nagyvállalat 

egyáltalán nincs Tiszaföldváron - ez a helyi gazdaság gyengeségére utal. Másrészt a 

mikrovállalkozási kategória is alulreprezentált a megyéhez képest. Mivel ez utóbbi 

kategória jellemzően a munkanélküliségből való kiutat jelenti sokak számára, ugyanakkor 

Tiszaföldváron a mikrovállalkozások aktivitása gyengébb a megyeinél, ez jelzi, hogy a 

helyi lakosság körében kevésbé jellemző, hogy vállalkozói tevékenységgel próbálná 

pótolni a munkahelyek hiányát. 

A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok 

szerinti megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és 

összehasonlítása a megyei jellemzőkkel. 
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1-26. táblázat: Működő vállalkozások száma és aránya a különböző nemzetgazdasági ágakban (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

A gazdaság szektorális megoszlása jellemző képet rajzol annak szerkezetéről. A fejlett 

gazdaságokra a szolgáltatások nagyon magas (75-80%), a mezőgazdaság nagyon 

alacsony (2-3%) aránya jellemző. Nyilván ezt a helyi adottságok befolyásolják 

(Tiszaföldvár tradicionálisan agrár irányultságú mezőváros), ám az arányok 

összefüggésben vannak a helyi gazdaság jövedelemtermelő képességével, ami 

jellemzően a szolgáltatások esetében a legmagasabb és a mezőgazdaságban a 

legalacsonyabb. 
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A működő vállalatok ágazati megoszlásában kiugró eltérések nincsenek Tiszaföldvár és a 

megye gazdasági szerkezetében, ám a kisebb eltérések árulkodnak a helyi gazdaság 

jellemzőiről. A mezőgazdaság erősebb jelenléte egyértelmű, a feldolgozóipar, az 

építőipar, a kereskedelem kissé meghaladja a megyei értéket (10,1%, 13,1%, 25,9%). A 

szálláshely szolgáltatás és vendéglátás ugyanakkor elmarad a megyei átlagtól. A 

szolgáltatási szektor további jellemzője, hogy a vállalkozások aránya a megyei arányokat 

sem éri el, és ez szinte valamennyi nemzetgazdasági ág esetében így van: pl. információ, 

kommunikáció, pénzügyi szolgáltatások, műszaki szolgáltatások, adminisztráció, oktatás, 

művészet és szórakoztatás, stb.. A szolgáltatási szektor alacsonyabb reprezentáltsága 

utal egyrészt a helyi gazdaság gyengeségére (erős gazdasági alapra sok és sokféle 

lakossági és üzleti szolgáltatás települ), másrészt, hogy a gazdasági szerkezet kevéssé 

városi, inkább falusias jellegű. 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.2.1 Mezőgazdaság 

Tiszaföldváron a város határának természeti adottságaiból és történelmi hagyományaiból 

adódóan mindig is meghatározó szerep jutott a mezőgazdaságnak mind a város 

gazdasági szerkezete, mind az itt élők munkalehetősége, megélhetése szempontjából. A 

szántóföldi növénytermesztés illetve a szőlő- és gyümölcstermesztés jellemezte leginkább 

a helyi agráriumot, amelyre már a 19. sz. második felében feldolgozóipar is épült. A XX. 

sz. 60-as, 70-es éveiben a fentiekhez jelentős mértékű állattenyésztés (elsősorban sertés, 

baromfi), olajos magvak termesztése, kertészetek is kapcsolódtak. Ezen időszakban két 

nagy mezőgazdasági termelőszövetkezet gazdálkodott a községben, mintegy 1400 

taggal, a Lenin, és a Szabad Nép Termelőszövetkezet - ezek az ország sikeres téeszei 

közé tartoztak és meghatározók voltak a település életében a helyi és térségi 

munkaerőpiac, a helyi gazdaság, de a kultúra, közművelődés stb. szempontjából is. A 

helyi lakosság jelentős része számára e két termelőszövetkezetben való munka illetve a 

háztáji gazdálkodás jelentette a megélhetést.  

A rendszerváltást követően a téeszek felbomlottak, helyettük néhány nagyobb (100-1000 

ha-os) és sok kisebb (10-20 ha-os) agrárvállalkozás működik máig is (A működő 

mezőgazdasági szövetkezetek száma 2013-ban 1db. Forrás: KSH). A mezőgazdaság 

foglalkoztatásban betöltött szerepe összezsugorodott, a háztáji gazdálkodás gyakorlatilag 

megszűnt. Átalakult a mezőgazdaság szerkezete is: ma domináns a szántóföldi 

növénytermesztés: gabonafélék termesztése, hibridkukorica, továbbá az olajosnövény 

termelés, hagyma, paprika, vetőmagtermesztés. Az állattenyésztést ma kevésszámú 

vállalkozás képviseli (sertés, baromfi tenyésztés), a nagyobbak között megemlítendő a 

Dobos Baromfitenyésztő Kft. A város állattartásának sajátos és speciális érdekessége 

Nagy Ferenc helyi szállítmányozási vállalkozó (Nagy és Társa Kft.) mintegy 200 állatból 

álló ménese a homokréti telepen, ahol elsősorban fajtamegőrzést, illetve tenyészállatok 

nevelése folyik. 

A korábbi szőlő- és gyümölcstermesztés mára szinte teljesen leépült, amiben az 

érdekeltség hiánya, mára a szakismeret eltűnése mellett jelentős szerepe van a 

vagyonbiztonság csökkenésének is (a termény egy részét ellopják, az őrzés nem 

megoldott, mezőőri szolgálat gyakorlatilag nincs). Az alapanyagok előállításának 

visszaesésével szinte megszűnt a helyi bor- és pálinkatermelés is. Ennek ellentmondani 
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látszik, hogy Tiszaföldváron működik az ország egyik legjelentősebb pálinkafőzdéje a 

Szicsek Pálinkafőzde Kft., ám a cég a pálinkafőzés alapanyagait nem helyben szerzi be, 

mivel azok sem mennyiségi, sem minőségi szempontból nem megfelelők. Ez nyilván igen 

sajnálatos egy hajdan híres gyümölcs- és szőlőtermesztő vidékre nézve. Eltűntek a szőlő 

és gyümölcstermesztési hagyományok, és a szétdarabolt telekstruktúra sem teszi 

lehetővé nagyobb mennyiségű minőségi termény előállítását. 

A helyi Bognár szeszfőzde a földek felvásárlásával, helyi alapanyagokat nyújtó 

gyümölcstelepítéssel próbálkozik, ugyanakkor a cég a szomszédos Cibakházán található. 

2013-ban 28 működő vállalkozás tevékenykedett a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat nemzetgazdasági ágakban (7,5% az összes helyi működő vállalkozásból), és 

ezeknek összesen 7%-os a részesedése a helyi foglalkoztatásban. Valójában ennél 

valószínűleg magasabb. A mezőgazdasági idénymunkák a munkanélküliek egy része 

számára biztosítanak kereseti lehetőséget, igaz, igen alacsony bérszinten. Napjainkban a 

közmunka és az agrár idénymunka konfliktusba került, a mezőgazdasági vállalkozók 

gyakran küzdenek munkaerőhiánnyal. A város lakosságának többsége számára a 

mezőgazdaság szerepe ma már inkább csak közvetetten jelenik meg: leginkább kereset 

kiegészítést (pl. őstermelők esetében), ipari munkahelyeket az agrár feldolgozóipar (pl. 

szeszfőzde) és a kereskedelem-logisztika jelent. A regisztrált őstermelők száma a 

városban 400-500 fő körül mozog, csökkenő tendenciát mutat, 2014-ben 409 fő, ami a 

helyi lakosság 3,6%-a. 

1-46. ábra: A regisztrált őstermelők száma (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

 

A helyi mezőgazdasági vállalkozások (az agrár feldolgozóipart nem ide számítva) közül 
az 50 legjelentősebb helyi vállalkozás16 körébe 6 db került, ezek a befizetés nagyságának 
csökkenő sorrendjében a következők: 

 Égbolt Kft. - Gabonaféle termesztése 

 Földváragro Kft. - Gabonaféle termesztése 

 Farkas és Társai kft. - Gabonaféle termesztése 

 Mezőgazda-111 Bt. - Gabonaféle termesztése 

 Dobos Baromfitenyésztő Kft. - Baromfitenyésztés 

 Florina-99 Szövetkezet - Gabonaféle termesztése 

                                                             
16 Iparűzési adó befizetés alapján 
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A helyi agrárium jelentős problémái a munkaerőhiány, idényjellegű és képzett munkaerő 

esetében egyaránt, a helyi alapanyagokra épülő feldolgozóipar hiánya, a korábban 

meglévő tradíciók eltűnése, kihasználatlansága (pl. szőlő- és  gyümölcstermesztés), a 

meglévő lehetőségek kihasználatlansága (pl. termálvízre épülő kertészetek), az 

értékesítési hálózatok hiánya, szervezetlensége, a helyi vállalkozások közötti kapcsolatok, 

együttműködések hiánya, a rossz vagyonbiztonság és a határ elhanyagoltsága, a 

szétaprózott telekstruktúra. További probléma, hogy a mezőgazdasági vállalkozók a nem 

kézi munkaigényes növények termesztését helyezik előtérbe (búz, kukorica, napraforgó). 

 

1.9.2.2 Ipar 

Tiszaföldvár iparának alapjai a XIX. sz.-ban bontakoztak ki és az agrárium termékeinek 

feldolgozására irányultak, mint pl.: malomipar, az élelmiszeripar különféle ágazatai, 

tejfeldolgozás, húsfeldolgozás (vágóhíd), szeszfőzés stb. Ebben az időben nyitották a 

téglagyárat is. Az ipari tevékenység ugyanakkor nem vált dominánssá a településen, és a 

szocialista időszak ipartelepítései is gyakorlatilag elkerülték Tiszaföldvárt, ahol a 

termelőszövetkezetek amúgy is jórészt lekötötték a munkaerőt. Az akkori állami 

ipartelepítési politika Martfűt fejlesztette (cipőipar - Tisza Cipőgyár, ma kisebb üzemek; 

söripar - ma Heineken csoport; növényolajipar - ma Bunge Zrt. stb.), így Martfű és 

Szolnok árnyékában nem került sor Tiszaföldváron jelentősebb ipari kapacitás 

kialakítására. 

A fentieknek megfelelően a város iparát kevés számú kis- és közepes vállalkozás jelenti. 

A feldolgozóiparban 38 db, az építőiparban 49 működő vállalkozás szerepel a KSH 

nyilvántartásban. Ezek összes vállalkozáson elüli aránya magasabb, mint a megyei 

arányok (10,1% és 13,1%). 

A helyi ipari és építőipari vállalkozások (az agrár feldolgozóipart is ide számítva) közül az 

50 legjelentősebb helyi vállalkozás17 körébe 15 db került, ezek a befizetés nagyságának 

csökkenő sorrendjében a következők: 

 Cikta Cipőgyár Kft. - Lábbeligyártás 

 Manufacture Creative Cipő Kft. - Lábbeligyártás 

 Tiszapack Kft. - Papír csomagolóeszköz gyártása 

 Blenzo Industries Hungary Kft. - Lábbeligyártás 

 Kremm electric Kft. - Lakó- és nem lakó épület építése 

 Dobos Baromfitenyésztő Kft. - Baromfitenyésztés 

 Nikus Kft. - Szaloncukor gyártása  

 Szicsek Pálinkafőzde Kft. - Pálinka főzés és kereskedelme 

 Eurotechnik Kft. - Textil, ruházati, bőripari gép gyártása /Varrógépszerelés, felújítás 

 G-Form 2006 Bt. - Fémmegmunkálás /Szerszámkészítés 

 Betonpadló épker Kft. - Lakó- és nem lakó épület építése 

 S és S Pallas 2000 Kft. - Lakó- és nem lakó épület építése 

 Földvári sütő Kft. - Kenyér, friss pékárú gyártása 

                                                             
17 Iparűzési adó befizetés alapján 
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 Fitmed system Kft. - Sportszergyártás 

 Busi és Dorogi Kft. - Fémszerkezet gyártása 

A város ipari vállalkozásai a település több területén elszórtan és a volt tsz területén 

működnek, illetve a Strand utca végén alakult ki egy jelentősebb ipari zóna. 

A martfűi cipőgyártás örökségeként ma is hangsúlyosan van jelen a város iparában a 

lábbeligyártás, amelynek jelentős hagyománya és a hozzá szükséges szakértelem is 

megvan a város munkaerő állományában. Az 50-es lista ipari vállalkozásaiból 3 

foglalkozik lábbeligyártással, az Eurotechnik Kft. pedig cipőipari gépek gyártásával, 

kereskedelmével, alkatrészgyártásával foglalkozik. 

Tiszaföldvár fontos ipari vállalkozása - és egyben foglalkoztatója - a 2009-ben létrehozott 

Cikta Cipőgyár Kft., amely a volt Tisza Cipőgyár régi, eredeti nevét viseli. Jelenleg az 

osztrák Legero cég beszállítója, a városközpontban működő üzemben mintegy 125 fő 

napi 4500 cipőfelsőrészt állít elő. A cég alapanyag ellátása központosított, külföldről 

érkezik és a termék is naponta teherautón kerül a szombathelyi vagy az ausztriai 

logisztikai bázisra. A cég állománya folyamatosan bővül (40 főről a jelenlegi 125 főre), a 

létszám mintegy fele tiszaföldvári, a többiek a környékről járnak be dolgozni (telephely 

választási szempont volt a közösségi közlekedéssel való jó megközelíthetőség).  

Az Eurotechnik Kft. is Martfűről indult, a szakképzett gárda is innen származik, 

Gyomaendrődről települt át Tiszaföldvárra 1998-ban. A speciális cipőipari gépeket a világ 

minden tájára szállítják (Németország, Ausztria, Szerbia, Románia, Kína, India, 

Ausztrália, Pakisztán stb.). A cég jól prosperál, de komoly gondokat látnak a munkaerő 

utánpótlásban. A helyi ipar fejlődésének egyik fő gátját látják a fémipari képzés hiányának 

a településen. 

A Szicsek Pálinkafőzde Kft. országos, sőt nemzetközi hírű pálinkafőzde, a hazai 

pálinkaexport 50%-át adja, és mintegy 1650 étteremben kapható Szicsek pálinka. Ez a 

cég működteti a budapesti Rákóczi úton található Magyar Pálinka Házát is. A tiszaföldvári 

telephelyen mintegy 50 főt foglalkoztatnak, zömmel helyi lakosokat. A cég nagy hangsúlyt 

fektet a település korábbi erősségeinek, jellegének visszaállítására, ennek érdekében 20 

ha fölötti van a telephely körül megvásárolt telkek összterülete, ahol szőlőt, gyümölcsfákat 

telepítettek, állatokat tartanak. A főzéshez szükséges alapanyagot - mintegy 1200 tonna 

gyümölcsöt évente – helyi beszállítók hiányában az ország más tájairól kénytelenek 

beszerezni.  

A telephelyen ma már 60 fő befogadására alkalmas látogatóközpont és színvonalas 

kóstoltató tér, meleg konyha, látványfőzde is működik. Elsősorban Cserkeszőlő és Martfű 

fürdővendégei számára szerveznek itt programokat. 

A cégen kívül további 4 szeszfőzde működik Tiszaföldváron, ezek bérfőzésből élnek. 

A Strand úti gazdasági kereskedelmi zónában működik a Tiszapack Kft., amely papír 

csomagolóeszközök gyártásával foglalkozik. A cég mintegy 40 fővel dolgozik. Fő 

beszállítója a Dunapack Zrt. Termékeit itthon (pl. Legrand, Szamos Marcipán stb.) és 

külföldön értékesíti (pl. Legrand Tunézia). Egyedi megrendeléseket is teljesítenek. Az 

üzem fűtését termálvíz biztosítja (ezzel egyedülálló a városban!), ám mivel a termálvíz 

visszavezetés nem megoldott, hanem az üzemből folyik el, a fizetendő büntetés miatt az 

ár már csaknem eléri a gázfűtés árát. A cég technológiai fejlesztésekkel szeretné javítani 
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hatékonyságát, de ezek forrásoldalát nehéz megteremteni. Problémát jelent a munkaerő 

képzettségi szintje is. Sokkal intenzívebb kapcsolatra lenne szükség a képzőhelyek és a 

munkahelyeket biztosító vállalkozások között. 

A Strand úti gazdasági kereskedelmi övezetben található még a lábbeligyártással 

foglalkozó Blenzo Industries Hungary Kft., a fémmegmunkálással foglalkozó G-Form 2000 

Bt. üzeme, illetve édességgyártó üzem (glória Édesipari Üzem). 

Tiszaföldváron ipari park, vagy potenciális betelepülő ipari vállalkozás fogadására 

alkalmas jelentősebb méretű előközművesített iparterület nem található. 

1.9.2.3 Szolgáltatások 

Tiszaföldváron a működő vállalkozások 69,3%-a tevékenykedik a szolgáltatások területén, 

míg a foglalkoztatottak 65%-a dolgozik itt. Ezen arányokkal a város tercier szektora 

elmarad a megyei mutatóktól (76,1%) (főleg a feldolgozóipar és az építőipar nagyobb 

aránya miatt, a mezőgazdaság esetében kisebb az aránybeli eltérés). 

1-27. táblázat: Működő vállalkozások száma és aránya a különböző szolgáltatások körében (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

A szolgáltatások köréből toronymagasan kiemelkedik a Kereskedelem, gépjárműjavítás 

nemzetgazdasági ág, az összes szolgáltatásban működő vállalkozás 37,7%-ával - ez a 

megyei átlagnál is magasabb érték. Magas a részaránya még a Szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenységnek (15,6%) is. A szolgáltatások nagy részének az aránya 

ugyanakkor elmarad a megyei értékektől. Összességében elmondható, hogy megyei 

összehasonlításban Tiszaföldváron a szolgáltatások a megyei átlagnál alacsonyabb 

szinten vannak meg, a szolgáltatások belső arányait nézve pedig kiemelkedően magas a 
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kereskedelem, míg a többi (pénzügyi, turisztikai, adminisztrációs stb.) a megyeinél 

alacsonyabb mértékű. 

Külföldi tulajdon jellemzően a pénzügyi, banki szolgáltatást nyújtó vállalkozásokban, és a 

kiskereskedelem nagyobb egységeiben jellemző.  

A városban a hazai és nemzetközi kereskedelmi láncok képviselői közül megtalálható a 

Penny Market, a COOP Gazdasági Csoport üzlete (Tiszaföldvári COOP Zrt.), jópár egyéni 

kisbolt (ruházat, élelmiszer, vegyesbolt stb.), kínai kereskedés. A kiskereskedelmi hálózati 

egységek száma (gyógyszertár nélkül) 2012-ben 127 db, és csökkenő tendenciát mutat 

(2007: 147 db). Ebből az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma 25 db (2007-ben 

31 db), a ruházati üzletek száma 8 db (2010-ben 13 db).18 

1-47. ábra: A kiskereskedelmi és vendéglátó egységek száma Tiszaföldváron (2007-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: TeIR 

A kiskereskedelmi és a vendéglátó egységek számában tehát egységesen csökkenő 

tendencia érvényesül, ami nyilván összefüggésben van a helyi szűkülő fizetőképes 

kereslettel. 

Hozzá kell tenni, hogy a vendéglátóhelyek többsége inkább az italbolt kategóriát jelenti, 

színvonalasabb meleg konyhás hely csak néhány akad, pl. Oázis Ételbár, Spencer Bistro, 

Taverna Étterem és Pizzéria, Dagonya Étterem. E vendéglátóhelyek döntően a helyi 

lakosság étkeztetését biztosítják (pl. ebédeltetés), és a városközpontban vagy ahhoz 

közel helyezkednek el. Meleg konyha működik még a Szicsek Pálinkafőzde területén is, 

de ott csak előre bejelentett csoportok részére főznek. 

A nagybankok közül bankfiókkal rendelkezik az OTP Bank és a Kereskedelmi és 

Hitelbank. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2014-ben csődbe ment. 

Biztosítótársaságok közül jelen van a Groupama Biztosító. 

A városban a lakossági és üzleti szolgáltatások mennyisége és színvonala a város 

méretéhez képest megfelelő, a helyi és térségi igényeket kielégítő. Hozzá kell tenni, hogy 

                                                             
18 Forrás: TeIR 
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a lakosság és a vállalkozások szolgáltatási és kereskedelmi igényeinek kielégítésére 

részben a közeli Szolnok is rendelkezésre áll. 

Az 50 legjelentősebb helyi vállalkozás közül 29 szolgáltató és kereskedelmi cég. Közöttük 

vannak nemzetközi hátterű, és/vagy országos szolgáltató cégek (pl. Magyar Telekom 

Nyrt., K&H BANK ZRt. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Magyar Posta Zrt., OTP 

Bank Zrt., Tigáz, Vodafone Magyarország Zrt. Telenor Magyarország Kft. stb.).  

A helyi gazdaság szempontjából érdekesebbek a helyi szolgáltató vállalkozások, amelyek 

fölkerültek az 50-es listára. 

A második legnagyobb helyi adózó (Ipa) a Nagy és Társa Kft. A cégcsoport tevékenysége 

szerteágazó, elsősorban árufuvarozással, szállítmányozással, logisztikával foglalkozik, 

ezen belül raktározás, árumozgatás, építőanyag kereskedelem és földmunkák végzésével 

is. Három benzinkutat üzemeltet (Tiszaföldvár, Abádszalók, Kengyel). Mezőgazdasággal 

is foglalkozik, mintegy 300 ha-on: csemegekukorica termesztése konzervipar számára 

(Bonduelle), lótenyésztés (200 állatos tenyészállomány), lótakarmány termesztése. A cég 

a tiszaföldvári piac tulajdonosa is. A cégcsoport összesen mintegy 140 főnek ad munkát, 

ennek kb. fele tiszaföldvári lakos, a többi a térség településein lakik. 

A további helyi szolgáltató és kereskedelmi cégek kisebb szolgáltatásból vagy 

kiskereskedelemből élő vállalkozások. Több fuvarozó céget találunk (pl. Nakicer Kft., 

Három Varga Trans Kft., Szamosfalvy Károly vállalkozó), vannak kereskedő cégek (pl. 

Vikingo Kft. - Cukor, édesség nagykereskedelme), gyógyszertár (Amouda Patika Kft.), és 

egyéb szolgáltatást nyújtók (pl. RSZT Security Kft. - Biztonsági rendszer szolgáltatás). 

1.9.2.4 Turizmus 

A város turizmusfejlesztési stratégiája és operatív programja 2002-ben készült, mára 

elavult. A stratégiában az alábbi fő területek fejlesztését határozták meg: 

 Gyógy- és termálturizmus fejlesztése 

 Lovas turizmus fejlesztése 

 Vadászat fejlesztése 

 Kulturális és rendezvényturizmus fejlesztése 

 Ökoturizmus fejlesztése 

 Sportturizmus fejlesztése 

 Kerékpáros turizmus fejlesztése 

 Vizi turizmus fejlesztése 

Tiszaföldvár főbb turisztikai potenciállal rendelkező vonzerői: 

 Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping 

 Épített örökség: Kossuth ház, Kossuth szobor, szabadkéményes ház (Kossuth u. 

2), római katolikus, református és evangélikus templomok 

 Kulturális kínálat: Tiszazugi Földrajzi Múzeum (2014-ben 8 ezer látogató), Városi 

Művelődési Ház, Városi Galéria   

 Rendezvények: Nemzetközi motoros találkozó, Tiszaföldvár fogathajtó verseny, 

Paprikás Ételek Főzőversenye 

 Szicsek Pálinkafőzde és látogatócentrum 

 Tisza-part 
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A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban 18 db vállalkozás 

tevékenykedik, ami a működő tiszaföldvári vállalkozások 4,8%-a,. Ez arányaiban kissé 

elmarad a megyei 5,8%-os mértéktől. 

1-48. ábra: Összes szálláshely (kereskedelmi és magán) szállásférőhelyeinek száma Tiszaföldváron (2007-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: TeIR 

Az összes szálláshely (kereskedelmi és magán) szállásférőhelyeinek száma 

Tiszaföldváron a TeIR adatbázisa szerint 2013-ban 150 db. Az ezer főre jutó 

szálláshelyek száma Tiszaföldváron 2013-ban 13,5 db, a megyében csak a kereskedelmi 

szálláshelyek száma esetében is ez az érték 31%, azaz több, mint duplája a helyi 

értéknek. 

Az önkormányzati adatszolgáltatásban ennél lényegesen kevesebb szálláshely szerepel, 

összesen 5 szálláshelyen 86 férőhely, 28 szobában. 

1-28. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek száma, típusonként megoszlása 

Kereskedelmi szálláshelyek 

megnevezése 
Besorolás Férőhelyek száma Szobaszám 

Rántóné Koncz Julianna magán 2 1 

Németh Lajosné magán 4 1 

Vadvirág üdülő közösségi 40 15 

Stella egyéb 4 3 

Nyírfa kemping Kemping üdülőház 32+4 8 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 

 

A Nyírfa kempinget a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Tiszaföldvári 

Városüzemeltető Nonprofit Kft. működteti a strandfürdővel együtt. A télen is működő 

kemping forgalma az elmúlt években dinamikus növekedést mutat.  

A strandon egész éves nyitva tartás mellett 3-4 meleg vizes medence működik, télen 

nyitva tart minden héten pénteken, szombaton és vasárnap, 10 órától 18-ig. A külföldi 

vendégek aránya 10-15% körül van. 

 

 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

116 

1-29. táblázat: A Tiszaföldvári Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping forgalma 

 Látogatók teljes száma Ebből külföldi 
Vendégéjszakák 

száma 

 strand kemping  strand  kemping   

2008 45503 644 - - - 

2009 54204 742 - - - 

2010 37716 722 - - - 

2011 26827 557 - - - 

2012 31906 583 15% 69 1720 

2013 29836 679 10-12% 51 1685 

2014 29439 545 10% 45 2016 

2015     3493 (XI.01-ig) 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 

1-49. ábra: Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) (2007-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: TeIR 

A két fenti adatsor összehasonlításából látható, hogy a vendégéjszakák nagy részét (pl. 

2013-ban 72%-át) a Nyírfa kemping adta. 

A vendégéjszakák száma 2010-ig jelentősen csökkent, az 1704 vendégéjszakás mélypont 

óta viszont növekedést mutat.  

Az ezer főre eső vendégéjszaka szám összehasonlításban így is rendkívül alacsony a 

városban, 2013-ban 189,5 vendégéjszaka, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében ezer 

főre 1151 vendégéjszaka jutott. 

Tiszaföldvár városban jelenleg nem működik szálloda, illetve magasabb színvonalú 

szálláshely, ami a turisztikai fejlesztések egyik legnagyobb akadálya. A 

szálláshelykínálatot a Kemping, illetve magán- és közösségi szálláshelyek jelentik. E 

szálláshelykínálat sem mennyiségében, sem minőségében nem alkalmas jelentősebb 

létszámú, magasabb igényeket támasztó turizmus fogadására. 

Megjegyzendő, mivel új szálláshely létesítésre vonatkozó EU-s támogatások nem 

várhatók, e problémát a magánszféra befektetései tudják megoldani, amelyhez három 

alapvető feltétel szükséges: 

 Az Önkormányzat támogatása minden lehetséges módon; 

 A helyi vonzerők fejlesztése minél nagyobb turisztikai forgalom generálása 

érdekében, 
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 továbbá a turizmus szervezeti és marketing hátterének kialakítása. 

A fentiekből adódik, hogy a turizmus egyelőre nem bír nagyobb jelentőséggel a 

településen. Tiszaföldvár városa több vonzerővel rendelkezik ugyan, de ezek 

kihasználtság alacsony, a turizmus háttér infrastruktúrája (pl. szervező iroda, 

szálláshelyek, vendéglátóhelyek stb.) nagyrészt kiépítetlen. 

Az elmúlt időszakban a turizmushoz kapcsolódó zajlott fejlesztéseket a 1-29. táblázat 

foglalja össze.  

1-30. táblázat: Tiszaföldváron zajlott turisztikai fejlesztések 

Fejlesztés által érintett funkció  Projekt címe 
beruházási 

összeg  

Finanszírozás 

forrása 

Látogatóbarát, infrastrukturális 

fejlesztés, örökségturizmus 
A Kossuth Ház felújítása 83.731.965,- Ft Európai Uniós 

Látogatóbarát, infrastrukturális 

fejlesztés, ökoturizmus 

Tiszazugi Földrajzi 

Múzeum 

természettudományi 

tanulmányi kertjének 

kialakítása 

8.000.000,- Ft Hazai 

Látogatóbarát, infrastrukturális 

fejlesztés, tematikus útvonal való 

kapcsolódás 

Jászkun kapitányok 

nyomában 
14.128.000,- Ft Európai Uniós 

E táblázatból is kitűnik, hogy jelentősebb turisztikai vagy azt szolgáló fejlesztések nem 

valósultak meg, így a 2002-es stratégiában meghatározott célok megvalósulása 

ugyancsak hiányos. 

1-31. táblázat: Turizmusfejlesztési célok és teljesülése 

2002-ben meghatározott turizmusfejlesztési célok A célok teljesülése, 2016 

Gyógy- és termálturizmus fejlesztése 

"Tiszaföldvár város gazdasági, társadalmi 

fellendülésének alappillére a termál- és 

gyógyturizmus lehet" - Tiszaföldvár 

turizmusfejlesztési stratégiai programja 

A fürdő üzemel, de lefedése, élményfürdő kialakítása, 

értékesítése nem történt meg, a fürdő nem vált a 

helyi turizmus- és gazdaságfejlesztés meghatározó 

elemévé, motorjává. 

Lovas turizmus fejlesztése 

 

Az évente egy hétvégén (augusztusban) 

megrendezésre kerülő, mintegy 1400 főt vonzó 

Tiszaföldvár fogathajtó versenyen kívül a lovas 

turizmus fejlesztése tekintetében nem történt 

előrelépés 

Vadászat fejlesztése Nem történt előrelépés. 

Kulturális és rendezvényturizmus fejlesztése 

 

Két jelentősebb rendezvény a motoros találkozó és a 

főzőverseny. Magánerős fejlesztés a Szicsek 

Pálinkafőzde kóstoltató látogatócentrumának 

létrehozása, magánerős és pályázati forrásokból. 

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum látogatottsága 

jelentősen megnőtt, 2008-ban 2602 fő, 2014-ben 

8004 fő. A látgatók főleg diákcsoportok, 

vendégéjszakát nem töltenek a városban.  

Ökoturizmus fejlesztése Nem történt előrelépés. 

Sportturizmus fejlesztése Nem történt előrelépés. 

Kerékpáros turizmus fejlesztése Nem történt előrelépés. A kerékpárút fejlesztések a 

helyiek közlekedését szolgálják 

Vizi turizmus fejlesztése Nem történt előrelépés. A Tisza közelsége 

kihasználatlan, semmiféle turisztikai potenciált nem 

képvisel a város számára. 

Forrás: Turizmusfejlesztési stratégia, 2002, saját szerkesztés 
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1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést 

érintő fejlesztési elképzelése 

1-32. táblázat: Tiszaföldvár legjelentősebb 50 vállalkozása az iparűzési adó befizetések rangsora 

szerint (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 

A jelentősebb 50 helyi vállalkozás közül 6 mezőgazdasági, 15 ipari és 29 szolgáltató 

illetve kereskedelmi vállalkozás. Méretük alapján kis és középvállalkozások, 

nagyvállalkozás székhelye nem található Tiszaföldváron.  



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

119 

A helyi vállalkozások jelentős számban vettek igénybe pályázati forrásokat 

fejlesztéseikhez. Az itthon elérhető EU forrásból (elsősorban TÁMOP és GOP) történt 

beruházások, fejlesztések összefoglaló táblázata az 1. mellékletben található.  

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, 

munkaerő képzettsége, K+F stb.) 

A korábbi hazai 174 kistérség versenyképességét rangsoroló komplex (78 mutatóból álló) 

mutatórendszer szerint a Kunszentmártoni kistérség a 125. helyen található. Ez alapján a 

térség a relatíve gyenge versenyképességű térségek közé lett besorolva (Szegedi 

Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, 2008). 

A regionális versenyképességet befolyásoló tényezők közül kiemelkedik három, amelynek 

értékei alapvetően befolyásolják a város gazdaságának fejlődési potenciáljait: a 

közlekedési elérhetőség, a munkaerő képzettsége és a helyi gazdaság innovációs 

potenciálja. 

Elérhetőség  

A közlekedési elérhetőség szempontjából a legfontosabb a közúti, gyorsforgalmi úton 

történő elérhetőség és a nagyobb gazdasági pólusok elérési ideje. E tekintetben 

Tiszaföldvár versenyképessége kedvezőtlen. Budapesttől 145 km-re fekszik és 

autópályán nem lehet elérni - nyilván ebből következik a csaknem 2 órás elérési idő. A 

442-es főút köti össze Szolnoknál a 4-es és Kunszentmártonnál a 44-es főutakkal, ám 

ezek jelenleg még csak túlterhelt és részben elavult állapotú főutak. Autópálya kapcsolat 

legközelebb Kecskemétnél érhető el, 59 km-re, mintegy 55 perc alatt19. Az autópályák 

elméleti fejlesztő, beruházásösztönző hatását a csomóponttól számított 20-30 percben 

szokták meghatározni, ebből tehát kiesik Tiszaföldvár. 

A 4-es és a 44-es gyorsforgalmi utak megépülése jelentősen fogja javítani a város 

elérhetőségét így versenyképességét is 

Szolnok 28 km-re fekszik Tiszaföldvártól, fél órán belül elérhető.  

A városnak van vasúti kapcsolódása, de az vasúti elérhetőség azonban ma már nem 

számít jelentős versenyképességi tényezőnek.  

A légi és vízi úton történő elérhetőség vizsgálata esetünkben nem releváns. Utóbbi 

esetében megjegyzendő, hogy a Tisza közelsége több tekintetben is hordozhatna 

versenyképességi előnyöket, ám ezek jelenleg nincsenek hasznosítva. 

Munkaerő képzettsége  

A munkaerő képzettségére vonatkozóan az 1.7.2.1 A népesség iskolai végzettség szerinti 

megoszlása fejezetben kerültek bemutatásra részletesebb információk. Tiszaföldváron a 

lakosság képzettség alap- közép és felsőfokú szinten is elmarad a megyei értékektől. 

A helyi „szabad” munkaerő létszáma, azaz a munkanélküliek száma mintegy 800 fő. 

Kérdés, mekkora ebből a ténylegesen képezhető, munkára fogható létszám: a helyi 

vállalkozások a magas munkanélküliség mellett a képzett és/vagy képezhető munkaerő 

hiányára panaszkodnak a betanított munkától kezdve a szakmunkásokig. Őket a 

megfelelő szakirányú képzésekkel a betelepülő vállalkozások max. középszintű 

                                                             
19 http://www.utvonalterv.hu/ 
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képzettséget igénylő munkahelyeken alkalmazni tudná. Ennél nagyobb létszámú 

munkaerőbázis térségi és regionális szinten található. Ez nem feltétlenül rontja a város 

beruházói megítélését, jellemzően 50-100 km-es sugarú körből a napi szintű ingázás már 

szinte megszokott, a nagyobb cégek buszokkal oldják meg az utaztatást. Ám a 

versenyképesség szempontjából mégis kérdéses, hogy egy esetleges komolyabb 

betelepülő beruházó képes lenne-e feltölteni az állományát, és ebben mekkora szerepet 

kapnának a tiszaföldvári munkavállalók. 

1.9.5 A helyi gazdaság innovációs potenciálja 

Tiszaföldváron a K+F+I tevékenység elenyésző szintű, egyedi céges fejlesztésekhez 

köthető. Ezek jellemzően eszközfejlesztések, technológiai fejlesztések, a helyi 

vállalkozások többsége ugyanakkor nem képes jelentősebb fejlesztéseket finanszírozni. 

Alap- és alkalmazott kutatás nem folyik a településen.  

A város gazdaságára tehát általában nem jellemző a forrásigényes kutatás és az 

innováció, ami a versenyképesség egyik alapja, mivel a magas hozzáadott értéket 

előállító gazdasági tevékenységek ehhez kötődnek. Így ezek támogatása, ösztönzése 

alapvető érdeke és feladata a városnak. A helyi K+F tevékenység alapja a vállalkozások 

közötti innovációs összefogások ösztönzése, koordinálása. Az innováció potenciális 

területei elsősorban az agráriumhoz lennének köthetők (pl. fajtanemesítés). 

1.9.6 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A város teljes lakásállománya 4690 db (TeIR, 2013). A lakásállomány 2007-hez képest 

(4715 db) kis mértékben, 25 lakással csökkent. Az időszakban a "csúcsév" 2009 4735 db 

lakással, onnantól kezdve kis mértében, de folyamatos a csökkenés. 

Az 1000 lakosra jutó lakások száma Tiszaföldváron 2013-ban 423 db lakás, ugyanezen 

érték a megyében kissé magasabb, 449,7 db. 

Az épített lakások aránya tekintetében elmondható, hogy Tiszaföldváron alig van 

lakásépítés. A 2007 évi 16 lakás 2012-re évi 2 db-ra csökkent. Az egész megyében 

mindössze 194 db lakás épült ebben az évben, de míg utóbb 0,5 épített lakást jelent ezer 

főre, Tiszaföldváron ez az érték mindössze 0,18 db épített lakás/1000 fő. 

A lakásépítési kedv drasztikus visszaesése országos tendencia. Ugyanakkor a városban 

ez még nagyobb mértékű. Ez nyilván összefüggésben van a nagyon alacsony 

ingatlanárral. Jelenleg egy új építésű lakás értéke jóval alacsonyabb, mint az építési 

költség. 

2015-ben a lakáspiac stagnáló. A piacon sok az eladó lakás, ugyanakkor érzékelhető a 

lakáspiaci kereslet is, ám e kettő igényei – minőség, méretek, árak – sok esetben nem 

találkoznak össze. 

Külön problémát jelentenek az elavult, lepusztult épületek, amelyeket felújítani nem 

érdemes, a fenntartási költségek magasak, presztízsértékük alacsony, ezért csak 

alacsony áron vagy egyáltalán nem értékesíthetők. E lakásokba, házakba gyakran olyan 

népesség költözik, amelynek betelepülése közbiztonsági, vagyonbiztonsági szempontból 

nem kívánatos. 

Az ingatlan.com-on 2016 januárjában egyetlen tiszaföldvári ingatlan sem szerepelt. 
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Az otthoncentrum.hu oldalon 4 ingatlant hirdettek: 

 Vályog családi ház 4,5 millió Ft, 96 m2, 3 és fél szoba 

 Tégla családi ház 5,8 millió Ft 70 m2, 2 és fél szoba 

 Építési telek, összközműves, építési engedéllyel, 8,5 millió Ft, 695 m2 

 Telek, nincs közművesítve, közel a strandhoz, 1,1 millió Ft 807 m2 

A dh.hu (Duna house) oldalán a fenti 5,8 millió Ft-os ingatlan szerepel. 

A jofogas.hu oldalon 112 ingatlant hirdettek eladásra, ebből 98 a lakás vagy ház. A 

hirdetések nagy részét 1 hónapnál régebben hirdetik. A legolcsóbb hirdetés 990 e Ft-ért 

kínál felújítandó parasztházat. A legdrágább 22,5 millió Ft-ért hirdet 138 m2-es, 5 szobás, 

2005-ben épült családi házat. Található a hirdetések között 70 millió Ft +áfa értékű ipari 

csarnok is. 

Jellemzően 3-7 millió Ft között átlagos állapotú, 3 szobás, 100 m2 körüli házat lehet 

vásárolni Tiszaföldváron.  

Az otthontérkép adatai szerint 2014-ben Tiszaföldváron az átlagos értékesítési ár 49 e 

Ft/m2 volt, míg a megyei átlag 78 e Ft/m2, bár ezt leginkább Szolnok húzza föl 84 e 

Ft/m2-al (összehasonlításul: Budapest 230 e Ft/m2). 

Az alacsony árszint világosan mutatja, hogy a kereslet és kínálat nincs egyensúlyban, a 

fizetőképes kereslet gyenge és kis létszámú, ami irreálisan alacsony szintre tolja az 

ingatlanárakat. Ez pedig, különösen a Homoki városrészben alacsony státuszú népesség 

betelepülésével, szegregátum kialakulásával jár és szlömösödési folyamatokat indít be, 

ami viszont a környező településrészek további elértéktelenedését, az ingatlanár további 

csökkenését generálja. 

1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés 

eszköz- és intézményrendszere  

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Költségvetés 

Tiszaföldvár város Önkormányzat költségvetésének rövid összefoglalása az 

Önkormányzat által megküldött Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról c. előterjesztés alapján 

készült20. 

Az önkormányzati feladat ellátási rendszer 2013 évben átalakult, amely változások az 

önkormányzati költségvetést nagymértékben érintették. A feladatátrendeződés 

nagyarányú forráscsökkenéssel járt. A korábbi feladatok egy része az államhoz került, és 

eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, 

feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi 

költségvetésbe. 

A pénzügyi egyensúly megőrzésével kapcsolatos célok és alapelvek a Gazdasági 

program 5. § Pénzügyi egyensúly fejezetében kerültek rögzítésre. 

                                                             
20 Tiszaföldvár város 2015. évi Beszámolója várhatóan 2016. április végén kerül beterjesztésre 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

122 

Célok: 

a) Úgy fejleszteni a várost, hogy folyamatosan fenntartsuk és megőrizzük a város 

pénzügyi stabilitását.  

b) Hitelt alapvetően csak olyan fejlesztésekhez felvenni, amelyek megvalósításához 

más külső forrást is sikerül biztosítani (állami vagy európai uniós pályázati támogatás, 

településfejlesztési szerződés stb.). 

c) A folyószámlahitel kizárólag az évközi likviditási egyensúly kezelésére szolgáljon. 

Alapelvek: 

a) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlynak fenntartása érdekében az önkormányzat 

által nyújtott szolgáltatások árában (közétkeztetés, bérleti díjak, kulturális szolgáltatások 

stb.) meg kell jelenniük a tényleges költségeknek. 

b) Az adott szolgáltatás árát mindig az azt igénybe vevő fizesse meg, ne a lakosság 

egésze. 

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának adósságállománya 2016. évi kötelezettségként 

minimális, összesen 313 ezer Ft, köszönhetően az első, majd a második körös állami 

adósságkonszolidációnak, valamint az eredményes önkormányzati gazdálkodásnak. 

A 2014. évi költségvetés eredeti irányzata 1 889 329 e Ft volt, ez 2 230 587 e Ft-ra 

emelkedett az év során.  

A működési költségvetés 1 523 465 e Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 1 

443 403 e Ft, a kiadási előirányzat 1 583 867 e Ft-tal szemben a teljesítés 1 439 818 e Ft 

volt. 

A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 548 723 e Ft, a teljesítés 481 176 e Ft. 

A kiadási előirányzat 524 027 e Ft, a teljesítés 347 643 e Ft. 

A vizsgált évben hitelfelvételt a 2014 évi költségvetés hiányának finanszírozási igénye 

tette indokolttá, továbbá 124 044 Ft előző évi maradvány került felhasználásra. 

1-33. táblázat: Az Önkormányzat költségvetésének összevont mérlege, 2014 év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról c. előterjesztés 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

123 

Vagyongazdálkodás 

A jogszabályi változásoknak megfelelően az önkormányzati vagyon nyilvántartása 

átdolgozásra került. A 2014 évi január 1-i állapot szerinti 5 427 050 e Ft ennek 

megfelelően 4 951 290 e Ft-ra módosult.  

Az eszközök állománya az előző időszakhoz viszonyítva 5,1%-al, 250 392 e Ft-tal nőtt. A 

nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 214 136 e Ft-tal nőtt. 

Az összes növekedés (ebben tárgyi eszközök és térítés nélküli átvételek is szerepelnek) 1 

412 124 e Ft. 

Az Önkormányzat 2014. év december 31-i állapot szerinti vagyona 5 201 682 e Ft. 

1-34. táblázat: Vagyonkimutatás, 2014 
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Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról c. előterjesztés 

 

1-35. táblázat: Tiszaföldvár Önkormányzat összevont mérlege (vagyon), 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról c. előterjesztés 

A város rendelkezik vagyongazdálkodási tervvel, amelyet 2013 márciusában fogadott el a 

helyi képviselő-testület. A dokumentum teljes címe: Tiszaföldvár Város Önkormányzat 

közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve.  

Az ebben rögzített koncepcionális távlatokban mérhető, azaz hosszú távú 

vagyongazdálkodási célkitűzések a 2013– 2023 – közötti időszakra az alábbiak (Forrás: 

Tiszaföldvár Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve, 4-5. 

oldal)  

1. A vagyongazdálkodásnak olyan módon kell az önkormányzati feladatellátáshoz rendelnie a 

szükséges erőforrásokat, vagyonelemeket, hogy az 
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- igazodjon az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez, 

- elsődlegesen a közfeladatok ellátását, a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítését 

szolgálja, 

- biztosítsa a vagyonnal való felelős, rendeltetésnek megfelelő gazdálkodást, 

- feleljen meg az önkormányzati vagyon rendeltetésének, 

- a működtetés egységes elveken alapuljon, átlátható, hatékony és költségtakarékos legyen, 

- biztosítsa a vagyon értékének megőrzését, állagának védelmet, értéknövelő használatát, 

gyarapítását, hasznosítását, 

- elősegítse az önkormányzat feladatainak ellátása szempontjából feleslegessé váló 

vagyontárgyak elidegenítését. 

2. Legnagyobb teljesítmény, társadalmi, pénzügyi hozam elérése: 

- Az önkormányzati feladatellátás során a legnagyobb teljesítmény, társadalmi, pénzügyi 

hozam realizálása érdekében, meg kell valósítani, hogy a tárgyi, pénzügyi, szervezeti 

erőforrások szerves egységet képezzenek és gazdaságilag összhangban legyenek, amely 

így megalapozhatja az önkormányzati vagyongazdálkodás hatékonyságát, a közfeladat 

ellátás eredményesebbé tételét. 

3. A forgalomképes vagyon tekintetében a vagyon piaci értékének megfelelő hozam elérésnek 

biztosítása szükséges. 

4. A gazdaságfejlesztés elősegítése: 

- Kiemelt feladat a vagyon olyan hasznosítása, amely a kötelező feladatellátás mellett, 

hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a gazdaságfejlesztéshez. 

5. Közfeladatoknál feladatalapú, a vagyon tekintetében állapotalapú tervezés megvalósítása   

szükséges. 

6. Vagyonhasznosításból származó jövedelem, fejlesztési célú hasznosítása: 

- Az önkormányzat vagyonhasznosításból származó jövedelmének növelése, a fejlesztési 

források megteremtése. 

- A vagyonhasznosítás hozamának befektetési célú visszaforgatása, „vagyonért vagyont” 

elv érvényesítése. 

- A vagyon csökkenés elkerülése, a vagyonfelélés megakadályozása. 

- A folyó- és tőkebevételek és kiadások elkülönített egyensúlyának biztosítása. 

7. A vagyon összetételének javítása: 

- A vagyon összetételét a vagyongazdálkodás során úgy kell javítani, hogy a vagyon elemek 

„cseréje” nyomán: 

 a szolgáltatási célú vagyon a közszolgáltatás céljainak jobban megfeleljen, 

 az üzleti célú vagyon minél több hozamot eredményezzen, 

 az előző két vagyoncsoport közötti átsorolás az önkormányzat ellátási, gazdálkodási 

céljainak legjobban megfeleljen. 

- A rossz hatékonyságú, nagy költségráfordítással üzemeltethető vagyonelemek 

működtetésnek gazdaságosabbá tétele, ha ez nem biztosítható, az ilyen vagyonelemek 

értékesítése. 
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8. A tulajdonosi érdekek következetes érvényesítése: 

- A tulajdonosi érdek következetes érvényesítése érdekében folyamatos ellenőrzés, 

kontrolling elemzés megvalósítása szükséges. 

- Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság(ok) működésének, az általa(uk) 

biztosított feladatellátásnak folyamatos figyelemmel kísérése a tarsaságnál (oknál) levő 

önkormányzati vagyon értékének megőrzése, növelése, eredményesebb működtetése 

érdekében, a tulajdonosi elvárasok megfogalmazása az ellátott feladatok és a működtetett 

vagyon figyelembe vételével, beszámolási kötelezettség meghatározása az éves üzleti terv 

végrehajtásáról. 

9. A hatékony feladatellátást, vagyonhasznosítást elősegítő eredményközpontú, komplex 

vagyongazdálkodási szemlélet kialakítása, bevezetése. 

 

Gazdasági program 

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 c. dokumentum 

2015.III.26-án került elfogadásra. A Gazdasági program a 2015-2019-es időszakra 

vonatkozóan az alábbi tématerületekkel kapcsolatosan határozza meg a legfontosabb 

célokat és alapelveket. 

 

1. Településfejlesztés 

Célok: 

a) A barátságos, biztonságos, szép kisváros ideáljának további folyamatos 

közelítése.  

b) Minél több szolgáltatás helyben való elérhetőségének megteremtése,  

c) Az intézményhálózat folyamatos bővülésének elősegítése a közigazgatás, az 

oktatási-, egészségügyi- és szociális ellátás, valamint a sport- és szabadidős 

tevékenységek területén egyaránt.  

d) A települési vonzerő növelése a lehetőségeinek kihasználásával, a meglévő 

kulturális programkínálat szélesítésével, aktív marketingtevékenységgel. 

e) Erősíteni Tiszaföldvár gazdasági alapját a helyi iparos-kézműves 

szakembergárdára, valamint a helyi kis- és közepes vállalkozásokra támaszkodva. 

f) Tovább segíteni Tiszaföldvár társadalmi- és kulturális életének folyamatos 

fejlődését, a hagyományokra és a hagyományos közösségi rendezvényekre alapozva.  

Alapelvek: 

a) A településfejlesztés fogalmát legtágabban értelmezve az önkormányzat legfőbb 

településfejlesztési feladata a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon való 

biztosítása ill. megszervezése. 

b) A humán közszolgáltatások területén alapvető feladat az oktatási-, nevelési-, 

kulturális-, közművelődési-, szociális- és egészségügyi intézményeink kiegyensúlyozott, 

színvonalas működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.   

c) Lehetőleg minél többféle oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, szociális-, 

közigazgatási- és kereskedelmi szolgáltatás legyen helyben elérhető.  



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

127 

d) A szociális ellátások terén fontos szempont a pénzben nyújtott ellátások mellett a 

természetben nyújtott ellátások alkalmazása, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

biztosítása, valamint a szociális ellátással együtt a közfoglalkoztatási lehetőségek 

maximális kihasználása.  

e) A beszerzéseknél továbbra is meghatározó alapelv a verseny átláthatósága és 

tisztasága.  

f) A fejlesztések területén elsősorban a hétköznapi életünket megkönnyítő, a 

mindennapi közérzetünket javító beruházásokat kell előnyben részesíteni. Így továbbra is 

fontos feladat a város közterületeink további szépítése, fejlesztése (terek, parkok) és a 

közlekedési infrastruktúra további fejlesztése (szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók, 

kerékpárutak.)  

g) A tárgyi fejlesztések mellett legalább olyan fontos a közösség fejlesztése, a város 

polgárai közötti összetartás erősítése, elsősorban a városi rendezvények, a kulturális 

programok és a hagyományápolás eszközeivel.  

h) A műveltség, a kultúra, a művészetek és a sport fejlesztése, nemzetiségi 

hagyományaink megőrzése és ápolása érdekében biztosítani kell a szükséges forrásokat 

a városi rendezvényekhez és kulturális programokhoz, a nemzetiségi önkormányzatok és 

a civil egyesületek támogatásához. 

2. Városüzemeltetés 

Célok: 

a) A város normális napi életének folyamatos biztosítása – minden évszakban. 

b) A lehető leggazdaságosabb, költségkímélő megoldások megtalálása. 

c) A városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesülésének 

folyamatos figyelemmel kísérése a Polgármesteri Hivatal részéről – különös tekintettel a 

szolgáltatás minőségére. 

3. Közszolgáltatások  

Célok: 

a) Az új, korszerű szennyvíztisztító telep, valamint a felújított és bővített 

szennyvízcsatorna-hálózat minél magasabb színvonalú üzemeltetése a TRV-vel kötött 

üzemeltetési szerződés alapján. Lehetőség szerinti bővítés, Martfű, és Cibakháza 

rákötése a rendszerre. 

b) A csapadékvíz-elvezető rendszer számottevő fejlesztése. A közvilágítás 

hiányosságainak pótlása, a hálózat folyamatos fejlesztése, korszerűsítése. Közvilágítás-

fejlesztések a város különböző pontjain. 

c) A kommunális hulladékszállítás problémáinak megoldása az új jogszabályi keretek 

között, a hulladékgazdálkodási rendszer keretén belül. 

d) A környezet védelme, az illegális szemétlerakások csökkentése  

e) A téli hó eltakarítás és síkosság menetesítés magas színvonalú biztosítása úgy a 

főbb gyalogos, mint az autós útvonalakon. 
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Alapelvek: 

a) Minél alacsonyabb áron, minél magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása, ill. 

megszervezése a polgárok számára. (Amennyire a hatósági árak és a hatályos 

jogszabályok lehetővé teszik.) 

b) Minden lehetséges eszközzel képviselni a város polgárainak érdekeit a 

közszolgáltatók irányában. 

4. Adópolitika 

Célok: 

a) A társadalmi igazságosság megköveteli, hogy a közterhek viseléséből a közösség 

minden tagja kivegye a részét, ezért a cél egy olyan helyi adórendszer működtetése, 

amely a lehető legszélesebb réteget vonja be az adófizetésbe. 

b) Mivel Tiszaföldváron a kis- és közepes vállalkozások a jellemzők, továbbra is cél, 

hogy lehetőleg ne növeljük az állam által a vállalkozókra rótt terheket, s hatáskörünkön 

belül javítsuk versenyképességüket. A magánszemélyek adójának mértékét is lehetőleg 

alacsonyan kell tartani, de mégis olyan szinten, hogy az fedezetet nyújtson a szükséges 

fejlesztésekhez.  

c) az önkormányzat területén már megvalósított fejlesztések, befektetések 

tekintetében fontos szempontként kell érvényesülnie a megtelepedett vállalkozások 

megtartásának, valamint elő kell segíteni további tőkeerős hazai és külföldi vállalkozások 

letelepedését. 

Alapelvek: 

a) Az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan 

figyelemmel kell kísérni az adóalanyi kör, adó bejelentési kötelezettségének teljesítését, 

b) Az adóbevételek ésszerű, célszerű, takarékos és átlátható felhasználásával 

növelni az adózási morált.  

c) Folyamatosan nagy figyelmet kell fordítani az adók szabályszerű kivetésére, 

beszedésére, behajtására, az adót meg nem fizetők bírságolására, az adókintlévőség 

csökkentésére. 

d) Az önkormányzatnak célszerű megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. §. felhatalmazása alapján a gépjárműadóról szóló 

1991. évi LXXXII. törvény 1§. (2) bekezdésében a gépjárműadó hatálya alá nem tartozó 

járművek és gépjárművek adóztatása mekkora bevételt jelentene az önkormányzatnak 

ezáltal a pénzügyi stabilitást tovább erősítse.   

e) A szociálisan nehéz helyzetben lévőket nem az adórendszeren, hanem a szociális 

rendszeren keresztül kell segíteni. 
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5. Pénzügyi egyensúly 

Célok: 

a) Úgy fejleszteni a várost, hogy folyamatosan fenntartsuk és megőrizzük a város 

pénzügyi stabilitását.  

b) Hitelt alapvetően csak olyan fejlesztésekhez felvenni, amelyek megvalósításához 

más külső forrást is sikerül biztosítani (állami vagy európai uniós pályázati támogatás, 

településfejlesztési szerződés stb.). 

c) A folyószámlahitel kizárólag az évközi likviditási egyensúly kezelésére szolgáljon. 

Alapelvek: 

a) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlynak fenntartása érdekében az önkormányzat 

által nyújtott szolgáltatások árában (közétkeztetés, bérleti díjak, kulturális szolgáltatások 

stb.) meg kell jelenniük a tényleges költségeknek. 

b) Az adott szolgáltatás árát mindig az azt igénybe vevő fizesse meg, ne a lakosság 

egésze. 

6. Befektetés-támogatás 

Célok: 

a) Ezen, a város megtartóerejének szempontjából legfontosabb területen – az 

önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve – az elsődleges feladat a közvetítői szerep 

felvállalása. A munkahelyteremtő és -bővítő vállalkozások számára olyan kedvező 

feltételeket kell kidolgozni, amelyek idetelepülésüket elősegítik, az elvándoroltakat 

visszahozzák. A pályázati források felkutatásával és kiaknázásának elősegítésével az 

önkormányzatnak kötelessége valamennyi helyi vállalkozó segítése. Alapvető érdekünk a 

helyi gazdálkodó szervezetek és vállalkozások támogatása, valamint lehetőségek szerinti 

védelme a vidékiekkel szemben. Törekedni kell a helyi vállalkozókkal való folyamatos 

kapcsolattartásra és jelzéseik, javaslataik, észrevételeik meghallgatására. 

b) A meglévő vállalkozások bővülési lehetőségeinek biztosítása, minél több új 

vállalkozás ide vonzása a városfejlesztési célok világos, közérthető megfogalmazása, a 

vonzó és stabil jogi- és szabályozási környezet biztosítása, a lehetőségekhez mérten 

gyors és hatékony adminisztráció, ügyintézés és engedélyezés révén. 

c) Olyan befektetéseket támogatni, engedélyezni, idevonzani, amelyek 

munkahelyeket teremtenek, növelik az adóbevételeket és az egyéb bevételeket, de nem 

veszélyeztetik az itt élők egészségét és a természeti környezetet 

Alapelvek: 

a) A befektetési ajánlatok mérlegelésénél a pillanatnyi érdekek mellett mindig 

érvényesíteni kell a hosszú távú szempontokat is. A tőkebefektető vállalkozások 

idetelepülését kiemelten kell kezelni. Az itt befektetni szándékozóknak látniuk kell, hogy 

Tiszaföldvár várja Őket, viszont minden esetben körültekintően, a város vagyonát nem 

kockáztatva kell eljárni.  

b) A befektetési ügyekben egyedi döntéseket kell hozni, a döntéseket pedig konkrét 

megállapodásban vagy a településrendezési tervben kell rögzíteni.  
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c) A gazdaságossági szempontokkal együtt a környezetvédelmi és az egyéb emberi-

társadalmi szempontokat is mindig mérlegelni és érvényesíteni kell. 

7. Munkahelyteremtés 

Célok: 

a) Továbbra is minél több tiszaföldvári polgár helyben találjon munkát. 

b) A helyi polgárok számára jó megélhetést jelentő, egyben környezetbarát 

munkahelyek fenntartása, ezek számának növelése. 

Alapelvek: 

a) Az új munkahelyek létrejöttét elsősorban a helyi kis- és közepes vállalkozások 

fejlődésének elősegítésével kívánjuk szolgálni, a vállalkozásbarát bérleti konstrukciók 

segítségével, az önkormányzati megrendeléseknél a nyílt és tisztességes verseny 

biztosításával, a helyi vállalkozásoktól való ajánlatkérésekkel.  

b) Az esetleges munkahelyteremtő pályázati lehetőségek tájékoztatása a városi 

honlapon keresztül, vagy körlevél formájában.  

c) A jól szervezett közmunkaprogram, illetve az erre épülő start programok, majd a 

szociális szövetkezet azok a területek, ahol el lehet érni jelentős eredményeket. A jövőben 

a szociális szövetkezet tevékenységének a kiszélesítésével, újabb (piacképes értéket 

előállító) foglalkoztatási formák meghonosításával teremthetünk tartósan újabb 

munkahelyeket. 

8. Ingatlangazdálkodás 

Célok: 

a) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal úgy kell gazdálkodni, hogy azok a lehető 

legésszerűbben szolgálják az önkormányzati feladatok ellátását, a város polgárai 

életminőségének minél magasabb szintre emelését. 

b) A szükséges közszolgáltatások (közmű-infrastruktúra, közúthálózat, alapvető 

közintézmények) számára megfelelő helyszínek álljanak rendelkezésre. 

Alapelvek: 

a) Az ésszerű ingatlangazdálkodás érdekében a forgalomképes önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok bizonyos része (amelyekre hosszú távon nincs szüksége az 

önkormányzatnak) a vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon értékesíthető (pl. 

önkormányzati lakások egy része, önállóan hasznosíthatatlan töredékterületek stb.). Az 

ilyen ingatlaneladásból származó bevételeket lehetőleg olyan stratégiai ingatlanok 

megvásárlására kell fordítani, amelyekre viszont szükség van a jövőben.  

b) Az önkormányzat saját feladatainak ellátásához átmenetileg nem szükséges 

ingatlanok a vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon bérbe adhatók. A bérbe 

adásnál mérlegelni kell, hogy az önkormányzat érdekeit a határozott vagy a határozatlan 

idejű szerződés szolgálja jobban, ill. hogy az ingatlan felújításához szükséges forrásokat 

milyen konstrukcióban lehet az önkormányzat szempontjából legkedvezőbb módon 

biztosítani. 
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c) Bizonyos fejlesztésekhez (pl. útnyitás, útszélesítés, parkolóhely-kialakítás stb.) 

szükség lehet ingatlanok vásárlására. Az ezekhez szükséges fedezetet a költségvetésben 

folyamatosan biztosítani kell. 

d) A meglévő ingatlanok hasznosításakor elsőbbséget kell adni a térségi szerepkör 

erősítését jelentő közintézmények és egyéb közhasznú szolgáltatások befogadásának, de 

mindig szem előtt tartva a közvetlen gazdasági szempontokat is. 

9. Szociális helyzetelemzés, célok 

Célok 

Az elmúlt időszak kedvezőtlen hatásai ellenére és a korlátolt anyagi erőforrások mellett 

továbbra is gondoskodni szükséges, az alapvető szociális ellátások és szolgáltatások 

biztosításártól.  

Szükséges a szolgáltatások és ellátások tartalmának, finanszírozásának a szociális 

ellátórendszer átalakításához igazodó teljes újragondolása, egy, a valós helyi 

szükségletekre, valamint a megoldandó szociális problémákra épülő hatékony koncepció 

felépítésével.  

Pénzbeli ellátások és a szolgáltatások összhangjának a megteremtése.  

A rászorulók megsegítése érdekében működtetett szociális alapszolgáltatások mellett a 

segítő szervezetekkel való együttműködés keretében adományok közvetítése.   

Az idősek nappali ellátása-idősek klubja telephelyének területi áthelyezésével annak 

fizikai adottságai a későbbiekben további fejlesztések lehetőségét is kínálja. A területi 

elhelyezkedés és kertkapcsolat nyugodt hangulati klímája az idősellátás szakmai 

profiljához és az ellátottak életkori szükségleteihez kiválóan illeszkedik. A későbbiekben 

fel kell tárni és meg kell vizsgálni az egyéb szakmai szolgáltatások kialakításának 

lehetőségét is.  

Az ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézményi részlegben a férőhelyek lehetőségek 

szerinti- teljes mértékű kihasználása.   

A szolgáltatások fejlesztése irányában pályázati források igénybevétele. 

Alapelvek 

Tiszaföldvár város felelősséget érez a rászorulók iránt, segítő kezet nyújt, viszont 

partnerséget vár azoktól, akik segíteni akarnak magukon. Ennek érdekében törekszik:   

A településen élő szociálisan rászoruló személyek szociális biztonságának megteremtése 

és megőrzése.   

A megelőzés, krízis helyzet kialakulásának, továbbá az olyan szituációk kialakulásának 

előzetes megakadályozása, amelyeknek később negatív következményei lehetnek.  

A már felmerülő szociális problémák mielőbbi hatékony kezelése, az egyén 

szabadságának és személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett.   

Egyenlő bánásmód érvényesítése.  

Új szociális jövőkép megteremtése, melynek középpontjában a lehetőségek, a hozzáférés 

és a szolidaritás kell, hogy álljanak. 

A Gazdasági programban meghatározásra kerül az Önkormányzat alapvető célja is: 
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"Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a városi infrastruktúra fejlesztésével, a 

közszolgáltatások színvonalának emelésével, a szociális ellátásokkal javítsa a város 

polgárainak életminőségét."   

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

1-36. táblázat: Az elmúlt évek megvalósult önkormányzati településfejlesztési fejlesztései 

A projekt megnevezése A projekt rövid bemutatása 

Szennyvízcsatorna-hálózat 

építése Tiszaföldvár-Homok 

városrészen 

A projekt célkitűzése Tiszaföldvár Homok városrészének 

szennyvízcsatorna-hálózattal történő ellátása, figyelembe véve a 

lakossági, ellátási, környezetvédelmi és ökológiai célokat. A csatorna 

megépülte után az ingatlanok értéke felértékelődött, a fürdőszobák 

komfortosabbá váltak. 

Autóbusz pályaudvar építése Korszerű, európai színvonalú buszpályaudvar épület létesült, mely javítja a 

település és a térség közösségi közlekedés szolgáltatásainak színvonalát. 

Az épületben új váróterem, biztosítja jegy- és bérletpénztár, 

utastájékoztatási rendszer került kialakításra. A forgalomirányítási rendszer 

GPS alapú. Az épületben üzlethelyiségek is találhatók. Átépítésre került a 

rendezetlen forgalmi helyzetű és balesetveszélyes csomópont. A környék 

rendezése, parkosítása növeli a település esztétikai értékét. A Fejlesztési 

zónában elhelyezkedő lakó ingatlanok értéke megnőtt. 

Tiszaföldvár belterületi 

csapadékvíz elvezetése 

A beruházás célja, a belterületi csapadékvíz elvezetése a kiépített 

hálózatba a Nefelejcs út, Szikkert és a Döbrei János út térségében, ami a 

területen található épületek védelmét és az utak, vasút védelmét is 

szolgálja. 

Kerékpárút építése Tiszaföldvár 

belterületén 

Projekt célja a biztonságosabb kerékpáros közlekedés, kerékpárral történő 

elérhetőség javítása a Kossuth L. út - Ószőlő Fő út - Ókincsem Fő út 

területeken kiépített elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút beruházás 

keretében. 

Hosszú távú cél a tematikus nyomvonalhoz való csatlakozás, környezet 

óvása, ösztönzés a mozgásra, az egészségesebb életre. 

A Szelevényi és az egykori 

Hunyadfalva-Kőtelki 

hulladékgazdálkodási 

rendszerhez tartozó települések 

szilárdhulladék-lerakóinak 

térségi szintű rekultivációs 

programja 

A korábban bezárt hulladéklerakó lefedése, füvesítése. A lerakó 

rekultivációjával megszűnt a környezeti és egészségügyi kockázat. A 

rekultiváció elvégzésével a környező ingatlanok, területek 

hasznosíthatósága, értéke javult. 

Tiszazugi Földrajzi Múzeum 

természettudományi tanulmányi 

kertjének kialakítása 

A projekt célja tanulmányi kert kialakítása, benne pl. meteorológiai 

állomás, gyógynövény kert, napóra, nádkunyhó, ülőpadok stb. 

A Kossuth Ház felújítása A mintegy 200 éves épület kívül-belül megújult, külső homlokzat 

szigetelése, tetőcsere, nyílászárók cseréje és a teljes körű 

akadálymentesítés révén, a Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása és 

múzeumpedagógiai hasznosítása céljából. 

Informatikai infrastruktúra és 

pedagógiai módszertan 

fejlesztése Tiszaföldvár Város 

Önkormányzata által fenntartott 

iskolákban 

A város három általános iskolájában és a gimnáziumban beszerzésre 

került 109 db iskolai PC csomag, 50 db tantermi csomag (ez tartalmaz 

interaktív táblát tartozékokkal, notebook-ot, valamint projektort), 4 db WIFI 

csomag. A beszerzett eszközökkel jelentősen javult az iskolákban oktatás 

infrastruktúrájának színvonala. 

Központi orvosi rendelő és 

ügyelet épületének felújítása 

A projekt célja az egészségügyi alapellátás – háziorvosi, fogorvosi 

szolgálat – minőségének javítása, a „családorvosi szerepkör” 

megerősítése. Elkészült az épület teljes körű energiahatékony 

korszerűsítése, akadálymentesítése a belső terek teljes körű megújítása, 

továbbá szükséges bútorzat beszerzése. 

Háziorvosi rendelő és gyermek Az épületben kialakításra került az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet és az 1. 
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A projekt megnevezése A projekt rövid bemutatása 

háziorvosi rendelő kialakítása 

Tiszaföldvár, Szondi V. út 30.  

sz. gyermekorvosi körzet rendelője. Megtörtént az épület külső-belső 

felújítása, energetikai korszerűsítése, teljes akadálymentesítés. 

A 4. számú háziorvosi körzet 

(Kőrösi Csoma S. út 53.) Dr. 

Sonkoly Lajos rendelőjének 

felújítása saját forrásból 

A felújítás során kialakításra került a váró, kezelő, rendelő, teakonyha, és 

az érintett helyiségek felújítása. A fűtéskorszerűsítés és az 

akadálymentesítés forráshiány miatt nem valósult meg. 

A Homoki Egészségház 

emeletén 4 lakás kialakítása 

bérbeadás céljából 

Az Egészségház földszinti egészségügyi épületei 2002-ben készültek el, 

akkor az emelet beépítésére nem került sor, ez 2011-ben készült el. 

Ivóvízvezeték csere zajlott az 

Ókincsem I. út végén, a Király, 

Tópart és a Galamb utakon. 

A mintegy 50 éves elavult vízvezeték cseréje az útalap építéssel 

egyidőben.  

Útalap építése belterületi 

utcákban 

Útalap kiépítése a Galamb, Kertész, Mikszáth, Ókincsem I.  út, Ókincsem 

III. keresztúr, Tópart út szakaszain
21

. 

A Strandfürdő vízellátására új 

hideg vizes kút fúrása 

A meglévő hideg vizes kút hozama lecsökkent, a hiányzó hidegvíz igényt a 

városi vezetékből biztosították, amelynek költsége igen magas: ennek 

kiváltására készült el az új kút, ami biztosítja a hidegvíz szükségletet. 

Játszótér kialakítása a Malom 

úti iskola telkéből leválasztott 

területen. 

2-12 éves korosztály számára játszótér került kialakításra a testületi tagok 

és vállalkozók anyagi támogatásából. 

Sporttelep felújítása Az épületben az öltöző felújítása, berendezések beszerzése, fűtésének 

korszerűsítése, lelátó kiépítése, a centerpálya talajcserével egybekötött 

füvesítése.  

Melegítő konyha és étkező 

kialakítása a Papp Bertalan 

Ószőlői Ált. Iskola épületében 

A projekt célja, hogy az iskola tanulóinak étkeztetése a központi 

iskolaegységben megoldható legyen. 

Forrás: Gazdasági program 2015-2019; Polgármesteri beszámoló a Képviselő-testület elmúlt 4 évi tevékenységéről 

 

1-37. táblázat: Az önkormányzat 2015-2019 között tervezett településfejlesztési feladatai 

Útépítési program 

 Évente a belföldi gépjárművek után az Önkormányzat által beszedett adó kb.: 60%- a 15 millió forint 

nyújt fedezetet az új - útalap - szilárd burkolatú utak megépítésére. 

 Elsőbbséget élvez: földutak 

Intézményfejlesztési program 

 Homoki Óvoda épületében melegítő konyha kialakítása  

Pályázati lehetőség esetén az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságának és megújuló 

energia felhasználás arányának növelése, akadálymentesítés 

Közlekedés 

 Pályázati lehetőség esetén a körforgalom kialakítása a Kossuth Lajos út - Mártírok út – Virág út által 

alkotott négyágú csomópontban, ahol a gépjármű forgalom mellett a gyalogos és kerékpáros 

forgalom is igen jelentős. A városrehabilitáció keretében útcsatlakozás kiépítése, parkolók létesítése 

indokolt a városközpont területén. A tervezett fejlesztéssel a városközpont arculata teljesen 

megújulna és a belváros közlekedésének biztonsága is jelentősen javulna. 

Városüzemeltetés színvonalának fejlesztése 

 Közutak, közterületek kezelésének intézményi és technikai színvonalának fejlesztése 

Közvilágítás-fejlesztés 

 Pályázat vagy szolgáltató váltás esetén közbeszerzési eljárás feltételrendszerének meghatározása 

útján 

Csapadékvíz-elvezetés 

 Csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos kiépítése a meglévő gerinchálózathoz. A Tiszaföldvár 

Városüzemeltető Nonprofit Kft. által beszerezni kívánt meder elem ellátó berendezés által évente 1 

km burkolt árok kiépítése öblözetenként főgyűjtők építése, majd mellékágak kialakítása. 

                                                             
21 Tópart, Só, Ady Endre, Dob, Darvas, Dohány, Kertész, Óvirághegy I. utak 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

134 

 Pályázati lehetőség esetén a városközpont csapadékvíz elvezetésének kialakítása. 

Parképítési program folytatása 

Meglévő zöldterületek fejlesztése, melynek keretében a közutat szegélyező zöldsávok, parkok felújítása a cél. 

Köztér létesítése közösségi rendezvények hagyományának kialakítása céljából (pl. karácsonyi falu), valamint 

közösségi terek, játszóterek pl: Csurgó part pályázati úton történő kiépítése gördeszka pálya, jégpálya 

kialakítása. 

Sporttámogatás 

 Egyesületeknek működési támogatás 

 További fejlesztések a sporttelepen (az öltözőépület felújítása) – TAO-s pénzek önerejének további 

támogatása. 

Környezetvédelem 

 Szelektív hulladékudvar kialakítása a Szolgáltató közreműködésével. 

Hagyományápolás 

 Hagyományos ünnepeink színvonalas megrendezése, az ezzel kapcsolatos rendezvények lehetőség 

szerinti támogatása 

Strandfejlesztés 

 Tanuszoda építése pályázati lehetőség kihasználásával 

 Ifjúsági szálláshely kialakítása 

 

Vállalkozásokat segítő infrastrukturális fejlesztések megyei leosztású pénzeszközök felhasználásával. 

Homoki terület rehabilitációja  

Forrás: Gazdasági program 2015-2019 

Tiszaföldváron a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok irányítását a Polgármesteri 

Hivatal Műszaki Irodája végzi. 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Tiszaföldvár Önkormányzata gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos céljait, a Gazdasági 

program 2015-2019 c. dokumentum 6. § Befektetések támogatása fejezetében rögzítette. 

E fejezetben rögzítik, hogy "A települési önkormányzatok hatósági jogköre a befektetések 

ösztönzése szempontjából erősen behatárolt, a befektetők viselkedését az önkormányzat 

inkább közvetett módon képes befolyásolni." 

A célok pontos meghatározása megtalálható az 1.10-es fejezetben Gazdasági program 

6. Befektetés támogatás alpont alatt. Ugyanebben a pontban a Településfejlesztés és 

a Munkahelyteremtés alpontok is tartalmaznak releváns gondolatokat.  

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

Tiszaföldváron a munkanélküliségi ráta 2015. január végén 10,53%, a nyilvántartott 

álláskeresők száma 831 fő. A mutatók az országos átlagnál rosszabb fogla lkoztatási 

helyzetet jelentenek (lásd. 1.7.2.2 fejezet). A munkanélküliség elsősorban a lakosság 

képzetlen, vagy alacsony képzettségű rétegeit érinti. A foglalkoztatottság elmúlt évekbeli 

csökkenésének megállítása összefüggést mutat a közfoglalkoztatásba bevont személyek 

számának növekedésével. 

Az Önkormányzat kiemelt célkitűzésének tekinti mind a munkahelyteremtést, mind a 

meglévő munkahelyek megőrzését. A jelentős létszámú munkanélküli népesség ellenére 

a helyi munkaadók (vállalkozások) a képzett és hadra fogható munkaerő hiányára 

panaszkodnak. A tiszaföldvári piaci szférában található munkahelyek mintegy felére a 

városon kívülről járnak be dolgozni. Mindezekből következik, hogy a munkanélküliség 

csökkentésének és a helyben foglalkoztatás növelésének egyik legfőbb eszköze a 

piackonform képzés. 
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A Gazdasági programban megfogalmazott - fent már idézett - foglalkoztatáspolitikai célok 

és alapelvek: 

Célok: 

a) Továbbra is minél több tiszaföldvári polgár helyben találjon munkát. 

b) A helyi polgárok számára jó megélhetést jelentő, egyben környezetbarát 

munkahelyek fenntartása, ezek számának növelése. 

Alapelvek: 

a) Az új munkahelyek létrejöttét elsősorban a helyi kis- és közepes vállalkozások 

fejlődésének elősegítésével kívánjuk szolgálni, a vállalkozásbarát bérleti konstrukciók 

segítségével, az önkormányzati megrendeléseknél a nyílt és tisztességes verseny 

biztosításával, a helyi vállalkozásoktól való ajánlatkérésekkel.  

b) Az esetleges munkahelyteremtő pályázati lehetőségek tájékoztatása a városi 

honlapon keresztül, vagy körlevél formájában. 

c) A jól szervezett közmunkaprogram, illetve az erre épülő start programok, majd a 

szociális szövetkezet azok a területek, ahol el lehet érni jelentős eredményeket. A jövőben 

a szociális szövetkezet tevékenységének a kiszélesítésével, újabb (piacképes értéket 

előállító) foglalkoztatási formák meghonosításával teremthetünk tartósan újabb 

munkahelyeket. 

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Tiszaföldvár város teljes ingatlanvagyona (2015) 681 db ingatlan. Ebből: 

forgalomképtelen 479 db ingatlan (pl. utcák, közök, terek, parkok, források, patakok, 

tavak, vasúti megállók stb.), 

korlátozottan forgalomképes 128 db ingatlan (önkormányzati intézmények ingatlanai) 

(pl. önkormányzati lakások, sporttelep, stb.),  

üzleti vagyon 74 db ingatlan (pl. önkormányzati lakások, beépítetlen önk. tul. ingatlanok, 

szántók, legelők, agyagbánya stb.).  

Az Önkormányzat Gazdasági Programja 8. § Ingatlangazdálkodás pontjában határozta 

meg a tématerülettel kapcsolatos fő céljait, alapelveit. (lásd: 1.10.1 fejezet)  

Az önkormányzati ingatlanok hasznosításának alternatívái: 

 A feladat ellátásához nem szükséges ingatlanok értékesítése. 

 Bérbeadás, használatba adás. 

 Az önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódóan vállalkozási tevékenység 
folytatása. 

Lakás- és helyiséggazdálkodás feladatok ellátását szolgáló vagyon kezelésére vonatkozó 

célkitűzések: 

 Vegyes tulajdonú ingatlanokban lévő önkormányzati vagyon értékesítésére 

továbbra is törekedni kell. 

 A komfortfokozat nélküli lakásokat komfortosítani, vagy amennyiben lehetséges, 

értékesíteni kell. 
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 Figyelembe kell venni, hogy a kisebb alapterületű és rezsiköltségű lakások iránt 

mutatkoznak igények.  

 A lakbérek, bérleti díjak megállapítása során egyszerre eltérő és összetett 

szempontok érvényesüljenek az elérni kívánt célok szerint (piaci, szociális 

szempontok, keresleti viszonyok, költségek megtérülése, stb.) 

 Hasznosítás hiányában az üresen álló, nem lakás célú épületeket értékesíteni kell. 

 

Bérlakásállomány  

A városban összesen 25 db önkormányzati tulajdonú bérlakás található, ezeknek nem 

mindegyike szociális bérlakás. A költségalapon bérbe adható lakások összkomfortosak és 

pályázat útján elérhetők. „A pályázatok elbírálásánál azonos feltételek esetén előnyben 

részesül az a személy, aki önkormányzati érdekből lakásra jogosult, de beköltözhető 

lakást az önkormányzat nem tud számára biztosítani.”  

A város legnagyobb számban önkormányzati érdekből bérbe adható lakással rendelkezik: 

„Önkormányzati feladat ellátásához, vagy városi érdekből szakember számára pályázat 

kiírása nélkül adható bérbe lakás.” Ezek csak akkor adhatók piaci alapon bérbe, ha 

legalább 6 hónapja üresen állnak. Jelenleg mind a 11 lakás önkormányzati érdekből 

bérbe adott.  

A szociális alapon bérbe adható lakásokról az Esélyegyenlőség fejezetben szólunk, a 

táblázat ezeket az adatokat is tartalmazza.  

1-38. táblázat: Önkormányzati bérlakás állomány jellemzői 

önkormányzati 
bérlakás típusa 

bérlaká-
sok 

száma 

elhelyezkedése 
a városban 

(koncentráltabb 
megjelenések 
városrészek 

szerint)  

műszaki-minőségi 
jellemzés röviden 

kihasz-
náltság 

tervezett 
átfogóbb 

fejlesztések 

Költségelven 
megállapított 

lakbérű bérlakás 
6 

Az 1. és a 3. 
városrészben 
találhatóak. 

 

Magasabb komfort-
fokozat, jobb műszaki 

állapot jellemzi ezeket a 
lakásokat. 

100%-os 
kihasz-
náltság 

Kossuth 191/a. 
hőszigete-lése 
és nyílászáró-

cseréje 

Önkormány-zati 
érdekből bérbe 
adható lakás 

11 

Az 1. és a 3. 
városrészben 
találhatóak. 

 

Magasabb komfort-
fokozat, jobb műszaki 

állapot jellemzi ezeket a 
lakásokat. 

100%-os 
kihasz-
náltság 

Kossuth 191/a. 
hőszigete-lése 
és nyílászáró-

cseréje 

Szociális 
bérlakás 

8 

Szétszórtan 
helyezkednek el 
a településen, az 

1., 2., 3. és 4. 
városrészben is 
megtalálhatóak. 

Az alacsonyabb lakbért 
indokolja a komfort 
nélküliség, a többi 

lakástípusétól rosszabb 
műszaki állapot, vagy a 

településen belüli 
elhelyezkedés (pl. 4. 

város-részben). 

100%-os 
kihasz-
náltság 

A megnöve-
kedett igény 

miatt bővítés (új 
lakások); 

komfortfokozat 
javítása. 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata  

1.10.6 Intézményfenntartás 

Tiszaföldváron egy középiskola, három általános iskola, három óvoda, egy bölcsőde 

működik részben önkormányzati, részben állami fenntartásban. Az óvoda és a bölcsőde 

fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik, míg a középiskola, és a három általános 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

137 

iskola fenntartása és működtetése is átadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központnak (KLIK) 2013-ben.  

A KLIK-kel az önkormányzat vagyonkezelési szerződést kötött: ennek értelmében az 

ingatlanok az önkormányzat tulajdonában maradnak, de a vagyont teljes egészében a 

KLIK kezeli. A szerződés alapján a KLIK-nek kellene elvégezi minden kisebb és 

jelentősebb infrastruktúrát érintő beavatkozást. A szerződés alapján az önkormányzat évi 

98 millió Ft-tal járul hozzá az intézmények működtetéséhez.  

A városban egy idősek nappali ellátását szolgáló intézmény is működik, és egy tartós 

bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthon, melynek kihasználtsága 100%-os. 

(Lásd 1.6 fejezet)  

A Művelődési Házában számos kiállítást, hangversenyt, színházi előadást szerveznek, de 

helyet adnak családi, társadalmi eseményeknek is. A Városi Könyvtár egyben a teleház 

funkciót is betölti, több mint 60 ezres kötetállománya mellett informatikai szolgáltatásokat 

is nyújt. (Lásd 1.6 fejezet)  

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2013. január 1-én került át megyei fenntartásból az 

önkormányzathoz. A Múzeum természettudományi ismeretterjesztő és 

múzeumpedagógiai tevékenysége országosan is elismert (az „Év Múzeuma 2013” cím 

elnyerése). Állandó és időszaki kiállítások, ismeretterjesztő előadások és családi 

rendezvények szervezésével jelentősen hozzájárul a város kulturális életének 

színesítéséhez. A Múzeum feladatai közé tarozik Tiszaföldvár Értéktárának gondozása. 

A városüzemeltetési feladatok a Városüzemeltető Nonprofit Kft. illetve a Polgármesteri 

Hivatal más egységei által kerülnek ellátásra. 

1.10.7 Energiagazdálkodás 

Az energiagazdálkodás területén az Önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési 

dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, 

amelyek a hatékonyabb energiafelhasználást támogatják. A város energiaellátása 

alapvetően a földgázra épül, de sokan szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, vagy vegyes 

rendszert használnak még. Távfűtési rendszer nincs a városban kiépülve. Az 

Önkormányzat nagy hangsúlyt helyez az intézményeinek energiaracionalizálására, a 

megújuló energiaforrások (termálvíz, napenergia) használatára.  

Ennek megfelelően az elmúlt években számos olyan fejlesztés valósult meg, melyek az 

energiamegtakarítást célozzák. Ilyenek voltak: 

1. Egyes önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése, melyek a Szemünk Fénye 

Program keretében valósultak meg: 

 Kossuth úti Óvoda - Kossuth út 124. 

 Homoki Általános Iskola - Döbrei út 133. 

 Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola - Mártírok út 86. 

 Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium - Kossuth út 

122. 

 Városi Művelődési Ház - Malom út 1. 

 Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola - Ószőlő Fő út 3-5. 
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A korszerűtlen fűtőtestek helyére minden intézményben acéllemez lapradiátor került 

beépítésre. Az új radiátorok termosztatikus radiátorszelepekkel ellátottak. A beruházás 

2008. szeptember hónapban záródott. 

2. Nyílászárók cseréje Tiszaföldvár Város közoktatási intézményeiben 

A projekt magában foglalta a Homoki Általános Iskola, a Papp Bertalan Ószőlői Általános 

Iskola, a Malom úti Általános Iskola, továbbá Kossuth úti Óvoda, a Belterületi Óvoda és a 

Homoki Óvoda külső nyílászáró cseréjét. A projekt mintegy 38 millió Ft-os beruházás 

keretében valósult meg. 

3. Központi orvosi rendelő épületének felújítása 

Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című 

konstrukción (ÉAOP-4.1.2/A-12) elnyert 59.933.118,- Ft elnyert támogatásból és 

1.213.564 Ft önerőből elkészült az épület teljes körű energiahatékony korszerűsítése, 

akadálymentesítése – tető felújítása és a homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, 

épületgépészeti- és fűtéskorszerűsítés. A projekt 2014 év végén záródott. 

4. Háziorvosi rendelő és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása Tiszaföldvár, Szondi V. 

út 30. szám alatt (ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0005) 

Észak-alföldi Operatív Program, „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó 

beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című 

pályázati konstrukción 39.318.891,- Ft támogatást (95%-os támogatási intenzitás) nyert el 

az önkormányzat, melyből megvalósult az épület átépítése, energiahatékony 

korszerűsítése (homlokzati hőszigetelés, tetőfelújítás, nyílászáró és burkolat csere, 

épületgépészeti- és fűtéskorszerűsítés) és akadálymentesítése. A kivitelezés 2011 őszén 

fejeződött be. 

Megújuló energiaforrások hasznosítása 

5. Napelemek telepítése Tiszaföldvár hét közintézményének megújuló energiával való 

ellátására - Azonosító szám: KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0242; 

A mintegy 47 millió Ft összköltségű beruházáshoz 40.311.664 Ft támogatás kerü lt 

megítélésre. A projekt célja, hogy az önkormányzat hét intézményénél a villamos energia 

felhasználás jelentős részét kiváltsa a napelemes rendszer által termelt villamos-energia. 

A beruházás során összesen 202 db napelem telepítése valósult meg, melyek termelése 

a jelenlegi felhasználás mintegy 70 %-át teszi ki, ami révén az intézmények villamos 

energia költségének közel 2/3-a megtakarítható.  

Érintett intézmények: Polgármesteri Hivatal épülete, Belterületi Óvoda két épülete, 

Homoki Óvoda épülete, Vadárvácska Óvoda fő épülete és tagintézménye, Művelődési 

Ház épülete. 

A projekt műszaki átadás-átvétele 2015. szeptember 9.-én megtörtént.  
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1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások 

A város Önkormányzata a 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi 

önkormányzatairól a helyi önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési 

feladatokat az alábbiak szerint látja el:  

Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

A város kommunális szolgáltató cége a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft., 

amely város egyik jelentős foglalkoztatója (43 fő). A társaságot 1996-ban alapította, a 

jelenleg is 100%-os tulajdonnal bíró Tiszaföldvár Város Önkormányzata. A társaság 

működési területe Tiszaföldvár közigazgatási területe. 

Közhasznú foglalkoztatás keretében ellátja az önkormányzat számára:  

 közreműködés a foglalkoztatás megoldásában 

 épített és természeti környezet védelme 

 vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

 a helyi közutak és közterek fenntartása 

 köztisztaság és településtisztaság biztosítása 

 köztemető fenntartása 

Közhasznú tevékenységei: zöldterület-kezelés (főtevékenység); egyéb ipari eszköz 

javítása; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása; nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása; hulladék újrahasznosítása; temető üzemeltetése; 

sportlétesítmény működtetése; építményüzemeltetés, karbantartás (pl. Művelődési Ház, 

Galéria); önkormányzati tulajdonú infrastrukturális elemek karbantartása; 

Üzletszerű gazdálkodási tevékenységei: városi strand és kemping üzemeltetése, 

rendezvényszervezés; 

A társaság működési feltételeit az önkormányzat, mint tulajdonos éves költségvetési 

kerettel biztosítja. Az éves költségvetési keret 2015-ben 124.608 millió Ft (+ 1,5 millió Ft a 

Földvári Hírlap támogatására) volt. 

Jelenleg (2015. november) 43 főt alkalmaz a társaság, ebből 

 2 fő a játszótér felügyeletét,  

 4 fő a temető fenntartását,  

 6 fő a strand és kemping üzemeltetését,  

 2 fő a buszpályaudvar működését,  

 25 fő a telephelyi műhely és szerviz munkákat (ebből 3 fő adminisztrátor, 3 fő 

vezető, a többi szakmunkás),  

 4 fő a vezetői feladatokat látja el.  

Általános probléma, hogy hiány van a szakmunkásokból és az aktívak magas életkora, 

pedig a társaságnál keresik a szakmunkásokat, akiknek állást is tudnának biztosítani. 

Szezonális foglalkoztatási probléma, hogy a szakmunkásokat a nyári időszakban felveszik 

a jobban fizető vállalkozások, akik télen kerülnek ismét a munkaerőpiacra. 

A társaság a közfoglalkoztatás fő letéteményese, mert a START program keretében 6 

hónapon keresztül 170 főt is alkalmazott (2015. október 31-t követően 45 fő maradt). 
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Sajnos kevés a szakmunkás köztük, így elsősorban zöldfelület gondozást végeznek. 

Emellett sikerült beindítani a betonelem gyártását, minek keretében utakhoz, járdákhoz, 

árkok burkolására szegő- és térköveket készítettek. 

Az ingatlanok, köztük a bérlakások karbantartása, felújítása állandó, évről-évre jelentős 

feladatot jelent a társaságnak, de a hozzárendelt pénzügyi keretek nem elégségesek. Így 

inkább tűzoltó jellegű beavatkozásokat tud csak elvégezni, mintsem tervszerű 

ingatlangazdálkodást. 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) és Tiszaföldvár Város Önkormányzata 

között bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre 2011. szeptember 15-én, melyet azóta már 

többször módosítottak. A TRV Zrt. ez alapján végzi az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező víziközművek üzemeltetését (2012.01.01-től), látja el a közműves 

ivóvízellátást és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatást a 

városban. 

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása  

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása látja el Kunszentmártoni kistérség 14 

településén, így Tiszaföldváron is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, méghozzá 

külsős céggel (Inno-Szolnok Kft.) kötött feladat-ellátási szerződés révén. Az Inno-Szolnok 

Kft. 2013. január 1. óta nyújt hulladékgazdálkodási szolgáltatást (települési hulladékok, 

újrahasznosítható anyagok begyűjtése, szállítása, kezelése) a Kunszentmártoni kistérség 

14 településén, így Tiszaföldváron is. A hulladék begyűjtése mellett a cég üzemelteti a 

Társulás tulajdonában álló Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Központot is. Teljes körű 

hulladékgazdálkodási szolgáltatást nyújt önkormányzatok, vállalkozások, intézmények és 

a lakossági szektor részére. 

A cég kihelyezett ügyfélszolgálata a tiszaföldvári Polgármesteri Hivatalban működik. 
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1.12 A táji és természeti adottságok vizsgálata  

1.12.1 Természeti adottságok 

Geológia, domborzat és talaj 

1-50. ábra: Tiszaföldvár természetföldrajzi elhelyezkedése 

Forrás: saját szerkesztés 

Tiszaföldvár belterületének nagy része a Tisza 

bal partján, az ártérből K-re nyúló, mély 

fekvésű (82-83 m tszf.) öblözetek mentén 

magasodó löszös táblán (85-87 m tszf.) 

fekszik. A közigazgatási terület 

természetföldrajzi tájbeosztás alapján négy 

kistáj metszéspontjában található. A Szolnoki-

ártér, Szolnok-Túri-sík és a Tiszazug kistájak a 

Közép-Tisza-vidék középtájhoz, míg a Dél-

Tisza-völgy kistáj már az Alsó-Tisza-vidék 

középtájhoz tartozik. Mindkét érintett középtáj 

az Alföld nagytáj része.  

A domináns Szolnok-Túri-sík kistáj 80 és 105 m közötti tszf-i magasságú, löszszerű 

üledékekkel fedett hordalékkúp-síkság. A közigazgatási határra eső rész 50 százaléka 

alacsony ármentes síkság, 25-25 százaléka enyhén hullámos síkság, illetve ártéri szintű 

síkság, megtűzdelve kusza hálózatot alkotó elhagyott folyómedrekkel, morotvákkal, 

valamint a kunhalmokkal. 

Ahogy azt az 1-51. ábra is szemlélteti, a város közigazgatási területén a talajtakaró a 

vízrajzi, domborzati és kőzettani tulajdonságoknak megfelelően változik. A legjobb 

minőségű csernozjom talajok a keleti oldalon vannak, míg az egykori ártéren a folyójárta 

területekre jellemző, kevésbé jó termőképességű réti talajok dominálnak. A homoktalaj a 

település déli részére (Homoki városrész) jellemző, ahol a szórványosan megjelenő 1-5 m 

magas, löszös homokkal fedett homokbuckák mára többnyire belterületbe tartoznak. A 

homoktalaj magas szivárgási tényezője miatt jól vezeti a vizet, s ezzel természetesen a 

szennyezőanyagot is, potenciális veszélyforrást jelentve a talajra és a felszín alatti 

vizekre.  

1-51. ábra: Részlet Magyarország genetikus talajtérképéből  

 

 

 

 

 

 

Forrás: Környezetgazdálkodási Információs Rendszer adatbázisa 
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Vízrajz 

A közigazgatási határ nyugati oldalát képző Tisza folyó meghatározó szerepet tölt be a 

település felszíni vizeinek rendszerében, melynek minősítése a szabvány szerinti 

besorolás alapján „jó, tűrhető”. A folyó itt még ma is az eredeti medrében halad, a 

folyópart a Tisza mederalakító munkája miatt meredek és alig 200 m széles. A Holt-Körös 

szerepe csak érintőleges, míg nagyobb állóvíznek a város közigazgatási területének 

északkeleti részén található, jelenleg halastóként hasznosított víztározó számít. 

A Tiszát leszámítva más természetes vízfolyás nincs, ám a vízhiány csökkentésére nagy 

kiterjedésű területen telepítettek az öntözőberendezések kiszolgálására alkalmas 

csatornarendszereket, öntözőfürtöket. Igaz, ezek használata az egykori TSZ 

megszűnését követően javarészt gabonanövényekre átállt szántóföldi művelés miatt ma 

már nem jellemző.  

Az érintett terület árvízi veszélyeztetettség szempontjából az ország egyik 

legkedvezőtlenebb földrajzi és vízrajzi fekvésű helye. Jász-Nagykun-Szolnok megye 

területének 76%-a tartozik az 1%-os valószínűségű árvízi öblözetbe. Árvíz által 

veszélyeztetett terület található a Tisza és Körös mentén is.  

Jász-Nagykun-Szolnok megye árvízi veszélyeztetettség szempontjából az ország egyik 

legkedvezőtlenebb földrajzi es vízrajzi fekvésű helye. A megye területének: 76 %-a árvíz 

által veszélyeztetett. Az árvízvédelmi helyzetet meghatározó módon befolyásoljak a 

terület domborzati viszonyai, melyek a Tisza–völgyre jellemző nagy területű öblözetek 

között is különösen nagyokat jelöltek ki.  

Az árvízvédelmet a kiépített gátrendszer (elsőrendű, másodrendű) biztosítja, melyek a 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság kezelésében vannak. A védvonalak kiépítettsége nem kielégítő, és külön 

problémát jelentenek a magasparti szakaszok is.  

Az árvízvédelmi fővonalakon védekezési kötelezettsége az államnak, a helyi 

önkormányzatoknak, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekelteknek 

van. 

A kiépített töltések menten elsősorban a fakadóvizek, átázások es szivárgások fordulnak 

elő. Az árvízszintek jelentősen emelkedtek, az árvizek gyakorisága, tartóssága nőt. 

Mindezek mellett az 1950-es években jelentős belvízvédelmi rendszer is kiépült. Ez a 

több évtizedes aszályos időszaknak köszönhetően erősen elavult, néhány alsóbbrendű 

része már teljesen megsemmisült (beszántották). A településen az alábbi belvíz, ill. 

csapadékvíz-befogadási lehetőségek állnak rendelkezésre: 

 a település észak-keleti határán az Ártézi csatorna, 

 a nyugati oldalon a Sulymos-Homoktói, valamint a Máté-éri mellékcsatorna, 

 a déli oldalon a Homoki csatorna, 

 a keleti oldalon a NK-XII-1 főcsatorna bal oldali szivárgója, amely a Harangzug I-c 

belvízcsatornába szállítja a vizet. 

A Tiszához közvetlen csatlakozással – közigazgatási határon belül – kizárólag az Ártézi-

csatorna rendelkezik. Ez a csatorna vezeti el a tisztított szennyvizet, a helyi 

strandfürdőhöz tartozó hévízkút túlfolyójának vizét, valamint természetesen a tavaszi 

időszakban a belvizet is. Az Ártézi-csatorna vízhozama 36.000 m3/d. 
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A kistérségben 5 db belvízvédelmi öblözet található, a hiányosságaikra az elmúlt időszak 

belvízhelyzetei is rávilágítottak. A MTrT a településen belvízveszélyes területet csak a 

martfűi közigazgatási terület határán jelöl. A valóságban azonban a településen külterületi 

részeken kívül több belterületi településrész is belvíz által veszélyeztetett.  

Belvízzel erősen veszélyeztetett terület található a város északi részén, a város egy része 

pedig közepesen veszélyeztetett belvíz által. A Retek út, Gyep út, Nefelejcs út, Kinizsi krt. 

által meghatározott irány mentén kb. 200 méteres zónában, a Zrínyi út végén, a Vásártér 

út és a Kőrösi Csoma S. út kereszteződése környezetében, az Aranykert út – Beniczky 

Géza út – Szikkert út által határolt területen, a Béke telepen és környezetében volt 

jelentős belvíz 1999-2000-ben. A Belvíz által veszélyeztetett belterületek térképi 

ábrázolása a 4.3. sz. mellékletben látható.  

A felszín alatti vízkészletek tekintetében az adottságok kedvezőek. A terület vízrajza miatt 

(2 meghatározó folyóvölgy) tartósan magas talajvízállások figyelhetők meg. A talajvíz 

magasságát döntően a vízfolyástól való távolság határozza meg. A folyók mentén a 

talajvíz átlagos szintje 82-84 mBf (1980-2001 közötti adatok alapján). A terepszint 

magassága kb. 85 mBf., tehát a talajvíz átlagos mélysége a területen 1-3 m körüli.  

A talajvíz kémiai jellege szerint kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, keménysége 15-

25 nk. A szulfáttartalom 300 mg/l alatt van. A talajvíz ivóvízként való felhasználását a vas 

és az arzén együttes jelenléte hátráltatja. A talajvíztükörre erősen hat a Tisza vízállása és 

csapadék mennyisége.  

A város térségében a mélységi fúrásokkal feltárt rétegvizek rendkívül jó, 400 l/p-et 

meghaladó hozamúak. A rétegvíz mennyisége 1 l/s/km2 körül van általában. Az artézi 

kutak száma nagy a kistájon, vízhozamuk mérsékelt. Tiszaföldvár termálkútja 71 oC, 

kloridos-hidrogénkarbonátos. A termálvíz készlet mezőgazdasági hasznosítása nem 

megoldott. A strandfürdő termálvízével együtt felszínre jutó kísérőgáz egy időben 

hasznosításra került, és a hőenergia három közoktatási intézmény fűtésrásegítését 

oldotta meg, de az intézmények leváltak a rendszerről, így a felépített erőmű mára 

gazdaságtalanná vált és nem üzemel. 

Klimatikus viszonyok  

A térség éghajlata mérsékelten meleg-száraz, de közel fekszik a meleg-száraz 

éghajlathoz, a déli részek már igen szárazak.  

Az évi napfénytartam magas (kb. 2050 óra), a nyári összeg 830, a téli 290 óra. Ezzel 

szoros összefüggésben - főként a nyári félévben - kedvező a felhőzöttség aránya: 

augusztusban 0-40 %, decemberben 70-75 %. Ebből adódóan a derült napok száma 70-

90 nap/év, a borult napok száma 100-120 nap/év. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C. 

A mezőgazdasági termelés szempontjából fontos vegetációs időszak (április-szeptember) 

átlaghőmérséklete 17,3 °C. A fagymentes időszak április 3-5-én kezdődik, míg az első 

őszi fagyok október 25-e körül következnek be. A legmelegebb nyári maximumok átlaga 

34,3 °C, a leghidegebb téli minimumoké -16,5 és -17,0 °C között várható. A csapadék 

mennyisége ingadozó, évi átlaga 530-550 mm (a vegetációs időszakban 300-310 mm). A 

terület ariditási indexe 1,28-1,33, amelynek alapján az „Alföldi aszály háromszögbe" esik. 

A téli időszakban általában 30-32 napig borítja hó a földeket. Az átlagos hóvastagság 18 

cm körül van. /Tiszaföldvár - Fejezetek a város történetéből (Tiszaföldvár, 2002), 15 old./ 
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Az uralkodó szélirány a nyári félévben északnyugati, a téli félévben északkeleti. Az 

átlagos szélsebesség 2,5 m/s közötti.  

Élővilág 

Tiszaföldvár esetében döntő mértékben a Tisza szabályozásához, illetve az 

állattartáshoz/szántóföldi növénytermesztéshez köthető a természetes 

növénytársulásokban végbement alapvető változás. A település a Tiszántúli flórajárásba 

tartozik, egykor a határ jelentős része állandóan, más része időszakosan vízjárta 

területnek számított, ebben az időszakban a természetes növénytakarók jelentős 

kiterjedésben volt jelen. Az igen gazdag és változatos természetes növénytakarót az ártéri 

szint fölé emelkedő löszhátakon tatárjuharos lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum 

roboris) és sziki tölgyesek (Galatello-Quercetum roboris), a magas ártéren tölgy-kőris-szil 

ligeterdők (Fraxino pannonicae-Ulmetum), a vízfolyások szélein fűz-nyár-éger ligetek 

(Salicion albae), nedves mocsárrétek, a holtágakban dús hínárral, tündérrózsával és 

vízitökkel tarkított nyílt vízfelületek, a mélyebb medencékben nádasok, mocsarak és lápok 

jelentették. A vadregényes ártéri területekkel ellentétben főként a D-i határrész képe jóval 

homogénebb volt. Itt a homokkal borított magasabb hátakat homokpuszta gyepek 

borították. 

A társadalom az eredeti, potenciális növényzetet – főként területi kiterjedésében – 

megváltoztatta. Napjainkban a környező terület nagy részén nem a természetes, hanem 

mesterséges ökológiai rendszerek (módosított fajösszetételű erdők, száraz rétek és 

legelők, mezőgazdasági kultúrák és gyomnövényzetük, egyéb gyomvegetáció) foglalnak 

helyet. A fajgazdag élőhelyek nagy része eltűnt, a megmaradtak kiterjedtsége erőteljesen 

lecsökkent, növényzetük sok esetben degradálódott. Az ősi vegetációval szemben teret 

hódított a gyomnövényzet, különösen a település körzetében, a közlekedés nyomvonalai 

mentén, a szántóföldeken, de megjelent a megmaradt sztyeppréteken és szikes legelőkőn 

is. Eltűntek a keményfás ligeterdők, a folyó menti legelők, a fűz-nyár-éger ligetek mára 

csak helyenként találhatók meg. Helyettük, erdőnek korántsem nevezhető 

nemesnyárasok találhatók az egykori erdők helyén. A helyenként előforduló 

fehérnyárasok kivételével növény- és állatvilága szegényesnek mondható. Az egykori 

sztyepprétek (Salvio-Festucetum rupicole) jobbára régi utak mezsgyéire, gátoldalakra 

szorultak vissza. Mindezek mellett a város kiterjedésének D-i, DK-i, homokosabb részek 

felé történő növekedésének hatására nagyrészt megszűntek az értékes homoki élőhelyek, 

s ma már csak töredékeik találhatók meg. Jelenlegi állapotukban már nem nagyon 

ismerhetők fel az egykori nyílt, évelő mészkedvelő homokpusztagyep (Festucetu 

vaginatae) maradványai, s csak egy-két faj utal a múltra. 

A változatos, egyedi jellemzők miatt azonban a növény és állatvilágban még így is 

számos értékes, védett faj megtalálható. Ezek némelyike kifejezetten a foltokban még 

megmaradt eredeti élővilághoz kapcsolódó, eltűnőben lévő faj, mások a jelen vegetáció 

értékes elemei (pl. a Szigeti-legelő melletti 70-75 hektáros halastó; belvizes területeken 

időszakosan kialakuló kisebb-nagyobb vizes élőhelyek), de akadtnak visszatelepülő fajok 

is. A külterületi részen található kis kiterjedésű pusztai erdő maradványa (a 0216 és a 

0214/1d helyrajzi számú út közötti terület) biztosít élőhelyet hazánk egyik védett 

növényének, a Sadler-imolának (Centaurea sadleriana).  

Az átvágott kanyarulatokból képződött holtágakban, a nem túl mély vízben számos állatfaj 

is élőhelyre talál, köztük a tiszavirág vagy más nevén a kérész (Palingenia longicauda), 
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vagy a gerinces faunából a réti csík (Misgurnus fossilis), különböző béka- és gőte fajok 

vagy az országszerte igen ritka mocsári teknős (Emys orbicularis). 

A gerinctelen fauna igen népes, különösen ott ahol a eredeti keményfás ligeterdő 

maradványaként a füzekkel és nyárakkal keveredve tölgyek is állnak. A gerincesek közül 

a leggazdagabb osztályt a madarak adják ezen a területen. Védett madarak tömegei 

fészkelnek itt, például fekete gólya (Ciconia nigra), bakcsó (Nyctorax nyctorax). A 

galériaerdők és a folyó határán gyakran a part meredeken szakad le a vízhez, remek 

fészkelő helyet kínálva ezzel a partifecskék (Riparia riparia), a gyurgyalagok (Merops 

apiaster) illetve a jégmadár számára (Alcedo atthis). Az emlős fajok közül külön 

kiemelendő a helyenként előforduló Európa szerte szigorúan védett vidra (Lutra lutra). 

A puhafás ligeterdőkhöz fajösszetételében hasonló, viszont keletkezését tekintve egészen 

más erdőtípus az ún. kubikerdő. Ezeket a gátak építéséhez kialakított anyagnyerő (kubik-) 

gödrök helyére szél- és hullámtörőnek telepítették (a mentetlen oldalon találhatók) és itt a 

nyárakkal szemben a rőzsetermelésre legalkalmasabb fehér fűz kerül túlsúlyba. Az 

áradások után bennük hosszabb-rövidebb ideig visszamaradó víz az erdőnek sajátos 

mikroklímát kölcsönöz, mely az élővilág összetételére is kihat. 

A barna kánya (Milvus migrans) a Tisza-menti galériaerdők rendszeres költőfaja. A 

darázsölyv (Pernis apivorus), mint ritka fészkelő, a hullámtéri erdőkben költ. A holló 

(Corvus corax) az elmúlt két évtized során jelent meg új állandó költő fajként. A kis 

kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) főleg teleléskor alacsony egyedszámban tűnik fel a 

folyó mentén. Az idősebb természetközeli erdőállományok énekesmadár faunája igen 

gazdag, közülük kiemelendő a kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus), a kormos 

légykapó (Ficedula hypoleuca), az örvös légykapó (Ficedula albicollis) és a csuszka (Sitta 

europaea).  

A ligeterdők mellett viszonylag jelentős terjedelműek a hullámtéri nedves rétek, amelynek 

növényzete a mikrodomborzatot követi.  A gyakori elöntések miatt állandó állatvilága nem 

túl gazdag, legnagyobb jelentősége ezeknek a területeknek akkor van ha a tavaszi 

madárvonulás és a zöldár levonulása egybeesik. Ilyenkor a mélyedésekben visszamaradó 

tocsogók körül a gémek, kis- és nagykócsagok, fekete gólyák (Ciconia nigra) nagy 

tömegben gyülekeznek. félszeresét.  

A nedves, mocsárréteken található vízi vagy a tavi lórum állományok a védett és Natura 

2000 jelölő faj, a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) tápnövényei. A növényevő bogarak 

közül elsősorban egy apró védett cincérfajt kell kiemelni a hengeres szalmacincért 

(Teophilea cylindricollis).  

Egyes helyeken, de főként az árvízvédelmi töltéseken megjelenő kiterjedt farkasalma 

állományokban jellemző, és rendszeresen megjelenő további védett lepke-, pontosabban 

pillangófaj a farkasalma lepke (Zerynthia polyxena). 

A hullámtéri erdők idősebb állományaiban többfelé előfordul a nyuszt (Martes martes). A 

nem védett fajok közül a vaddisznók (Sus scrofa) jelenléte érdemel említést. 

A védett természeti területek részletesebb bemutatását a következő fejezet 1.12.2.3 

pontja tartalmazza. 
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1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat 

A Tiszaföldvár környéki táj alakulásában az antropogén hatások épp úgy döntőek, mint az 

ország legtöbb településénél. A tájtörténeti vonatkozásban az emberi jelenlétet 

kezdetekben és nagyon sokáig két markáns településvonzó tényező határozta meg, egyik 

a vízközelség, másik az árvízmentesség.  

Az enyhén hullámos felszínű területeken a folyó vize több kisebb, hálózatba rendeződő 

mederrel rendelkező ágakon át érkezett a környékre, egyben fokozatosan feltöltve a 

tavakat, lápokat, réteket, közben szárazon hagyva a kisebb kiemelkedéseket. Apadáskor 

aztán ugyanezek a medrek vezették vissza a fölös vizeket a Tiszába. Ez jól nyomon 

követhető a katonai térképeken. 

A város tágabb környezetében a folyószabályozások és lecsapolások előtt (a XIX. század 

közepéig) kiterjedt lápvidék volt erdőkkel, tavakkal, rétekkel, lápokkal, kanyargózó 

vízerekkel. A falvak lakói ezekhez a körülményekhez alakították megélhetésüket. Az itt 

lakók rendkívül tudatos tájhasználattal termékennyé és lakhatóvá tették a folyók árterét. 

A tájban megjelenő természetes magaslat folyamatosan vonzotta az embereket, amit az 

újkőkori időkből származó régészeti leletek is bizonyítanak. A tájhasználatban 

bekövetkezett változások különböző hosszúságú és hatású szakaszokra bonthatók. Első 

szakaszban az adottságok használata volt jellemző, azaz a táj szempontjából a 

természetes adottságok (növény és állatvilág) megléte és azzal együtt élő emberek 

jelenléte feltételezhető.  

Ezt követően – ahogy azt a történeti térképek is tanúsítják –, az emberi jelenlét 

fokozódásával a tájban is változások zajlottak. A földműveléshez szükséges szántók és 

legeltető állattenyésztés területigénye, valamint maguk a lakott helyek (település, tanyák, 

majorok, ártéri öblözetek övzátonyai) és szőlő és kertkultúra terjedése is formálta a 

vidéket. Az úgynevezett ártéri-, vagy fokgazdálkodás a Kárpát-medence nagy síksági 

folyói mentén általánosan elterjedt volt a középkorban. A fokok működtetésével és az 

alkalmazkodó tájgazdálkodás révén biztosították, hogy a vizek egy-egy területen csak a 

szükséges időszakban és mennyiségben legyenek jelen.  

Az egyik legmarkánsabb változást a tájban és tájhasználatban a vízrendezés, azaz a 

folyóvizek (Tisza, Körös) 1830-ban kezdődött és 1895-ben lezárult átfogó vízszabályozási 

munkálatai, és a század végén megépülő szerkezeti elemek (vasút, martfűi összekötő út) 

jelentették. A folyószabályozás és a kb. egy századdal későbbi öntöző-csatornahálózat és 

belvízvédelmi csatornahálózat kiépítése mind a szántóföldi növénytermesztés területi 

térnyerését táplálták.  

A III. katonai felmérés pontosabb ábrázolásának is köszönhető, de nagyon jól követhető a 

város tájgazdálkodásában bekövetkező változás. A város fejlődőse mellett jelentős a 

tanyás életmód elterjedése a várostól távolabbi életmód kialakítása. Szabályosan 

alakították ki a tanyákat a várostól délre, a városba csatlakozó délkeleti irányú út tal 

párhuzamosan. Ennek köszönhetően a városban egykor kiterjedt tanyavilág virágzott, ám 

az 1950-es években (TSZ-ek hajnala) hagyományos tájképet gazdagító épületeket 

felszámolták és a nagytáblás művelés került előtérbe. 
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1-52. ábra: Részlet az első és a harmadik katonai felmérés térképeiből 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.mapire.eu, 2015. december 

A fentieken túl a 20. században markáns nyomot hagytak a település belterületének 

növekedéséhez, a téglagyár és anyag-nyerőhelyeinek, és az újabb közúthálózati elemek 

táji hatásaihoz köthető változások. 

1.12.2.2 Tájhasználat értékelése 

Ahogy azt a tájtörténet is tanúsítja, a tájegység éghajlati, domborzati, vízrajzi viszonyai 

általi meghatározott természetes állapotokat az emberi jelenlét fokozatosan alakította, 

változtatta. A település fejlődése, termőföldek mezőgazdasági hasznosítása, 

nyersanyagigény (homok, agyag), vízgazdálkodás, vonalas infrastruktúra elemei (út, 

vasút) mára már nagyban átformálták a vidéket. A város terjeszkedése, illetve az ember 

megváltozott életvitele, gondolkodása, gazdálkodási módja alakította ki a táj mai arculatát.  

A természetföldrajzi adottságok és a történetileg alakult települési viszonyok 

függvényében kialakult tájszerkezet jellegzetessége a viszonylagos homogenitás a 

tájhasználatban és a tájképi megjelenésben egyaránt. A településen a három 

legjellemzőbb területhasználatot a szántók, a lakóterületek és mezőgazdasági 

műveléshez köthető gazdasági területek alkotják. A településen a termőterületek aránya 

magas, ami a jó termőviszonyoknak köszönhető. Ezt az állítást jól bizonyítja a 2012. évi 

Corine felszínborítást bemutató ábra.  

1-53. ábra: Corine felszínborítottság, 2012 

 

Forrás: www.teir.hu 
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Mezőgazdasági tájpotenciál és tájhasznosítás 

A 8 033,55 hektár nagyságú igazgatási terület mezőgazdasági potenciálja magas. A 

talajértékszámok 60-90 közöttiek, a szántók átlagos aranykorona értéke: 27,3 AK. A 442-

es úttól keletre lévő területek művelési ága szinte teljes egészében szántó, amelyek jó, ill. 

kiváló kategóriába tartoznak. E művelési ág összesen 71,3%-ban van jelen. Mivel a 

magas minőségű szántóterületeknek ennél kisebb a részaránya, így olyan területeket is 

szántóként hasznosítanak, ahol nem feltétlen ez a legkedvezőbb. Ahol a termesztési 

potenciálnak kevésbé felel meg a jelenlegi, szántóként való hasznosítás, ott annak 

fenntartása a hosszú távú jövőben nem javasolt. A hagyományok és potenciál alapján a 

tájhasználat-váltás elsősorban a rét, legelők, és kismértékben az erdők irányában 

történhet meg.  

A területek 30-40%-ának (egykori ártér) a potenciálja alapján leginkább megfelelő 

tájhasznosítási mód a gyep (legelő és rét), ám mára ezek mindössze 3,5% és 0,1%-ban, 

összesen kb. 3 ha területen vannak jelen. A gyümölcsös művelési ág elhanyagolható 

mértékben, mindösszesen 0,2%-os. A tájpotenciál alapján, e tájhasznosítási formák a 

jövőben bővítésre érdemesek. 

Bár a szőlőterületek részaránya jelenleg nem éri el az 1%-ot sem, a potenciálisan 

leginkább alkalmas homoktalajú részeken hagyományosan jelen volt a szőlőtermesztés 

és a bortermelés, ami még a 19. század első felében is jelentős hasznosítási módnak 

számított. Ezen területek többsége mára felhagyott és gondozatlan, és mivel nagyrészük 

belterületbe tartozik (Homoki városrész) a „kivett” kategóriába kerületek átsorolásra. A 

térség a termőtáji besorolásban az Alföld szőlőtermő tájhoz tartozik, ill. a történelmi 

borvidékek közül a Kunsági borvidék része. 

A zömében családi házas beépítésű, többségében nagy telekkel rendelkező portákon 

mára visszaszorult a konyhakertek megművelése, a saját szükségleteket kielégítő 

zöldség és gyümölcstermesztés. A tájhasznosítás e hagyományos módjának ösztönzését 

szolgálja a Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A legszebb 

konyhakert” cím alapításáról szóló 7/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete.  

Erdőgazdasági tájpotenciál és tájhasznosítás 

Tiszaföldvár igazgatási területén összesen 235,1 hektáron található erdő, ami a teljes 

terület alig 2,9 %-a. Az illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelési és 

Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályának adatszolgáltatása alapján, 

Tiszaföldvár területén az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a 

következő: védelmi 124,70 ha, gazdasági 24,60 ha, közjóléti 0 ha. A kiváló termőhelyi 

adottsággal rendelkező erdőterület nagysága 149,79 ha.  

A tájpotenciál az egyéb gazdálkodási formák előnyösebb helyzete miatt nem kedvez az 

erdőgazdálkodásnak, de a folyók mentén, illetve tájgazdagítás miatt mezővédő erdősávok 

telepítése továbbra is javasolt. 
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1-54. ábra: Részlet az OTrT Kiváló és Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetei (3/2, 3/3) és Kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület (3/4) övezetek térképi mellékleteiből 

 

A tájgazdálkodás szempontjából is lényeges, hogy a megyei tervezés az egyes övezeti, 

fejlesztési kategóriák szerint érintett térségekre, településekre különböző általános 

érvényű ajánlásokat fogalmazott meg. A Tiszaföldvárra vonatkoztatható ajánlásokat a 4.4. 

sz. melléklet tartalmazza. 

 

1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Tájképi szempontból a település nyugatról, Martfű felőli útról megközelítve nyújtja a 

legvonzóbb látványt. A természetes magaslaton megjelenő épületek tömege egyedi 

tulajdonság a környező településekhez képest. Jász-Nagykun-Szolnok megye 

területrendezési terve tájképvédelem szempontjából még két kategória „országos 

jelentőségű”, valamint „térségi jelentőségű” szerint emelik ki a védendő területeket, 

amelyekből a térségű jelentőségűnek minősültek a belterületről keletre fekvő részek. 

Az OTrT felülvizsgálatakor született döntés értelmében a módosított országos terv a 

kétszintű lehatárolást megszünteti és egy egységes, országos övezetként meghatározott 

tájképvédelmi területi lehatárolást vezet be. Ebben a szellemben készült 2015.01.01-től 

hatályos területhatáros lehatárolás a település területén már csak a Tisza és a Holt-Körös 

mentén található galériaerdőket jelöli.  
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1-55. ábra: Részlet a MTrT Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (3.4.) és az OTrT Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület (3/5) övezetek térképi mellékleteiből 

 

Tiszaföldvár elhelyezkedésében a határoló vízfolyások, és az említett domborzati 

egyediség a legvonzóbb tájképi adottságok, amelyben például egy-egy facsoport vagy a 

meglévő mesterséges tó szintén pozitívum. A településrendezési eszközökben kell a  

tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti 

adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit meghatározni, 

lehatárolni, illetve a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és 

az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. A helyi építési szabályzat az 

építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését is előírhatja és a 

készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

Ennek megfelelően javasolt az országos és helyi természetvédelmi oltalomban részesült 

területek, egyedi tájértékek, kunhalmok táj- és településkép-védelmét biztosítani mind a 

TSZT-ben, mind a HÉSZ-ben. Nemcsak a területek, hanem a rálátások és az odavezető 

utak menti területek esetében is javasolt biztosítani a védelmet az OTrT Tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének lehatárolásától indokoltan nagyobb 

terület vonatkozásában. 

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 

tervezett terület, érték, emlék 

A település védett területein a Hortobágyi Nemzeti Park és a Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatósága illetékes, míg a közigazgatási területen felmerülő zöldhatósági ügyeket, 

azaz természetvédelmi hatósági feladatokat 2015. április 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal látja el.  

Országos védelem 

Tiszaföldvár közigazgatási területét országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett 

természeti területből kettő érinti (Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet, Körös-Maros Nemzeti 

Park). A település közigazgatási területén jelenlévő országos jelentőségű, a törvény 

erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek a kunhalmok és szikes tó. 

A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet (törzskönyvi szám: 158/TK/78) 1978 óta védett, és a 

9338,51 hektáros területe összesen 29 települést érint. A 59/2007. (X.18.) KvVM rendelet 

alapján a tájvédelmi körzethez tartozó Tiszaföldvár közigazgatási határán belüli területek 

helyrajzi számai a következők: 0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0336/3, 0336/4, 0336/5, 
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0336/6, 0336/7, 0336/8, 0337, 0338/1, 0338/2, 0339, 0340/1, 0340/2, 0341, 0342/3, 

0342/4. A TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer adatai szerint a Tiszaföldvár 

0340/1 helyrajzi számú terület már nem található, megosztásából keletkeztek a 

Tiszaföldvár 0340/3 és 0340/4 helyrajzi számú ingatlanok. „A Tájvédelmi Körzet 

alapításának legfőbb célkitűzése a Közép-Tisza-vidék ármentesítését követően, szinte 

változatlanul fennmaradt, részben átalakult vagy kialakult, zömmel az árvízvédelmi 

fővédvonalak közötti területre koncentrálódó, alapjában véve másodlagos jellegű 

élőhelyek, természetes és természetszerű életközösségeinek, valamint az itt menedéket 

találó élő és élettelen természeti értékeknek, térformáknak (vízfolyások, holtágak) a 

megőrzése”22. 

A még megmaradt fűz-nyár ligeterdők (Salicetum albae-fragilis) változó szélességben 

szegélyezik a Tisza partját. Leggyakoribb állományalkotó a fehér nyár (Populus alba) és a 

fehér fűz (Salix alba), de sok helyen nemesnyárasok veszik át helyüket. A partokban 

gyakran költ a parti fecske (Riparia riparia) és a jégmadár (Alcedo atthis). A várostól ÉNy-

ra, a Tisza mentén a puhafás ligeterdőkhöz fajösszetételében hasonló, viszont 

keletkezését tekintve egy egészen más erdőtípus az ún. kubikerdő található. Az erdőt a 

gát építéséhez kitermelt anyagnyerő gödrök (kubikgödör) köré telepítették a gát védelme 

érdekében, szél- és hullámtörőnek. Itt főleg a rőzsetermelésre alkalmasabb fehér fűz 

található meg. A kubikgödrök, amennyiben a tavaszi áradáskor elegendő vizet kapnak, 

számos madárfajnak jelentenek táplálkozó helyet a nyári aszályt követő kiszáradásig. 

A Körös-Maros Nemzeti Park (törzskönyvi szám: 276/NP/97) 1997 óta védett, és az 

51.246,5 hektáros területe összesen 47 települést érint. Tiszaföldvár érintettsége ebből a 

hatalmas területből csak érintőleges, a Nemzeti park Körös-ártér nevű részterületének 

piciny szakaszára szorítkozik. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési terület 

kizárólag a 3/1197. (I.8.) KTM rendelet 1. számú mellékletében nyilvántartott alábbi 

helyrajzi számú területeken érintik a település területét: 040-042, 043/1-2, 044/1-2, 045-

057.  

A 056 helyrajzi számú ingatlan az ún. Őzénzugi-holtág Tiszaföldvár közigazgatási 

területére áthúzódó része a 24/1997. (III.26) OGY határozat alapján „szentély-jellegű” 

holtág. Növény és állatfajai az előzőekben tárgyalt tájvédelmi körzetéhez hasonlóak. Az 

Őzén-zugi holtág elmocsarasodott vizében faj gazdag hínártársulás él. A halak közül a 

felmelegedő, oxigénben szegényebb állóvizeket kedvelő fajok fordulnak elő. A melegedő 

part szélén rakja le tojásait a mocsári teknős (Emys orbicularis) és a vízisikló (Natrix 

natrix). A holtágat gazdag növény és állatvilággal rendelkező ártéri mocsárrétek övezik. 

Kunhalmok: Tiszaföldvár közigazgatási területén a 1985-1990 között készült felmérés 

még 6 kunhalomot tart nyilván /Göti-halom, Masznyik-halom, Montag-halom (vagy Kövér-

halom), Öcsödi-halom (vagy Őzén-halom), Töviskes-halom, Zsigeri-halom (vagy Kun-

halom)/. Mára ezek közül az 2009-ben készült településrendezési eszközök alátámasztó 

munkarészét képező örökségvédelmi hatástanulmány szerint csak a Göti-halom (hrsz: 

0128/b) képvisel értéket, a többi kivétel nélkül roncsolt felszínű, illetve elszántásra került. 

Az egyetlen megmaradt kunhalom se tanúja már a hajdani löszpusztagyepeknek, mert 

jellegét, eredeti növényzetét teljesen elveszette, amikor akácot telepítettek rá. Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

                                                             
22 Forrás: www.hnp.hu 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

152 

Főosztályának nyilvántartása szerint kunhalom a Tiszaföldvár 0155/3,4,5,6,7 (Montag-

halom) és 075/1 (zsigeri-halom) hrsz-ú ingatlanokon található.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának előzetes adatszolgáltatása alapján a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági határozattal történő 

lehatárolásra váró ex lege védett szikes tóval érintett terület az Érhalmi-dűlőben található, 

az ingatlan helyrajzi száma: 0302/12. 

 

Helyi védelem 

A település természeti értékeinek helyi védelmét az önkormányzat rendeletek 

megalkotásával segíti. A város településképe és történelme szempontjából meghatározó 

épített és természeti értékek védelme, a település építészeti és természeti örökségének, 

jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása érdekében a helyi 

védelem alá helyezés illetve megszüntetés általános szabályairól szól a 42/2014.(XII.19.) 

számú önkormányzati rendelet.  

A konkrét védelembe helyezett értékeket az egyes helyileg védett építményekről és 

természeti értékről szóló 43/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Ez 

utóbbi 1 § e) pontja alapján egyetlen természeti érték áll jelenleg helyi védelem alatt: A 

tiszaföldvári 73 hrsz-ú közterületen (Kossuth tér) található kocsányos tölgy. 

1-56. ábra: Kossuth-fa, a város egyetlen helyi védelem alatt álló természeti értéke, Tiszaföldvár, 2015. december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem áll védelem alatt, azonban jelentős tájképi értéket képvisel az Érhalmi-dűlőben 

található szikes gyep és szélein húzódó nemesnyárfa fasor. A gyep értékét rontja a 

területéből kihasított szántó, de javítja, hogy az egykori szeméttelep nemrég rekultiválva 

lett. A város külterületén található Gött-kastély parkja ugyancsak jelentős értéket képvisel, 

mely nem természetvédelmi, hanem műemlékvédelmi oltalom alatt áll. Az itt található, 

látszólag homogén akácosban kocsányos tölgy, magas kőris, varjútövis és csíkos 

kecskerágó fordul elő, ami nagyban emeli a park értékét. 
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Natura 2000 területek 

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő 

területeket - az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) 

végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben 

elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges 

természetmegőrzési területeket - foglalja magába.  

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet tartalmazza az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső 

Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben meghatározott közösségi 

jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok 

megőrzéséhez szükséges előírások megállapítását. A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészleteket tartalmazza, mely alapján Tiszaföldvár területe az alábbiakban érintett:  

Natura 2000 Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek (SCI): 

Közép-Tisza HUHN20015 (hrsz: 0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0336/3, 0336/4, 0336/5, 

0336/6, 0336/7, 0336/8, 0337, 0338/1, 0338/2, 0339, 0340/1, 0340/2, 0341, 0342/3, 

0342/4) - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található. A 

kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományuk: Bölömbika, Törpegém, Nagy kócsag, 

Vörös gém, Fekete gólya, Fehér gólya, Cigányréce, Barna kánya, Rétisas, Haris, 

Balkáni fakopáncs, Fekete harkály, Jégmadár, Tövisszúró gébics.    

Hármas-Körös HUKM20017 (hrsz: 040, 041, 042, 043/1, 043/2, 044/1, 044/2, 045, 046, 

047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058) – Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területén található. A kijelölés alapjául szolgáló fajok állománya és 

társulások: Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrochrition növényzete 

3150, Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri és részben Bidention növényzettel 

3270, Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440, Enyves éger (Alnus 

glutinosa) és magyas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 91E0, Tavi denevér (Myotis dasycneme), Vidra (Lutra lutra), 

Mocsári teknős (Emys orbicularis), Balin (Aspius aspius), Halványfoltú küllı (Gobio 

albipinnatus, Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), Vágó csík (Cobitis taenia), 

Réti csík (Misgurnus fossilis, Széles durbincs (Gymnocephalus baloni), Tompa 

folyamkagyló (Unio crassus)Natura 2000 Különleges madárvédelmi terület (SPA): 

 Közép-Tisza HUHN10004 (hrsz: azonos a Közép-Tisza SCI-vel) - Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található. A kijelölés alapjául 

szolgáló fajok és állományuk: Bölömbika, Törpegém, Nagy kócsag, Vörös gém, 

Fekete gólya, Fehér gólya, Cigányréce, Barna kánya, Rétisas, Haris, Balkáni 

fakopáncs, Fekete harkály, Jégmadár, Tövisszúró gébics 

A Natura 2000 hálózat egy kiegészítő eszköz a hazai természetvédelem számára. A 

hálózat területei nem helyettesítik a hazai védett természeti területek rendszerét, hanem 

azt kiegészítik. 
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Egyedi tájértékek 

A TÉKA tájértéktárban nyílvántartott egyedi tájértékek listája a már bemutatásra került ex 

lege, vagy helyileg védett természeti értékeken túl leginkább építészeti emlékeket 

tartalmaz, így az egyedi tájértékek részletesebb bemutatását az Épített környezet c. 

fejezet 1.14.6.7-es alfejezete tartalmazza.  

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat elemeit az Országos Területrendezési Terv egységesen jeleníti meg, 

míg az övezeti három kategóriáját (magterület, ökológiai folyosó, puffer terület) a megyei 

rendezés terv vonatkozó melléklete tartalmazza. Tiszaföldváron kijelölt területek 

mindegyike ökológiai folyosóként szerepel, azaz ebbe a kategóriába tartoznak az 

országosan védett területek; az Érhalmi legelő területe; ill. a martfűi Marha legelő 

területéből ide eső piciny rész is (1-56. ábra).  

Az ökológiai folyosó övezetébe a szakirodalom szerint olyan területek tartoznak, amelyek 

döntő részben természetes eredetűek és alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó 

egyéb élőhelyek (magterületek, puffer területek) közötti biológiai kapcsolatok 

biztosítására.  

1-57. ábra: Részlet a MTrT ökológiai hálózati elemek (3.1). és az OTrT Országos ökológiai hálózat (3/1) térképi 
mellékleteiből 

 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A tájhasználatból adódóan több kezelésre, rendezésre szoruló terület volt és jelenleg is 

van a településen. A vizsgált terület tájhasználati konfliktusa egyrészt az ingatlan-

nyilvántartás és a mai kialakult tájhasználat közötti eltérésekből adódik, melyben a 

legnagyobb rendezetlenséget a Homoki városrész felhagyott, gondozatlan telkei jelentik. 

A komplex rehabilitációt igénylő területen több teleknek az egykori TSZ időszak 

megszűnése után, még tulajdonjogi helyzete is bizonytalan, más esetben pl. a 

tulajdonosok elvándorlása, kiöregedése miatt hagyták fel a művelést.  

A TSZ időszakban a homoki részen számos helyen homokkitermelés folyt, így gödrök és 

buckák borítják a telekhatárokat átnövő, bokrokkal, fákkal benőtt területet. Sok gödörben 

kisebb vizes élőhelyek alakultak ki, amelyekben egy-egy védett állat (pl. mocsári teknős) 

is betelepedett. Épp emiatt az önkormányzat egyik telekrendezési próbálkozását pár éve 
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a természetvédelmi hatóság egy feljelentést követően leállította. Mindezek elkerülésére 

és a területek hasznosítása érdekében komplex tájrehabilitációs program kidolgozására 

(tulajdonjog rendezése, tereprendezés, telekosztás, telekméretek racionalizálása) lenne 

szükség.  

A nem célzottan tájhasználati konfliktusok feloldását célzó fejlesztési beruházások minden 

erőfeszítés ellenére előbb-utóbb bizonyos fokú konfliktushoz vezetnek, melyek lehetnek 

területhasználati és funkcionális, tájökológiai vagy tájképi (vizuális) gyökerűek. Nemcsak a 

város esetében, hanem a környező településekre is igaz: 

 alacsony arányú erdősültség,  

 magas a monokultúrás szántóterületek aránya, ami a biológiai sokszínűség 

szempontjából kedvezőtlen, 

 kevés a mezővédő erdősávok aránya23, 

 alacsony a természetközeli társulások aránya. 

A TSZT-ben meglévő fejlesztési szándékok a táji környezetben lényeges változást nem 

eredményeznek. A jelenlegi terv biztosítja a természetvédelmi szempontból jelentős, 

védett és egyéb természeti területek jellegének megőrzését, a művelési ágnak megfelelő 

használatát. Megtartja a tájra jellemző természeti rendszereket, megőrizve ezzel a táj 

jellemző karakterét. Biztosítja a tájban megjelenő jellegzetes települési forma 

fennmaradását. A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket 

foglalnak el, természet közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A belterület 

növekedése során szükséges a települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek 

összenövésének megakadályozása, az ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása. 

A HÉSZ előírásai biztosítják a tanyák továbbélését. A tanyák, mint külterületi lakóhelyek 

és mint többfunkciós családi gazdaságok revitalizációját minden igénybe vehető 

eszközzel javasolt támogatni.  

Az erdősítések kedvező hatást eredményezhetnének mind a táji megjelenés, mind a 

levegőtisztaság, mind pedig a talajvédelem szempontjából.  

Az infrastruktúrafejlesztések, a beépített területek növelése gyakran ütközik a 

természetvédelem, tájvédelem szempontjaival. A meglévő konfliktusok mértéke 

összehangolt, átgondolt tervezéssel, szabályozással csökkenthetők. Az új beépítésre 

szánt területek kijelölésénél továbbra szükséges figyelembe venni a tervezett úthálózat 

szerkezet- átalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve 

védelemre tervezett természeti területek helyzetét. 

 

                                                             
23 HÉSZ 13. § (2): Mezőgazdasági területen építés engedélyezésének feltétele az építéssel érintett telekkel határos 
ut(ak)at szegélyező szélfogó fasor létesítése. 
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1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A település zöldfelületi rendszerének elemei a közterületen kialakított közparkok, 

közkertek, jelentős zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. különleges területek – temető, 

sport- és rekreációs területek, oktatási intézmények), lakókertek, erdő- és mezőgazdasági 

területek (kiskertek), szőlők, gyümölcsösök, vonalas zöldfelületi elemek (utakat, 

vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított zöldsávok, fasorok). A település 

zöldterületeinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.  

A helyi rendeletek közül a közterületre vonatkozó legfontosabb elemeket a Zöldterületek 

használatát, fenntartását a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, a zöldterületek 

használatáról valamint a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 

16/2014.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. Mindemellett az 

egységesebb és szabályozottabb településkép kialakítása érdekében felvetődött egy a 

közterületen ültethető lágy és fás szárú növények telepítéséről, kezeléséről szóló rendelet 

megalkotása is, amelyhez megalapozó anyagként közterületi növénykataszter 

elkészíttetése is tervezett (nyári gyakorlat keretében, szakirányú képzésben résztvevő 

diákok bevonásával). 

Az önkormányzati fenntartású közterületek rendszeres tisztántartását, zöldterületek, 

parkok gondozását a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5430 Tiszaföldvár, 

Rákóczi út 2-4.) végzi, amely a feladatok elvégzéséhez közmunkásokat is alkalmaz. Az 

idényjellegű munkákból adódóan az összes közfoglalkoztatottból (2013: 108 fő, 2014: 132 

fő, 2015: 169 fő) változó arányban dolgoztak/dolgoznak a zöldterületek fenntartásában, 

amely munka leginkább az ápolás, gondozás, fűnyírás, gallyazás, virágágyak fenntartása 

(ásás, virágültetés, öntözés) feladatokra terjed ki. 

1.13.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

Tiszaföldvár belterületén kifejezetten kevés a közcélú, szabadon látogatható, rekreációs 

célt szolgáló zöldfelület. A város területének mindössze 0,23 %-a (2,7 ha) zöldterület, 

jelentősebb helyszínek a következők:  

 Kossuth tér parkja (hrsz.: 73), fás szárú növényeket, virágágyásokat, kiépített 

sétányokat, valamint 1 db szökőkutat tartalmaz (jelentősebb növényállománya: 

több mint száz éves kocsányos tölgy, két idős tiszafa és a széleken álló hatalmas 

japánakácok) 

 I. és II. világháborús emlékművet, Aradi vértanúk és az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emlékművét tartalmazó park (hrsz.:523). Jelenleg füvesített, fás 

szárú növényekkel telepített zöldterület. Az emlékművek környezetét leszámítva 

nem tartalmaz sétányokat. A zöldfelület fejlesztése évek óta tervezett. A 

beruházás őshonos fák ültetését, virágágyások, kiépített sétányokat, találkapont, 

szökőkút kialakítását, öntözőrendszer kiépítését, utcabútorok kihelyezését 

valamint képzőművészeti alkotások, emlékművek elhelyezését tartalmazza. 

 Életfa Liget (hrsz.:369). Jelenleg füves zöldterület, amelyre 2011-től a település 

újszülöttjei számára fiatal facsemeték kerülnek kiültetésre. 
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 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Általános Iskola, Speciális szakiskola és 

Diákotthon parkja, mely parkerdőként az egyetlen a megyében. (Jelentősebb 

növényállománya: kocsányos tölgyek, japán akácok, ostorfák, nagy- és kislevelű 

hársak, mezei és hegyi juharok, tiszafák, magas kőrisek, platánok és erdei fenyők) 

 református templom előtti facsoport (Jelentősebb növényállománya: kocsányos 

tölgyek, vadgesztenyék és hegyi juharok) 

 evangélikus lelkészi hivatal parkja (Jelentősebb növényállománya: idős japán 

akácok, magas kőrisek, akácok) 

 

1-58. ábra: Zöldfelületi életképek 1 – Városközponti parkrészletek, Tiszaföldvár, 2016. január 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az újonnan megépült kerékpárút teljes nyomvonalán a majdani településképet nagyban 

meghatározó gömbkoronára oltott kőris (Fraxinus Ornus „Mecsek”) telepítését végezték 

el. A kerékpárút és a főút közötti területen 276 db fa került kiültetésre. A temetőkert körül 

2010-ben történt fásítás, melynek eredményeként 128 db gömbkoronára oltott kőris és a 

temetőkerten belül 40 db mezei juhar (Acer campestre) telepítését végezték el. 

Azt, hogy a belterületen relatív alacsony a közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad 

valamelyest ellensúlyozzák a laza beépítésű lakóterületek kertjei, felhagyott telkeken 

megtelepedett növényállomány és a korlátozottan közhasználatú zöldfelületek magas 

aránya. 
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1-59. ábra: Zöldfelületek nagysága a Kunszentmártoni járás településeinél (m2) Forrás: www.teir.hu, 2016. 
január 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.3 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A zöldfelületi rendszer fenntartása megoldott, problémát a szemetelés mellett a rongálás 

okoz (pl. kerékpárút melletti gömb kőrisből álló fasort kiültetés után pár nappal már 

megrongálták). Az út menti fasorok helyenként hiányosak, vegyes képet mutatnak, illetve 

egyes utcák fásítása nem történt meg. A légvezetékek nagyban meghatározzák és 

csökkentik a zöldfelületek kialakításának lehetőségét és tájképileg is zavaróak. A szűkebb 

utcákban nincs elég hely az út menti fasorok részére. 

A település zöldfelületi rendszerének fejlesztésében több éve előkészítés alatt álló feladat 

a városközpont arculatának fejlesztése /Tiszaföldvár városközpont környezetalakítási 

javaslat/. Ennek során a zöldfelületi rendszer elemei közül megújításra tervezettek: 

 a közutakat szegélyező zöldsávok (20 245 m2),  

 közparkok: 

o I. és II. világháborús emlékműveket tartalmazó parkrész, zöldfelület: 3 645 

m2,  

o Aradi vértanúk és az 1956 – os forradalom és szabadságharc emlékművét 

(kopjafák) tartalmazó parkrész, zöldfelület: 2 875 m2).  

A települési zöldfelületi rendszernek ugyan része a megtelepedett növényzet, mégis 

problémaforrás a homoki rész elhagyatottsága, az ott lévő számos felhagyott, 

gondozatlan telek, feltöltések, rekultiválatlan TSZ időkből visszamaradt 

anyagnyerőhelyek, fakivágások, szemetelés.  
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1-60. ábra: Zöldfelületi életképek 2 - Homoki városrész, Tiszaföldvár, 2015. december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldfelületi szempontból is potenciális konfliktusforrást jelentenek az egyéb, nem 

kifejezetten zöldfelületi fejlesztések. Ezek többsége a zöldfelületi elemek ideiglenes 

(felvonulási terület) vagy tartós megszűntetésével jár (véglegesen beépítésre kerülő 

területek). Sok esetben csak fakivágással lehet a beruházásokat megvalósítani, amely 

azonos értékű pótlása azonnal nem lehetséges, illetve végleges beépítés esetén 

megoldhatatlan. Az önkormányzat és a vonatkozó előírások ennek a problémának a 

minimalizálására törekszenek.  
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1.14 Épített környezet  

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 Tiszaföldvár történeti kialakulása 

A Tisza környéke az újabb kőkor második felében kezd benépesülni. Ennek az időnek a 

vezető kultúrája az un. Tiszai kultúra volt Közép-Európában. Tiszaföldvár már a bronzkori 

ember lakóhelye volt. 1876-ben nagyobb lelet került elő, melyben bronztárgyak 

készítéséhez való öntőminták is voltak.  

Az őstörténeti leletek bizonyítéka alapján Tiszaföldvár területe - kedvező földrajzi 

adottságai révén - állandó lakóhelyül szolgálhatott az ember számára. Valószínű, hogy a 

honfoglalás előtt és után is a lakóhely és a védekezés szerepét töltötte be. Erre nézve a 

község közepén keresztül húzódó - ma már betemetett - sáncárok ad bizonyítékot. 

Tudományos vizsgálatok szerint ugyanis ezek a sáncárkok még a honfoglalás előtti 

időkből származnak. A mocsarakkal körülvett földmagaslat /földvár/ minden időben 

alkalmas volt a településre és a védekezésre.  

A község sorsa a mohácsi vész után egybefonódik Szolnok megye történetével. Szolnok 

hol Ferdinánd, hol János király birtoka. Zápolyai János halála után az 1548-as 

országgyűlésen Fráter György a védelem érdekében a megyét átengedi Ferdinánd 

királynak. Ekkor Heves megyéhez csatolják, és Eger várának adózik. Innen nyeri 

védelmét is.  

A XV. század közepén tesznek a helységről elsőként Thyzafewdvar néven, a 

hozzátartozó Marthjenő községgel együtt. Mindkettő a dunaföldvári apát tulajdona. A 

török hódoltsággal gyorsan a csanádi püspökség fennhatósága véget ért, attól kezdve a 

királyi kegy szerint szinte minden évtizedben változnak apró kisnemes, vagy végvári 

katona birtokosai is, anélkül, hogy akadt volna közöttük olyan, aki meghatározó befolyást 

gyakorolt volna a falu életére.  

Földvár nemcsak a török megszállás, a végvárak zsarolásának, hanem a magyar 

nemesség népnyúzó politikájának áldozatává lett. Ami még megmaradt belőle, azt a 

rácok égették fel 1704-i betörésük alkalmával. így a község a Rákóczi-szabadságharcot 

sem érte meg.  

A község elnéptelenedésére jellemző, hogy 1711-ben, mint kiterjedt puszta szerepel az 

összeírásban. 

A zavaros birtokviszonyok után nehezen haladt előre Földvár újratelepítése is. Olyan 

erőszakos módon próbálták a jobbágyokat letelepíteni, hogy már 1727-ben a vármegye 

külön vizsgálatot kénytelen elrendelni a földvári jobbágyok tömeges elköltözése miatt.  

Az 1730-as években Podmaniczky János birtokához tartozott Aszód, Rákoskeresztúr, 

valamint a Nógrád megyei birtokok mellé mintegy 50.000 holdat vásárol Tiszaföldváron, 

ahol az uradalomban még külterjes gazdálkodós volt. A helység - leszámítva az úrbéres 

telkek jövedelmét - legnagyobbrészt legelő volt, sok helyen vízjárta terület, amelyen 

azonban alig tartottak pár száz marhát. Szántóföld még sokkal kevesebb volt; a 

terményekből alig lehetett fedezni a gazdaság szükségleteit. Mindössze 60 köböl búza 

termett. Podmaniczky János és az ifjabb báró Podmaniczky János /1786-1883/ nagy 
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akaraterővel fogott a földvári uradalom fellendítéséhez. A legelőket jól kihasználták, a 

szántóterületet növelték. A tekintélyes szarvasmarha állomány mellett sokkal nagyobb 

jelentőséget tulajdonítottak a lótartásnak. A földvári ménesnek egyre nagyobb híre lett. Ifj. 

Podmaniczky János keze alatt a földvári uradalom sokat gyarapodott értékben, 

állatállományban.  

A gabanatermését 60 köbölről 1000 köböl vetőmagig fokozta. Szőlőt is telepített a földvári 

homokra. Az 1820-as években épült az úgynevezett "aranykert".  A hamar száradó 

laposok szénájának pótlására takarmányt is termesztett, kendert is, amelynek termését 

cselédeivel szövette vászonná.  

Azonban az egyik termelési módról a másikra való áttérés, a rosszul számított befektetés 

vagy a rossz termés – nem elsősorban csak a családot, hanem a jobbágyokat sújtotta. Az 

éhezés az 1810-es évek közepétől, majd a kolera az 1831-ben sújtotta a lakosságot. 

A rossz terméseredmények, a nehéz értékesítési adottságok lassan a katasztrófa felé 

sodorták a még mindig terménygazdálkodást folytató Podmaniczky-uradalmat.  A kivezető 

utak közül a család tagjai a bérbeadást választották. Földvár egész határát maga a 

község vette bérbe, de a bérlők sem találták meg számításukat, mert 1856-ban olyan 

ínség következett be, hogy alig élt meg a juh, bogáncs lepte el a legelőt.  

A jobbágyság örökváltságának megvalósítása már a reformkor idején égető kérdés volt. A 

szigorú pórázon tartott nép egyre jobban bontogatta kötelékeit. A Podmaniczky család az 

országgyűlésen szerzett értesülések hatására megkezdte a szabados telkek kihasítását 

Földváron és Vezsenyben. Egy telekhez 40 hold szántó, 31 hold legelő és 1600 

négyszögöl kenderföld tartozott. Egész telket kapott a korcsmáros, a baromorvos, a 

sebész, az uradalmi mérnök, valamint a vezsenyi révész. Féltelket kapott a mészáros, a 

boltos, és a kucorgó csárda bérlője.  

1845-ben megtörtént a tagosítás, 61 egész úrbéri telek és 395 házas zsellértelek 

kihasításával. Kaptak 1928 hold száraz és szikes, 1853 hold vízjárta, nádas, összesen 

3781 hold közlegelőt.  

Podmaniczky Lajos, hogy hitelezőit elhallgattassa, 1841 tavaszán a még osztatlan földvári 

birtok őt megillető negyedrészét zálogba adta. 1842 augusztusában Podmaniczky Mihály 

a földvári uradalom rá eső nyolcadrészét adta zálogba. 

Az uradalom felosztása még 1844-ben is folyt. 1846. február 16.-án Pesten a négy testvér 

megosztozott a földvári-vezsenyi uradalmon (mindegyik 2o5o holdat és 714 négyszögölet 

kapott). A 1848-as forradalom új helyzetet teremtett a nagybirtokok- adómentességével 

kapcsolatban. A közteherviselést Podmaniczky Jánosnak is tudomásul kellett venni.  

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején mintegy ötven földvári harcolt a 

honvédseregben. 1849-ben a szolnoki csatát megelőzően a környék Damjanich és 

Leiningen tábornokok seregének felvonulási területe volt. Fontos tanácskozások 

színhelye lett a földvári tiszttartói ház. 1849. március 15-én itt tartózkodott Kossuth Lajos 

is, ennek emlékét a helyi védelem alatt álló tiszttartói ház falán elhelyezett emléktábla is 

őrzi. 

A forradalom után nehezebb évek következtek. Az 1860-as ínséges időszakot a Szükség 

Hombár segítségével vészelték át, sőt a vagyont megforgatva növelni tudták a 
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bevételeket. Ebből fejlődött ki később a Takarékmagtár, majd 1898–1947-ig a Polgári 

Társulati Alap. 

A község és a földesurak közt az úrbéri rendezés, a legelő elkülönítés és összesítés miatt 

perre került sor. Ez 1856-ban kiegyezéssel végződött. A legelő használatára nézve a 

telkes gazdák 1859-ben állapodtak meg. 1851-ben a település „Népessége 4000 lélek, kik 

közt 3250 ref., 650 ágostai, 120 róm.kath., 185 földes gazda, 395 zsellér, 130 lakó, 57 

kézműves. Az ágostaiak tót eredetűek ugyan, de már mind házukban, mind tanodájukban 

a magyar nyelv divatozván, elmagyarosodtak.”  

1868-ban a községben 15 nagybirtokos, 705 kisbirtokos volt. Határa 22026 hold, 

hasznavehetetlen: 2032 hold, népessége 5182. A földterület megoszlása művelés szerint: 

szántó: 11600, rét 1272, legelő:6376, erdő: 75, szőlő: 290, nádas:378 hold.  

A Tisza szabályozására jóval a kiegyezés után került sor. A meder 3 km-re van a 

településtől. A komphoz kövezett út vezetett. 

A Martfűvel és Homokkal egyesített Tiszaföldvár 1886-ben járási székhely lett. A vasút és 

a közút kiépítése bekapcsolta a települést az ország vérkeringésébe (a vasútállomás a 

442. számú főút új nyomvonala mellett van). A Tisza szabályozása révén nőtt a 

szántóterület. Bővült a szőlő és gyümölcstermelés, a termesztett kultúrnövények köre. 

A Takarékmagtár téglagyárat és vágóhidat létesített, 1897-ben megnyitotta gőzfürdőjét is. 

Az első világháború súlyosan érintette Tiszaföldvárt. 313 földvári vesztette életét a 

csatatereken. A román csapatok 1919. április 30-án megszállták és szinte minden 

terményt és megmaradt értéket magukkal vittek.  

A második világháború idején 1944 őszére sokan elmenekültek az ország nyugati 

részébe. A település 1944. október 6. és 1945. január 6. között többször volt hol a német, 

hol a szovjet csapatok birtokában. A háborút követő években politikai okokból 

kitelepítettek is érkeztek a földvári szőlőkbe. Államosították a jelentősebb ipari üzemeket 

és iskolákat. Itt kezdődött meg a környék települései közül elsőként a szövetkezetesítés.  

Tiszaföldvár járási székhely státusza 1950-ben megszűnt, mivel e szerepet 

Kunszentmárton vette át. A malmok is eltűntek a településről az 1950-es években. A 

malmoknak korábban monopol helyzetük volt. A kövezett út hiánya miatt a gabonát nem 

tudták elszállítani. Először száraz malmok létesültek, majd szélmalmok s végül gőz- és 

villanymalmok. Tiszaföldváron 5 szélmalom volt a község szélein. Legutoljára a Túrna 

Mihály féle malmot bontották le, amely az Árvái János út végén állt.  

Az 1956-os forradalmi események során a gimnázium diákjai és tanárai részt vettek helyi 

és más településeken rendezett nagygyűléseken, élelmiszert gyűjtöttek és azt Budapestre 

szállították. Komolyabb incidens nem történt. 

A település folyamatosan fejlődött, ennek köszönhetően 1993. január 1-jén Tiszaföldvár 

városi rangot kapott. 
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1.14.1.2 Tiszaföldvár településszerkezetének fejlődése 

Tiszaföldvár és a térség más településeinek szerkezeti kialakulását alapvetően 

megszabta a folyóvíz-parti helyzet. Az árvízmentes területen épültek a házak a természeti 

környezethez alkalmazkodó szabálytalan, de organikus utcahálózattal. Külön, a 

gazdasági épületek és a kertek a településmagtól kicsit távolabb, de még a belsőségben 

épültek fel. A későbbi fejlődés e kerteket megszűntette, és a helyén nyitott utcák már 

mérnökileg tervezett, párhuzamos és merőleges utcaszerkezetet mutatnak. 

A város mai szerkezetének alapját az löszös tömbön kialakult településmag alkotja, amely 

a ma is meghatározó főbb utak mentén fokozatos hozzánövéssel bővült. A település 19. 

századi utcahálózatát a halmazos és sugaras telepítés kettőssége jellemezte, amit a 

geomorfológiai adottságok és a telekmegosztások határoztak meg. A település 

terjeszkedése a későbbiekben a sugaras szerkezet térbeli alakulásával nem tudott 

fejlődni, a párhuzamos utcaszerkezet kezdett kialakulni. A szerkesztett, párhuzamos és 

merőleges „utca”kialakítás a tanyás-uradalmi beépítés időszakában kezd teret nyerni.  

A településen kívül a 19. század végén több tanyagazdaság kiépülése figyelhető meg, 

ami a külterületeken való gazdálkodás jellegzetes velejárója a térségben. 

A település további fejlődésében a belső mag körül alakult telekosztás azonos méretű 

telkeket illetve szinte egységes utcahálózatot eredményezett. A kertségek megszűntek, 

felaprózódtak, a külterületeken megnövekedett a tanyák száma a szerkesztett 

úthálózattal. Egy-két nagyobb major is kialakul. A szőlőterületek megmaradtak.  

A mai településszerkezet egyértelműen a tanyás úthálózati rendszerre épülve fejlődött. A 

városmag megtartotta eredeti utcaszerkezetét, míg az új lakóterületek a homoki szőlők 

tanyás szerkezetét követve, az észak-déli irányú főútra fordulva alakult ki a párhuzamos 

új utcaszerkezettel.  

A gazdasági és az egyéb különleges területfelhasználású területek a lakóterületek 

peremterületein települtek. A külterületen a mezőgazdasági területekbe ékelődve 

elszórtan találhatók majorok, erdőterületek, és tanyák. A mezőgazdasági területeket 

földutak és melorációs árkok rendszere alakította. A kialakult településszerkezet szinte 

teljesen megőrizte több évszázados struktúráját. 

A Településszerkezeti terv az új funkciók befogadásához és a belső fejlődés területi 

igényeinek kielégítéséhez jellemzően a belterület tartalékokat javasolja felhasználni a 

kisvárosi léptéket megtartó intenzitásnövekedés megtartásával.  

A lakóterületek vonatkozásában a kialakult lakóterületek intenzívebb, de túlzsúfoltságot 

nem eredményező hasznosításra fekteti a hangsúlyt, a terv új lakóterületek számára nem 

biztosít területet, mert a meglévők lakóterületek fejlődése elmaradt a várakozástól. 

A gazdasági funkciók területi növekedésére a belterülethez közvetlenül csatlakozó 

jelenleg még beépítetlen területeket határozza meg. Az egymást zavaró funkciók (pl. 

iparterület és lakóövezet) térbeli elkülönítésének érdekében az iparterületek további 

fejlesztéseit elsősorban a meglévő gazdasági rendeltetésekhez kapcsolódva szervezi. 

Tiszaföldvár szerkezetével és az épületállománnyal kapcsolatos fejlesztések kiemelt célja, 

hogy a városi életforma hosszú távon felértékelődjön, ezzel összefüggésben az épített 

környezet olyan fejlesztése a cél, amely a város gazdasági - társadalmi - környezeti 
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hatékonyságának növelését, az életminőség javításával és a város karakterének 

megtartásával összhangban szolgálja. 

A települési karakterképpel kapcsolatos elvárások eddig nem kerültek rögzítésre, de ebbe 

a körbe tartozhat a közterületek folyamatos humanizálása és állapotuk javítása a 

városközpont köztereinek tudatos bővítése, minőségük javítása, és a környező beépített 

területek funkcióval történő feltöltése. A közterületek mellett a gazdasági és közfunkciókat 

betöltő épületállomány ütemezett megújítása is elengedhetetlen, elsődlegesen az 

önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok rekonstrukciójával. A cél az, hogy a fizikai 

jellegű felújítások hozzájáruljanak az adott épület és az érintett városrész funkcióinak 

megerősítéséhez és bővítéséhez. 

Kihívást jelent a város megközelítési viszonyainak fejlesztése, ebben pozitív változás 

akkor érvényesülhet, ha kiépülnek azok a közlekedéshálózati elemek, melyek a várost a 

megye többi településével és az országos hálózatokkal összekötik. Tiszaföldvár belső 

megközelíthetőségének és elérhetőségnek kiemelt problémája, hogy a város 

gyűjtőúthálózata nem felel meg a mai kor követelményeinek. 

1-39. táblázat: Területfelhasználás területi jellemzői Tiszaföldváron 

A település igazgatási területe 8 033,7 ha 

Belterület 1 182,4 ha 

Külterület 6 851,3 ha 

Statisztikai művelési ágak terület (ha) arány 

erdő 235,1 2,9% 

gyep (legelő) 279,0 3,5% 

gyep (rét) 5,1 0,1% 

gyümölcsös 13,9 0,2% 

halastó 87,0 1,1% 

kivett 1 678,3 20,9% 

nádas 1,0 0,0% 

szőlő 3,7 0,0% 

szántó 5 730,8 71,3% 

Mindösszesen 8 033,7 100,0% 

Forrás: Takarnet 2015  

Jellemző szerkezeti egységek 

1. Belváros 

A belváros alapvetően a településközpont területe. A belvárosban az intézmények 

kivételével a rendeltetések a lakó rendeltetéssel vegyesen települtek, fő funkciók az 

intézményi, a kulturális és a kereskedelem – szolgáltatás. A főbb intézmények 

(Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár, a Művelődési Központ, Általános Iskola, templomok, 

bankok. A belváros egy részét a településközpont területét a szerkezeti terv 

településközponti vegyes területfelhasználásban határozza meg a rendeltetési szabadság 

és az intenzívebb beépíthetőség érdekében. Egy része kisvárosi lakóterületű. Beépítése 

szabadonálló, oldalhatáron álló vagy zártsorú. 

2. Kertvárosias lakózóna – kisvárosi lakóterület besorolással 

A belvároshoz közvetlenül csatlakozó lakóterületeken megmutatkoznak a mezővárosi 

karakter jellemzői.  A területen elszórtan jelennek meg a kereskedelmi – szolgáltató és 

egyéb gazdasági vagy intézményi funkciók. A zónában (F–F+3) szabadonálló, 

oldalhatáros, úszótelkes beépítés is megtalálható. A belvárost körbefogó lakóterületek a 

városiasabb életvitelt tükrözik, de még ma is megtalálható az állattartás, ami 

konfliktusforrás több esetben. A közelmúltban elsősorban a település belső részén és a 
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kerthasználatban történt változás, konyhakert helyett inkább a füvesített belső udvarokat 

alakítanak ki.  

3. Falusias lakózóna 

A déli közigazgatási határ közelében a volt homoki szőlők területén, városmagtól délre 

elterülő városrész a falusias légkör jegyeit hordozza (nagyobb telkek, oldalhatáros 

beépítés, nagy udvarok, gondozott kertek) illetve a mezőgazdasági jelleggel összefüggő 

életvitelt és telekhasználatot mutatja. Itt jellemző a haszonállat tartás, és a konyhakerti 

növénytermesztés, a nagyobb telkeken kiskereskedelmi célból is termesztenek 

növényeket. A zónán belül az elszórtan elhelyezkedő kereskedelmi és szolgáltató 

egységek mellett, az oktatási intézményeket magában foglaló központi vegyes terület 

besorolással, és oktatás céljára szolgáló különleges terület besorolással rendelkező 

területek is megtalálhatóak. 

4. Turisztikai és rekreációs zóna 

A város rekreációs területe a felújított termál- és strandfürdő területén és annak 

környezetében található. Az üdülőházak, hétvégi házak is ebben a zónában találhatóak, 

üdülőházas üdülőterület, illetve hétvégi házas üdülőterület besorolással. A strandhoz 

tartozó vendégházak besorolása ugyanakkor a kisvárosias lakóövezet kategóriába 

tartozik. A rekreációs zónában folyamatosan üzemelő (nem szezonális) idegenforgalmi 

központ létrehozása tervezett. 

Még nem kialakított, tervezett turisztikai zóna a Tisza és Körös menti területek rekreációs 

hasznosítása a természetvédelem biztosításával. 

5. Ipari – gazdasági zóna 

Az ipari – gazdasági zóna a város peremterületén található, ahol az ipari 

területfelhasználás a jellemző működő és bezárt üzemekkel. A privatizációt követően a 

térség nagyobb foglalkoztató gyárai megszűntek, és kisebb vállalkozások alakultak ki, 

ezek némelyike mára jelentős gazdasági szereplővé nőtte ki magát. Az ipari zóna részben 

a vasút és fő közlekedési útvonalak mentén a lakóterületek szélén található, vagy azoktól 

távolabb szórtan, a volt majorságok területén. 

A város munkahelyteremtés, gazdasági beruházás fejlesztés célra alapvetően ezeket a 

területeket határozta meg. 

6. Mező - erdőgazdálkodási zóna 

A külterület területhasználatára a tradicionális mezőgazdasági termelés a jellemző. A 

külterület szerkezetét és területfelhasználását egyaránt meghatározza a halastó.  

1.14.1.3 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A Településszerkezeti Terv (TSZT) a település beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 

területeit az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint az 

alábbi területfelhasználási egységekbe sorolja: 

Beépítésre szánt területeken a területfelhasználási mód/megengedett legnagyobb 

szintterület-sűrűség/ közművesítettség legkisebb mértéke szerint a következő kategóriák 

vannak: 

 kisvárosias lakóterület/ 1,5/részleges 

 falusias lakóterület/ 0,5 /részleges 
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 településközpont vegyes terület /2,4/teljes 

 központi vegyes terület /3,5/ teljes 

 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület /2,0/részleges 

 ipari terület (nem zavaró hatású)/ 1,5/ részleges 

 üdülőházas üdülőterület /1,0 /részleges 

 hétvégiházas üdülőterület /0,2/részleges 

 különleges terület: szilárd, folyékony hull. elhelyezését, kezelését szolgáló ter. 

/2,0/részleges 

 különleges terület: bányaterület /2,0/részleges 

 különleges terület: oktatás céljára szolgáló terület /2,0/részleges 

 különleges terület: sport céljára szolgáló terület /2,0/részleges 

 különleges terület: temető /2,0/részleges 

Kisvárosias lakóterület: Szabadonálló és zártsorú beépítésű egy- és többlakásos 

lakóházak területfelhasználási egysége. 

Falusias lakóterület: a falusias telű, kertes jellegű, növénytermesztéssel, kertműveléssel 

foglalkozók által lakott:  

− családiházas lakóházak területfelhasználási egysége 

− jelentősebb növénytermesztéssel, Kertműveléssel és állattartással foglalkozók 

gazdasági és lakóépületeinek területfelhasználási egysége 

A város lakásellátása egy- és több-lakásos formában, egy és többszintes megoldásban, 

önkormányzati, magán- és társas tulajdon formában működik. Az elmúlt időszakban a 

lakásépítés döntően családi házas formában valósult meg.  

Az önkormányzati bérlakások az előző rendszerben épültek. Mára már többségében 

eladásra kerültek – többnyire – a benne lakók számára. A megmaradt bérlakások száma 

elenyésző. A város jelenlegi rendezési tervében a várostesten belül és a belterületi 

határon kívül egyaránt jelölve van lakóterület fejlesztés. A várható településfejlődési 

trendet nézve a jelölt lakóterület fejlesztések területei valószínű, hogy szinte a belterületi 

határon belüli lehetőségek feltárásával is elegendők. Ezek a fejlesztési lehetőségek 

részben a városközpont belső terület tartalékainak feltárásával érhetők el és ezzel 

korszerű városias jellegű lakó-területek valósulhatnak meg, miközben a városközpont 

urbánus jellege is erősödhet. 

A város egyéb központi területei is tartalmaznak eddig már kipróbált közepes intenzitású 

lakóterület feltárási lehetőségeket, melyek szükség esetén fokozatosan megvalósíthatók. 

Számolni lehet és kell a meglévő, rossz állapotú lakóterületek átépítési, korszerűsítési 

lehetőségeivel is, melyek nemcsak mennyiségi, hanem minőségi javulást eredményeznek 

a város szövetében. A rehabilitált területek mind a külterületeken, mind a központban 

jelentősen növelik a város értékét. A hatályos Településszerkezeti Tervben fejlesztésként 

megjelölt területek 10 év alatt nem valósultak meg, újabb területek kijelölésére nincs 

szükség. 

Településközpont vegyes terület: A település lakó funkcióval vegyes intézményeknek 

elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység, ahol a teleknagyságok és a beépítési 

formák nem kerülnek merev előírásokkal leszabályozásra 
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Központi vegyes terület: A település meglévő és javasolt új telkes intézményeinek 

elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység 

Ipari terület: A lakóterületek környezetében elhelyezkedő környezetbarát iparterületek 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület: Nem jelentős zavaró hatású gazdasági 

létesítmény elhelyezését segíti. 

Mind a kereskedelmi gazdasági, mind az ipari területek fejlesztése valmilyen konkrét 

beruházással kezdődött a közlekedési kapcsolatok kihasználása érdekében. Az eddig be 

nem épült területek biztosíthatják az újabb igényeket, új területek átsorolására 

előreláthatólag nincs szükség. 

Üdülőházas terület, Hétvégi házas terület  

A város vonatkozásában eddig kifejezetten üdülőterületekről nem lehetett beszélni. A 

gyógyvízhez kapcsolódó fejlesztési lehetőségek adottak, eddig csak részben került 

kihasználásra. További a Tisza és Körös menti terület üdülő jellegű feltárására és 

fejlesztésére kínálkozik lehetőség, de ezek a fejlesztési szándékok eddig elmaradtak. 

Különleges intézmények elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység. 

Sajátosságuk szerint: 

− szilárd, folyékony hull. elhelyezését, kezelését szolgáló terület  

− bányaterület  

− oktatás céljára szolgáló terület  

− sport céljára szolgáló terület  

− temető terület  

Beépítésre nem szánt területeken a területfelhasználási mód /közművesítettség 

legkisebb mértéke szerint a következő kategóriák vannak: 

 közúti közlekedési terület/ hiányos 

 kötöttpályás közlekedési terület (vasút) /hiányos 

 zöldterület/ hiányos 

 védelmi erdőterület /hiányos 

 egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterület/ hiányos 

 általános mezőgazdasági terület/ hiányos 

 vízgazdálkodási terület /hiányos 

Közlekedési és közműterületek: 

− Közút terület – a település teljes igazgatási területén található főutak, mellékutak, 

kerékpárutak és gyalogutak területe 

− Vasút terület  

Zöldterületek: a város belterületén meglévő és tervezettközparkok területe 

Erdőterületek: 

− Védelmi célú erdőterület– a település területén kialakított védelmi erdőövezet 

terület 

o közlekedési utak melletti erdősávok területe 

o egyéb műszaki infrastrukturális hálózatok melletti erdősávok területe 

o vízgazdálkodási területek melletti, ökológiai folyosó kialakítására vagy 

pótlására szolgáló erdősáv területe 
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o egyedi - főleg gazdasági – objektumok melletti, a környezet védelme 

érdekében telepített erdősávok területe 

− Egészségügyi-turisztikai célú erdő terület  

A település erdőállománya elsősorban a Tisza és Körös árteréhez és a vízfolyásokhoz 

köthetők. A térségi tervek tartalmaznak ugyan erdőtelepítési szándékot, de a település a 

mezőgazdasághoz kötődik, mind a termesztés, mind a feldolgozás terén. Az 

erdőtelepítésre a felhagyott mezőgazdasági területek is alkalmasak lehetnek, de a 

klímaváltozás miatt újragondolandók a város környezetének mozaikosabbá tételére 

vonatkozó zöldfelület fejlesztési, tájhasznosítási elképzelések. 

Mezőgazdasági területek: Általános mezőgazdasági területek (Nem történt a Rét-legelő 

területek, illetve a Kertes mezőgazdasági területek megkülönböztetése) 

Vízgazdálkodási területek: Két övezet került meghatározásra az egyikben nem helyezhető 

el épület, a másikban rendeltetés szerint elhelyezhető épület 

Tervezett területfelhasználást, építést befolyásoló tényezők: 

 belvíz, 

 a közművek hiánya, 

 elégtelen közlekedési lehetőségek, 

 egyes területrészek táji-természeti védelem alá helyezése. 

A tervezett területfelhasználást nem befolyásolta alábányászottság, szennyezettség, 

árvíz-, erózió- vagy csúszásveszély, természetes vagy mesterséges üreg. 

A közlekedési hálózat fejlesztési javaslatait meghatározó tényezők:  

 a tervezett új országos főközlekedési út, 

 a tervezett kerékpárutak, 

 a déli városrész tervezett gyűjtőútjai, illetve a meglévő utak lehetőség szerinti 

szélesítése, 

 a Kürti út és a szomszédos lakóutcák összekötési lehetőségének biztosítása 

A TSZT mind a strand környékén, mind a tó környéken biztosít megfelelő területet a 

rekreációs célú különleges területek fejlesztési lehetőségére. A temető terület részben 

bővíthető még. A külterületen bővítésére nagyobb lehetőség biztosított.  

A TSZT a település jelenlegi szerkezetét és területfelhasználását alapvetően megtartja. A 

település közlekedési hálózatfejlesztési javaslata a települési főutak meglévő 

nyomvonalainak megtartása mellett a fejlesztési területek – kismértékű lakóterület és 

gazdasági terület, különleges, üdülő- és rekreációs területek – kijelölése a már meglévő, 

azonos használatú területekhez kapcsolódik. A gazdasági területek fejlesztése, további 

növelése a lakó- és vegyes területektől elkülönülve, az elkerülő forgalmi utak mentén 

javasolt. 

1.14.1.4 Funkcióvizsgálat 

Tiszaföldvár városi rangjához, szerepköréhez a szükséges alap- és középfokú 

intézményekkel megfelelő szinten rendelkezik, sőt a közeli megyeszékhely néhány 

tehermentesítő intézmény ellátási szerepében még közre is tud működni. A város 

intézményhálózata középfokú ellátást biztosít egyes elemei térségi jelentőségűek. 
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Felsőfokú oktatási intézmény és kórházi intézmény nincs a városban, ezeket a 

szükségleteket a megyeszékhely, Szolnok biztosítja. 

A különálló belterületi lakott helyeken alapfokú ellátás tekintetében is a városmag az ellátó 

hely. A helyi kereskedelem színvonala elégséges. Az alapfokú intézményellátás 

elérhetőségét helyi közlekedési rendszer támogatja. 

1.14.1.5 Alulhasznosított barnamezős területek, illetve konfliktussal terhelt 

(szlömösödött, degradálódott) területek 

Jellemző barnamezős területek nem találhatók a városban. A korábbi ipari, gazdasági 

területek ma is működnek, területük nagyobb részt hasznosított.  

A volt mezőgazdasági üzemek területén, a tanyás területek – elsősorban a felhagyott 

tanyák területe, de több esetben a lakott tanyák környezete is építési törmelékkel 

azonosítatlan hulladékkal, autógumikkal, roncsgépjárművekkel terhelt. A tanyák 

kialakulásakor kialakított tudatos térrendezés pedig elveszett. 

Sajnos nemcsak a pusztuló épületek maradványai szlömösítik a város területeit elszórtan, 

hanem az ott hagyott, odahordott hulladék is. Legnagyobb gond a Homok városrészen 

tapasztalható, de a város egyéb részeiben is tapasztalhatók a degradálódás jelei. 

A szegregációval terhelt terület környezetének leépüléséhez a környezettel szembeni 

közömbösség, igénytelenség nagyban hozzájárul. 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata  

Telekmorfológia és telekméret 

A térségben a települések szerkezetének kialakulását alapvetően megszabta a település 

folyóvíz-parti helyzete. Tiszaföldváron is az árvízmentes területeket foglalták el a 

természeti környezethez alkalmazkodó szabálytalan, de organikus településszerkezettel. 

A térség Tisza menti településeinek jellegzetes szerkezeti vonása a kertes települések 

karaktereit mutatja. A történelmi településmag jellegzetességei az apró telkek és a 

kanyargós utcák. Ebben a belső településmagban csak a lakóházak helyezkedtek el. A 

gazdasági épületek és a kertek a településmagtól kicsit távolabb, de még a belsőségben 

épültek fel. A későbbi fejlődés e kerteket megszűntette, és a helyén nyitott utcák már 

mérnökileg tervezett, párhuzamos és merőleges utcaszerkezetet mutatnak. Ez adja a mai 

település alaprajzának jellegzetes formáját.  

A tanyás és az uradalmi falvak szerkezetalakításának nyomai is látszódnak Tiszaföldvár 

településszerkezetén. A tanyák kialakulásával a sugaras úthálózat kezdett kialakulni. A 

határ minden részéből a városba vezettek az utak, s azok mellett vagy arra keresztbe 

vágott dűlőutak mentén sorakoztak a tanyák, mert a külterületi lakosság részese maradt a 

városi életnek is.  

A nagybirtoknak ezzel szemben nincs valódi központja. A kastély centruma volt ugyan a 

környéknek, de a summások, cselédek többsége a környező pusztákon és szőlőhegyeken 

lakott es dolgozott. A kastélynak azonban, mint irányító központnak sem volt egyértelmű a 

szerepe. Az uradalmi úthálózat nemcsak centrum nélküliségével üt el a tanyás tájtól, 

hanem látszólagos ürességével is. A külterületek paraszti birtokbavételének rendes 

menete szerint a kivezető utak melletti területek telkesedtek először. Ez jól látszik a 

Homoki szőlők területén. 
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A 20. századi modernizálódó nagyüzemi gazdálkodás telephelyeit viszont általában nem 

az utak mentén, hanem a külterületeken elszórtan építették fel. 

A falu lakóterületi telekstruktúrája az 1945-ös földosztással valósult meg. Az 1945-ig 

fennálló településmorfológiai örökség mellett az új falvak arculatát döntően befolyásolták 

a Horthy-rendszer idején kidolgozott falusi kislakás-építési alapelvek is. A negyvenes 

évek közepére a falusi kislakásépítés köré jól bejáratódott, bürokratizált 

intézményrendszer alakult ki, másrészt letisztult az a formanyelv, amelyet „népies 

modernnek” neveztek.  

Viszonylag széles 25-30 méteres parcellák születtek. A szellős beépítés miatt már-már 

tanyabokorszerű hatás keletkezett, ami nagy faluvá, kertvárossá nőtte ki magát. 

Tiszaföldvár városmagja körül a kisebb, elaprózódó telkek alakultak, míg a Homoki 

szőlőknél a nagyobbak, gazdálkodhatóbbak jellemzők.  

A telekosztások méretezését meghatározta, hogy a lakosság többsége önálló 

gazdálkodást fog folytatni, ugyanakkor az is befolyásolta, hogy az új lakóterületeken fejlett 

infrastruktúra épülése volt várható. Az első tágas telkeket igényelt, míg a második a 

fajlagos költségek minimalizálása végett sűrű beépítést. 

Az ellentmondó feltételek miatt a lábastelkes kiosztás valósult meg 2000 m2-es 

teleknagysággal, ami a későbbi szocialista falutervezésben 1000 m2-re csökkent. A 

megvalósult telekszerkezet 1800-2000 m2-es telkekkel jött létre, amelyeken lassan 

elkezdődött a megosztás. Ennek köszönhető a hatályos településrendezési eszközökben 

kialakult településszerkezet, illetve a meghatározott legkisebb telekméret a falusias 

lakóövezetben. Ennek megfelelően: 

 A városmagban akár 400 m2 alatti telek területek is találhatók, átlagosan azonban 

600-800-m2-es telkek találhatók. 

 A bővített, de még kisvárosi területfelhasználású területeken, 1000-1200 m2-es 

telkek lettek kialakítva. 

 A falusias lakóterületek azonban a gazdálkodásra alkalmasabb 2000-10000m2-es 

telkekkel is rendelkeznek. 

A külterületen többnyire megmaradt a nagytáblás telekstruktúra a mezőgazdasági 

termelőszövetkezetek felbomlását követően is. Néhány helyen ugyan megindult a 

nadrágszíjtelkek kialakulása, de a külterülethez képest kis területrész esett áldozatul 

ennek a tendenciának.  

Településkép 

A város beépített részén (döntően a belterületen) a lakóterültetek vannak túlnyomó 

többségben. Kevés ipari létesítmény telepedett meg, ami a területhasználatban is 

tükröződik és a településképet (városias mag, aránylag kevés nagyobb épület, sok családi 

lakóépület, elterjedt haszonállat-tartás) is meghatározza. 

A térszerkezet jól láthatóan három részre tagolódik 

1. szabálytalan, történelmi, „nőtt” jellegű, elaprózódott telkeket is tartalmazó rész 

2. mérnökien szabályos szerkezetű, merőleges utcahálózatú rész 

3. hosszú telkes kertes rész 
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Az első részen (a város északi részén) az utcahálózat is szabálytalan, itt találhatók a 

jelentősebb (nagyobb ill. régebbi) épületek és az intézmények jelentős hányada : ez a 

történelmi városmag. Az oldalhatáron álló beépítési mód az általános, helyenként 

felbukkan a zártsorú beépítési mód is. A történelmi településrész szerkezetére a kertes, 

vagy kétbeltelkes települési rendszer a jellemező. A belsőség jellegzetesen megosztott, a 

templom körül az egykori árvízmentes térszínen alakult ki a falu, a lakóházak halmaza, 

jellemzően kis telkekkel és kanyargós zegzugos utcahálózattal. Ettől távolabbra 

helyezkedtek el külön tagot alkotva az istállós kertek.  

A másik csoportot az újabb keletkezésű, vagy tanyaközpontokból mesterségesen 

kialakított települések alkotják. Ezek szerkezetére a mérnökileg tervezett, szabályos 

derékszögű alaprajz jellemző. A települések árvízmentesítési munkálatok utáni 

növekedése a településmaghoz mérnökileg tervezett, sakktábla alaprajzú új részek 

kialakulását eredményezte. A második csoportba tartozó településrész a város középső 

területén található. Itt a rendezett utcák és az oldalhatáron álló családi lakóépületek 

határozzák meg a városképet. E csoporthoz sorolható még az 1. résztől keletre lévő 

kisebb, új településrész (üdülőterület). 

A harmadik rész a város déli oldalán lévő kertes terület. Ez a városrész teszi ki a település 

belterületének több mint felét, itt él a város lakosságának kb. harmada. E városrész 

jellegzetessége a zártkerti múlt, a hosszú és keskeny telkek rendszere valamint az 

ugyancsak keskeny és helyenként nagyon hosszú utcák hálózata. Itt is az oldalhatáron 

álló családi házas beépítés a meghatározó.  

 

1.14.3 Tulajdonjogi vizsgálat 

Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült. A közterületek az 

önkormányzat tulajdonában vannak. A lakóterületek többnyire magán tulajdon, egy része 

önkormányzati vagyon. 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata rendelkezik tulajdonkataszterrel. A 

tulajdonkataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek, valamint az egyéb 

önálló ingatlanok is nyilván vannak tartva. Településfejlesztési Koncepció és az ITS 

készítése során csak az új térbeli szerkezeti elemek területigényének biztosítása céljából 

készül részletes, fejlesztéshez köthető tulajdoni vizsgálat. 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

A város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését 

megalapozó vizsgálati munkarészben azok tartalmát tekintve nem szükséges, ezért nem 

kerül kidolgozásra. A fejezetek kidolgozása a településrendezési eszközök készítése 

során történik, amennyiben az indokolttá válik 

1.14.5 Az építmények vizsgálata, településkarakter, helyi sajátosságok 

(A fejezethez szorosan kötődik az 1.14.6.3 fejezet is.) 

 A belvárosban a telkek beépítési módja heterogén: zártsorú, oldalhatáros, szabadonálló, 

úszótelkes. A beépítési magasság F- F+3-ig terjed. A település ezen területein a 

legintenzívebb a beépítés mértéke, jellemzően 50-60%. A beépítések településképi 

megjelenése városrészenként, és funkciónként is erősen eltérő. 
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A lakásállomány mintegy egynegyede található a városrészben, ahol a lakónépességnek 

is mintegy negyede él. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya itt alacsony. A 

mezővárosi jellegből adódóan sok a földszintes épület, de a belvárosi jellegből adódóan 

az ingatlanok egy része többszintes. Az új építkezésekkel korszerű és nagyobb méretű 

lakások kerülnek kialakításra. 

A városközponti részen több, kisebb-nagyobb üzlet, számos vendéglátóhely található, 

melyek a helyi lakosság igényeit elégítik ki. A városi piac a belvárosi kereskedelem egyik 

központja. A környező utcákban szintén sok vállalkozás működik, elsősorban 

kereskedelmi és szolgáltatási profillal. A város gazdaságának fejlődéséhez szükséges 

pénzügyi szektor megtalálható. A város központjában OTP kirendeltség, K&H Bank és a 

Takarékszövetkezet fogadja az ügyfeleket.  

A főutak mentén találhatók az evangélikus, a római katolikus és református  gyülekezet 

templomai rendezett kertekkel, parkosított felületekkel. Mindhárom felekezet temploma a 

városház közelében is megtalálható. A város főtere környezetében találhatók még a 

jelentősebb intézmények és számos szolgáltatást nyújtó üzlet, igazi kisvárosi miliőt 

teremtve a városközpontban. Sajnos a központból kifelé haladva a kisvárosi jelleg hamar 

kertvárosi, falusias jellegre vált még a főutak mentén is a vegyes karakterű 

épületállomány miatt. 

A belvárosban találhatók a kulturális és részben a sportolásra alkalmas intézmények is, 

de elérésük a nagy távolságok miatt gépjárművel, vagy kerékpárral lehetséges. 

A városközpontban található a autóbusz-pályaudvar, és a belváros peremén a 

vasútállomás. A kerékpáros közlekedés feltételei fokozatosan javulnak. A városközpont 

közelében benzinkút is található. 

A központban az utcabútorok folyamatosan újulnak meg, de szükségessé vált 

egységes stílust képviselő burkolatok, bútorok elhelyezése, a meglévő sétányok 

felújítása, újak kialakítása. 

1-61. ábra: Belvárosi épületek, településkép 

 
  

Polgármesteri Hivatal Kossuth Lajos Általános iskola Tiszaföldvári Földvári Múzeum 

   

Kollégium Kossuth utca részlete Takarékszövetkezet 
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A kisvárosias területek sajátossága, hogy nem egységes. Jellemzően lakófunkcióval 

rendelkező városrész, ahol a lakónépesség jelentős része él, és ahol még mindig jelentős 

az alacsony komfortfokozatú lakások aránya. A városrész ellátottsága megfelelő. A 

szolgáltatások épületei és az intézmények a családi házak közt szórtan találhatók. A 

kisvárosi jelleg ellenére a családi házas építkezés a jellemző, ahol a telkeken belü l a 

házak vagy az utcafrontra települtek, vagy a ház előtt virágos előkert található. Az 

épületek mögött főként termesztési céllal megművelt zöldfelületek, hosszú kertek 

találhatók. Oldalhatáron álló, vagy szabadon álló beépítési mód is megtalálható, F-F+T 

beépítési magassággal. Az intézményi, vagy hivatali épületeken kívül egy-egy épület 

magassága is eltér. Az épületek általában magastetősek, tetőterük sok helyen beépített.  

Előfordul az állattartás, a kertek konyhakertként történő hasznosítása mellett. Az előkerttel 

rendelkező épületeknél az előkert szinte minden esetben dísznövényekkel beültetett, 

gondozott zöldfelület. 

1-62. ábra: Kisvárosias beépítettség, településkép 

 
  

Nagyvárosi jellegű a Kossuth 
utcailakóépület és bankfiók 

Virág utca részlet Kossuth utca 34. 

A lazább beépítésű falusias lakózónában az előkertes, oldalhatáros beépítés a jellemző F, 

F+T, F+1 beépítési magassággal. A F+1 szint kialakítás megvalósítása érdekében, az 

építménymagasság korlátozása a nyeregtető elhagyásával lapostetős épületek is épültek, 

amelyek száma a falusias lakókörnyezethez meglepően magas. Az épületek mérete, 

karaktere, minősége jelentős eltéréseket mutat. Az utcaképek ezért csak rövid 

szakaszokon egységesek. A tetőgerinc utcavonalához viszonyított helyzete sem 

egységes. A párhuzamos és merőleges helyzet váltakozása mellett az utcakép is 

zavaros. Az oldalhatáron álló, ’L’ alakú épületekből álló utcarészletek adnak egységes 

utcaképet. 

1-63. ábra: Falusias beépítettség, településkép 

   

Ókincsem Fő út részlet – változó tetőforma és előkert méret rövid utcaszakaszon belül 

   
Döbrei utca Ószőlő Fő út részlet Vásártér út részlet. 
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A falusias lakóterületeken a gazdálkodó kerthasználati mód terjedt el, ez adott esetekben 

jövedelem kiegészítést is biztosít. A telkeken a főépület mögött melléképületek épültek 

kiskonyhával, majd folytatólagosan gazdasági épületek épültek. Az intézményi épületek 

építészeti kialakítása is heterogén, a jellemző beépítési mód oldalhatáros vagy 

szabadonálló. Magasságuk is változó.  

 A város periférikus területein a külterületi zónához tartozva, a fő közlekedési útvonalak 

mentén a gazdasági funkció fejlesztésére kijelölt területek elszórt felületei alkotják a 

gazdasági zónát. A gazdasági zóna területein a mezőgazdasági telephelyek és 

feldolgozóüzemek csarnokai, épületei a funkcióra jellemző szabadonálló beépítési móddal 

épültek. A szórtan elhelyezkedő „városrész” nem egységes területkialakítású. Nagyobb 

területi lehatárolás a város belterületétől északra közvetlenül kapcsolódik a városhoz. A 

gazdasági övezetek azonban jellemzően a város külterületi részein szórtan a volt 

majorságok és tanyák területein alakultak ki. 

Telekméretük, nagyságuk, épületállományuk építészeti kialakítása heterogén, a jellemző 

beépítési mód többnyire szabadonálló, de oldalhatáros is előfordul. Környezeti 

kialakításuk is változó. 

1-64. ábra: A gazdasági hasznosítású területek  

   

   

   

   

 

1.14.6 Az épített környezet értékei 

A műemlékek és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek listájának aktualizálása jelen 

vizsgálat keretében, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ előzetes tájékoztatása alapján megtörtént. A város területén található 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek felsorolását és a város műemlékeinek és az ezek 
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műemléki környezetébe tartozó ingatlanok felsorolását a melléklet tartalmazza. A 

műemlékek és műemléki környezetük, valamint a régészeti lelőhelyek esetében a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó 

végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni. 

1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Az előző fejezetekben bemutatásra került. 

1.14.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület  

A fejezet a 2009-ben készült településrendezési eszközök alátámasztó munkarészét 

képező örökségvédelmi hatástanulmány felhasználásával készült. 

Lelőhelyek  

A Forster Központ által megküldött nyilvántartott régészeti lelőhelyek adatait táblázatos 

formában a melléklet 4.2.1. pontjának 4-1. táblázata, míg a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyek elhelyezkedését ugyanezen pont 4-1. ábrája tartalmazza.  

Lelőhelyek területeinek rövid leírása 

Löszös tábla (beépített terület) 

A sűrű beépítettség és a hiányos adatok miatt nem lehet bejelölni valamennyi régészeti 
lelőhelyet, ahonnan a magyar archeológia születésétől (XIX. század második fele) kezdve 
a legutóbbi időkig leletek kerültek a Magyar Nemzeti Múzeumba és szolnoki Damjanich 
János Múzeumba. 

Déli homokos területek (Szőlőskertek) 

Tiszaföldvárnak a déli, földrajzilag inkább a Tiszazughoz sorolható része. A 90 m tszf. 

magasságú homokdombokon, ahol ma szőlőművelés folyik, a laza talaj nem túlságosan 

kedvezett a hagyományos földművelésnek, ezért árvízmentessége ellenére sem volt 

igazán kedvelt lakóhely. A viszonylag kevés ismert régészeti lelőhely közül kiemelkedő 

jelentőségű az óvirághegyi kun nemzetségfői sír, melynek gazdag leletegyüttese a 

szolnoki múzeum kiállításán látható. 

Ártéri öblözetek (külterület) 

Tiszaföldvárt Ny és É felől nagykiterjedésű ártéri öblözetek határolják, melyek partjai, az 

időszakos vízjárásból szigetként kiemelkedő övzátonyai számtalan letelepedésre 

alkalmas helyet kínáltak. 

Nagyhát 

A legdélebbi öblözet Ny-i fele. Egyetlen terepbejárással azonosított lelőhelye, a 

szomszédos Cibakháza határába nyúlik, a tiszazugi régészeti topográfiai munkák során  

Érhalom 

A települést ÉNY felől határoló mélyedés, melybe félszigetszerűen nyúlik be a város 

irányából a lösztábla Érhalomnak nevezett kiemelkedése, mely az egész határrésznek 

nevet adott. Ezen a félszigetszerű magasparton több régészeti lelőhely ismert. 
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Sziget 

A várost É felől határoló, az ún. Csörsz-árokkal övezett terület, melynek 85 m tszf. 

magasságú részein régészeti lelőhelyek ismertek, ill. valószínűsíthetők. 

Löszös tábla K-i része (külterület) 

85-87 tszf. magasságú kevéssé tagolt tábla. Nyilvántartott lelőhelyek a halmok, 

valószínűsíthetőek pedig az egykor vízfolyások, kis medrek partjai, kiemelkedőbb pontok. 

 

Régészeti érdekű helyek 

Löszös tábla (beépített terület) 

Külön jelölést nem alkalmaz a hatályos TSZT, mert az árvízmentes táblára épült település 

mindenkor alkalmas volt a megtelepedésre, régészeti lelőhely bárhol előfordulhat. Ezzel 

minden beruházásnál, építkezésnél számolni kell. 

Déli homokos területek (Szőlőskertek) 

Hatályos TSZ-en jelölt 18., 19., 32, 34., 35. lelőhelyek, a Homokrét K-i és D-i partja 

Nagyhát 

Hatályos TSZ-en jelölt 31., 33. lelőhelyek, Nagyhát ÉK-i part és Ny-i övzátony 

Érhalom 

A csekély tengerszint feletti magasság miatt a fent felsorolt ismert lelőhelyeken kívül 

régészeti leletek előkerülése másutt nem valószínű. 

Sziget 

 Hatályos TSZ-en jelölt 37., 38., 39., 40., 41.,51.lelőhelyek, Sziget, belső 

magaslatok; 

 Hatályos TSZ-en jelölt 36., 52., 53., 54., 55. lelőhelyek, Sziget, É-i peremterület, 

Csörsz-árok-part 

Löszös tábla K-i része (külterület) 

 Hatályos TSZ-en jelölt 30. lelőhely, Gött-dűlő,  

 Hatályos TSZ-en jelölt 42. lelőhely, Kövér Aladár-dűlő,  

 Hatályos TSZ-en jelölt 43. lelőhely, Nyomás,  

 Hatályos TSZ-en jelölt 44. lelőhely, Zsiger-puszta,  

 Hatályos TSZ-en jelölt 48., 49. lelőhely, Kunhalmi-dűlő, 

 Hatályos TSZ-en jelölt 50. lelőhely, Gyalui-földek 

 

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

A tipikus alföldi mezőváros városmagjának fejlődése csak rövid ideig tartott a XVIII. 

században a Podmaniczky család uradalma alatt, azonban a család hanyatlását követően 

már csak a XIX sz. második felében és aXX. században fejlődött tovább. Ez a kettősség 

látható a település belvárosi részén. Megtalálhatók a közigazgatási és magasabb fokú 

polgári ellátási intézményei a falusi építészeti karakter mellett jelentős, a kor polgári világ 

szellemét tükröző urbánus építészeti eredményeként, de a XVIII. századtól a település 
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fejlődését alapvetően meghatározható korszerű gondolkodású világi és egyházi 

nagybirtokosság betelepülése elmaradt, a betelepült kereskedő és iparos polgárság a 

fejlődést a XX. század első feléig tudta generálni. . 

Néhány rangosabb épülettel a település központjában a Kossuth L. út mentén és központi 

vásárterénél kialakult a város reprezentatív központja az igazgatás, az oktatás, a polgári 

életet kísérő egyéb intézmények, üzletek, a polgári lakosság lakóépületeinek 

együtteséből, de sajnos a főtéren kívül nem alkot egységes város vagy utcaképet. 

A város jellegzetes karaktereként jelennek meg a templomtornyok.  

A kialakult telekszerkezetek általában szabályos alakúak voltak már korábbi 

szabályosságot is tovább közvetítve. A beépítési mód a település központi részén zártabb 

jelleget mutat, melyből hangsúlyként emelkednek ki a tekintélyesebb intézményi épületek. 

A központi vásártéren kialakított reprezentációs dísztér a létrehozott emlékművekkel 

megjelölte a város központját. A piactér közparkká alakításával  a városi főtér megmaradt. 

A település központon kívül nagyobb részt a hagyományos falusias, kisebb részben 

kertes lakó területek (építési övezete szerint kisvárosias lakó), többségében oldalhatáron 

álló módon jelennek meg. 

A külön álló falusi települések általában a nagy, kertműveléses, falusias életmód 

telekszerkezeteit hordozzák. 

Meg kell említeni a térségre jellemző kunhalmokat, amelyek részletesebben az 1.12.2. 

fejezetben kerületek ismertetésre. 

1.14.6.4 Világörökségi és világörökségi várományos terület 

A település nem érintett a hatályos területrendezési tervekre vonatkozó jogszabályok 

alapján. 

1.14.6.5 Műemlék, műemlékegyüttes, műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, 

temető és temetkezési emlékhely 

A településen 3 db műemlék van, de a műemlék sajátos tárgyai nem találhatók meg a 

településen. 

1-40. táblázat: Tiszaföldvár műemlékei 

Műemlék megnevezése Leírás 

Ev. templom - 4029 

 

Bajcsy-Zsilinszky út 

hrsz.: 83 

klasszicista 

1860 

Egyhajós, homlokzati tornyos, keleten egyenes záródású templom, a Ny-i 

homlokzat előtt oszlopos, pilléres, timpanonnal lezárt portikusszal, az 

oldalhomlokzatokon timpanonos sarokrizalitokkal. Csehboltozatos hajó, öntöttvas 

oszlopon álló karzat. Berendezés: 19. század második fele, 20. század (építész: 

Bohus Pál, kivitelező: ifj. Szvecsina József). 
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Ref. templom - 4030 

 

Kossuth u. 

hrsz.: 72 

barokk 

1788 

Egyhajós, keleten poligonális záródású templom, a Ny-i homlokzat előtt álló 

toronnyal, a torony legfelső szintjén körbefutó, kovácsoltvas korlátos tűzkiáltó 

erkéllyel (1906). Az É-i és D-i oldalon előcsarnok oromzattal, a D-i oldalon oszlopos 

portikusszal. A belső térben a hajó két végén falazott, az É-i oldalon öntöttvas 

oszlopokon álló famellvédes karzat (1876). Kazettás fafödém. Berendezés: 18–20. 

század. A Podmaniczky család támogatásával épült. 1810-ben, 1876-ban, 1905-

ben, majd 1929-ben felújították. 

Göth-kúria - 9564 

 

Kunhalmi dűlő, külterület 

hrsz.: 0124/3 

historizáló 

1920 körül 

A várostól K-re fekvő külterületi majorban szabadon álló, tagolt tömegű, 

nyeregtetős, földszintes, É-i részén emeletes épület, Ny-i homlokzatán 

sarokrizalitszerűen előreugró, oromzattal lezárt oldalszárnyakkal, közöttük öntöttvas 

szerkezetű előtetővel. Síkfödém, néhány szobában stukkódísszel. A belsőben 

faszerkezetű lépcső, cserépkályhák, 20. század eleje. Telkén egykorú emeletes 

magtár és újabb gazdasági épületek. 

1.14.6.6 Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 

környezet 

A településen műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem található. 

Műemléki környezet az előző fejezetben felsorolt műemlékekhez tartozik, melyek jelölve 

vannak a településrendezési eszközökben. 

1.14.6.7 Nemzeti emlékhely, helyi védelem 

Nemzeti emlékhely nem található a településen.  

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az országos védelem alá nem 

helyezett, de a város történeti múltját, építészeti kultúráját és a város polgárainak 

önbecsülését, identitását elősegítő településrészek, épületcsoportok, épületek, 

építmények, illetve az azok által létrehozott utcák, útszakaszok, terek, valamint parkok, 

fasorok, zöldfelületek egészében vagy részbeni megőrzése, helyi védelme érdekében 

megalkotta az épített és a természeti környezet helyi védelméről szóló 42/2014. (XII.19.) 

számú rendeletét. 

Az egyes helyileg védett építményekről és természeti értékről szóló 43/2014.(XII.19.) 

számú önkormányzati rendelet alapján helyi védelemben részesülnek az alábbi épített 

értékek:  

 Tiszaföldvár Kossuth Lajos út 101. szám (hrsz: 257) alatti ingatlanon található 

épület (“Kossuth ház”). 

  Tiszaföldvár Kossuth Lajos út 2. szám (hrsz: 188) alatti ingatlanon található 

lakóépület (“szabadkéményes ház”). 

 A tiszaföldvári 73 hrsz-ú közterületen található 266 m fúrásmélységű, nem működő 

ártézi kút. 

 A tiszaföldvári 73 hrsz-ú közterületen található vízmedence. 
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 A tiszaföldvári 73 hrsz-ú közterületen található Kossuth Lajost ábrázoló köztéri 

szobor. 

A helyi védelem sajátos elemei az egyedi tájértékek. Részletes egyedi tájérték felmérés 

nem készült a településre. A TÉKA tájértéktárban nyilvántartott egyedi tájértékek nem 

hivatalos adatot képeznek, azonban jól mutatja a térkép, hogy a településen sok egyedi 

tájérték található. 

Egyedi tájérték megnevezése-
típusa 

Térkép Fénykép 

Magtár – Agrártörténeti emlék a 
Gött Kúria mellett 

  
Gött major – mezőgazdasági, 
agrár épületegyüttes 

 

 

Gött kúria – Építészeti emlék 

  
Gött síremlék - Történelmi 
személlyel, híres emberrel 
kapcsolatos emlék  
 

 

 
Őzén halom – Kunalom -. ex lege 
védett 

 
 

Töviskes halom – Kunhalom 
ex lege védett 
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Egyedi tájérték megnevezése-
típusa 

Térkép Fénykép 

Göti halom – Kunhalom 
ex lege védett 

 

 

Függőleges földkéregmozgást 
vizsgáló hálózat alappontja - 
Településsel kapcsolatos emlék 

 

 

Homoki templom – építészeti 
emlék – Döbrei János út 

 
 

Református templom – Ószőlő 
főút – építészeti emlék 

 
 

Evangélikus templom – Ókincsem 
főút – építészeti emlék 

  
Református Nagytemplom – 
Kossuth út 

 
 

Evangélikus tempolom - Bajcsy-
Zsilinszky út - Műemlék 
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Egyedi tájérték megnevezése-
típusa 

Térkép Fénykép 

Római katolikus templom – 
Kossuth út 

 

 
Feszület a róm. kat. templom előtt 

 

 
Lourdesi-barlang a róm. kat. 
templom kertjében - Emlékmű, 
szobor, egyedülálló oszlop 
 

 

 
1956-os emlékmű - Országos 
történelmi eseménnyel 
kapcsolatos emlék, emlékhely - 
Kossuth Lajos út  

 
 

Kossuth szobor - Történelmi 
személlyel, híres emberrel 
kapcsolatos emlék  
 

  

Hajnóczy-szobor - Történelmi 
személlyel, híres emberrel 
kapcsolatos emlék  
– Gimnázium előtt 

 

 
I. Világháborús emlékmű 
"Őrszem" - Országos történelmi 
eseménnyel kapcsolatos emlék, 
emlékhely - Kossuth Lajos út és 
az O. Nagy B. u. kereszteződés 

 

 
II. Világháborús emlékmű - 
Országos történelmi eseménnyel 
kapcsolatos emlék, emlékhely 

 

 

http://www.vfmk.hu/de/node/11240
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Egyedi tájérték megnevezése-
típusa 

Térkép Fénykép 

Aradi Vértanúk emlékoszlopa - 
Országos történelmi eseménnyel 
kapcsolatos emlék, emlékhely 
(Kósa Károly felvételei) 

  
Szovjet katonák síremléke - 
Helytörténeti eseménnyel 
kapcsolatos emlék 

  
Gál Lajos-emlékmű - Történelmi 
személlyel, híres emberrel 
kapcsolatos emlék  
- református templom kertjében 
(Kósa Károly felvételei) 

 

 
Varga Lajos-emléktábla - 
Történelmi személlyel, híres 
emberrel kapcsolatos emlék  
– Múzeum falán, Kossuth út 101. 

 

 
II. Rákóczi Ferenc-emléktábla, 
Rákóczi-szabadságharc emlékmű  
Rákóczi utca 1. - Történelmi 
személlyel, híres emberrel 
kapcsolatos emlék  

 

 
Wass Albert-emlékmű - 
Történelmi személlyel, híres 
emberrel kapcsolatos emlék  
A református templom kertjében  

 

 
Somogyi Károly-emlékmű - 
Történelmi személlyel, híres 
emberrel kapcsolatos emlék  
– római katolikus templom előtt 
(Kósa Károly felvételei) 

 

 
Díszkút – kertépítészeti emlék 

  

Polgármesteri Hivatal – építészeti 
emlék 

 
 

Kollégium  - egykori járási 
főszolgabírói épület – építészeti 
emlék 

 

  

http://www.zounuk.hu/hu/wiki/reformatus-templom-tiszafoldvar
http://www.zounuk.hu/hu/wiki/reformatus-templom-tiszafoldvar
http://www.zounuk.hu/hu/wiki/reformatus-templom-tiszafoldvar
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Egyedi tájérték megnevezése-
típusa 

Térkép Fénykép 

Tiszazugi Földrajzi Múzeum (volt 
Podmaniczky kúria) – Építészeti 
emlék - Kossuth út 101 

 
 

Kovács-kúria – építészeti emlék – 
Kovácsmajor (Kósa Károly 
felvételei) 

 

  
Vasútállomás épületei – építészeti 
emlék, vasúttörténeti emlék 

 

 

 
Tisza melletti árvízvédelmi töltés - 
Vízgazdálkodási emlék  
 

  
Kossuth-fa – kertépítészeti emlék 
– helyi természetvédelmi oltalom 
alatt áll 

 
 

Feszület – vallási emlék 

  
Beniczky család emlékműve - 
Történelmi személlyel, híres 
emberrel kapcsolatos emlék – a 
volt Beniczky kúria előtt 

 

 
Egykori Basch-kúria istállója 
építészeti emlék - Homokrét 

  

Forrás: TÉKA tájértéktár, 2016. 
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1.14.6.8 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A helyi értéket képviselő, hagyományos városias beépítés és utcakép a Kossuth L. út 

mentén, sajnálatos módon, több ponton is jelentősen sérült. A korábbi, illetve folyamatos 

bontások, új beépítések következtében az utcakép már nem egységes. A beépítési mód, 

az építmény-magasság és a tömegképzés, az utcai homlokzatkialakítás tekintetében 

nagyos vegyes képet mutat.  

A történeti fejlődés során a jellemző települési szövet alapvetően nem változott. A 

telepített jellegre utaló, hagyományos, s a területi bővítések során is megmaradt 

szabályos, derékszögű utcarendszer jellemző ma is a településre. Kedvezőbben 

illeszkednek a hagyományos szerkezetbe az eredeti utcahálózatot megtartó, a 

telekszerkezethez részben alkalmazkodó, akár tömbfeltárással is kialakított, alacsonyabb 

szintszámú, kisvárosias jelleget erősítő épületek.  

Az épített környezet jelen gondjai közül a leromlott épületállomány a legsúlyosabb (pl. 

Homok városrész!). Az önkormányzati, egyházi épületek is felújítást igényelnek, de a 

magántulajdonban lévő épületállomány is elöregedett, sok helyen tetten érhető a teljes 

pusztulás, amely az egész lakókörnyezetekre romboló hatású.  
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1.15 Közlekedés  

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Település közlekedési szerepe 

Tiszaföldvár városa a – Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül kisebb területűnek és 

népességűnek számító – Kunszentmártoni járás települése. A Tiszazug meghatározó 

települése, de fekvése a megyében periférikusnak tekinthető, bár a megyeszékhelytől, 

Szolnoktól csupán 28 km-re, délre található. 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság előzetes állásfoglalása alapján Tiszaföldvárt érintően a 

gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről 

szóló 1222/2011. (VI.29.) Korm. határozat, valamint az egyes közlekedésfejlesztési 

projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet alapján a közeljövőben közúti és vasúti fejlesztés nem 

várható. 

Külső kapcsolatok, országos hálózat  

A város belterületét keletről határolja Tiszaföldvár egyetlen országos főútja, a 442 sz. 

másodrendű főút, mely egyben a város elkerülő útja is. A 442. sz. főút adja a város 

nagytérségi kapcsolatát, északi irányban Szolnok és a 4. sz. főút érhető el 25 km-re, míg 

déli irányban Kunszentmárton és a 44. sz. főút érhető el 16 km-re.  

1-65. ábra: Tiszaföldvár környezetének országos jelentőségű főútjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.utvonalterv.hu  

http://www.utvonalterv.hu/
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A városnak közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen. Közúti kapcsolatok 

tekintetében az M5 autópálya nyugati irányban Kecskemét felé főúton 60 km, míg a 4. sz. 

főút Szolnok északi irányban 25 km távolságban érhető el. Budapest belváros közúton – 

útvonal választásától függően – 123 km (4. sz. főúton 2 óra 20 perc), vagy 140 km (M5 

autópályán 1 óra 45 perc) autózással érhető el. (Forrás: www.utvonalterv.hu) 

A közúti közlekedési kapcsolatokkal összefüggésben kisebb szerepe van a város 

igazgatási területének legészakibb pontján lévő tiszai kompátkelőnek. A Vezseny-

Tiszaföldvári komp tulajdonosa és üzemeltetője Vezseny Község Önkormányzata. A 

gépjárművek szállítása 30 tonnáig engedélyezett (200 fő – 100 Ft/fő vagy 8 db 

személygépkocsi – 1000 Ft/szgk vagy 2 db teherautó – 1500-2500 Ft súlytól függően). A 

működési ideje rugalmasan igazodik a Tisza hajózhatóságához, nappal időszakhoz, de 

követendő menetrendje nincs, az átkelni szándékozó jelzésére is közlekedik. 

Másik, Tiszaföldvár lakosainak számításba vehető tiszai révátkelő a Nagyrév-Bögi komp. 

Mindkét komp alacsony kihasználtságú, a tiszaföldváriak mindennapjaiban kicsi 

jelentőséggel bír, mert a Tisza jobb partján lévő kisebb települések nem jelentenek 

vonzerőt, nincs munkalehetőség, iskola, szolgáltatás. 

A vezsenyi révátkelőhöz vezető, 46149 j. út nagyon rossz állapotú, mielőbbi 

korszerűsítése szükséges. 

Nemzetközi repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 

110 km, míg az Airport Debrecen 140 km távolságban érhető el. 

1.15.2 Közúti közlekedés 

1.15.2.1 Városkörnyéki közúthálózat 

A már ismertetett főúthálózati elemeken kívül a fontos térségi kapcsolatok hordozója a 

város belterületén áthaladó 4633 j. út, mely a szomszédos településekkel észak felé 

Martfűvel, míg déli irányban Cibakházával teremt kapcsolatot. Keleti irányban a 4628 j. út 

ad kapcsolatot Mezőhék és Mezőtúr településekkel, míg 46334 j. út (Döbrei János u.) 

4633 j. útból kiágazva a Homok városrész vasútállomásához vezet. Ezek az utak 

országos közúthálózat elemei, így ezek kezelése, fejlesztése állami hatáskör. 

1-41. táblázat: Közlekedési útvonalak adatai (2015) 

 belterületi külterületi 

burkolt-burkolatlan utak hossza 
Burkolt: 60,237 km 

Burkolatlan: 31,862 km 

Burkolt: 12,978 km 

Burkolatlan: 117,281 km 

főút-mellékúthálózat hossza 
Mellékút hossza: 80,091 km 

Fő út hossza: 12,008 km 
Mellékút hossza: 130,259 km 

kerékpáros infrastruktúra hossz 2,954 km 0 

gyalogjárdák hossza 71,675 km 0 

gyalogátkelőhelyek száma 12 db 0 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata  

A város belterületén az úthálózat hossza kicsit több mint 92 km, ennek 65%-a burkolt és a 

további 35%-a burkolatlan. A külterületen az utak teljes hossza 130,26 km, aminek 

csupán 10%-a burkolt.  
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1.15.2.2 Városi forgalmi és közúthálózati jellemzők 

Forgalmi jellemzők  

A Szolnokot 44. sz. főúttal összekötő, Tiszaföldvár területét érintő 442. sz. másodrendű 

főút forgalma Szolnoktól délre haladva csökken, de Martfű és Tiszaföldvár átkelési 

szakaszain kisebb emelkedés tapasztalható a helyi forgalom kumulatív hatásaként. A 

2014. évi forgalomszámlálás keresztmetszeti adatai24 szerint, míg a főút átlagos napi 

forgalma Szolnoknál 12.323-16.467 Egységjármű25/nap, addig Kunszentmárton előtti 

szakaszán már csak 4.225 E/nap. Ez az adat Martfűnél 8.600 E/nap, Tiszaföldvárnál 

6.333 E/nap. A Tiszaföldvár városi, egységjárműre vonatkoztatott adat mögött 5.159 

jármű/nap számlált forgalom mutatkozik, ami mögött 712 db tehergépkocsi, 3.217 db 

személygépkocsi és 1.010 db kis tehergépkocsi, valamint 56 db autóbusz és 76 db 

motorkerékpár áll. Ezen járművek mellett 44-44 db kerékpáros és lassú járműt számláltak. 

A 2010. évi forgalom számlálási adataival összevetve megállapítható, hogy míg a 442. sz. 

főút forgalma alapjában kismértékben csökkent, addig a Tiszaföldváron mind a mért 

járműszám, mind a számított egységjárműszám napi értéke emelkedett. 

A 442. sz. főútból Martfűn kiinduló 4633 j. út fűzi fel Tiszaföldvárt és Cibakházát, majd 

csatlakozik a 44. sz. főútba Cserkeszőlőtől nyugatra. Forgalma Martfű belterületén 4921 

E/nap, a Martfű-Tiszaföldvár közötti szakaszon 2634 E/nap, Tiszaföldvár belterületi 

szakaszán 4257 E/nap, míg a várostól délre eső szakaszain 1331-2162 E/nap forgalmat 

számoltak. A Tiszaföldvár átkelési szakaszán 4049 jármű/nap számlált forgalom 

mutatkozik, ami mögött 144 db tehergépkocsi, 3133 db személygépkocsi és 543 db kis 

tehergépkocsi, valamint 84 db autóbusz és 105 db motorkerékpár áll. Ezen járművek 

mellett 1-28 db kerékpáros és lassú járműt számláltak.  Előbbi érték a meglévő kerékpárút 

miatt ilyen alacsony. Látható, hogy a belvárost átszelő út forgalma alacsonyabb, mint a 

várost elkerülő 442. főúté, de ennek ellenére a városi közlekedésre jellemzően magasabb 

az autóbusz és motorkerékpáros forgalom. Annak ellenére, hogy a 442. sz. főút biztosítja 

város elkerülését, mégis magas a belvároson áthaladó nehézgépjármű forgalom, mert a 

442. sz. főúttal ellentétben a 4633 j. út nem útdíjköteles. A mellékút forgalma a 2010-ben 

mért adatokhoz képest csökkent, és ez Tiszaföldvár esetében is tetten érhető. A mért és 

számított értékek csökkenése mögött több tényező húzódik meg Tiszaföldváron. A 

kerékpárút 2010-ben még nem épült ki, ezért a kerékpáros forgalom is megjelenik az 

adatokban, így amennyiben ezen értékeket levonjuk az összes forgalomból, akkor közel 

azonos forgalmi érték adódik 2010 és 2014-ben is. Vagyis a várost érintő tényleges 

forgalom változatlannak tekinthető, míg az egész szakaszon a csökkenés szembetűnő. 

Ugyanakkor a forgalom összetételében is kisebb módosulás látható a városban, hiszen 

2010-ben a nehéz tehergépjárművek, a kis teherautók, autóbuszok és a motorkerékpárok 

száma is magasabb volt, mint 2014-ben. Ezzel szemben a személygépkocsik abszolút 

száma 6,5%-al volt alacsonyabb 2010-ben. 

                                                             
24 http://internet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx 

25 Egységjármű: Az egységjármű egy a mért járműforgalomból, annak összetételét figyelembe vevő, számított 
érték.  
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A 442. sz. főutat és Mezőtúrt összekötő, 4628 j. mellékút Tiszaföldvártól északra 

csatlakozik a 442. sz. főútba. A mellékút forgalma mérsékelt, hiszen 1312-2516 E/nap 

közötti értékekkel bír, melyben a személygépkocsik (1713 j/nap) és kis teherautók (434 

j/nap) a jellemzők, miközben alacsony a nehézgépjárművek forgalma (103 j/nap). A 

mellékút forgalma és összetétele a 2010-ben mért adatokhoz képest érdemben nem 

változott. 

1-66. ábra: Tiszaföldvár városi közúthálózata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: google.maps 

 

Közúthálózat jellemzői  

Tiszaföldvár belterületi úthálózatának rendszere nem egységes és a városfejlődés É-D 

irányultságából adódóan ebben a rendben változik a négy városrésznek megfelelően. Az 

1.sz városrészben a Sánc utcáig bezárólag a régi földváron belüli történelmi utcahálózat 

öröklődött át. Három párhuzamos É-D irányú gyűjtő a Baross Krt., Bajcsy-Zsilinszky és a 

Kossuth Lajos út. jellemző, hogy a városrészben több kisebb zsákutca is megtalálható. A 

2. városrészben a telekstruktúra szabályosabb, tehát az úthálózat is jóval 

rendszerszerűbb, szabályos hálózat képét mutatja.  

A Podmaniczky utcától délre egy egészen eltérő telekstruktúra és úthálózat található (3 és 

4. városrész). A jellegzetes területhasználat miatt, amit hatalmas telkek jellemeznek, az 

úthálózat ritka és a néhány jelentősebb gyűjtőúttól eltekintve inkább feltáró utak 

rendszeréről beszélhetünk. Tehát, Tiszaföldvár sajátos fejlődés eredményeként kialakult 

déli városrészei (3-as, 4-es jelű) magukban hordozzák a jellegzetes területhasználat és 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.  
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Az 1-es jelű történelmi városrészben, illetve a 2-es jelű városrészben jellemzően 

kedvezőbbek a közlekedési feltételek (burkolt utak, szélesebb útkorona és szabályozási 

szélesség), de itt is találhatók rossz minőségű, rendezetlen padkájú, csak útalappal 

rendelkező és szűk, 4-5 m széles utak. 

A 3-as és 4-es jelű városrészek útjai szinte kivétel nélkül a fentebb említett problémákkal 

(rossz minőség, rendezetlen padka, helyenként alig 4 m széles útburkolat, egyoldali, vagy 

a járda teljes hiánya) sújtottak. A két városrészt elválasztó Döbrei János út is, mint e két 

városrész fontos gyűjtőútja, a Homok vasútállomás elérését és a helyi buszjárat útvonalát 

biztosító országos közút is nagyon rossz állapotban van.  

A 3-as és 4-es jelű városrészek ellenőrizetlen beépülése nem volt tekintettel a belső 

közlekedési hálózatok tömbfeltáró szerepére, ezért e két városrész belső elérhetőségi 

viszonyai igen kedvezőtlenek. Mivel e városrészek gyűjtőútjai jellemzően a várost érintő 

két országos közút (4633 j. és 442. sz.) átkötését, megközelítését szolgálják, vagy csak 

egyszerűen a terület feltárását biztosították, ezért rendkívül hosszú, párhuzamos, szinte 

nyílegyenes utak alakultak ki, közöttük akár 150-300 m légvonaltávolsággal. Mindeközben 

ezen utak között hatalmas telkek helyezkednek el mindenféle átkötés nélkül, akadályozva 

az észak-déli irányú közlekedési lehetőséget.  

Ezért fontos közlekedésfejlesztési szándékként fogalmazódott meg egy ilyen, 

városrészeket átkötő, felfűző, új út létesítése, részben a már hagyományosan 

kialakult földút nyomvonalán. Egyik ilyen kiemelt útfejlesztése lenne a városnak a 2-es 

jelű város 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. 

Egyik legfontosabb közlekedésfejlesztési igény Tiszaföldváron egy körforgalmi csomópont 

kialakítása a Kossuth Lajos út, Mártírok út, Virág út kereszteződésében.  

A Kossuth Lajos út (4633. sz.) és a Döbrei János út – amely Állami Közútkezelő Kht. 

fenntartásában lévő országos közút – a burkolata nagyon rossz állapotban van, ennek 

megfelelően középtávon jelentősebb beavatkozást igényel.  

Földutak állapota 

Az elmúlt években jelentősen csökkent a földutak száma Tiszaföldvár területén. A 

meglévő földutak is rendszeres karbantartást igényelnek, amit a Városüzemeltető Kft. 

ismétlődő gréderezéssel (útfelszín gépi egyengetése, gyalulása) végez el. Csapadékos 

idő esetén a földutak nehezen járhatókká válnak, nyomvályúk, gödrök alakulnak ki, ezért 

csak a földfelszín szikkadása után lehet ismét járhatóvá tenni. Ez a fajta útkarbantartás 

utólagos, rendszeresen visszatérő feladatot jelent az üzemeltetőnek, ami nyilván nem a 

legjobb megoldás, hiszen azt a szilárd burkolattal történő ellátás jelentené. 2015 évben 

több útszakasz mintegy 2,5 km hosszban útalappal lett ellátva, ezzel is javítva a 

közlekedési feltételeket. Fontos továbbá a homoki városrészen a földutak útalappal 

történő ellátása, az ingatlanok értékállósága érdekében. 

1.15.2.3 Közlekedés-biztonság 

Tiszaföldvár közúti közlekedésbiztonsági helyzete a baleseti számadatokkal és a 

balesetek jellege és helyszínei alapján értékelhető.  
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1-42. táblázat: Közúti balesetek adatai 

 2012 2013 2014 

Könnyű sérülés 10 18 11 

Súlyos sérülés 8 7 5 

Halálos baleset - 1 1 

Összesen 18 26 17 

Forrás: Szolnoki Rendőrkapitányság 

Kiemelt baleseti gócpont nem található a településen, a balesetek elszórtan, többnyire a 

forgalmasabb útszakaszokon, valamint útkereszteződésekben fordulnak elő. 

Mindazonáltal a város keleti határában haladó 442. sz. főút, illetve a város belterületén 

áthaladó 4633 j. út nagyobb forgalma miatt balesetveszélyesebb szakaszok. A 

gépjárművek okozta/elszenvedett balesetek jellegében sem lehet egyértelmű 

megállapításokat tenni, hiszen előfordult gyalogos, kerékpáros, motoros elütés, ütközés, 

de kerékpáros-kerékpáros ütközés is, vagy az útviszonyoknak nem megfelelő haladás, a 

követési távolság be nem tartása, elsőbbség meg nem adása okán történt ba leset is. 

Alapvetően a város közlekedésbiztonság szempontjából megfelelő feltételekkel bír, ami a 

balesetek alacsony száma és azok súlyossága is alátámaszt, ugyanakkor a kisvárosra 

jellemző magas kerékpáros, segédmotoros szám miatt sok baleset őket érinti. A városi 

kerékpárút hálózat folyamatos fejlesztése hozzájárul a kerékpáros balesetek jövőbeni 

csökkenéséhez. 

Helyi övezetek, korlátozások 

Forgalomcsillapított zóna a településen nem található. 

Forgalom-szabályozás 

A település belterületén jelzőlámpás csomópont nem található. 

Közúti-vasúti keresztezések 

Tiszaföldváron csak szintbeni közúti – vasúti átjárók találhatók, ezek helyszínei és 

kiépítettsége északról délre haladva: 

 a 442 sz. főút és a 4628 j. út (Mezőhék, Mezőtúr felől) csomópontja mellett - 

jelzőlámpás 

 az Öcsödi út végén, annak folytatásaként meglévő földúttal - jelzőtáblás 

 a 442 sz. főút - jelzőlámpás 

 Döbrei J. út - jelzőlámpás 

A baleseti adatok szerint vasúti átjáróban nem történt baleset az elmúlt években. 

1.15.2.4 Motorizáció 

A KSH és az önkormányzat adatai alapján a település motorizációja elmarad mind az 

országos, mind a JNSZ megyei átlagtól. Mindazonáltal Tiszaföldváron az 1000 főre eső 

személygépjárművek számának idősoros alakulása igazodik a JNSZ megyei és országos 

trendhez, de attól elmaradva.  
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1-67. ábra: A motorizáció alakulása területi összehasonlításban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

Tiszaföldváron 2001-től (166szgk/1000fő) 2009-ig (221szgk/1000fő) folyamatosan nőtt az 

ezer főre jutó személygépkocsik száma, majd a 2012. évi (219szgk/1000fő) mélypont után 

ismét növekedni kezdett és 2014-re elérte a 233szgk/1000fő értéket. Ugyanezen években 

az országos, illetve a JNSZ megyei mutatók hasonló mértékben változtak, azaz 

Tiszaföldvár lemaradása és annak mértéke konzerválódik. 

1-43. táblázat: Regisztrált gépjárművek száma gépjárműadó kategóriánként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata 

1.15.2.5 Parkolás 

Jelenleg nincs parkolási díjfizetési kötelezettség a városban, de bevezetése a 

városfejlesztési projekthez kapcsolódóan elképzelhető. 

 

Gépjárműadó 

kategóriánként
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Moped, 

4 kerekű segédmotoros 

kerékpár

0 0 0 0 0 0

Személygépkocsi 2574 2525 2503 2467 2450 2496

Tehergépkocsi 338 344 360 352 353 342

Autóbusz 15 12 11 10 8 9

Vontató 4 5 4 3 4 10

Motorkerékpár 148 151 144 154 158 171

Pótkocsi 328 327 333 345 361 375

Utánfutó 66 51 39 35 29 23

Lakókocsi 2 2 2 2 2 1

Lassújármű 0 0 0 0 0 0

Összesen 3475 3417 3396 3368 3365 3427
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Fontosabb / nagyobb kiépített parkolók  

Közterületen található parkolók: 

 Virág út 5. számú ingatlan előtti területen 14 db – buszpályaudvar mellett 

 Ószőlő Fő út 38/a Kertvárosi úti oldalában 3 db - 2. számú házi gyermekorvosi 

rendelő; 

 Nefelejcs úton a Kossuth L. út 136. számú ingatlan oldalában 9 db - Coop ABC; 

 Nefelejcs úton a Kossuth L. út 193. sz. ingatlannál 5 db – Taverna étterem és 

pizzéria; 

 Kossuth L. út 136. számú ingatlan előtt 8 db – Coop ABC; 

 Strand út 25. sz. ingatlan előtt 20 db – Tiszaföldvári Gyógyvizű Strandfürdő és 

Kemping parkolója; 

 Kossuth Lajos út 191. számú ingatlan mögötti közterületen 10 db; 

 Virág út 2. számú ingatlan Kossuth L. úti oldalában 10 db – Spencer Bistro; 

 Kossuth L. út 116-120. számú ingatlan előtt 5 db - Kossuth Lajos Általános Iskola; 

 Kossuth L. út 122. sz. ingatlannál 15 db – Hajnóczy József Gimnázium; 

 Kossuth Lajos út 42. sz. ingatlan Kígyó úti oldalában 7 db – Római Katolikus 

Templom; 

 Kossuth Lajos út 68. számú ingatlan előtt 10 db – Oázis ételbár előtt 

 Kossuth Lajos út 90. számú ingatlan előtt 6 db – Régi bútorbolt előtt 

 Kossuth Lajos út 169/A. számú ingatlan előtt 6 db – Olajfa Patika 

 Kossuth Lajos út 177. számú ingatlan előtt 4 db – Írisz Papír és írószer bolt; 

 Orgonás út 2. számú ingatlan előtt 4 db – Városi Bölcsőde; 

 Malom út Piac csarnok környezetében 32 db; 

 Baross krt. 109-111. számú ingatlan előtt 15 db Idősek Otthona; 

Magáningatlanon található parkolók: 

 Kossuth Lajos út 136. számú ingatlan területén 6 db – Coop ABC; 

 Kossuth Lajos út 165. számú ingatlanon 22 db – Központi Orvosi Rendelő; 

 Szondy Vezér út 30. számú ingatlan udvarán 12 db – 1. számú háziorvosi rendelő; 

 Bajcsy-Zs. út 2. számú ingatlan udvarán 10 db – Tiszaföldvári Polgármesteri 

Hivatal; 

 Ószőlő Fő út 75. számú ingatlan területén 10 db – Volt Szőke ABC; 

 Mártírok út 1. - Penny Market 45 db; 

A felsorolt parkolóhelyek kihasználtsága napközben átlagosnak mondható, parkolási 

problémák nem mutatkoznak, azonban az oktatási, nevelési és közszolgálati intézmények 

környezetében található parkolók időszakosan túlzsúfoltak.  

További kiépített parkolóhely igény 

 Kossuth Lajos Általános Iskola - Kossuth L. út 116-120. (hétköznap reggeli és 

délutáni órákban) 

 Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium - Kossuth L. 

út 122. (hétköznap reggeli és délutáni órákban) 

 Vadárvácska Óvoda – Kossuth L. út 124. (hétköznap reggeli és délutáni órákban) 
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 Magyar Posta Zrt. épülete előtt - Kossuth Lajos út 167. (munkanapokon, egész 

nap) 

 Piactér környezetében (Malom út, Nefelejcs út, Szegfű út). (piacnapokon: szerdán 

és szombaton a reggeli órákban) 

 Kossuth Lajos út 191. számú ingatlan mögötti területen – OTP Bank épülete 

mögött (A Kossuth Lajos út 191. számú ingatlanban található az OTP Bank fiókja, 

mivel a Kossuth Lajos út ezen szakaszán nincs kiépített parkoló, és a tervezett 

körforgalmi csomópont miatt a jövőben sem lehet megoldani a parkolási 

lehetőséget, ezért az épület mögötti területen célszerű azt megoldani. 

 Kossuth út 140. szám alatt működő üzlethelység előtti területen. (nyitvatartási 

időben) 

A parkolóhelyek bővítése – az igényekből levezethetően – szükséges Tiszaföldváron, 

melyre vonatkozó elképzeléseket, terveket tartalmazza a 2015-ben elkészült Tiszaföldvár 

Városközpont Környezetalakítási Javaslat. 

1.15.2.6 Áruszállítás 

Áruszállítási szempontból nincs igazán jelentős cég a városban, ezért a településen belüli 

áruszállítás mértéke nem jelentős, problémát nem okoz. A Tiszaföldvárt elkerülő 442. sz. 

főút lehetőséget ad a nem céljellegű teherforgalomnak a belterület elkerülésére, de ennek 

ellenére mégis sok 3,5 tonna össztömeg fölötti gépjármű vezetője választja a belterületi 

útszakaszt, mert egyrészt rövidebb útvonalat biztosít a 44. sz. főút és a Tisza-híd 

elérésében, másrészt a 442. sz. főúttal szemben ezen, több belterületet érintő szakasz 

használata nem díjköteles. A 442. sz. főút Martfű – 44. sz. főút szakasza díjköteles a 3,5 

tonna össztömeg fölötti gépjárművek számára. 

Elsősorban a tiszaföldvári székhelyű, árufuvarozással, szállítmányozással foglalkozó 

Nagy és Társa Kft. általi forgalom említhető meg, mely cég a 442. sz. főút mellett, a 

vasútállomásnál helyezi el kamionjait. A cég járművei azonban a belterületi fő- és lakó 

utakat nem használják, ezért közvetlen problémát nem jelentenek. 

A tervek szerint a Mártírok út melletti Téglagyár helyén a CLUB Casablanca Kft. 

logisztikai-raktározási telephelyet épít 2016-ban, azaz a 442. sz. főút és a majdani raktár 

közötti útszakaszon a teherforgalom növekedésével kell számolni. 

1.15.3 Közösségi közlekedés 

1.15.3.1 Autóbuszos közösségi közlekedés 

Autóbuszos infrastruktúra 

Tiszaföldvár új autóbusz pályaudvara a település funkcionális központjában, a Kossuth 

Lajos út / Virág u.- Mártírok u. kereszteződésben épült fel 2014-ben. Az ÉAOP-3.1.4./A-

11-2012-0002 azonosító számú, 304.110.962,- Ft nettó összköltségű projekt keretében 

egy korszerű, európai színvonalú buszpályaudvar létesült. A pályaudvar földszint + tetőtéri 

galéria elrendezésű, összesen 256,07 m2 alapterülettel, két esővédő tetőfelépítménnyel 

kiegészítve. A peronsziget körül helyezkedik el 4 db buszállomás. 
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Az épület erős és gyengeáramú hálózatainak építése során - Informatikai hálózat, TV 

antenna hálózat, Volán utas tájékoztató rendszer, Vagyonvédelem, Betörésjelző rendszer, 

Videó megfigyelő rendszer került telepítésre. 

Az épületben jegy- és bérletpénztár, kereskedelmi üzlethelyiségek és utastájékoztatási 

rendszer került kialakításra. A GPS alapú forgalomirányítási rendszer folyamatosan 

aktualizált menetrendi információkat biztosít. 

Kiépítésre kerültek továbbá gyalog és kerékpáros átkelőhelyek, melyek biztonságossá 

teszik a nagy forgalmú csomópontot. A projekt 286 m elválasztás nélküli gyalog-és 

kerékpárút építését is magában foglalta, mellette zárt csapadékvíz elvezető rendszer épül 

felszíni folyókával. Ez az új kerékpárút szakasz az autóbusz pályaudvart köti össze a már 

meglévő helyi kerékpárúttal. A létesítménynél 14 db parkoló és kerékpártárolók is 

létesültek. Helyi buszjárat megállója is helyet kapott az új buszpályaudvaron, így a helyi 

közlekedés minősége is javult. 

Helyközi és távolsági autóbusz közlekedés 

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Jászkun Volán Zrt. 

látja el, a közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Jászkun Volán Zrt. az 

Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 

(KMKK Zrt.) egyik alapítója. 

Tiszaföldvárt érintve: 

a megyeszékhely, Szolnokkal napi 36 járat közlekedik 3:11 és 21:14 között, legalább 

óránként van közvetlen járat Szolnokra; Szolnokról 37 járat közlekedik 5:01 és 23:02 

között, legalább másfél óránként van közvetlen járat Tiszaföldvárra; 

 Szegedre – Szolnok/Jászberény/Gyöngyös/Parád felől egy-egy járatpár közlekedik 

120 km 2 óra 20 perc,  

 Szolnok - Békéscsaba 1 járatpár közel hasonló utatási paraméterekkel,  

 Kecskemétre Martfűről 3 járatpár 80 km 2 óra menetidő (egyes járatok a 

Mercedes-gyár munkarendjéhez igazodnak) 

Budapestre és Debrecenbe nem közlekednek közvetlen járatok. 

Helyközi járatok Tiszaföldvár fő közlekedési útján (Kossuth L. út, Ószőlő – Ókincsem -

Kurázsi Fő út) haladnak és állnak meg 7 pár megállóhelyen (1. Városháza; 2. ÖMV kút; 3. 

Vasútállomás elágazás – buszpályaudvar; 4. Orvosi rendelő, 5. Ószőlők; 6. Homok, 

vasútállomás elágazás; 7. Cibaki határ). A helyközi járatok által használt megállóhelyek 

alacsony színvonalon kiépítettek. Többségük buszöböllel ellátott, de burkolatuk sok 

helyen rossz minőségű.  Csak néhánynál van fedett váró kiépülve, a többségnél 

szemétgyűjtőn kívül más nincs elhelyezve. Van olyan megállóhely is, melyhez nem vezet 

járda sem, s jelzett gyalogátkelő sincs. A megállók többsége gyalogos szempontból 

közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek. 

Helyi autóbusz közlekedés 

A helyi közösségi közlekedést, közszolgálati szerződés keretében az N-R-A BUSZ Kft. 

látja el 2013 jan. 28.-tól, 2018. január 27.-ig.  
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Az érvényes menetrend szerint az egy helyi viszonylaton munkanapokon, hétfőtől 

péntekig, illetőleg szombaton közlekedik autóbusz. A munkanapi 9 járat helyett 

szombaton csak 5 járat (csillagozva) közlekedik. A járat indulási időpontjai a Homok 

vasútállomástól 5:00 - 6:00* - 6:55 - 8:42* - 10:10* -12:40 - 14:15* - 16:00 - 16:54*, azaz 

mintegy egy-másfél óránként elérhető a helyi járat, amely egyfajta, váltottirányos 

körforgalmat leírva érinti a város fontosabb közéleti részeit. Menetideje átlagosan 50-60 

perc között változik. A körjárat jellege nem szerencsés, mert így a viszonylat jellegéből 

fakadóan vannak a városnak olyan lakóterületei ahonnan hosszabb rágyaloglási idővel 

érhető csak el egy-egy megállóhely, ezért is viszonylag alacsony a járatok kihasználtsága. 

Jellemzően az iskolába járó korosztály használja reggel és délután, míg az idősebb 

korosztály kevésbé. Ezért napközben és hétvégenként a kihasználtság nem jelentős, míg 

vasárnapokon az autóbusz közlekedés szünetel. Az iskolaszüneti nyári időszakban még 

alacsonyabb a kihasználtsága. A Tiszaföldvári vasútállomásra érkező vonatok közül 

csupán a 9.20 és 13.20-kor érkező, Szolnokra közlekedő személyvonathoz, illetve a 

17.20-kor érkező, Budapestre és a 17.35-kor érkező, Hódmezővásárhelyre közlekedő 

gyorsvonathoz van közvetlen autóbusz kapcsolat. A helyi járat indulása alkalmazkodik a 

vonatok beérkezéséhez. 

A helyi járat sűrítése főleg a városba érkező vonatokhoz igazodóan lenne szükséges, de 

ennek jelentős anyagi vonzata van, ugyanakkor a meglévő egyes megállóhelyek 

áthelyezése átgondolandó lenne, továbbá azok számának bővítése is. A helyi járat 

jelenleg 27 megállóhelyen áll meg, a viszonylat kijelölés jellegéhez igazodva 

megállópárok is vannak egyes útszakaszok mentén. 

A körforgalmi járat alapvetően a város fő közlekedési útján, a Kossuth Lajos úton halad, 

de érinti az új autóbusz pályaudvart, a Tiszaföldvár és Homok vasútállomásokat, 

biztosítják a kapcsolatot a városközpont és külső városrészek, valamint a Polgármesteri 

Hivatallal is. 

Az utazás biztosítási díját is magában foglaló helyi személyszállítási díjak 2014. 

december 04.-től: vonaljegy 100 Ft, teljes árú bérlet 2660 Ft, kedvezményes bérlet 950 Ft; 

Az önkormányzat évente kb. 5 millió Ft támogatást nyújt a szolgáltatónak, aki ezt 

felhasználja a lakosságnak szociális alapon adható kedvezményes bérletek 

megvásárlásához. 

1.15.3.2 Vasúti közlekedés 

A települést érintő vasútvonalak, hálózati kapcsolatok 

2015-ben volt 130 éve, hogy 1885-ben kiépült a Tiszaföldvárt is érintő, Tiszatenyő-

Kunszentmárton vasútvonal, melyet később Makóig meghosszabbítottak. A 130 éve épült 

vasútvonal a 130-as jelzésű, Szolnok-Hódmezővásárhely-Makó vasútvonal. Bár a vonatok 

Szolnokig közlekednek, a vonal Tiszatenyőnél kezdődik, itt ágazik ki a 120-as számú 

Budapest–Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza-vasútvonalból. A vasútvonal, a 

megyeszékhelyet, Szolnokot köti össze a Csongrád megyei Makó városával, érintve 

nagyobb városként, fontosabb vasúti csomópontként Szajolt, Martfűt, Kunszentmártont, 

Szentest, Hódmezővásárhelyt. A regionális szerepű vasútvonal észak-déli irányban halad 

a Tisza bal partja mentén. A 130-as számú vasútvonal végig egyvágányú, s nincs 

villamosítva, ezért motorvonatok közlekednek rajta. Az engedélyezett sebesség 80 km/h a 

teljes szakaszon. 
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Vasúti szolgáltatás 

Tiszaföldváron vasútállomáson, egy átlagos munkanapon, a 2014/2015. évi menetrend 

alapján – valós utazási alternatívát jelentő - 25 személyszállító vonat áll meg, a Szolnok – 

Szentes viszonylaton közlekedő vonatok révén. Ezen vonatok közül csupán 3 esetében 

kell Tiszatenyőn átszállni. A Tiszaföldvár – Szolnok közötti 37 km-es távolság 44 perc 

alatt tehető meg. A városból Szolnok az első járat 4:31-kor indul, majd 7:21-ig óránként, 

onnan pedig kétóránként – 13:21 és 15:21 között óránként - indulnak vonatok, egészen 

21:21-kor induló utolsó járatig. Szolnokról visszafelé az első vonat 4:45- kor, az utolsó 

22:30-kor indul, míg a köztes időben hasonló járatsűrűség van, mint a megyeszékhely 

irányában. Alapvetően a mind Szolnok, mind Szentes városa kedvező feltételekkel 

elérhető vasúton, köszönhetően a jól kiszámítható ütemes menetrendnek. 

Tiszaföldvárt Budapesttel egyetlen, közvetlen járatpár köti össze. A Szentes felől érkező, 

átszállás nélküli vonat, reggel 6:21-kor indul és 2 óra 11 perc alatt teszi meg a 137 km-es 

távolságot. A fővárosból vissza 17:35-kor indul a vonat. A közvetlen, átszállás nélküli 

járatpár mellett, Szolnok kiváló vasúti elérhetősége révén mind a főváros, mind Debrecen 

vasúti elérhetősége megfelelő, ugyanakkor ez csak átszállással megoldható. 

A Tiszaföldvártól délre fekvő nagyobb városok közül Hódmezővásárhely csak szentesi 

átszállással érhető el, míg Szeged eléréséhez két átszállás (Cegléd felé csak egy 

átszállás kell) szükséges, igaz a lehetőségek széles skálájával, mert Szentes-

Hódmezővásárhely, vagy Szentes-Kiskunfélegyháza átszállás is számításba vehető. 

Mindenesetre Szeged vasúti elérhetősége összességében kedvezőtlen a több átszállási 

szükséglet miatt, illetőleg az utazási idő hosszúsága miatt. 

 

A vasútállomás elhelyezkedése, megközelíthetősége 

Tiszaföldvár városának egy vasútállomása és egy vasúti megállóhelye van. Tiszaföldvár 

háromvágányos állomása a város nyugati szélén, közvetlenül a 442. sz. városi elkerülő út 

mellett helyezkedik el, a Mártírok út végén. A felvételi épület földszintes, ahol a 

személyforgalom, (gépi) menetjegykiadás történik, és itt van a forgalmi szolgálat is. A 

vágányok között aszfaltozott peronok vannak, melyek megközelítése csak a vágányokon 

átjárva lehetséges. A vasútállomás elérhetősége a város központja felől a Mártírok útján 

történik, de megállója van itt a helyi buszjáratnak is, melynek menetideje igazodik a 

vasútközlekedéshez, továbbá kerékpártároló is hozzáférhető. A vasútállomáshoz tartozó 

egyik rakodóterületet egy helyi vállalkozó bérli a vasúttól. 

Tiszaföldvár vasúti megállóhelye, Homok néven a Tiszaföldvári vasútállomástól délre van, 

mintegy 3 km távolságra. A megállóhely szintén közvetlenül a 442. sz. városi elkerülő út 

mellett helyezkedik el. A megállóhelyhez tartozó épület kicsi, elhanyagolt, romos állapotú, 

a kapcsolódó üzemi terület pedig gondozatlan. Menetjegykiadás, forgalmi szolgálat nincs. 

A peron sínkorona szintig feltöltött, lemeszelt szegélyű betonaljakkal szegélyezett. A 

vasúti megállóhely elérhetősége a városközpont felől a Döbrei János úton, vagy 442. sz. 

úton történik, de végállomása van itt a helyi buszjáratnak is. 
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Problémák 

Jelenleg a vasútállomás és vasúti megállóhelyek létesítményeinek és környezetének 

leromlott állapota, és városszéli fekvése általi rossz elérhetősége, valamint az egyetemi 

városok (Budapest, Debrecen, Szeged) kedvezőtlen elérhetőségi feltételei a legnagyobb 

gond. Az utazóközönség vasúti közlekedéshez kapcsolódó negatív komfortérzete az 

autóbusz (új buszpályaudvar, megfelelő kapcsolatrendszer és ellátás) irányába mozdítja 

az utazásokat. 

1.15.4 Kerékpáros közlekedés 

Jelenlegi helyzet 

Tiszaföldvár kiterjedt belterülete miatt igazi kerékpáros város, ennek ellenére kerékpárút 

hálózata gyéren kiépített. A teljes hossz nem éri el a fél kilométert és gyakorlatilag a 

Kígyó utca és a Rákóczi út között található az 1. sz. városrészben. Közös gyalogjárda és 

kerékpárút már jóval kiterjedtebb, közel 3 km.  

Az oktatási intézmények elérése esetenként nem biztonságos, annak ellenére, hogy a 

város úthálózatának gépkocsi forgalma (a főbb utak kivételével) nem erős, az 

intézmények szükségesnek érzik a hiányosságok pótlását.  

1-44. táblázat: Kerékpárutak Tiszaföldváron 

 helye hossza 

kiépített kerékpárutak Kígyó út – Rákóczi út között 476 m 

kijelölt kerékpár-sáv  - 0 km 

közös gyalogos-kerékpárút 

Virág út (Malom út csatlakozásától) – 

Kossuth L. út – Ószőlő Fő út – Ókincsem 

Fő út (Ókincsem II. út csatlakozásáig) 

2792,2 m 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata  

 

A meglévő kerékpár-tárolók helye, kapacitása: 

 Tiszaföldvári autóbusz állomás: 20 db 

 Kerékpárút mentén (üzletek előtt): 

 Kossuth L. út 201. - 5 db 

 Kossuth L. út 184. – 5 db 

 Kossuth L. út 200. - 5 db 

A kerékpárút kiépítést igénylő legfontosabb (út)szakaszok: 

4633. jelű országos mellékút Martfű – Tiszaföldvár - Cibakháza településeket összekötő 

hivatásforgalmi kerékpárút kiépítése indokolt, mely projekthez rendelkezésre áll a 

szükséges terv. A 9329 m hosszú, tervezett kerékpárút csatlakozna egyrészt északon a 

Szolnok - Martfű településeket összekötő, kiépült kerékpárúthoz, másrészt a Tiszaföldvár 

Kígyó út - Ókincsem Fő út között megépült útszakasz folytatásaként kerülhetne 

kivitelezésre Cibakháza irányában. Ezen túlmenően a belterületen a Kígyó út és Deák 

Ferenc út között meglévő kerékpárút szakasz felújítása indokolt.   
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Értékelés 

Összefüggő térségi kerékpárút hálózat kialakítása lenne a cél, mert a meglévő városi 

szakasz bár elégséges a leglátogatottabb közintézmények, üzletek eléréséhez, de a 

szomszédos települések elérést biztosító hivatásforgalmi kerékpározás feltételei 

hiányoznak. A belterületi kerékpározás az alacsony forgalmú lakóutcákon biztosított, 

külön kerékpárút vagy kerékpársáv csak ott indokolt, ahol ezt a nagy járműforgalom miatt 

a forgalombiztonság indokolja. 

1.15.5 Gyalogos közlekedés 

Infrastruktúra 

A településen a gyalogosok közlekedését kiépített járdák biztosítják, azonban a 

járdahálózat kiépítettsége korántsem teljes, hiszen részben a szűk közterület 

szabályozási szélesség, vagy az elmaradt kiépítés miatt egyes útszakaszok mentén csak 

egy oldalon, vagy egyáltalán nincs kiépített járda. A város belterületét átszelő, 

legjelentősebb főútja mentén is több olyan szakasz van, ahol csak egyik oldalon van 

kiépített járda. Kiépített gyalogjárdák összes hossza 70,575 km, melyek átlagos 

szélessége 0,8 m.  

A gyalogosok biztonságát növelő forgalmi építmények, pl. jelzőlámpás csomópont, vagy 

gyalogos felüljáró nem található a városban. 

Leginkább hiányzik a kiépített járda a Kurázsi Fő úton a Kürti út becsatlakozásától 

Cibakháza irányában, ahol jelenleg egyik oldalon sincs járda. A tervezett gyalogos- és 

kerékpárút éppen ezen a szakaszon épülne meg, amennyiben megfelelő támogatáshoz 

jut az önkormányzat. 

Meglévő kijelölt gyalogátkelő helyek (12 db): 

 Kossuth L. út 59. számú ingatlan előtt (Kollégium épülete) 

 Kossuth L. út 107. számú ingatlan előtt (Kígyó Patika) 

 Kossuth Lajos úton a buszpályaudvar épülete előtt  

 Kossuth L. út 191. számú ingatlan előtt 

 Kossuth L. út 184. számú ingatlan előtt 

 Ószőlő Fő út 3. számú ingatlan előtt 

 Ószőlő Fő út 27. számú ingatlan előtt 

 Mártírok úton a Kossuth L. út 191. számú ingatlan oldalában 

 Virág úton, a Virág út 1. számú ingatlan előtt  

 Virág út, Malom út, Kossuth út (Szerviz úti szakasza) kereszteződésében 3 db 

Igények, forgalmi jellemzők 

A gyalogosok közlekedésbiztonságának növelése érdekében további gyalogátkelőhelyek 

létesítése tervezett, melyek helyét és kialakítását a Városközpont Környezetalakítási 

Javaslat tartalmazza. 

 Kossuth Lajos út 161. számú ingatlan előtt 

 Kossuth Lajos út 167. számú ingatlan előtt (Magyar Posta Zrt. épülete) 

 Kossuth Lajos út 179. számú ingatlan előtt 

 Kossuth Lajos út 187. számú ingatlan előtt 

 Kossuth Lajos út 96. számú ingatlan előtt 
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 Kossuth Lajos út 116-120. számú ingatlan előtt 2 db 

 Kossuth Lajos út 122. számú ingatlan előtt 

 Kossuth Lajos út 128. számú ingatlan előtt 

 Malom út Nefelejcs út kereszteződésében 4 db 

 Nefelejcs út Sas út csatlakozásánál 2 db 

 Nefelejcs út Kossuth L. út kereszteződésében 3db 

 Nefelejcs út Kossuth L. út és Mártírok út közötti szakaszán 2db  

 Nefelejcs út, Mártírok út, Orgonás út kereszteződésében 3 db 

 Mártírok út Lehel út kereszteződésében 2 db 

Tiszaföldvár belterületének nagy kiterjedése miatt, illetőleg a helyi buszjárat által „fehér 

foltként” hagyott területek okán a helyi lakosság szükségszerűségből sokat gyalogol, vagy 

magas arányban használ kerékpárt, gépjárművet. 

1.15.6 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos megállapítások 

A közösségi közlekedés kiegészítő alternatíváját jelenthetné a helyi személyszállítási 

szolgáltatás (pl. iskolabusz, falubusz, taxi). Sajnos ezek a kiegészítő személyszállítási 

szolgáltatások nem elérhetők a városban, de a martfűi gyárak saját szervezés keretében 

szállítanak tiszaföldvári dolgozókat. A város területén sok, a közforgalom elől elzárt, 

használaton kívüli út található, melyek szerepét, közúthálózatba történő beillesztését felül 

kell vizsgálni. 

A vízi és légi közlekedés Tiszaföldvár esetében nem releváns. 

1.16 Közművesítés 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) és Tiszaföldvár Város Önkormányzata 

között létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a TRV Zrt. végzi az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező víziközművek üzemeltetését, és látja el a közműves 

ivóvízellátást és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatást a 

városban. 

1.16.1 Víziközművek 

A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai 

az üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi 

problémáinak rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai 

országokhoz viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a 

vízbázisvédelem szempontjaira is figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő 

víziközmű szolgáltatási struktúra, díjrendszer kialakulása.  

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz 

hasznosítás) 

Ivóvíz, vízbázis  

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvízminőségű, az ásvány- és 

gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú 

vízbázisok esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot, 

védőövezetet kell kijelölni. Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.  
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Tiszaföldvár közigazgatási területén lévő vízbázisokat kijelölő védőidomoknak felszíni 

vetületei nincsenek, ezért nincs sérülékeny vízbázis, illetőleg védőövezet kijelölése nem 

szükséges. Csupán a belterület határát nem túllépő becsült védőterület és becsült 

védőidom került megállapításra26. 

 

Ivóvízellátás, vízminőség  

Tiszaföldvár teljes körűen kiépített vízmű rendszerrel és hálózattal rendelkezik. A 

települési ivóvíz-ellátást a helyi vízmű-kutak biztosítják, melyek kapacitása hosszú távon 

képes kielégíteni az igényeket. A városban kiépült hálózat részben körvezetékes, részben 

ágvezetékes hálózatként üzemel. Az elosztóhálózat hossza, bekötővezetékkel együtt 91 

816 m. A hálózat bővíthető, alkalmas új fogyasztók fogadására. 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) és Tiszaföldvár Város Önkormányzata 

között bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a TRV Zrt. végzi az víziközművek 

üzemeltetését, látja el a közműves ivóvízellátást és a közműves szennyvízelvezetési- és 

tisztítási közszolgáltatást a városban. (Üzemeltető: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. - 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemigazgatóság 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) A 

vízműtelep helye: Tiszaföldvár, Ószőlő Fő út 23. Egyéb víz közmű létesítmények: 450 

m3–es víztorony (Hrsz.:1819). 

Egy 2014. augusztusi felmérés és a kiadott vízjogi engedélyek alapján Tiszaföldvár 

vízellátó kútjai a következők: 

 I./1. sz. v. 1. sz. kút – (K-52 tartalék, üzemen kívül, 3387 hrsz. eltömedékelt a 

Tiszazug Ivóvízminőség-javító Projekt keretében, 

 sz. kút – (K-54, külterület, 099/4 hrsz.) 

 sz. kút – (K-56, külterület, 099/4 hrsz.) 

 II/1. sz. v. 4. sz. kút – (B-60, belterület, a 3387 hrsz. alatt – Petőfi úti kútcsoport, 

felújítva a Tiszazug Ivóvízminőség-javító Projekt keretében) 

 II/2. v. 5. sz. kút – (B-63, belterület, a 3387 hrsz. alatt – Petőfi úti kútcsoport, 

felújítva a Tiszazug Ivóvízminőség-javító Projekt keretében) 

 II/3. v. 6. sz. kút – (B-64, belterület, a 3387 hrsz. alatt – Petőfi úti kútcsoport) 

 sz. kút – a Tiszazug Ivóvízminőség-javító Projekt keretében létesült, külterület 

099/4 hrsz. 

 Termálkút – B-46, belterület, hrsz. 262; 

A kutak maximális kapacitása 2660 l/p. 

Napi átlagos vízigény 1500 m3/nap, mely nyáron elérheti a 2200-2300 m3/nap mértéket. 

A szolgáltatott víz mennyisége  

 háztartás, üdülők: 282 163 m3/év 

 gazdálkodók, intézmények: 30 586 m3/év 

A szolgáltatott víz mennyiség maximuma 2012-ben volt 394 500 m3/év, tehát markáns 

csökkenés tapasztalható a vízfogyasztásban. 

                                                             
26 forrás: https://vgtszolnok.files.wordpress.com/2011/04/3_1_terkep_ivovizkivetelek_vedoteruletei_2_12.pdf 
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Tiszaföldvár közterületein kizárólag méretlen közkifolyók találhatók, számuk folyamatosan 

csökken. A 2000 évek elején működő 152 db közkifolyóból, 2014-re már csak 110 db 

maradt. A tűzcsapok száma 31 db. 

A „Tiszazugi Ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0002 azonosító 

számú projekt célja a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának biztosítása volt. 

A projekt keretében a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (tagjai: 

Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Martfű, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, 

Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug) az érintett településeken ivóvízminőség-javító 

beruházást valósított meg. Az alkalmazott műszaki megoldások részben a saját 

vízbázisra alapoztak, a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, nyersvíz előírás 

szerinti állapotba hozatalát célozták. Tiszaföldváron, Martfűn és Öcsödön egy-egy új 

kúttal bővült a vízbázis, és sor került a vízkezelési technológia fejlesztésére is.  

1-68. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának (db) és a  a teljes 
lakásállományhoz viszonyított arányának változása   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

A vizsgált időszakban valamennyi tiszaföldvári lakás a közüzemi ivóvízhálózatba 

bekapcsolt volt, tehát 100%-os a rákötés aránya. A lakások számában mutatkozó, 2011. 

évi csökkenés az Homok városrész épületszanálását mutatja, de az ellátásban 

természetesen ez nem okozott problémát, hiszen a továbbra kielégíthető bármilyen 

lakossági ivóvíz-igény. 

A KSH által megadott 2014 évi 4690 db lakásbekötésével szemben az önkormányzati, 

2015 év végi tájékoztatás az alábbi megoszlást mutatja a bekötések tekintetében: 

 lakóingatlanok száma: 4887 db 

 közületek száma: 249 db 

 üdülők száma: 88 db 
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Termálvízhasználat 

A strandfürdő (Strand u. 25. hrsz.: 295/1) vízellátását 3 db mélyfúrású kút (K-46, K-65, K-

67) biztosítja. A strandfürdőben 1 db kültéri, feszített víztükrű, vízforgatós, 1133 m3-es 

úszómedence, 1 db 202 m3-es ülőpados gyógymedence, 1 db 230 m3-es ülőpados 

gyógymedence, 1 db 129 m3-es ülőpados gyógymedence, 1 db 44 m3-es szabálytalan 

alakú gyógymedence és 1 db 9,6 m3-es, vízforgatós gyerekmedence található. A 

gyógymedencék vízellátása, továbbá a vízforgatós medencék felmelegítése és hőntartása 

a B-46 jelű termálkútból történik. A szociális vízigényeket (zuhanyzók, lábmosók, WC), 

medencék takarítását, valamint a vízforgatós medencék feltöltését, vízpótlását, szűrő 

mosatásokat hidegvizes kutakról biztosítják. 

A termálvíz energetikai célú felhasználására korábban volt példa, mégpedig egy 2007-ben 

kötött üzleti megállapodás alapján. Ez alapján a hévízkút kísérőgázával villamos- és 

hőenergia termelésre került sor, mely három városi közintézmény gázfűtését helyettesítő, 

illetve azzal párhuzamosan is működő alternatív fűtését biztosította. Jelenleg csak a 

Tiszapack Kft. üzem épületénél használják fűtésre a termálvizet. 

A Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

2013 októberében kiadott végzésében kötelezést adott a ki a tiszaföldvári strandfürdőre 

vonatkozóan, mely szerint meg kell szüntetni a 30 0C fokot meghaladó hőmérsékletű 

termálvíz kibocsátást, továbbá korlátozni kell a hasznosítatlanul elfolyó víz mennyiségét. 

E kötelezés megoldása érdekében a képviselő-testület döntött egy hűtőtó létesítéséről, 

mely biztosítja a strandfürdő túlfolyó vizének hűtését és egyben a strandfürdő 

működéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély hatályban maradását. Az 

elkészült hűtőtó műszaki átadás-átvételére 2016. január 22-én került sor. 

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés 

Tiszaföldvár, a Tiszaföldvár - Szennyvízelvezetési Agglomeráció egyetlen tagja, ami a 

Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint, a 15-150 eLE, normál 

terület besorolású agglomeráció. 

Szennyvízgyűjtő hálózat 

Tiszaföldváron kiépített, elválasztott rendszerű csatornahálózatból 

 gravitációs rendszer: 71 906,7 m 

 nyomóvezeték rendszer: 10 465,5 m 

A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik. A bekötött 

lakások száma 2001-ben még csak 769 db volt, 2010-ben pedig 2730 db volt, ami 2014-

re 3668 db-ra emelkedett. Emellett 249 db közületi felhasználó is a hálózatra 

kapcsolódott. A város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 18,92%-át kötötték 

be, 2011-ben már 61,55%-át, ami 2015 végére már elérte a 76,8%-ot. A növekedés 

kizárólag a bekötések számának növekedéséből ered, mivel a város lakásszáma 

lényegében stagnált az elmúlt 15 évben. Az ellátott lakások száma több mint 3,5-

szeresére nőtt 2001 és 2010 között, majd a 2010-től a folytatódó fejlesztések 

eredményeképp tovább nőtt. Ilyen jelentős mértékű szennyvíz-rendszer fejlesztés volt a 

város Homok városrészt érintő, 2013-ban befejezett projekt. 
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1-69. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna-hálózatba) bekapcsolt lakások számának  
változása a teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 

Nem közművel gyűjtött szennyvíz  

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XI.29.) 

önkormányzati rendelete szól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról. 

Tiszaföldvár város földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme megkívánja, 

hogy az ingatlantulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanokon keletkező, s nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű begyűjtéséről és elhelyezéséről. A 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalommentes elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el. A 

közszolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi 2013. december 1-től. A 

szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye, kizárólag a 

Tiszaföldvár külterületi részén található szennyvíztisztító telep. 

Szennyvíztelep 

Tiszaföldváron saját eleveniszapos, totáloxidációs (mély, légbefúvásos, mikrobuborékos) 

rendszer került kiépítésre. A kivitelezés része volt a hiányzó irányítástechnika kiépítése. A 

település szennyvíztisztító telepe (Szigeti legelő, hrsz.: 0237/2) a város belterületétől 

északra található. A városban a szennyvíztisztító telep I. üteme, a csatornahálózat 

kiépítésével összhangban, 1985-ben létesült, akkor 600 m3/d kapacitással. A 

szennyvíztisztító telep kapacitása 2008-ban 1200 m3/d értékre (ami 1150 m3/d csatornán 

összegyűjtött és elvezetett, és 50 m3/d beszállított szippantott szennyvíz kezelését 

biztosítja) került bővítésre, mely érték már a Homok városrész csatornázása esetén 

keletkező szennyvízmennyiségek figyelembevételével került meghatározásra.  

A 2015-ös száraz szennyvíz csúcsmennyiség: 1200 m3/nap, míg a csapadékos 

szennyvíz csúcsmennyiség: 2694 m3/nap. A telep kihasználtsága hidraulikailag 

maximális, szerves anyag tekintetében nem éri el a maximális kihasználtságot, 

általonosságban kb. 60%-os a kihasználtsága. 
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A csatornahálózaton csak Tiszaföldvárról érkezik a telepre szennyvíz (372 600 m3/év – 

KSH, 2014), ugyanakkor „tengelyen” Tiszaföldváron kívül a környező településekről 

(Mezőhék, Mesterszállás és Törökszentmiklós) is érkezik szennyvíz (5900 m3/év, KSH, 

2014). A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) elvezetett összes 

szennyvíz mennyisége folyamatosan növekszik, igazodva a csatornahálózat, illetve az 

arra való rákötések számának bővüléséhez. A növekedés a 2010. évi 204 000 m3/év-hez 

képest meghaladja a 45%-ot. 

Tisztított szennyvízkibocsátás 

A szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba kerülnek. A tisztított 

szennyvizek biológiailag bontható szervesanyagot, növényi tápanyagokat és kisebb 

mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, 

sókat, fémeket, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is 

tartalmaznak. A szerves- és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen 

terhelését legnagyobb arányban a kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi 

ökoszisztémák ezeket az anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó 

vízhozama által biztosított hígulás mértékétől függően képesek tolerálni.   

A kommunális szennyvizek kibocsátása a telepen történt tisztítást követően az Ártéri-

csatorna befogadóba történik (Tisza 302+000; 6.260 fkm). 

Csapadékelvezetés 

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni 

vizeinek az elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, 

melynek 11. pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezet- és 

természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás. 

Csapadékvíz-befogadási lehetőségek: 

 a település észak-keleti határán az Ártézi csatorna, 

 a nyugati oldalon a Sulymos-Homoktói, valamint a Máté-éri mellékcsatorna, 

 a déli oldalon a Homoki csatorna, 

 a keleti oldalon a NK-XII-1 főcsatorna bal oldali szivárgója, amely a Harangzug I-c 
belvízcsatornába szállítja a vizet. 

Csapadékvíz-gyűjtők területi tagozódása: 

 Vízgyűjtő: Ártézi csatorna. Nagysága 284 ha, a levezetendő mértékadó vízhozam 
1173 l/s. 

 Vízgyűjtő: A 442. számú közlekedési úttól balra lévő terület. Befogadó a Sulymos-
Homoktói mellékcsatorna és a Máté-éri mellékcsatorna. Nagysága 232 ha, a 
levezetendő vízmennyiség 680 l/s. 

 Vízgyűjtő: A 442.számú közlekedési út, a belterület határa, a Szolnok-Szentes 
vasútvonal és a IV. öblözet határolja. Befogadó a Homoki csatorna. Nagysága 636 
ha. 

 Vízgyűjtő: A Szolnok-Szentes vasútvonal, az I. öblözet és a III. öblözet határolja. 
Befogadó a NK XII-1 baloldali szivárgója. Nagysága 100 ha, levezetendő 
vízmennyiség 274 l/s. 
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A belterületen csapadék által okozott nagykiterjedésű belvízzel nem kell számolni. A 

belterületen lévő csapadékvíz elvezető, illetve szikkasztó árkok hossza mintegy 180.000 

fm, ebből kb. 11.100 fm a 2013 és 2014. évi fejlesztések eredménye. A keletkező belvizek 

ezek által (felújítás, karbantartás, újak ásása) biztosított, a külterületen levő befogadók 

irányába. 

A közigazgatási területen 13 db kiépített csatorna húzódik, összesen 50.941 fm hosszon. 

A csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetője: Tiszaföldvári Városüzemeltető 

Nonprofit Kft.  

A település területén a csapadékvíz szikkasztó árkokban kerül elszikkasztásra. Az 

üzemeltető által közfoglalkoztatás keretében gyártott betonelemek felhasználásával 

szakaszos árokburkolás is történt 2015-ben a Malom úton a Virág út – Nefelejcs út közötti 

szakaszon, az Ókincsem I. úton, a Kurázsi úton. Továbbá megvalósult a Kinizsi krt. óvoda 

előtti szakasz burkolása és bekötése a Lehel úti árokba. 

Az elmúlt években sikerült a mélyebben fekvő, gyakran beavatkozást igénylő területek 

csapadékvíz elvezetését megoldani. Ezek a következők: 

1-45. táblázat: Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztés 2013-ban 

 
Nefelejcs 

út 
Kerékpár 

út 
Döbrei J. 

út 
Döbrei 
drén 

Megyei int. Összesen 

Zárt csatorna (m) 686,7 816,2 833,7   2 336,6 

Nyílt csatorna összesen (m) 917,8 536,7 3 046,7   4 501,2 

Nyomócső és drén (m)    2 486,8 1 176,1 3 662,9 

Összes megvalósult (m) 1 604,5 1 352,9 3 880,4 2 486,8 1 176,1 10 500,7 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

2014-ben megvalósult beruházás:  

Autóbusz pályaudvar környezetében valamint a kerékpárút folytatása részeként (Kossuth 

L. úton a Nefelejcs úttól a Virág útig, valamint a Virág úton a Malom útig) 609 m csatorna 

szakasz, 277 m padkafolyóka, valamint a rendszerhez tartozó 36 db víznyelő akna és 8 

db tisztító akna kiépítése történt meg. 

Problémás területek: 

A település déli részén, ahol a keskeny utak nem teszik lehetővé a szikkasztóárkok 

kiépítését nagyobb csapadékmennyiség esetén visszatérő gondokat okoz a csapadék 

elvezetése. Ezeken az utcákon csak zárt rendszerű csapadékelvezető rendszer 

kialakítására van lehetőség. 

 Podmaniczky út – kiemelten fontos a vízelvezetés megoldása az út nincs szilárd 
útburkolattal ellátva és nincs lehetőség szikkasztó árkok kialakítására sem. A 
fejlesztés megvalósítása prioritást élvez. 

 Virág út, Malom út és Bajcsy-Zs. út közötti szakasza – csak nagyobb mennyiségű 
csapadék esetén jelent problémát, mivel a szikkasztó árkok kapacitása nem 
elegendő ebben az időszakban. 

 Ezen felül problémás még a Döbrei János úttól északra eső területek csapadékvíz 
elvezetése.  
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Csapadékvíz hálózatra vonatkozóan figyelembe kell venni Tiszaföldváron a csapadék-

csatornák állagát, a vízelvezető képességét felül kell vizsgálni, szükség esetén tisztítani, 

illetve át kell építeni, valamint lehetőség szerint zárt csapadék elvezetést kell 

megvalósítani a nyílt árkok helyett, és a rendezetlen nyílt korszerűsítésre nem kerülő 

árkok folyamatos tisztításáról, profiligazításáról gondoskodni kell. Mindezek szükségesek, 

mert 

 a korábban kialakított árkok egy része a lakók által betemetésre kerültek, illetve 
rendszeresen hulladéklerakási célt szolgálnak, 

 a város területén kevés olyan árok van, amelyik az összegyűlt csapadékvizet 
elvezeti a városból, 

 az ingatlanokról összegyűlt csapadékvíz közvetlenül a közterületi szikkasztó 
árkokba van vezetve, ezáltal azok túlterheltté válnak, 

 az árkok menti fák levelei eltömődést okoznak az átereszeknél, 

 

Megvalósult / folyamatban lévő közműfejlesztések 2007-2014 között 

1-46. táblázat: Közműfejlesztések Tiszaföldváron 2007-2014 között 

Projekt neve Kivitelezés kezdete-vége 
Beruházási 
költség, Ft 

KEOP 7.1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás 
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár-Homok 
városrészén 

tervi előkészítés br. 34 475 998 

KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás 
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szennyvízcsatorna-hálózat építés Tiszaföldvár-Homok 
városrészen 

2012. júl. – 2013. szept. n. 712 500 000 

ÉAOP 5.1.2/D2-11 Belterületi bel- és csapadékvíz-
védelmi fejlesztések  
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Tiszaföldvár belterületi csapadékvíz-elvezetése  

2013.07.01 – 2013.12.29 br. 185 919 682 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

1.16.2 Energia 

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Tiszaföldváron az általános alkalmazott fűtési energiahordozó a földgáz. Az energiaellátás 

két módon történik: 

1. Földgáz 

Tiszaföldvár város földgázellátása a Döbrei úti felújított gázfogadó állomásról kiinduló 3 

bar nyomású gázhálózaton keresztül biztosított. A gázfogadó állomásra a kungyalui 

gázátadótól érkezik a nagyközép nyomású (8 bar) vezeték, mely itt csatlakozik a Mezőtúr-

Gyomaendrőd nagynyomású vezetékhez. 

A kiépült, 110,1 km hosszú (KSH, 2014) gázhálózat teljesen lefedi a város belterületét, 

azaz minden háztartás, egyéb fogyasztó hozzáfér a földgázhoz. A földgáz-szolgáltatást a 

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. végzi (4200. Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.). 

http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
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Az utóbbi években azonban visszatérés tapasztalható az alternatív (fosszilis) energia 

hordozókra, ami bár gazdaságilag indokoltnak tűnik, de a lég-szennyezettség 

szempontjából kedvezőtlen hatású. A földgáz-fogyasztók számának csökkenését mutatja 

az alábbi táblázat is. 

1-47. táblázat: Tiszaföldvár gázfogyasztóinak száma (db) 

 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 

Háztartási 3672 3697 3691 3686 3684 3638 3490 

Közületi 276 274 269 268 273 271 262 

Összesen 3948 3971 3960 3954 3957 3909 3752 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A 2007 és 2013 év végi adatok alapján közel 5%-os fogyasztószám csökkenés 

mutatkozik a városban. A fogyasztószám csúcs 2008 év végén volt. A közületi 

gázfogyasztók száma évről-évre hullámzik, de az utóbbi években itt is csökkenés 

tapasztalható. 

1-48. táblázat: Tiszaföldváron elosztott gázmennyiség (m3) 

 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2012.13.31 2013.12.31 

Háztartási 5 079 302 4 926 746 3 984 180 4 603 532 3 801 788 3 471 836 3 186 396 

Közületi 984 799 1 065 346 872 867 1 123 515 933 735 838 331 874 699 

Összesen 6 064 101 5 992 092 4 857 047 5 727 047 4 735 523 4 310 167 4 061 095  

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A gázfogyasztók számának csökkenésével párhuzamosan az elosztott gázmennyiség 

nagysága is csökkent a 2007 és 2013 év végi adatok szerint. Igaz a csökkenés mértéke 

sokkal nagyobb arányú, eléri a 33%-ot. Az egyharmadnyi összes csökkenést a háztartási 

fogyasztás 37,2%-os, és a közületi fogyasztás 11,2%-os csökkenése eredményezi. A fenti 

két táblázat is jól érzékelteti, hogy a háztartási gázfogyasztás jelentős mértékben 

csökkent, ami inkább az egyéb (fosszilis) energia hordozókra való áttérés okoz, mintsem 

az épületállomány hőtechnikai, fűtési rendszereinek modernizálása. 

Ami a fűtési rendszerek műszaki színvonalát jelenti, az elmúlt 10 év alatt épült épületeket 

kivéve avultak, energia pazarlóak. A meglévő lakás állomány mintegy 65–70%-a 30 évnél 

idősebb és többségük semmilyen jelentősebb felújításon nem esett át, így a hőtechnikai 

paraméterei messze elmaradnak a jelenleg érvényes előírásoktól. Ebből következően a 

fűtési energia, amely a teljes energiafogyasztás 60%-át éri el, egy átfogó program 

keretében legalább a felére csökkenthető (hőszigetelés, korszerű nyílászárók, korszerű 

fűtési rendszerek) lenne. 

Az utóbbi években számos közintézmények rekonstrukción esett át, ami mára már 

jelentős megtakarításokat eredményezett. 

2. Elektromos energia 

Tiszaföldvár villamos energiaellátását E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja a 

kiépített elosztó hálózatán keresztül. A város közigazgatási területén két, független 

betáplálású, 20 kV-os gerincvezeték halad keresztül (1. Martfű-Tiszaföldvár; 2. Nagyrév 

gerincvezetékek). Mindkét gerinchálózat megfelelő műszaki állapotú, keresztmetszetű.  

Valamennyi fogyasztói transzformátorállomás szabadvezetékes hálózatról üzemel, 

melyekről kisfeszültségű szabadvezetékes (szabadvezetékes, ill. kötegelt szigetelt 

szabadvezetékes) elosztóhálózaton keresztül történik a villamos energiaelosztás. A 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

208 

kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza 88,3 km (KSH, 2014). A városi 

buszpályaudvar fejlesztéséhez kapcsolódóan a Kossuth Lajos úton, a Szerviz úton, a 

Virág úton, a Malom úton található meglévő kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat 

elbontásra került és a 0,4 kV–os csupasz szabadvezeték helyett 1 kV-os földkábel 

létesült. 

A transzformátorállomások jellemzően oszlopállomások, de kiépítésre került építettházas 

is.  

A városban mindenhol biztosítható a villamos energiaellátás, azaz zárolt (ellátatlan) 

terület nincs. Az új fogyasztói helyek ellátásához a kiépült rendszer, a meglévő alállomás 

bővítése szükséges, melyhez adott esetben a meglévő 20 kV-os hálózatra csatlakozó új 

transzformátorállomás és kisfeszültségű hálózat létesítése is követelmény lehet. Az ilyen 

jellegű fejlesztések esetén műszaki megvalósíthatósági vizsgálat indokolt. 

Sajnálatos és egyúttal életveszélyes, hogy a város Homok részén egyre gyakoribb az 

áramlopás, mely ellen igen nehéz hathatós szolgáltatói vagy hatósági fellépés. 

1-49. táblázat: Tiszaföldvár villamosenergia fogyasztóinak száma (db) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Háztartási 5620 5598 5508 5442 5387 5344 5328 

Közületi 337 327 359 383 362 377 363 

Összesen 5957 5925 5867 5825 5749 5721 5690 

Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp 

A 2008 és 2014 évi adatok alapján közel 4,5%-os villamosenergia fogyasztószám 

csökkenés mutatkozik a városban, ami közel megegyezik a földgáz esetén tapasztalt 

csökkenéssel. A közületi villamosenergia fogyasztók száma évről-évre hullámzik, de az 

utóbbi években itt is csökkenés tapasztalható. 

1-50. táblázat: Tiszaföldváron elosztott villamosenergia mennyisége (1000 kWh) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Háztartási 12 099 12 314 11 739 11 686 10 951 11 010 10 862 

Közületi 6 405 6 098 5 706 5 917 5 904 5 620 6 141 

Összesen 18 504 18 412 17 445 17 603 16 855 16 630 17 003 

Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp 

A fogyasztók számának csökkenésével párhuzamosan az elosztott villamosenergia 

mennyiség nagysága is csökkent a 2008 és 2014 évi adatok szerint, bár 2012-től 

emelkedés mutatkozik a fogyasztás mennyiségében. A mennyiségi csökkenés mértéke 

nagyobb arányú, eléri a 8,1%-ot, mint a fogyasztószám csökkenése. A csökkenés mögött 

a háztartási fogyasztás magasabb arányú, 10,2%-os csökkenése mutatkozik. A fenti két 

táblázat azt mutatja, hogy a lakossági villamosenergia fogyasztás kismértékben csökkent, 

ami összefügg az energiatakarékos háztartási gépek és világítástechnikai eszközök 

térnyerésével. 
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Közvilágítás  

A belterület közvilágítása nemrég került korszerűsítésre, miáltal új lámpatestek biztosítják 

a város teljes körű, megfelelő közterületi megvilágítását. Problémát jelent a 

városközpontban (Kossuth út kezdetétől a Nefelejcs útig) az elavult, légkábeles 

közvilágítási rendszer, ezért e szakaszon is indokolt a közvilágítás korszerűsítése. 

A városi buszpályaudvar fejlesztéséhez kapcsolódóan a meglévő kisfeszültségű 

szabadvezetékes hálózat elbontása okán új, modern közvilágítási hálózat létesült, mely 

által megvalósult gyalogátkelőhelyek megvilágítása is. 

1-51. táblázat: Tiszaföldvár közvilágítási adatai 

Év 
A közvilágítás éves 

fogyasztása (kWh) 
A fényforrások száma (db) 

A fényforrások beépített 

teljesítménye (kW) 

2013 245 730 1404 58,34 

2014 287 499 1404 58,34 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Mivel a közvilágítási rendszer korszerűsítése előtti adatok nem állnak rendelkezésre, 

ezért a megtakarítási összehasonlítás nem adható meg.  

Fontos lenne azonban a közvilágítási lámpatestek sűrítése (kb. 80 db új lámpatest 

telepítésével), továbbá egyes helyeken a közvilágítási hálózat bővítése, kiépítése mintegy 

1200 m hosszban. 

Tiszaföldváron nincs kiépített távfűtő rendszer, s jövőbeni kiépítése sem indokolt. 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energia-

gazdálkodás lehetőségei 

Szoláris energia  

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet 

következtében beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet 

számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 

32 W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent. 

Napenergia felhasználása lassú növekedéssel megindult. Magáningatlanok esetében 

mind a napelemes áramtermelés (Háztartási Méretű Kiserőmű), mind a napkollektoros 

melegvíz-ellátás fokozatos elterjedésére lehet számítani.  

Napelemek telepítése révén Tiszaföldvár hét közintézményének megújuló energiával való 

ellátása valósult meg a KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0242 projekt révén. A mintegy 47 millió 

Ft összköltségű beruházás keretében összesen 202 db napelem került telepítésre az 

érintett közintézményeknél. További részletek az „Energiagazdálkodás” c. fejezetben 

találhatók. 

A napkollektorok beépítésének mennyiségéről nincs adat, mivel nem engedély vagy 

bejelentés kötelezett. 

Szélenergia – Vízenergia- Biomassza  

Tiszaföldváron szélenergia vízenergia biomassza felhasználásával energiatermelés nem 

folyik. Szélenergia alkalmazására a település megvizsgálható a J-N-Sz-mTrT ajánlott 

térségei alapján. (Lásd: 1.3.3 fejezet 1.20 ábra).  
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Geotermikus energia 

Fontos lenne a rendelkezésre álló geotermikus energia további energetikai célú 

felhasználása, például városi közintézmények hőellátására. Az ilyen célú felhasználásnak 

vannak előzményei, hiszen korábban (2007) egy üzleti megállapodás alapján a hévízkút 

kísérőgázával villamos- és hőenergia termelésre került sor. A Hidrogáz Kft. saját 

költségén kiépítette a gázleválasztót, a gázmotort, a gázelőkészítőt, valamint a gáz- és 

vízvezeték hálózatot, mely rendszer hűtővízzel biztosította a Vadárvácska Óvoda, a 

Hajnóczy József Gimnázium, valamint a Kossuth Lajos Általános Iskola gázfűtést 

helyettesítő, illetve azzal párhuzamosan is működő alternatív fűtését. Időközben a 

megállapodás keretfeltételeiben változások történtek, melynek következtében a felek 

között jogvita alakult ki, s emiatt a geotermikus energia felhasználás megszűnt. 

Mindemellett a helyi adottságok továbbra is alkalmasak a meglévő hévízkút jövőbeni 

energetikai célú hasznosítására. 

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzat közintézményeinek korszerűsítése prioritást élvezett az elmúlt évek 

során, éppen ezen közintézmények leromlott műszaki állapota, energiapazarló kiépítése 

okán. Az önkormányzat intézményeire energiahatékonysági felmérés  

Kiemelt fejlesztési célként fogalmazódott meg az energiaracionalizálás, minek érdekében 

– pályázati támogatás igénybevételével – több projekt is megvalósult. Ennek megfelelően, 

a hőenergia felhasználás tekintetében az intézmények korszerűsítése folyamatos zajlik, 

minek következtében érzékelhető már az energiaköltségekben a megtakarítás. 

2008-ban számos önkormányzati intézményben megvalósult a fűtési és a világítási 

rendszerek korszerűsítése. A beruházás az Oktatási Minisztérium által meghirdetett 

Szemünk Fénye - világítási és fűtéskorszerűsítési – Program keretében valósult meg az 

alábbi intézményekben: 

 Kossuth úti Óvoda - Kossuth út 124. 

 Homoki Általános Iskola - Döbrei út 133. 

 Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola - Mártírok út 86. 

 Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium - Kossuth út 
122. 

 Városi Művelődési Ház - Malom út 1. 

 Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola - Ószőlő Fő út 3-5. 

A meglévő fűtőtestek helyére minden intézmény esetében acéllemez lapradiátor került 

beépítésre. Az új radiátorokat termosztatikus radiátorszelepekkel és visszatérő 

radiátorszelepekkel látták el a kivitelezés során. 

Emellett megvalósult a nyílászárók cseréje is több tiszaföldvári közoktatási intézményben. 

Így került a programba a Kossuth úti Óvoda, a Belterületi Óvoda és a Homoki Óvoda. 

Ugyanakkor a projektből sajnos kimaradt három általános iskola (Homoki Általános Iskola, 

a Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola, a Malom úti Általános Iskola), ahol nem került 

sor a nyílászárók cseréjére. 

A fűtési költségek megtakarítása mellett a villamos energia költségek csökkentése is 

fontos szerephez jut az önkormányzati intézmények fenntartásában, működtetésében. 
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Ehhez a szándékhoz illeszkedett a napelemek telepítése hét városi közintézménynél. 

További részletek az „Energiagazdálkodás” c. fejezetben találhatók. 

A fentieken túlmenően szükséges lenne az önkormányzat tulajdonában lévő oktatási, 

igazgatási épületek energetikai korszerűsítése (hőszigetelés, nyílászáró csere). 

1.16.3 Elektronikus hírközlés 

Hírközlési rendszer 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely 

értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő 

hálózaton történő átvitelét, továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus 

hálózatok üzemeltetését végző, azt létrehozó, vagy arra szervezett, vagy arra létrehozott 

szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus hírközlés szolgáltatása alanyi jogú. 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet: 

 távközlési ellátás 

 műsorszórás, kábel tv ellátás 

A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH), melynek 6 területi 

igazgatósága van: Budapesti, Debreceni, Miskolci, Pécsi,  Soproni, Szegedi; 

Azt már régen megszokott, hogy bárhol az országban a három nagy mobilszolgáltató (T-

Mobile, Telenor, Vodafone) versenyez az ügyfelekért. Ma már azonban a többi távközlési 

szolgáltatásban is nagyon erős a verseny, és ez már vidéken is megmutatkozik. Szinte 

minden nagyobb városban lehet válogatni a különböző szolgáltatók között, akár internet, 

akár telefon, akár TV szolgáltatásokról legyen szó. 

A televízió szolgáltatások is mindenütt elérhetőek, hiszen a műholdas adásokat mindenütt 

lehet fogni, alapvetően három nagy szolgáltató van: UPC, Magyar Telekom (T-Home) és 

a DigiTV, de jelennek meg újabbak is. Nagyon sok településen, így Tiszaföldváron is van 

legalább egy kábeltévé szolgáltató is. A mobilszolgáltatók a város belterületén található 

víztoronyra (Malom u. 19. hrsz.: 1820) telepítették műszaki egységeiket, de található 

épített adótorony a Homokréti tanyánál (hrsz.: 0318/2) is. 

A kábeltévé szolgáltatók jó része már internetet és telefont is biztosít és mivel az ADSL 

alapú internet már a kisebb települések jó részén is elérhető, ezért internet terén is 

kiélezett a verseny. Persze a mobilinternet is egyre inkább alternatíva, de leginkább ott, 

ahol nincs vezetékes internet. Ugyanezeken a hálózatokon a vezetékes telefon is 

működik és bár ez egyre inkább teret veszít a mobil ellenében, sokan használják még. 

Távközlési hálózat 

A Tiszaföldvárt is kiszolgáló optikai kábel a Szolnok-Martfű-Szentes-Hódmezővásárhely 

hálózati szakaszhoz kapcsolódik. A kábel lényegében a 442.sz. főközlekedési út mellett 

halad a város központjától keletre. Az országos hálózathoz való kapcsolódást a Mártírok 

út mellett lévő központ biztosítja.  

Telefonhasználat 

Telefon szolgáltatások Tiszaföldvár területén a szolgáltatás típusa szerint csoportosítva:  

 VOIP telefon szolgáltatás:  

Fonio-Voip, Opennetworks  
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 CPS Carrier pre selection szolgáltatás:  

Cost Consulting, Amtel  

 Vezetékes telefon szolgáltatás:  

PR-TELECOM 

A város területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években fokozatosan 

csökkent, hiszen amíg 2001-ben még 33 db ilyen állomás volt a városban, addig 2014-

ben már csak 5 db. Mindez a mobilhálózat és a mobiltelefonok használatának 

elterjedésével függ össze. Ugyanakkor jogszabályi kötelezettség a nyilvános távbeszélő 

állomások fenntartása minden településen, azaz a további csökkenésükkel nem kell 

számolni. Az egyéni analóg távbeszélő fővonalak számának csökkenése szintén 

mobiltelefonok elterjedésének és versenyképesebb áruknak köszönhető. A KSH szerint 

2000-ben még 3158 db távbeszélő fővonal volt a városban, ami 2002-re 2807 db-ra 

csökkent. Innentől jelent meg az ISDN, ami már internet hozzáférést is biztosított, így 

kisebb felfutást történt 2004-re 2983 db lett. Az új technológiák előre törésével a fővonalak 

száma 2004-től ismét csökkent, 2014-ben már csak 2374 fővonalat tartottak nyilván. 

A hálózat az 56-os számú góckörzetre csatlakozik. A hálózati lefedettség szinte teljes, de 

az ellátottság messze elmarad ettől a mobiltelefonok, illetve a kábelszolgáltatók 

telefonszolgáltatásának elterjedtsége miatt. 

Internet 

Internet szolgáltatások Tiszaföldvár területén a szolgáltatás típusa szerint csoportosítva:  

 ADSL szolgáltatás a következő szolgáltatóknál érhető el:  

Externet, Invitel, Telekom  

 Csupasz ADSL szolgáltatás Tiszaföldvár területén a következő szolgáltatóknál 

érhető el:  

Externet, Telekom 

Mobilinternet szolgáltatások Tiszaföldvár területén a szolgáltatás típusa szerint 

csoportosítva:  

 Mobilinternet mobiltelefonhoz szolgáltatás:  

Vodafone, Telenor, T-Mobile  

 Mobilinternet számítógéphez szolgáltatás:  

Telenor, Telekom, T-Mobile, Externet, Vodafone, Invitel 

TV szolgáltatások és hálózat 

TV szolgáltatások Tiszaföldvár területén a szolgáltatás típusa szerint csoportosítva:  

 Műholdas TV szolgáltatás a következő szolgáltatóknál érhető el:  

UPC Direct, Telekom, AustriaSat Magyarország, DIGI, MindigTV, 

 Kábel TV szolgáltatás a következő szolgáltatóknál érhető el:  

PR-TELECOM  

 IPTV szolgáltatás a következő szolgáltatóknál érhető el:  

Telekom 
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A városban a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik. 

A statisztika 2004-ben rögzített először 121 db lakást, ami innentől évről évre bővülve 

2009-re elérte maximumát a 1967 db lakást. Az utóbbi években a bekapcsolt lakások 

száma azonban folyamatosan csökken, 2014-ben már csak 1811 lakás volt a 

kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolva. Ennek a csökkenésnek az oka elsősorban a 

versenyképes műholdas TV szolgáltatás megjelenése és gyors elterjedése. 

Az internet-előfizetések száma csak 2013-tól követhető a KSH adatszolgáltatása alapján, 

ekkor 1788 db volt, ami 2014-re 1972-re nőtt. A kábeltelevízió-hálózaton történt internet-

előfizetés 2013-ban 812 db, míg 2014-ben 833 db volt. Tehát az internet-előfizetések 

42%-a kábeltelevízió-hálózatra köttetnek, azaz míg maga kábeltelevízió-hálózatba 

kapcsolt lakások száma csökken, addig az azon használt internet bővül. Ez az egyes 

szolgáltatások csomagba foglalt kedvezmények eredménye. 

1-70. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a teljes lakásállományhoz 
viszonyítva 
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A televíziós hálózat kiépítését lehetőség szerint a telefonhálózattal egy ütemben kell 

megoldani szintén földkábellel. A televíziós hálózat és a telefonhálózat esetén tartalék 

védőcsövet kell elhelyezni, s a hálózat folyamatos fejlesztése szükséges. 
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1.17 Környezetvédelem (és településüzemeltetés)  

1.17.1 Talaj 

A talaj állapotát veszélyeztető tényezők sok esetben megegyeznek a felszíni és felszín 

alatti vizek minőségét veszélyeztető tényezőkkel, ezért a két fejezet átfedéseket 

tartalmazhat. Ebben a fejezetben elsősorban azok a talajminőséget veszélyeztető elemek 

lettek megvizsgálva, amelyek a víz minőségének veszélyeztetésénél nem vizsgálandók. 

Amely mindkét elem minőségét veszélyezteti, az a "Felszíni és a felszín alatti vizek" 

fejezetben lett megvizsgálva. 

Talajképző kőzet tekintetében a 4 kistáj határán lévő település talajképző kőzetei és 

felszíni talajborítottsága is változó. 

Szolnoki-ártéren a pannon korszak után rendkívül dinamikusan süllyedő felszínt az 

Északi-középhegységből érkező folyók töltötték fel, főként finom szemű (iszapos, 

agyagos) üledékekkel. A pleisztocén rétegek vastagsága a 400 m-t is eléri. A kistáj felszín 

közeli üledékeinek döntő többsége már a Tiszához és a Zagyvához kapcsolódó holocén 

öntésiszap, öntésagyaga. 

Szolnok-Túri-síkon a összességében 150-170 m vastag, többnyire finomszemű üledék 

akkumulálódott. A felszínen a pleisztocén végétől 8-10 m vastag, egészen finomszemű 

folyóvízi üledék rakódott le, amely löszösödött. A felszín legnagyobb részét ez a löszös 

anyag, lösziszap borítja, hozzá igen jelentős téglaagyagkészletek kapcsolódnak (Martfű 

határában). Nagyobb területeket borít - főként a mélyebb, rossz lefolyású felszíneken - a 

holocén réti és lápi agyag. A legidősebb képződmény a Tisza holocénbeli letaroló 

tevékenysége következtében szigetszerűen megjelenő, löszös homokkal fedett 

futóhomok. 

Tiszazughoz tartozó részen valószínű, hogy a terület csak a pleisztocén elejére töltődött 

fel. A pleisztocén folyamán a Duna hordalékkúpja nyúlt rá a kistájra, amelynek 

eredményeként 160-270 m vastag, főként homokos rétegekből álló üledéksor települt. A 

legidősebb felszínen levő képződmény a terület 8-10%-át elfoglaló, a dunai hordalékkúp 

anyagából kialakuló pleisztocén futóhomok (Cibakháza felé eső területek). A legnagyobb 

területet a homokos löszök, infúziós löszök foglalják el; alapanyagukat főként K-en az Ős 

Tisza rakhatta le, de jelentős a holocén öntésképződmények területe is 

Dél-Tisza-völgyben helyenként 3 km vastagságú pliocén rétegsorra többszáz m vastag 

folyóvízi üledékekből álló pleisztocén és erre holocén üledék települt. A felszínt néhány, 

infúziós löszből álló kiemelkedést kivéve mindenütt holocén képződmények fedik; a 

holocén rétegek É-on 10-15, D-en 15-20 m vastagságúak. A felszínen többnyire 

öntésiszap van, amely lefelé réti agyagba, agyagos iszapba, majd egyre durvuló folyóvízi 

üledékbe megy át. 

Tiszaföldvár domborzati és talajadottságai következtében jelentős területek tartoznak a 

szél talajromboló hatása alá, amely eredményeként a deflációnak a beépítetlen, 

növénnyel nem, vagy csak kis mértékben borított felszínek fokozottan kitettek. Ezek a 

területek a Tisza és Körös árterében találhatók. 

 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

215 

Deflációval veszélyeztetett területek  

Az intenzív talajművelésnek és nem megfelelő agrotechnikának, valamint a klímaváltozás 

eredményezte szárazodási folyamatoknak köszönhetően a talajok tápanyag mérlegében 

egyre jelentősebb komponens a horizontális elhordás. A téli száraz, a kora tavaszi, 

valamint a betakarítást követő növényborítás-mentes időszakban a defláció általi elhordás 

Tiszaföldváron is jelentős mértékű lehet az intenzív talajművelés következtében 

porosodott szerkezetű talajok esetében. A jó minőségű talajok esetében is a 

klímaváltozás miatti száraz időszakok hosszának növekedése, valamint a nagy táblás, 

nagy üzemi művelés növeli a deflációval veszélyeztetett területeket. 

Erózióval veszélyeztetett területek  

Elsősorban szintén az intenzív talajművelésnek és nem megfelelő agrotechnikának 

köszönhető a talajok víz általi horizontális elhordása. Az erózió veszélye a lejtős 

területeken, növényborítással nem rendelkező, vagy alacsony növényborítású területeken 

fenyegeti a termőtalajt. A veszélyeztetett területek kevésbé jellemzőek Tiszaföldvárra, de 

a kunhalmok felületén a talajpusztulás valós veszély, mert a klímaváltozás miatti 

megszaporodott, intenzív, nagy mennyiségű csapadékmennyiségnek köszönhetően az 

eróziós folyamatok felerősödtek. (A negatív hatások nemcsak a mezőgazdasági 

területeken, hanem az erdőkben és a lakott területeken (kertekben, burkolatlan utakon, 

rossz növényborítású, vagy bolygatott, degradált területeken) is jelentős talajpusztulást 

okoznak. )  

Beépítés veszélye 

Mind az OFTK, mind a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területfejlesztési Koncepció nagy 

hangsúlyt fektet a termőföld védelmére, a felesleges zöldmezős lakóterületi, gazdasági 

beruházások megakadályozására. A Nemzeti Vidékstratégia, a Nemzeti Fenntartható 

fejlődési Stratégia is markánsan megfogalmazza a termőföld védelmére vonatkozó 

prioritásokat. Ehhez kapcsolódik az országos és megyei területrendezési tervek előírásain 

túl a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény is, amely 2013 novemberétől 

szigorúbb előírásokat fogalmaz meg. A hatályos TSZT-ben vannak még tartalék területek 

a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében, azonban a jogszabály előírásait 

figyelembe kell venni, és ennek alapján mérlegelni szükséges a településrendezési 

eszközök módosítási szándékának megjelenésekor. 

Talajszennyezés 

Potenciális talajszennyező forrás a felhagyott hulladéklerakó. Folyamatos, másodlagos 

talajszennyezést okoz a légszennyezésből eredő por (elsősorban a közlekedési 

főútvonalak mellett). Továbbra is gondot okoz az illegális hulladékelhelyezés, illetve a  

kábelégetés.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának tájékoztatása alapján az OMV Hungária Kft. részére a Tiszaföldvár, 

Kossuth Lajos út 80. szám alatti, volt üzemanyagtöltő állomás területén műszaki 

beavatkozást rendelt el a hatóság, az aktív kármentesítési szakasz lezárásának 

határideje 2015. december 31. Ezt követően – amennyiben a műszaki beavatkozást 

sikeresen le lehet zárni – fog megkezdődni a kármentesítési utómonitoring.  
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A talajszennyeződések megakadályozása érdekében az egyes tevékenységek folytatása, 

létesítmények elhelyezése esetén szükséges megfelelő műszaki védelem - a 

talajszennyezés típusától függően víz, vagy szénhidrogén-záró aljzat – megvalósítása a 

hatályos jogszabályok szerint a szakhatóság engedélyével. 

 

 

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

Felszíni vizek 

Két meghatározó vízfolyása a Tisza és a Hármas-Körös. A települést ezen kívül 

belvízelvezető és öntöző csatornák hálózzák be, a folyókkal együtt sűrű vízhálózatot 

alkotva. 

Az érintett terület árvízi veszélyeztetettség szempontjából az ország egyik 

legkedvezőtlenebb földrajzi és vízrajzi fekvésű helye. Jász-Nagykun-Szolnok megye 

területének 76%-a tartozik az 1%-os valószínűségű árvízi öblözetbe. Az érintett 

települések majd mindegyike árvíz által veszélyeztetett területen található. Az 

árvízvédelmet a kiépített gátrendszer (elsőrendű, másodrendű) biztosítja, melyek a 

Közép-Tisza-vidéki, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében 

vannak. A védvonalak kiépítettsége nem kielégítő, és külön problémát jelentenek a 

magasparti szakaszok is. Ezen szakaszokon jelentős magassági hiányok mutatkoznak. 

Közvetlenül ártéren egyik települési hulladéklerakó sem fekszik, fentiekben kifejtett árvíz 

általi veszélyeztetettség azonban a legtöbb esetben fennáll. 1%-os valószínűségű árvízi 

öblezet területen fekszik a Tiszaföldváron lévő rekultivált hulladéklerakó is. 

Tiszaföldvárnál a Tisza mérsékelt állapotú. A Körös eléri a jó állapotot. A kémiai állapotra 

vonatkozóan is a vízgyűjtő-gazdálkodás terv (VGT2) nem jó minősítést határozott meg a 

Tiszára és Körösre. Az egyéb patakokra adathiány miatt nem közölt minősítést. 

1-71. ábra: Felszíni víztestek állapota 

A VGT2 szerint a felszíni 
víztestek ökológiai állapota 

A VGT2 szerint felszíni víztestek 
minősítése - biológiai elemek 

A VGT2 szerint a felszíni 
víztestek kémiai minősítése 
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Felszíni vizek közül Tiszaföldvár északi részén található bányászattal, mesterségesen 

kialakított tó említendő meg. Vízminősége nagyban függ a környező területekről a tóba 

mosódó diffúz szennyeződésektől. 

Potenciális veszélyforrást jelent a településen mezőgazdasági területek művelése során 

alkalmazott kemikáliák használata. Az ebből származó diffúz szennyezés a talajt, a 

talajvizeket, és a felszíni vizeket veszélyezteti. A területfejlesztés a megnövekedett burkolt 

felületekről bejutó szennyezett vizekkel jelent potenciális szennyezőforrást. A település 

nitrátérzékeny terület is, ezért a szennyezések mérséklésére fokozottan kell figyelni. 

Felszín alatti vizek veszélyeztetése 

A terület vízrajza miatt (2 meghatározó folyóvölgy) a települések döntő többségénél 

tartósan magas talajvízállások figyelhetők meg. A talajvíz magasságát döntően a 

vízfolyástól való távolság határozza meg. A talajvíz átlagos szintje 82-84 mBf (1980-2001 

közötti adatok alapján). A terepszint magassága kb. 85 mBf., tehát a talajvíz átlagos 

mélysége a területen 1-3 m körüli. Belvíz által közepesen veszélyeztetett az egykori, 

rekultivált hulladéklerakó. 

Fokozottan védett vízbázisok, veszélyeztetett ivóvízbázisok 

A felszín alatti víz állapota szempontjából a 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet szerinti 

érzékenységi besorolását tekintve Tiszaföldvár kevésbé érzékeny település. 

A felszín alatti vizek és esetenként a felszíni vizek szempontjából jelentős pontszerű 

szennyező források lehetnek az intenzív tartású, nagy létszámú állattartó telepek, 

amennyiben a trágyakezelés, tárolás nem felel meg a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat 

előírásainak (59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes 

szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről. 

A felszíni és felszín alatti vizek szennyeződések egy részének oka a nem megfelelő 

mezőgazdasági gyakorlat, pl.: a művelt terület és a vízfolyás partjának közelsége miatt 

következik be a szennyezés. A felszíni vizek tápanyag terhelése szempontjából jelentős 

probléma a művelt területekről – főként erózióval – bemosódó foszfor is. A diffúz 

szennyezések rendszerint nagy területről érkeznek kis koncentrációban, a kibocsátások 

térbeli elhelyezkedése elszórt és pontosan nem ismert. Az emissziók valamilyen intenzív 

területhasználat (mezőgazdaság, település, hulladéklerakó) következményei. 

A városi csapadékvíz kibocsátásokra vonatkozóan nem áll rendelkezésre nyilvántartás. 

Általánosságban megállapítható, hogy a csapadékvíz bevezetésekkel kapcsolatos emberi 

hatás növekszik, mivel a belterületek, illetve a leburkolt területek aránya is emelkedik. A 

városi (települési) csapadékvíz terhelést a lefolyás jelentős megnövelése, valamint a 

csapadékvízzel bemosott szennyezőanyagok okozzák. A városi csapadékvíz jelentős 

mennyiségű hordalékot, olajat, sót és a levegőből kiülepedett szennyezőanyagokat (pl. 

nehézfémeket) tartalmaz. Külön problémát jelent, ha a csapadékvíz heves zápor 

alkalmával a közcsatornába kerül, mivel a szennyvíztelep túlterhelése nem megfelelő 

tisztítást, végeredményben a befogadó baleset-szerű szennyezését okozza.  

A talaj-, a felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából kedvezőtlen, hogy egyes 

területeken a csatornahálózat még kiépítetlen. A keletkezett szennyvizek derítőaknákba 
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kerülnek, melyek, ha nem megfelelően kialakítottak, potenciális szennyező forrást 

jelentenek a talajra és a felszín alatti vizek minőségére.  

A nagy forgalmat bonyolító autóutak is potenciális közlekedési eredetű talaj-, talajvíz 

szennyező források. A szennyezőanyagok először a levegőbe jutnak, majd a részecskék 

ülepedése és a csapadék kimosó hatása következtében kerülnek a talajra és a talajvízbe.  

Tiszaföldvár külterületein, és egyes belterületi részeken (Homok) több helyen 

tapasztalható kommunális eredetű illegális hulladéklerakás, melyek lokális jellegű talaj-, 

talajvízszennyezést eredményeznek. 

A felszín alatti vizek állapotának minősítése a 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet alapján 

történik. A felszín alatti víz állapotát a felszín alatti víztest mennyiségi és minőségi 

állapota közül a kevésbé jó állapot határozza meg. A minősítés kétosztályos: ’jó’ vagy 

’gyenge’.  

A VGT2 a felszín alatti víztestek mennyiségi állapota értékelése a porózus és hegyvidéki 

területekre vonatkozóan jó minősítésű. Tiszaföldvárt a VGT2 szerinti felszín alatti 

víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki területekre gyengének 

minősíti. A vizek mennyiségi állapota a porózus termálterületekre vonatkozóan jó, de erős 

a gyenge kockázata.  

A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota értékelése a karszt területekre vonatkozóan 

nem érinti a települést. 

A VGT2 a szerint a felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély 

hegyvidéki, illetve porózus és hegyvidéki területekre a vizek állapota jó minősítésűA 

felszín alatti víztestek kémiai állapota és porózus termál területekre vonatkozóan is jó 

minősítésű. A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és termálkarszt 

területekre vonatkozóan nem érintett. 

1-72. ábra: Felszín alatti víztestek állapota 

A VGT2 szerint a felszín alatti 
víztestek mennyiségi állapota 

sekély porózus és sekély 
hegyvidéki területekre 

A VGT2 szerint a felszín alatti 
víztestek mennyiségi állapota 

porózus és hegyvidéki 
területekre 

A VGT2 szerint a felszín alatti 
víztestek mennyiségi állapota 

porózus termálterületekre 
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Forrás: http://vizeink.hu/ 
  

 

A VGT szerint a felszín alatti 
víztestek kémiai állapota sekély 

porózus és sekély hegyvidéki 
területekre 

A VGT szerint a felszín alatti 
víztestek kémiai állapota 

porózus és hegyvidéki 
területekre 

A VGT szerint a felszín alatti 
víztestek kémiai állapota 

porózus termálterületekre 

   

   

Forrás: http://vizeink.hu/ 
  

A klímaváltozás is jelentős hatással van a víztestekre: 

 

A vízhiánnyal sújtott területeken a vízpótlás egyre nehezebb feladat. 
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A város ivóvízellátását biztosító vízmű-telepek védőterülettel rendelkeznek, az 

ivóvízbázist a diffúz szennyezés nem veszélyezteti. Ugyanakkor a VGT2 szerint a  

tervezési alegységek területén jellemző mind az ipari, mind a mezőgazdasági 

vízfelhasználás, mely tevékenységekből származó használtvíz bevezetések nagy 

mértékben terhelik a víztesteket. A vízfolyások állapotát, a vízminőségét, a feliszapolódást 

kedvezőtlenül befolyásolják a vízfolyásokba bevezetett nem kellően tisztított, vagy 

tisztítatlan ipari, mezőgazdasági és kommunális szennyvizek. Kisvízi időszakban – kellő 

hígítás hiányában – nagy a szennyvízből eredő lerakódás a medrekben. A mederbe 

lerakódott szennyvíziszap nemcsak csökkenti a meder vízszállítását, rontja a 

vízminőségét, hanem jelentősen megnöveli a vízfolyás jövőbeni rendezési költségeit is, 

mivel az eltávolítandó iszap a helyszínen nem teríthető szét, el kell szállítani, mert 

sokszor veszélyes hulladéknak minősül. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

Légszennyezettség szempontjából J-N-Sz megye területének egy része ma már az 

ország kevésbé terhelt területei közé tartozik. A légszennyezettség elsősorban a 

városokban és a fő közlekedési útvonalak környezetében jelentősebb. A városok fő 

szennyező forrásai a közúti közlekedés, a lakossági-közintézményi fűtés-

energiafelhasználás és az ipari, szolgáltatási kibocsátások.  

Az ipari kibocsátók légszennyező hatása csak lokális és alacsony szintű (esetenként SO2 

és CO kismértékű határérték túllépés megfigyelhető), vagy nem szennyező. Hasonló a 

helyzet az egyéb –mezőgazdasági, állattartó és kommunális-telephelyek esetében is, ahol 

a lokális bűz hatás okozhat esetenként gondokat. 

Ezzel szemben a közlekedésből származó komponensek egyre nagyobb mértékben 

kerülnek a légtérbe, a térség tranzitjellegéből adódó nagyfokú igénybevétele és az 

országos átlagot meghaladó gépjárműsűrűség miatt. Az észak-déli irányú tranzit forgalom 

okoz jelentősebb terhelést. Több tíz méter széles sávban okoz a forgalom káros 

emissziót. Sajnos a terhelés nemcsak a település szélén képződik. 

A lakó- és üdülőterületek, valamint rekreációs és védett területek a nagy forgalmú utaktól 

távolabb helyezkednek el, a település belterületén haladó út szintén nagy forgalmat 

bonyolít (5-6 ezer E/nap), melyek a hiányos növényzetű utcákon okoznak 

környezetterhelést.  

A közlekedési eredetű emissziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok 

és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül a telítetlen szénhidrogének közvetlenül 

az utak környezetében rakódnak le. 

Az üzemi jellegű légszennyezés tekintetében Tiszaföldváron 2004-ben 28 olyan telephely 

volt, ahol légszennyező tevékenységet folytattak. A Levegőtisztaság-védelmi Információs 

Rendszer (LAIR) önbevallásos alapon működő adatai alapján ennél sokkal több 

levegőszennyezést okozó telephely található a városban.  

A Környezetvédelmi Felügyelőség nyilvántartása szerint a legnagyobb arányban 

kibocsátott szennyezőanyag a szén-dioxid. 

Jelentős légszennyező forrása felületi poremisszió, mely elsősorban a laza feltalajú 

(finomhomokos) mezőgazdasági területekről, másodsorban a növényzettel nem fedett, 
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nemportalanított felületekről (földutak, burkolt utak, egyéb jelentős méretű burkolt 

felületek, parkolók, hulladéklerakó, stb) – származik. 

Valószínűsíthető, hogy térségi szinten a légszennyező komponensek közül nem a 

füstgázok és egyéb légneműek mennyisége és minősége okoz problémát, hanem az 

iménti forrásokból származó szálló por. Mennyiségének mérséklése elsődleges védelmi 

feladat, tekintettel az imissziós felületek minőségére, arányára. 

Az ipari illetve a közlekedési légszennyezésen kívül Tiszaföldváron is egyre több gondot 

okoznak a biológiai eredetű allergének, például a parlagfű, fekete üröm stb. pollenjei. 

Nagy problémát jelent, hogy a mindennapi életünkhöz is hozzátartozó egyes vegyszerek, 

valamint a levegőbe kibocsátott szennyezőanyagok megváltoztatják az immunrendszer 

működését, károsítják azt, beavatkoznak a hormonrendszer működésébe, ezáltal 

előidézve az allergiás megbetegedést. A pollenallergiás megbetegedések jó része az 

ésszerűtlen vegyszerhasználat, illetve a légszennyezés következménye. Az allergia a 

negyedik legfontosabb nem-fertőző betegséggé vált világszerte. Az érintettek aránya az 

iparosodott fogyasztói társadalomban elérheti a 30%-ot is. A pollenallergia egyik fő 

okozója a parlagfű. A város belterületein az önkormányzat egyrészt hatósági eszközökkel, 

másrészt a közterületek rendszeres gyommentesítésével védekezik az allergén növények 

elszaporodása ellen. 

Bűzre vonatkozó panaszok az Önkormányzathoz az állattartás (trágyatárolás) kapcsán 

érkeznek. 

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés 

A zajhatások közül az ipari zajártalom elhanyagolható, ám a lakosság egyre érzékenyebb 

a meglévő zajterhelésre. Az újonnan megvalósuló vállalkozások már az előírásoknak 

megfelelően működnek. A közlekedési zajártalom okai:  

 a nagyarányú átmenő személyi és nehézgépjármű-forgalom 

 a vasúti forgalom 

 a repülési forgalom 

Az elmúlt években mindenütt megnőtt a zajszint, ami átlagosan 5-10 dB-t jelent. A 

növekedés a járművek évről-évre történő gyarapodásával magyarázhatók, valamint az 

egyre több ipari létesítmény megjelenése, az emberiség életmódbeli változása és egyre 

növekvő energiaigénye is a zajszint növekedését vonja maga után. A környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelete mellékleteiben szereplő határértékeknek: 

 új tervezésű, vagy  

 megváltozott területfelhasználású területeken kell teljesülniük.  

A lakosságot általánosságban a tranzitforgalom jelentős részét adó nehéz 

tehergépjárművek, kamionok zavarják. 

Vasúti közlekedésből adódó zaj 

A stratégiai zajtérkép alapján a vasútvonal közvetlen közelében 70 dB körüli értékek 

figyelhetők meg, melyek a külső kialakult lakóterületi településrészeken sem 

eredményeznek stratégiai küszöbértéket meghaladó terhelést.  

Repülési zaj 
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Szolnok területén található repülőtér csak nappal használható, éjszakai terhelése nincs. A 

stratégiai zajtérképen látható, hogy a szélirány által meghatározott felszállási irányt követi 

a zajterhelés kiterjedése is. Ennek köszönhetően repülési zaj által a lakosság érintettsége 

minimális. A repülési eredetű zaj stratégiai küszöbértéke a beépített lakóterületeket nem 

éri el a konfliktustérkép szerint sem.  

Tiszaföldváron jelenleg a legfontosabb zaj- és rezgésvédelmet érintő feladat a közúti és 

vasúti forgalomból származó zajterhelés csökkentése, mely bizonyos mértékig 

településrendezési eszközökkel is lehetséges. 

Egyes ipari technológiák is okoznak zajterhelést a városban, de az iparterületek kedvező 

telepítésének köszönhetően környezeti zajra érzékeny lakó-, üdülő- és vegyes területeket 

jellemzően nem érintenek. A zajkibocsátási határértékek a telephelyen kívüli zajtól 

védendő épületek előtt kell érvényesülniük. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során javasolt módosítások környezeti 

zajhelyzetre gyakorolt várható hatásai tekintetében az alábbiak érvényesítése javasolt. 

Azon módosítások, területfelhasználás változások, amelyek meglévő létesítményeknek a 

jelen jogszabályok szerinti területfelhasználási egységbe való sorolását irányozza elő, a 

területre vonatkozó beépítési intenzítások változatlanul hagyása mellett, azok a jelenlegi 

zajhelyzetet nem változtatják meg. Ezen módosítások következtében új zajforrások nem 

keletkeznek. A módosítások nem tartalmaznak olyan változtatást, amely a vonatkozó 

jogszabályoknak nem megfelelő zajhelyzetet eredményezne. 

Azon módosítások, területfelhasználás változások, amelyek meglévő létesítményeknek a 

jelen jogszabályok szerinti területfelhasználási egységbe való sorolását irányozza elő, a 

területre vonatkozó beépítési intenzítás növelésével, ott javasolt növénytelepítéssel vagy 

zajvédő építmény, létesítmény előírása a HÉSZ-ban. 

Új beépítésre szánt terület (vegyes, lakó, különlegs, gazdasági….)  zaj elleni védelmi 

szempontból kedvező a telekhatáron belüli növénytelepítés, illetve a területet feltáró út két 

oldalán a fasor létesítésének kötelezése 

Egészségügyi és oktatási intézmény, illetve temető környezetében javasolt a környezeti 

zajra érzékeny területfelhasználás lehatárolásának megjelölése, és a HÉSZ-ben az 

övezet előírásainak meghatározása. 

Az erdőterület területfelhasználás kijelölés környezeti zaj szempontjából hosszú távon 

minden esetben kedvező, még akkor is, ha a valódi erdőtelepítés csak késve valósul meg 

a jogszabályi környezet hiányosságai miatt. Erdőtelepítés javasolt a vasút vonal nyugati 

oldalán. Több helyen a vasút mentén, a vasút és a 442. sz. főút között lehetőség van 

ennek kijelölésére a településrendezési eszközökben. 

 

1.17.5 Sugárzás védelem 

Bárhol élünk, bárhova utazunk, mindig ér minket több-kevesebb ionizáló sugárzás. Ezek a 

sugárzások részben természetes, részben pedig mesterséges eredetűek. A városban a 

természetes sugárterhelésen kívül (kozmikus térből, földkéregből eredő sugárzások) egy 

átlagos közepes város általános sugárterhelésén kívül (erőmű, háztartási széntüzelés, 

olaj, tőzeg, földgáz használata, orvosi alkalmazások, ipari alkalmazások: mérések, 
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szintjelzés, nedvességtartalom vizsgálat, oktatás, képcsöves tv, monitor használata, mobil 

telefon használata, átjátszóállomások, stb.) említésre érdemes, jelentős terhelés nem 

ismert.  

Nukleáris veszélyeztetés a megyén kívülről érkezhet. Nukleáris létesítmény 

vonatkozásában az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) a 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 300 km-es sugarú területe által a Pest MKI illetékességi 

területén található összes, 187 település érintett. Magyarországgal szomszédos államok 

területén működő atomerőművek – Cseh Köztársaság, dél-morvaországi Dukovany; 

Szlovák Köztársaság, Mochovce és Jaslovske Bohunice; Szlovén Köztársaság, Krsko –, 

ÉÓZ 300 km sugarú területe által a megye települései teljesen, illetve részben érintettek. 

1.17.6 Hulladékkezelés 

A fentebb már említett talajszennyezés egyik eleme az emberi tevékenységből keletkező 

kommunális, ipari-és veszélyes hulladékok, melyek mennyisége az utóbbi időben 

jelentősen megnövekedett, így nem meglepő, hogy a levegő, a víz és a talaj szennyezése 

mellett korunk nagy problémái közé tartozik. Az egyre növekvő termelési folyamatban 

több melléktermék, selejt, hulladék keletkezik, melyeknek csak igen kevés, de mégis 

egyre nagyobb hányadát forgatják vissza másodnyersanyagként. A nagyobb 

fogyasztással együtt jár, hogy a lakosság egyre több maradékot, szemetet, 

csomagolóanyagot dob ki, ami a termékek eltúlzott csomagolásából adódik. 

A hulladékgazdálkodási, környezet- és egészségvédelmi szempontok megkövetelik a 

települési szilárd és folyékony hulladékok szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását.  

A település korábbi, az Érhalmi dűlőnél lévő hulladéklerekója 2014-ben a KEOP 

támogatással megvalósult „A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki 

hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi 

szintű rekultivációs programja” c. projekt keretében rekultiválásra került, melynek során a 

terület lefedése, füvesítése megtörtént. A lerakó rekultivációjával megszűnt a környezeti 

és egészségügyi kockázat. A rekultiváció elvégzésével a környező ingatlanok, területek 

hasznosíthatósága, értéke javult. 

A városban keletkező ömlesztett és szelektív hulladékok gyűjtését a fe ladat-ellátási 

szerződéssel rendelkező cég elszállítja, azaz kommunális hulladéklerakó nem üzemel a 

településen. Az érvényes szerződéssel rendelkező magányszemélyek részére a 

lomtalanítást évente egy alkalommal díjmentesen elérhető. A lomnak számító, külön 

kihelyezett hulladékot a szokásos heti szemétszállítási nap reggelén, a többi kommunális 

hulladékkal együtt szállítják el. Nem lehet kihelyezni veszélyes hulladékot, építési és 

bontási anyagot, mosdókagylót, ajtót, ablakot, WC-csészét, háztartási szemetet, 

autógumit, valamint a szelektíven gyűjtött anyagokat. 

A településen 2011-ben lett bevezetve a szelektív hulladékgyűjtés 21 db szelektív 
hulladékgyűjtő sziget kialakításával. A kihelyezett konténerek a műanyag, üveg és papír 
hulladék elkülönített gyűjtésére alkalmasak.  

A település a következő években tervezett útalap építések során kitermelt föld 

elszállításának, elhelyezésének és tárolásának, valamint hasznosításának problematikája 

miatt nem veszélyes hulladék elhelyezésére szolgáló lerakót kíván létesíteni a köztemető 

melletti ingatlanra (Damjanich út, 1128/1 hrsz). A közeli lakóterületek miatt a beruházás, 
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mint potenciális szennyezőnek minősül (levegő, zaj). Ezt megfelelő intézkedésekkel /pl. 

növénytelepítés/ és működtetéssel minimalizálni tervezi az önkormányzat. 

A városban évek óta gondot okoz az illegálisan lerakott, illetve elhagyott szilárd települési 

hulladék, ugyanakkor a 2014 óta bevezetett több irányú szelektív gyűjtéstől és a tervezett 

építési hulladékok elhelyezésére alkalmas inert hulladék hasznosító telep 

megvalósításától azt várja a település, hogy jelentősen csökken az elhagyott, illegálisan 

lerakott hulladék mennyisége. 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

Vizuális környezetszennyezést eredményeznek a település területén elhelyezkedő 

tájsebek, rendezetlen területek, leromlott épületek (pl. vasútállomás és környéke, 

elhagyott pusztuló házak, felhagyott bányagödrök).  

A frissen épülő gazdasági területek csak részben ügyelnek a vizuális 

környezetszennyezés elkerülésére. Valamennyi – a régebben épült és az új, nagy burkolt 

felületű – gazdasági területeken is lehetőség van rendezettebbé tenni a környezetet. 

Vizuális környezetterhelést okoznak a különböző méretű és stílusú reklámtáblák. A város 

arculatát adó városmagban és a kaputérségben minél figyelemfelkeltőbb formában 

próbálják az érdeklődést elérni a reklámtábla kihelyezői, amely időnként komoly 

ellentmondásban van a település táji-, épített adottságaival.  

1.17.8 Árvízvédelem 

A városban általában elöntött területet a nagyvízi meder lehatárolás jól mutatja. A 

Nagyvízi meder melletti területen, akár 100 m-es sávban buzgárok keletkezhetnek árvíz 

idején. Lakott területeket nem veszélyeztet árvíz. 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

Az alapvető környezetvédelmi kérdéskörök bemutatását követően azok a problémák 

kerülnek hangsúlyozásra, melyek kezelése napi szinten feladatot jelent a város 

szakembereinek. 

A múltból visszamaradt környezeti károk felszámolása, a környezetterhelés 

minimalizálása, korszerű, a környezetvédelmi elvárásoknak teljes körűen megfelelő 

ipari/gazdasági létesítmények kialakítása jelentős invesztíciót igényel, ami csak 

tervszerűen zajló, folyamatos környezetvédelmi fejlesztéssel valósulhat meg. 

 

Levegőminőség  

A szálló por mennyiségének csökkenését a zöldfelületek, zöldterületek intenzitásának és 

területének növelésével lehet elérni. A gazdasági szereplők időszakos túllépéseit 

gyakoribb szigorúbb ellenőrzésekkel lehet megelőzni.  

Zaj- és rezgésártalom 

Vasúti közlekedés 

A korábban beépült területek mentén, az állomáshoz közeli részen, nincs hely mindenhol 

növénysáv elhelyezésére, azonban látvány szempontjából nem javasolt falszerű 
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zajvédelmi létesítmény építése. A területek parkosítása, fásítása nagymértékben 

tompíthatja a vasút zajhatását. 

Közúti közlekedés 

Még nehezebb a közúti közlekedés zajhatása elleni védelem. Az utak a lakóházakhoz 

vezetik a zajforrást jelentő járműveket. Megoldásként a hiányzó vagy további fasorok 

telepítése, esetleg cserjesávok ültetése és intenzív fenntartása adódik. Az épületek 

zajvédelmét korszerű, hatékony zajszűrő tulajdonságokkal rendelkező nyílászárók 

beépítésével lehet elérni.  

Hulladékkezelés 

Az illegális hulladék-elhelyezés megszüntetését csak gyakoribb, szigorúbb 

ellenőrzésekkel, szankciókkal, tudatformálással lehet elérni a hulladékgyűjtési akciókon 

túl. 

Felszíni, felszín alatti vizek, ivóvízellátás, szennyvízkezelés 

Gyakoribb, szigorúbb ellenőrzésekkel, szankciókkal, tudatformálással lehet javítani a 

jelenlegi állapoton a tervezett új beruházások megvalósításán túl. 

Területfelhasználás, föld- és talajvédelem 

Tudatos, kímélő területhasználattal és gazdálkodással lehet védekezni a talajerózió és 

defláció ellen.  

Igen veszélyes folyamat a felszín alatti vizek szintjének csökkenése, amely elsősorban 

mező- és erdőgazdaságban, ökológiai hálózatban okoz jelentős problémát. A felszíni 

vizek vízutánpótlásának bizonytalansága tervezhetetlenné teszi a területek magas 

színvonalú és kiszámítható hasznosítását. 
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1.18 Katasztrófavédelem  

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A településen alábányászott, illetve alápincézett terület nincs, barlangok nem találhatók. A 

bányászat jellemzően külszíni fejtéssel történt. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

nyilvántartása szerint a település közigazgatási területén van kijelölt szilárd bányatelek, 

valamint CH bányatelek és CH kutatási terület is. (Tiszaföldvár I. agyag külfejtéses 

művelésű bányatelek; Tiszaföldvár I. szénhidrogén bányatelek és a Körös szénhidrogén 

kutatási terület) 

1.18.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

Az Országos Felszínmozgás Kataszter alapján Tiszaföldvárt érintő, nyilvántartott 

esemény nincs. A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból 

adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes terület nincs. Az Országos Felszínmozgásos 

Kataszter térképi megjelenítést mutató digitális változata szerint nemcsak a város 

szűkebb térsége, de az egész Tiszántúlon nincs ilyen jellegű esemény számon tartva. 

(http://www.mbfh.hu) Figyelmeztető jel azonban, hogy a belterület peremén található 

magaspartok megcsúszhatnak, ha a mélységben (3-5 m) található agyagrétegek átáznak 

(Tópart úti támfalomlás 2014). 

1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területek 

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság 

részéről nem érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az 

epicentrum környékén már jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Tiszaföldvár 

térségének földrengés-veszélyeztetettsége alacsony (www.georisk.hu).    

A minden évben megjelenő „Magyarországi földrengések évkönyv” részletesen 

tartalmazza valamennyi feljegyzett, érzékelt eseményt. Az elmúlt néhány kiadványaiban 

nem található Tiszaföldvárra vonatkozó földrengéssel kapcsolatos bejegyzés 

(www.foldrenges.hu). 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

Az 2007/60/EK Irányelve alapján 2012 márciusában készült el az Előzetes 

Kockázatbecslés Országjelentése, melynek 1.3.2. melléklete tartalmazza az elöntéssel 

veszélyeztetett területeket. Az 1-73. ábra alapján kirajzolódnak a Tiszaföldvár és 

térségében lévő veszélyeztetett területek. A térképrészlet alapján a város közigazgatási 

területe jelentős mértékben érintett nyílt ártérrel, valamint nagyobb kiterjedésben vannak 

elöntéssel érintett belterületek és elöntéssel érintett ipari és kereskedelmi területek is. 

Tiszaföldvár árvízi kockázat szerinti besorolása (18/2003. XII.9.) KvVM.BM rendelet): 

közepes veszélyeztetett. 

http://www.mbfh.hu/
http://www.georisk.hu/
http://www.foldrenges.hu/
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1-73. ábra: Elöntéssel veszélyeztetett épített környezet Tiszaföldvár környékén (Forrás: Magyarország árvízi 
öblözeteinek elöntési térképe; saját szerkesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

Az 2007/60/EK Irányelve alapján 2012 márciusában készült el az Előzetes 

Kockázatbecslés Országjelentése, melynek 3.3.2. melléklete tartalmazza a belvízi 

elöntéssel veszélyeztetett épített környezet és természetvédelmi területeket. A 1-74. ábra 

mutatja Tiszaföldvár és térségében a veszélyeztetett területeket. A térképrészlet alapján a 

város belterülete jelentősen érintett elöntéssel, valamint az ipari és kereskedelmi területek 

érintettsége is magas. A várost érintő, belvízzel veszélyeztetett belterületek tapasztalati 

térképe a 4.3. mellékletben található. 
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1-74. ábra: Belvízi elöntéssel veszélyeztetett épített környezet és természetvédelmi területek Tiszaföldvár 
környékén (Forrás: Magyarország belvíz-veszélyeztetettségi térképe; saját szerkesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.2.3 Mély fekvésű területek 

Az előző pontban bemutatott térképek jól jelzik, hogy Tiszaföldvárt elhelyezkedésénél 

fogva jellemzően érintik a bel- és árvíz problémák. Tiszaföldvárt nyugat és észak felől 

nagykiterjedésű ártéri öblözetek27 határolják. A város északi ősi központi része a Tisza 

egykori árteréből kiemelkedő, árvízmentes magaslatra épült (ami a tengerszint felett 90 

métert nem elérő óholocén folyóterasz), ami természetes védelmet biztosított és a mai 

napig biztosít az árvizekkel, belvizekkel szemben. Ugyanakkor a település jelentős része 

(főleg külterület) ennél jóval mélyebb fekvésű.  

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

A hatályos 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet szól a vízügyi igazgatási és a vízügyi, 

valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről. Tiszaföldvár a 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint területi vízügyi igazgatóság működési 

területéhez tartozik. A rendelet 10. §-a területi vízügyi hatóságként és szakhatóságként, 

továbbá területi vízvédelmi hatóságként és szakhatóságként, első fokon a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki. 

                                                             
27 ártéri öblözet: a folyó mentett árterének természetes vagy mesterséges elhatárolásokkal elkülönülő része, amelyet a 
folyó adott pontján kialakuló nagyvizek - védművek nélkül vagy azok védképességének megszűnte esetén - elönthetnek 
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A rendelet 17. §-a mondja ki, hogy vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és 

hatáskörök tekintetében is a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

jogutódja. 

Tiszaföldvár város a Kunszentmártoni Polgári Védelmi Kirendeltséghez tartozik, mely 

kirendeltség illetékességi területe összesen 17 település közigazgatási területére terjed ki. 

E települések területét a Tisza, Hármas-Körös és a Hortobágy-Berettyó folyók szelik át. 

Természetes vizekben gazdag, kiterjedt vízelvezető csatornarendszerrel rendelkezik.  

A térség legnagyobb folyója a Tisza, melynek általában két árhulláma van. Az eddig mért 

legmagasabb vízállás a szolnoki vízmércénél 2000-ben volt 1041 cm-el. Ugyanakkor 

ekkora vízállásnál sem történt árvízi katasztrófa, mert a várost védő, Tisza-menti 

gátrendszer jól kiépített. 

Tiszaföldvár rendelkezik külön Árvízvédelmi és külön Belvízvédelmi tervvel, melyek 1999-

ben készültek. Az előbbi terv tartalmazza a veszélyhelyzetek feltárását, a védelmi 

feladatok meghatározását, a védelemhez szükséges erők és eszközök számbavételét, az 

együttműködés megszervezését. Az utóbbi terv tartalmazza a város földrajzi, hidrológiai 

adatait, számba veszi a területen meglévő műszaki létesítményeket, vízelvezető 

csatornákat (13 db kiépített csatorna 50,941 fm hosszon), valamint a védelmi feladatokat. 

A település jelenleg nem rendelkezik átfogó, egységes csapadékvízgyűjtő hálózattal. A 

meglévő csatorna nyomvonalak nagy része nincs összekötve, lefolyástalanok, a 

szikkasztóárkokat részben feltöltötték, átereszek nincsenek vagy megrongálódtak. A 

település területén a csapadékvíz szikkasztó árkokban kerül elszikkasztásra. Az elmúlt 

években sikerült a mélyebben fekvő, gyakran beavatkozást igénylő területek csapadékvíz 

elvezetését megoldani. 

Kiemelt fontosságú a meglévő árvízi védvonalak megerősítése, rekonstrukciója, a 

csapadék-elvezető hálózat rendszeres tisztítása, a hálózat rekonstrukciója, bővítése. 

Ugyanakkor a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint Tiszaföldvárt 

érintő vízrendezési fejlesztés rövid távon nincs előirányozva. 

Az ár és belvízvédelmet sajátosan támogatja a HÉSZ. Előírásai szerint beépítésre nem 

szánt területek a vízgazdálkodási területek (V-1 és V-2 övezetek), melyek között 

megtalálhatók az ideiglenes vízfolyások - nyílt csapadékvíz elvezető árkok területe és az 

ártéri területek. A V-1 övezetben épület nem helyezhető el, míg a V-2 övezetben is csak 

közösségi, vízi sport, sporthorgászati és egyéb a terület használatával összefüggő 

rendeltetésű építmény helyezhető el.  

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

A város kedvezőtlen morfológiai adottsága a környezetéből kiemelkedő, a település 

belterületének nagy részét lefedő löszös táblát körülölelő területek alacsony fekvéséből 

adódik, amik belvizeket, illetve akár súlyosabb esetben árvizeket is okozhatnak. Esetleges 

veszélyforrást jelent a Tisza mentén kiépült gátrendszer, melynek folyamatos 

karbantartásával megelőzhető a gátszakadás általi árvíz elöntés. 
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1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő korlátozások 

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának többször módosított 48/2004. (VIII. 11.) ÖR számú 

rendelete szól a Tiszaföldvári Építési Szabályzatáról (HÉSZ). Egységes szerkezetben 

2009. szeptember 29-től hatályos. 

A HÉSZ 17. §-a tartalmazza az egyes építési övezetekre, övezetekre vonatkozó részletes 

előírásokat, így többek között az övezeti besorolásokat (területfelhasználás), azok 

jelölését, a beépítési módokat, valamint az építmények megengedett legnagyobb 

építménymagasságait és a terepszint alatti építményekre vonatkozó előírásokat. 

Magassági, mélységi, vagy tevékenységgel összefüggő, speciális korlátozás nincs 

szabályozva. Légtérkorlátozás nincs a város területén. 

A „központi vegyes területen” a legmagasabb a megengedett építménymagasság, 12,5 m, 

míg a „településközpont vegyes területen” is maximum 15 m.  

A város területén az előírt építmény magasságtól eltérő magasságú tornyokról, illetve más 

nagymagasságú kéményekről nem rendelkezik a HÉSZ. Terepszint alatti építmény – a 

közművek és közműépítmények kivételével – az építési terület határain belül helyezhetők 

el.  

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások 

A BM Veszélyes Üzemek Adatbázisa (http://www.katasztrofavedelem.hu) szerint 

Tiszaföldváron nincs veszélyes ipari üzem. A nyilvántartás szerint a városhoz legközelebb 

Martfűn működik egy alsó küszöbértékű és egy küszöbérték alatti üzem, de ezek sem 

jelentenek közvetlen fenyegetést Tiszaföldvár lakosságára nézve. (2014-ben ezen martfűi 

üzemekben nem történt, nyilvántartásba vett ipari baleset.) 

Emellett Tiszaföldvárt nem érinti sem vasúti, sem közúti veszélyes áruszállítási útvonal. 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
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1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely  

Az agyagkitermelésnek és téglagyártásnak komoly múltja van a településen, amelyben az 

első látványos fejlődés a kiegyezés utáni gazdasági fellendülés időszakában (18. század 

végén, 19. század elején) következett be. A településen ekkor alakult téglagyár 

részvénytársasági formában kezdte meg működését, majd 1949-es államosítás után 

állami tulajdonba került, a rendszerváltás után pedig privatizálták. Az 1960-as évek elején, 

a nyári főidényben közel 60 fő foglalkoztatott gyár 2010-ben fejezte be működését.  

A bányaterületek nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag elő-feldolgozás céljára 

szolgálnak. Az illetékes Bányafelügyelet előzetes tájékoztatása, valamint a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal jelen nyilvántartása szerint érvényes hatósági engedéllyel 

rendelkező bányászati területek a város közigazgatási területén a következők: 

 Tiszaföldvár I. – agyag: külfejtés művelési módú, bányászati tevékenység jellege 

szerint működő bánya (ásványi nyersanyag: agyag) 

 Tiszaföldvár I. – szénhidrogén: mélyfúrás művelési módú, bányászati tevékenység 

jellege szerint működő bánya (ásványi nyersanyag: kőolaj (1), szénhidrogén 

földgáz (2)) 

1-75. ábra: Bányatelkek elhelyezkedése Tiszaföldvár területén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Google Earth + MBFH bányászati területeket ábrázoló digitális térképe 

 

Tiszaföldvár külfejtéses művelési módú bányatelkét a HÉSZ szabályozási tervlapja 

feltünteti és ez - megfelelve az előzetes tájékoztatásban jelöltekkel –, a jövőben is 

tartandó. Mindezeken felül a Bányafelügyelet tájékoztatása alapján a közigazgatási terület 

egésze a „Körös” szénhidrogén kutatási területhez tartozik. 
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1.20 Városi klíma  

A városi klíma megóvásához, fejlesztéséhez, a település 2001-ben elfogadott, és 2011-

ben felülvizsgált Környezetvédelmi Programja, valamint a 2011-ben elfogadott Helyi 

Fenntarthatósági (Local Agenda 21) terve is hozzájárul, ám kifejezett klímavédelmi 

programmal Tiszaföldvár nem rendelkezik.  

A település kevésbé városias jellegű beépítettsége, kisebb mérete, magas 

növényborítottsága, ipari szennyezők alacsony száma miatt a városklíma negatív hatásai 

(pl. hőhullámok idején) kevésbé jelentősek. A város klimatikus viszonyaiban a 

szabadtérszintekhez képest alig vagy kis mértékben, helyben is meglévő eltérései a 

következők:  

 város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),  

 megváltozott átszellőzési viszonyok,  

 levegőminőségi problémák.  

A településfejlesztésben a klímavédelem szempontjainak érvényesítése a jogszabályok 

betartása, betartatása mellett egyrészt az élhető városi klíma megtartásához hozzájáruló 

zöldfelületek megtartása és fejlesztése, másrészt az energiahatékonyságot segítő 

projektek kidolgozása és megvalósítása révén tud megvalósulni.  

A zöldfelületek megtartásához, fejlesztéséhez hozzájárulhat a zöldfelületekkel foglalkozó 

fejezetben már említett közterületi növénykataszter elkészítése, és a jó városi klímát 

segítő közterületen ültethető lágy és fás szárú növények telepítéséről, kezeléséről 

tervezett helyi rendelet megalkotása. 

Az energiahatékonyságot segítő projektekkel az intézmények kevesebb 

energiafelhasználása a széndioxid kibocsátás csökkenését eredményezi, illetve azok 

gazdaságosabb működtetése, üzemeltetése valósítható meg. Az így megtakarított 

források egy része lehetőséget ad a klímavédelmet is segítő újabb intézkedések 

végrehajtására. 
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk 

összevetése, folyamataik elemzése 

2.1.1 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.  

2.1.2 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 
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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.  

2.1.3 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, szállítmányozás-

logisztika, 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. 

2.1.4 Táji és természeti adottságok 

Az Alföldhöz tartozó, tájföldrajzilag több kistáj határvonalán elhelyezkedő településhez 

tartozó területek tájhasználata alapvető változásokon ment keresztül. A külterület nagy része 
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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. 

2.1.5 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 komo ly 

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. 

2.1.6 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 

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. 
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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. 

2.1.7 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. 

2.1.8 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 

karbantartása, újak kialakítása,3 az önkormányzati utak kátyúzása, útalap megerősítése, 

burkolat felújítása, közvilágítás, járdahálózat korszerűsítése, bővítése, amelyek mind a 

lakosság életminőségére vannak kedvező hatással. 
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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 ellátásbó l 

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.  

2.1.9 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. 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

238 

3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ  

3.1 A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

Tiszaföldvár 10 000 főt némileg meghaladó, csökkenő számú és erőteljesen öregedő 

népességével Jász-Nagykun-Szolnok megye kisvárosai közé tartozik. Fiatal városról van szó 

(1993), habár történelmi távlatokban jelentősebb térségközponti szerepkörrel is rendelkezett, 

azt a 20 században elveszítette. A város Szolnok tágabb agglomerációjában található és 

szinte minden tekintetben sokkal inkább a tőle északra elhelyezkedő regionális jelentőségű 

pólushoz, mint saját járásközpontjához (Kunszentmárton) húz. Helyzete fejlettsége szerint is 

átmenetinek tekinthető: sem településként sem kistérségi szinten nem tartozik a 

leghátrányosabb besorolásúak közé (mint a Tiszazug több települése), de statisztikai mutatói 

alapján és tervezői tapasztalatok szerint sem nevezhető dinamikusnak (mint Szolnok város 

és szűkebb agglomerációja).  

A város a sajátos ártéri (Tisza) környezeti viszonyok következményeként nem hagyományos 

szerkezetű. Növekedése északról déli irányban fokozatosan történt idővel bekapcsolva 

(belterületbe vonva) a délen található Homok területet (ami alapjában nem városias 

beépítésű). Jelenleg a csökkenő népesség és elvándorlás okán komolyabb telekalakításra 

nincs igény, így Tiszaföldváron az utóbbi évtizedből származó városrészt vagy nagyobb, 

modern beépítésű területet nem találunk.  

A városban a központi funkciók a Kossuth Lajos út mentén hosszan elnyúlva és annak két 

csomópontjában koncentrálva helyezkednek el. Klasszikus egyéb alközpont nincs a 

városban – bár a Döbrei János úton (Homok – 3. és 4. városrész határán) kialakulóban volt 

egy, ami jelenleg, sajnálatos módon, inkább visszafejlődik. A város úthálózata a történelmi 

városmagon belül a Sánc utcáig szabálytalan, míg délebbre többnyire szabályos 

utcaszerkezetet találunk. A Homok városrész telekstruktúrája a jelen igényekhez nem 

igazodik. Ez a városrész – különösen annak déli, Cibakházával határos része – rendkívül 

leromlott állapotú és komplex táj és szociális jellegű rehabilitációt igényel.  

A városi közműrendszerek lassan teljessé válnak: az ivóvíz teljesen, a szennyvíz- és 

csapadékvíz-elvezető hálózat részben kiépített, kiépült a gázszolgáltatás, ugyanakkor a 

belterületi utak cca. 30%-a még mindig nem burkolt. Minden tekintetben a legnagyobb 

hátrányban a Homok városrész van.  

A város néhány középfokú funkcióját tekintve (középiskola, Idősek Otthona, múzeum, és 

néhány alkalmanként megjelenő közigazgatási szolgáltatás) térségi vonzáskörzettel 

rendelkezik, de jellemzően nem munkahelyi ingázási célpont (ez nem azt jelenti, hogy a 

környező kisebb települések lakossága nem jelenik meg foglalkoztatottként kisebb 

számban). A városban a gazdaság alapját mindenkor az agrárium adta, a helyiek 

megélhetését a föld és a környékbeli nagyobb foglalkoztatók biztosították évtizedekig, pl. 

Marfű üzemei. A településen soha nem volt jelen nagyobb foglalkoztató, manapság a helyi 

gazdaság gerincét jellemzően kis- és középvállalkozások alkotják, amelyek elsősorban 

alacsonyabban képzett munkaerőre támaszkodnak. A városban a megyei átlagot meghaladó 

a munkanélküliség abszolút és relatív értéke is, és jellemző a strukturális munkanélküliség. A 
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szakképzett munkaerőre mutatkozik kereslet, de a munkanélküliek jelentős része alacsony 

képezettsége és hiányzó munkakultúrája miatt nem alkalmazható. A város beruházói 

fogadókapacitása nem versenyképes: nincsenek előkészített iparterületek, csarnokok, 

vállalkozásösztönző tevékenységek, szerveződések, programok, marketing. Tiszaföldváron 

jelentősebb külső működő tőke beruházás eddig nem történt.  

A városban a turisztikai vonzerőt a Gyógyvizű strandfürdő, valamint a Tiszazugi Földrajzi 

Múzeum jelenti, utóbbi jóval inkább, mint múzeumpedagógiai célokat szolgáló 

különlegesség. A város nem vált turisztikai céltelepüléssé annak ellenére, hogy fürdője jó 

adottságú és a lovas turizmusnak is volna helyi bázisa. A fürdő által használt termálvíz 

(egyben gyógyvíz) sokoldalú hasznosításáról jelenleg kevéssé beszélhetünk, bár a 

közintézmények és a közeli iparcsarnok fűtésénél volt, van kezdeményezés, ám a hatékony 

sokoldalú hasznosítása még várat magára.  

A város teljes körűen ellátott alapfokú intézményekkel. Az egyes közszolgáltatások helyzete 

infrastrukturális szempontból erősen változó, a legkedvezőtlenebb helyzetben az iskolák és 

az óvodák vannak e tekintetben. Az intézmények fenntartója - az általános és a középiskola 

kivételével - az önkormányzat, az általános és középiskola fenntartója és működtetője a 

KLIK. A humán erőforrás a közszféra szinte minden intézménytípusánál kiöregedő, ennek 

megfelelően hamarosan szakemberhiány jelentkezik (e tekintetben a legsúlyosabb 

helyzetben az egészségügyi alapellátás van). A városban az egyházak és a civil szervezetek 

nem vesznek részt a közszolgáltatások biztosításában. A városi közösséget néhány civil 

szervezet erősíti, de a város életében és a városfejlődését érintő döntéshozatali tervezési 

folyamatban a lakossági részvétel visszafogott. A kínálkozó lehetőségek ellenére a lakosság 

passzívnak mondható.  

Tiszaföldvár lakosságán belül nagy arányban jelenik meg a hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett népesség, ezen belül – bár nem kizárólag – a cigány származásúak 

felülreprezentáltak. A mélyszegénység nagyon sok családot érint, különösen 

veszélyeztetettek a gyerekek, akiket az intézményrendszer próbál a felszínen tartani. A helyi 

erőfeszítések ellenére (többféle rendelkezésre álló szűrővizsgálat) a lakosság általános 

egészségi állapota is aggodalomra ad okot, sok az alkoholbeteg és számos családban 

állandósult a drogfogyasztás. A városban öt szegregátum található, ami a szociálisan 

hátrányos helyzetű népesség területi koncentrálódása. Valójában két nagyobb területről 

beszélünk a város nyugati és déli (Homok) részén. A város egyéb perifériális területein 

szintén megjelentek a szegregációval veszélyeztetett kisebb területek.  

Tiszaföldváron eddig nem született áttörést hozó fejlesztési stratégia, a település keresi a 

helyét megyei és megyehatáron átnyúló városhálózatban, de leginkább próbál a rendkívül 

összetett, soktényezős, öngerjesztő negatív spirálból kikerülni.  
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3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső 

tényezők összefoglaló értékelése - 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 HHH- 
gyerekek 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 
programokká nőtték ki magukat: Paprikás 
Ételek Főzőversenye, Motoros találkozó  

 a városban a Tiszazugi Földrajzi Múzeum és 
a Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók 
Köre Egyesület civil szervezet által 
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  

 a helyi civil szervezetek a közfeladat ellátási 
rendszerbe egyáltalán nem, vagy csak 
esetenként kapcsolódnak be 

 A település lakossága (egyének, vállalkozók) 
nem vesz rész közösségként a város 
jövőjének alakításában  

 

3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 a város rendelkezik középfokú oktatási 
intézménnyel, aminek vonzáskörzete 
átnyúlik a megyehatáron túl  

 az egészségügyi és a szociális és 
gyermekvédelmi intézmények megfelelő 
infrastrukturális körülmények között végzik 
feladatukat  

 jelentős prevenciós és szűrő tevékenység 
zajlik a városban  

 számos szakellátás elérhető térítéses 
formában, ami pótolja az OEP szakellátó 
intézményt (nem kötelező önkormányzati 
feladat)  
 

 az oktatási intézmények tanulólétszáma évek 
óta csökken  

 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  

 az óvodákba hamarosan komoly munkaerő 
problémák jelentkeznek (óvodapedagógusok 
kiöregedése - hiánya)  

 a háziorvosok átlagéletkora 50 év felett van, 
hamarosan praxisüresedések várhatók, 
ugyanakkor gyér az érdeklődés irántuk,  
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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 

 

 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)  

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. 

 

 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. 

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/) 

 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 
társulások aránya 
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Erősségek Gyengeségek 

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 

 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  
 
 

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. 

 
 

 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 

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 
 

 

 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. 
út 4633sz., Döbrei út 46334 
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Erősségek Gyengeségek 

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 csapadékvíz-
elvezetés, 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 
hasznosítása terén 

 rekultivált hulladéklerakó 

 kevés ipari szennyező jelenléte 
 

 talajok minőségét rontja az intenzív 
nagyüzemi gazdálkodás 

 illegális hulladéklerakások, amit az 
elhanyagolt településrészek tovább 
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 
Európa szerte felértékelődnek, az 
önkormányzatok nagyban támaszkodnak a 
helyi közösség aktív részvételére  

 a különféle globális médiumokon érkező 
kulturális hatások elvonják a fiatalok 
figyelmét a helyi értékekről  

 

3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 a gyakorlat orientált képzésre épülő oktatás 
folyamatos felértékelődése és erősítésének 
célja országosan  

 a segélyezés tekintetében a jogkörök 
jelentős része járási szintre kerül (2015. 
március 1.) – egységesül az adatbázis, 
többszörös jogcímű segélyezés lehetősége 
csökken, várhatóan csökken a 
szegregátumokat érintő és hatékony 
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 

 a KLIK és az önkormányzatok 
együttműködése általában nem 
zökkenőmentes  

 a szociális ellátás központi átszervezése 
miatt csökken a személyes kapcsolattatás 
lehetősége a rászorulókkal 
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Lehetőségek Veszélyek 

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 
területek növekedése, védelembehelyezése 

 A természeti értékek társadalmi 
felértékelődése 

 Támogatási rendszerekben a hagyományos 
gazdálkodási formák felértékelődése 

 Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek 
kihasználása: egészségturizmus, 
természetjárás, kerékpáros turizmus, 
sportolási lehetőségek 

 Uniós pályázati lehetőségek 

 A megmaradt kunhalom teljes eltűnése  

 Az időjárási viszonyok egyre 
szélsőségesebbé válnak  

 Monokultúrás szántóföldi növénytermesztés 
rögzülése  

 A pályázatokhoz szükséges önrész hiánya  

 

6. Zöldfelületek 

 közmunkások értéktermelő munkavégzése 
lehetséges a helyi erőforrásokra építve pl. 
zöldségtermesztés helyi konyhára  

 zöldfelületi elemek fejlesztése, megtöltése 
tartalommal, intenzív, magas díszértékű 
zöldfelületekkel a városi arculat javítása 

 országszerte elterjedt gyakorlat helyi 
rendeleti szintű szabályozás készítése a 
klímatudatos közterületi növényállomány 
telepítésére, gondozására 

 a belterületi nagyobb zöldfelületi fejlesztések 
támogatási források nélkül elmaradnak 

 beruházások, fejlesztések káros hatásai 
(beépítés növekedése, zöldterület 
csökkenése) 

 zöldfelületek elemek tönkremennek 
(vandalizmus) 

 

7. Épített környezet (épített örökség is) 

 A felújításra szoruló épületek kisebb javítási, 
felújítási munkálatainál a közmunkások 
bevonása 

 A LEADER típusú források alkalmasak a 
kisebb beavatkozások következetes 
végrehajtására  

 A régészeti lelőhelyek bemutatása oktatási 
és turisztikai céllal országszerte egyre 
gyakoribb módja azok megőrzésének  

 Az épített örökség védelmére, megőrzésére 
és hasznosítására a Kormányzatnak nincs 
támogató politikája (adókedvezmény, 
támogatás)  
 

8. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső) - Közművek és elektronikus hírközlés 

 Az elkészült Környezetalakítási terv több 
közlekedésfejlesztési elemet is tartalmaz,  

 A települések közelsége lehetőséget kínál 
mikro-térségi kerékpáros hálózat kiépítésére 
(elsősorban Martfű és Cibakháza 
vonatkozásában)  

 

 Állami kezdeményezésű, várost érintő közúti 
és vasúti fejlesztés a közeljövőben nem 
várható 

 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, 
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Lehetőségek Veszélyek 

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. 
 

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. 
 

 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 
erősödik,  kapcsolódó energiahatékonyságot 
segítő fejlesztésekre nagyobb források 
(ERFA) 

 Klímatudatos városfejlesztési célok előnyben 
részesítése  
 

 A gazdasági nehézségeinek hatására még 
kevesebben használnak vezetékes 
energiahordozót, amely kedvezőtlen légköri 
viszonyoknál rontják a környezeti állapotokat 

 Kedvezőtlen támogatási, pályázati 
konstrukciók jelennek meg 

 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

246 

 

3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata, hierarchiai rendszere a jelenleg meglévő és 

hatályos dokumentumok alapján a következő:  

314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 

 1/2014 (I. 
3.) OGY 

Határozat  
 OFTK 

 
2003. évi XXVI. törvény az Országos 

Területrendezési Tervről 
  

  

              

            

FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ 
TERVEK 

  

RENDEZÉSI TÍPUSÚ TERVEK   

  

          

Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció 

2014-2020 

  

Országos Területrendezési Terv (OTrT)  
2003. évi XXVI. törvény 

    

  

  

          

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési 

Koncepció 
2014-2020 

685/2013.(XII.16.) sz. határozat 

  Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési 
Terve  

18/2004.(XI.9.) KR. rendelet, módosította 
10/2011.(IV.29.) KR. rendelet 

    

  

  

          

Tiszaföldvár 
településfejlesztési 

koncepciója 
81./2003.(IV.30.) ÖKT. számú 

határozat 

      

      

       

    
Tiszaföldvár Településszerkezeti Terve 
207/2004. (VIII.11) ÖKT számú határozat 

 

        

       

ITS helye 

   

       

        

 
Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Terv 

    

    
48/2004. (VIII.11.) ÖR számú rendelet önkormányzati 
rendelet, módosította 28/2009. (IX.24.) számú és a 
24/2009. (IX.15.) számú önkormányzati rendelet 

         

    
Építési Tervek 

    

 

A város jelenleg hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát indokolja, hogy az 

építésügyet érintő országos jogszabályi változások szerint a hatályos településrendezési 

eszközök 2018. december 31.-ig alkalmazhatók és csak 2016. december 31.-ig 

módosíthatóak.  
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3.2 Problématérkép/értéktérkép - A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi 

formában, a területi lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 

3-1. táblázat: Települési értékek és problémák városrészenként 

 
ÉRTÉK  PROBLÉMA  

MI? HOL? MI? HOL?  

városrész 1. 

1. Polgármesteri Hivatal Bajcsy-Zs. út 2. 
Szegregátumok csatolt térkép 
szerint 

 

2. Tűzoltóság  Bajcsy-Zs. út 2. 
Városi emlékpark fejlesztésre 
szorul 

Kossuth u. 

3.  Egészségügyi központ  Kossuth L. út 165. 
Városon áthaladó forgalom 
környezetterhelése 

4633 j. út 

4. Rendőrség  Kossuth L. út 163/a. Hasznosítatlan termálvíz Strand út 25. 

5. Idősek Otthona  Baross krt. 109-111. 
Tiszaföldvár és Vidéke Tksz 
hasznosítatlan, értékes, belvárosi 
épülete  

Virág út 1 

6.  Tiszazugi Földrajzi Múzeum Kossuth L. út 101 
A Strandfürdőhöz közel fekszik a 
szennyvíztisztító telep, valamint 
állattartó telepek 

 

7.  Városi Könyvtár Kossuth L. út 115. 

A vasútállomás és az autóbusz 
pályaudvar, illetve a városközpont 
közlekedési kapcsolatának 
gyengesége  

 

8. Belterületi Óvoda Szondy vezér út 6/a. 
A vasútállomás és környezetének 
rossz állapota 

 

9. Tiszaföldvári Evangélikus templom  Bajcsy-Zs. út 9.    

10.  Tiszaföldvári Református templom  Kossuth L. út 22.    

11. Kossuth Lajos Általános Iskola  Kossuth L. út 116-120.   

12. 
Hajnóczy József Gimn., Humán Szakközépisk. és 
Kollégium 

Kossuth L. út 122.   

13. Vadárvácska Óvoda Kossuth L. út 124.   

14. Művelődési Ház  Malom út 1.   

15. Városi Galéria  Kossuth  út 163.   

16.  Autóbusz pályaudvar    
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ÉRTÉK  PROBLÉMA  

MI? HOL? MI? HOL?  

17. 

 
Tiszaföldvári Katolikus templom és Somogyi Károly 
emlékmű 
Kossuth szobor és Vízmedence 
I. és II. világháborús emlékmű és az Aradi vértanúk 
emlékműve, valamint az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékműve 
Szabadkéményes ház  

Kossuth L. út .42. 
Kossuth tér 
 
Városi Park 
 
 
Kossuth L. út  2. 

  

18. 
Helyi védelem alatt álló természeti érték jelenléte 
(Kossuth-fa) 

Kossuth tér   

19. Tiszaföldvári Strandfürdő és Kemping - Lovaspálya Strand út 25.   

városrész 2. 

1. Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Ószőlő Fő út 3. 
Szegregátumok csatolt térkép 
szerint  

 

2.   
Tervezett inert hulladék 
hasznosító telep 

Damjanich u. 
1128/1 hrsz 

3.   
Városon áthaladó forgalom 
környezetterhelése 

4633 j. út 

4.   

A vasútállomás és az autóbusz 
pályaudvar, illetve a városközpont 
közlekedési kapcsolatának 
gyengesége  

 

városrész 3. 

1. Szicsek Pálinkafőző Ókincsem III. keresztút 10-14. 
Szegregált területek csatolt 
térkép szerint 

 

2. Homoki Általános Iskola Döbrei J. út 133. 
Közúthálózat szűk 
keresztmetszete, rossz minősége 

 

3. Homoki óvoda  Döbrei J. út 129. 

 A szennyvízcsatorna hálózat 
hiányosságai 
volt homokbánya területek 
állapota 

 

4. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Diákotthon épülete  

Beniczky Géza utca 5. 
Városon áthaladó forgalom 
környezetterhelése 

4633 j. út 
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ÉRTÉK  PROBLÉMA  

MI? HOL? MI? HOL?  

városrész 4. 

1.  
Homoki Jézus Szíve templomban őrzött torinói lepel 
másolata  

Döbrei János út 154. 
Szegregált területek csatolt 
térkép szerint  

 

2.    
Közúthálózat szűk 
keresztmetszete, rossz minősége 

 

3.   
Városon áthaladó forgalom 
környezetterhelése 

4633 j. út 

4.   
Homok vasútállomás és 
környékének rendkívül rossz 
állapota 

 

5.   

A szennyvízcsatorna hálózat 
hiányosságai 
volt homokbánya területek 
állapota 

 

 

Városrészek együttes problémái:  

2., 3., 4., városrészeknél: a 2. és a 4. városrészt összekötő, a 3. városrészen áthaladó út nincs kiépítve; 

1., 2., 3., 4. városrészek:  

− kiépítetlen utak, nem megfelelő paraméterekkel kiépített utak,  

− gyalogjárdák mennyiségi, minőségi hiányosságai, kijelölt gyalogátkelő helyek hiánya,  

− egyes közúti csomópontok nem megfelelő kiépítettsége,  

− hiányos csapadékvíz elvezető hálózat,  

− közvilágítási lámpahelyek hiánya, kiépítetlen közvilágítási hálózat szakaszok;  

− elhagyott, elhanyagolt, nem művelt ingatlanok állapota, illegális hulladéklerakások,  

− parkolás közintézmények környezetében,  

− hagyományos fűtésből származó levegőszennyezés,  

− allergén növények jelenléte,  

− közbiztonság nem megfelelő szintje, 

− állattartásból eredő konfliktusok. 
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3-1. ábra: Értéktérkép 
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3-2. ábra: Problématérkép 
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása, a 

városrészek összehasonlító bemutatása  

Mivel Tiszaföldvár korábban nem készített ITS-t, így a városrendezési eszközeiben nem 

szerepel városrészekre vonatkozó lehatárolás. Jelen megalapozó tanulmányban 

Tiszaföldvár városrészi elemzése négy, karakteres sajátosságokkal jellemezhető, jól 

elkülöníthető városrész szerint történik. Külön külterületi egység nem került lehatárolásra – a 

KSH adatok ez egyes külterületi részeket az egyes városrészekhez számítják.  

3-3. ábra: Tiszaföldvár városrészei (2015) 
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Indoklás: Tiszaföldvár városrészei a település történeti fejlődéséből eredő, elsősorban 

telekalakítási, építészeti jellegű különbségeket hordoznak magukon. Az egyes városrészek 

korukat, utcaképüket tekintve egységes arculatot mutatnak és társadalmi jellemzőik 

vonatkozásában is egységesek. A város a hagyományostól eltérő makro-szerkezetet mutat. 

Eszerint a történelmi városmag (Városrész 1.) nem a mai település közepén, hanem annak 

északi részén található. A település északi irányú terjeszkedésének akadálya a Tisza és 

annak kiterjedt ártere volt. Ennek megfelelőn a település déli irányban növekedett, és így a 

négy kijelölt városrész is ezt az É-D irányú felosztást követi.  

A településnek nincs klasszikus értelemben vett kompakt városmagja, ha a funkciók 

eloszlását nézzük egy aszimmetrikus, súlyzó formájú városi funkciókkal tűzdelt területről 

beszélhetünk, aminek egyik vége a Polgármesteri Hivatal és környéke, másik vége pedig a 

Mártírok út, Kossuth L. út találkozásában lévő csomópont. A tengely maga a Kossuth L. út.  

 

Az 1. és 2. városrész a hagyományos településnövekedés nyomait viseli magán (utca és 

telekalakítás), míg a 3. és 4. városrész telekstruktúrája elüt a hagyományos települési 

struktúrától, mivel ez a kiterjedt településrész eredetileg nem városi lakóterület volt, hanem a 

homoki gazdálkodás színtere. Egy-egy városrészen belül több, hagyományos elnevezéssel 

bíró városrész található, ezért maguk az ITS városrészek nem kaptak megnevezést csak 

sorszámot.  

3-2. táblázat: Tiszaföldvár városrészeinek lehatárolása 

Városrész Lehatárolás 

Városrész 1. / Óváros  

(Mariháza, Túri tanya, Szigeti 

tanya) 

északi határ: külterületi határ  

déli határ: Darvas utca, Nyíl utca, Gyep utca. Zöldfa utca, Hold utca, Bajcsy-

Zsilinszky út, Nefelejcs út, Mártírok út, névtelen utca  

Városrész 2.  

(Őzénhalom külterület) 

északi határ: Darvas utca, Nyíl utca, Gyep utca. Zöldfa utca, Hold utca, 

Bajcsy-Zsilinszky út, Nefelejcs út, Mártírok út, névtelen utca 

 

déli határ: Remény út és a Podmaniczky út északi telekhatára  

Városrész 3. északi határ: Remény út és a Podmaniczky út északi telekhatára 

déli határ: Döbrei János utca 

Városrész 4.  

(Béketelep, Laposiszőlő 

külterületek) 

északi határ: Döbrei János utca 

déli határ: Cibakháza külterületi határ  

 

A megalapozó tanulmány a KSH Népszámlálás 2011-es adatait használja a városrészek 

összehasonlító elemzéséhez. Ennek oka, hogy a népszámlás adatai tartalmaznak olyan, 

háztartások szintjén gyűjtött adatokat, amelyek hitelesítettek és bármilyen városrészi szinten 

aggregálhatóak. A nyers adatok nem állnak rendelkezésre, az összesítést – adatvédelmi 

okokból – a KSH Népszámlálási Főosztálya végzi a település által kért területi bontásban. 

Ebben a mélységben és adattartalommal a népszámlálási adatokon kívül nem áll 

rendelkezésre semmiféle adatforrás.  

Az alábbiakban Tiszaföldvár város városrészeinek KSH 2011-es Népszámlálási adatok 

alapján generált adatait mutatjuk be. Ez az adatbázis biztosít alapot a városrészek 

összehasonlító elemzéséhez. 
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3-3. táblázat: Tiszaföldvár városrészeinek statisztikai adatai Forrás: KSH, Népszámlálás 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakónépesség jellemzőinek alakulása városrészenként  

Tiszaföldvár lakónépessége 2011-ben 11 129 fő volt (KSH Népszámlálás). Az 1. és 2. 

városrészben a teljes lakónépesség 64%-a él, miközben a két városrész a teljes belterület 

felét sem teszi ki (3-4. ábra). A sajátos telekstruktúrával rendelkező 3 és 4. városrészekben 

(belterület több mint 50%-a) él a népesség további 36%-a. Az északi és déli két-két 

városrész vonatkozásában rendkívül nagy eltérés van a népsűrűsségben, ami kihat a 

közszolgáltatások (különösen a vonalas infrastruktúra) hatékonyságának egyenlő színvonalú 

biztosítására.  

3-4. ábra: A lakónépesség városrészek közötti megoszlása 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

Mutató megnevezése
Tiszaföldvár 

összesen*

Városrész 1. 

(Mariháza, Túri 

tanya, 

Szigetitanya 

külterületek)

Városrész 2. 

(Őzénhalom 

külterület)

Városrész 3.

Városrész 4. 

(Béketelep, 

Laposiszőlő 

külterületek)

Lakónépesség száma 11129 2832 4211 2366 1718

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,5 14,5 14,2 17,8 17,2

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,5 59,0 60,8 60,4 62,5

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,0 26,5 25,0 21,8 20,3

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
24,8 23,0 24,0 21,7 33,6

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 

arányában
8,6 13,2 6,4 8,9 6,4

Lakásállomány (db) 4692 1214 1778 970 730

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,1 13,6 15,2 15,7 29,2

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
43,4 43,1 41,5 43,3 48,5

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon belül

15,2 14,8 13,8 13,3 21,9

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 51,9 52,1 53,6 51,8 48,0

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 44,4 44,1 44,6 43,0 46,4

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 

állítható elő, szegregátumokra nem
11323

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya
52,6 48,0 54,9 50,7 57,2

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 

lakónépességen belül
58,1 58,1 56,9 59,1 59,8

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 15,8 16,4 15,5 13,9 18,1

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya)
8,7 8,6 8,4 7,5 11,3

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 

a lakott lakásokon belül
14,9 11,9 13,4 13,1 26,1

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 7,9 5,3 6,8 9,9 12,5

 

Városrész 1. 
26%

Városrész 2. 
38%

Városrész 3.
21%

Városrész 4. 
15%
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Az északi és déli két-két városrész hasonlóságai a lakónépesség korcsoportok közötti 

megoszlását tekintve is kifejezésre jutnak (3-5. ábra). A 0-14 évesek aránya a déli 

városrészekben nagyon hasonló és egyöntetűen cca. 2 százalékponttal magasabb, mint a 

városi átlag (15,5%). Az északi sűrűn lakott városrészekben az eltérés ellentétes, azaz az 

érték alacsonyabb a városi átlagnál, viszont csak egy százalékpontos az eltérés. A 60 év 

felettiek aránya a lakónépesség 24%-át teszi ki. Ez esetben az északi és déli városrészek 

közötti eltérés még markánsabban kirajzolódik. 

3-5. ábra: A lakónépesség korcsoportok szerinti összetétele városrészenként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

Különösen elöregedő a történelmi városmag (városrész 1.) 26,5%-os aránnyal, amit a 2. 

városrész követ. A déli városrészekben az időskorúak aránya jóval a városi átlag alatti. A 15-

59 éves korcsoport belső arányai nem mutatnak jelentős különbségeket az egyes 

városrészek között. E tekintetben a 4. városrész mutat a városi átlagnál jelentősebb 

részesedést.  

Összességében elmondható, hogy a lakosság korszerkezete jelentős eltéréseket mutat 

városrészenként. A 1 és 2. városrész, ahol az öregedési index28 értékei 182,4 és 176,8, 

erősen elöregedő. A 3. és 4. városrész is elöregedő, de itt az öregedési index értékei 

kedvezőbben: 122,4 és 117,9. A városi öregedési index: 154,8%.  

                                                             
28 A népesség idősödésének egyik gyakran használt mérőszáma az öregedési index, amely egyben a jövőbeni 
tendenciákat vetíti előre. Az öregedési index a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek (65 évesek és 
annál idősebbek) arányát mutatja. (http://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/18-oregedesi-index) Esetünkben 
a 60 felettiek arányát viszonyítottuk a 14 évesnél fiatalabb népességhez.  
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A lakónépesség iskolai végzettsége fontos foglalkoztathatóságot befolyásoló tényező. A 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (3-6. ábra) az aktív korúakon 

belül a városban 24,8%-os arányt mutat. E tekintetben a legalacsonyabb (azaz 

legkedvezőbb) arány (21,7%) a 3. városrészt jellemzi. Az 1 és 2. városrészek városi átlagnál 

valamivel kedvezőbb (alacsonyabb) értékkel szerepelnek. A legkedvezőtlenebb arány a 4. 

városrészben jelentkezik, ez 33,6 %, ami kiemelkedően magas érték.  

3-6. ábra: A lakónépesség iskolai végzettségének jellemzői városrészenként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

Hasonlóak az arányok alakulása a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

egyben rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők arányát illetően (3-6. ábra), azaz 

a legkedvezőtlenebb érték a 4. városrészben mutatkozik. Az egyetlen eltérés, ugyan a 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a második legkedvezőtlenebb 

a 2. városrészben, a csoporton belül a munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

alacsonyabb (azaz kedvezőbb) mint az 1. városrészben, ahol a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők arányosan kevesebben vannak. Mindkét vizsgált mutató 

vonatkozásában a 3. városrész mutatja a legkedvezőbb (legalacsonyabb) értékeket.  

A felsőfokú végzettségűek aránya (3-6. ábra) a városban a 25 évesnél idősebb korcsoporton 

belül 8,6%. A városrészek közül a legkedvezőbb értéket az 1. városrész mutatja (13,2%). A 

városi átlagnak közel megfelelő a 3. városrész, míg annál több mint 2 százalékponttal 

alacsonyabb a 2 és 4. városrész belső aránya (6,4%).  

 

A foglalkoztatottsági jellemzők vonatkozásban a legfontosabb mutató a foglalkoztatottak 

aránya 15-64 évesek korcsoportjában (3-7. ábra). A városi átlag 51,9%, ami az országos 

átlaghoz képest jóval kedvezőtlenebb. A városon belül legkedvezőbb helyzet a 2. 

városrészben figyelhető meg (53,6%), míg a város átlag felett van még az 1. városrész is 

(52,1%). A déli városrészek közül a 3. a várossal közel egyező étkekkel bír, míg a 4. 

városrész annál jóval alacsonyabb (kedvezőtlenebb) értéket mutat (48%).  
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A foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya Tiszaföldváron 44,4% és csak a 4. 

városrészben tapasztalható ettől lényegesen eltérő, egyben kedvezőtlenebb érték (46,4%). A 

foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya a 3. városrészben a legalacsonyabb, azaz e 

tekintetben ott a legkedvezőbb a helyzet.  

3-7. ábra: Foglalkoztatási jellemzők városrészenként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

A város gazdaságszerkezetére (is) utaló statisztikai mutató az alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (a foglalkoztatottakon belül) (3-7. 

ábra). A városi átlag 51,9%, aminél a 1. és a 3. városrész mutat kedvezőbb, azaz 

alacsonyabb arányt (48% és 50,7%). A 2. városrészben a foglalkoztatottak köze l 55%-a, míg 

a 4. városrészben 57,2%-a alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozik.  

 

Tiszaföldváron a gazdaságilag nem aktív népesség aránya (3-8. ábra) a lakónépességen 

belül 58,1%. Az arány egyedül a 2. városrészben alacsonyabb (56, 9%). A legmagasabb 

érték a 4. városrészben jellemző: 59,8%.  

A munkanélküliek aránya, azaz a munkanélküliségi ráta (3-8. ábra) a városban 15,8%-os 

értéket mutatott 2011-ben, ami az országos és a megyei értéknél is kedvezőtlenebb volt29. A 

városi átlagot meghaladó érték a 1. és 4. városrészben jellemző (az okok eltérőek). A 

legmagasabb, azaz a legkedvezőtlenebb érték a 4. városrészben jellemző (18,1%). A városi 

átlag alatti értékek jellemzik a 2. és 3. városrészt. A munkanélküliek aránya a 3. 

városrészben a legalacsonyabb, azaz itt a legkedvezőbb a helyzet.  

A tartós munkanélküliek vonatkozásában a városrészek ugyanezt a képet mutatják, mint a 

munkanélküliek esetében.  

                                                             
29

 Az aktuális településszintű adat az 1.7.2.2 fejezetben került elemzésre, városrészi szinten aktuális 
adat nem áll rendelkezésre.  
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3-8. ábra: Munkanélküliség jellemzői városrészenként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 43,3 % 

a városban. A városrészi adatok ettől lényegesen nem különböznek – a 2. városrész a 

legkedvezőbb (41,9%), míg a 4. városrész a legkedvezőtlenebb (48,5%) arányt mutatja.  

 

Összefoglalva a társadalmi jellemzőket, Tiszaföldváron belül markánsan kirajzolódik a 4. 

városrész kedvezőtlen helyzete, ami szinte minden statisztikai jellemzőt tekintve a 

legkedvezőtlenebb képet mutatja. A további három városrész közül egyik sem nevezhető 

abszolút értelemben a legjobb státuszúnak. A foglalkoztatási jellemzők vonatkozásában a 3. 

városrész van a legjobb helyzetben (pl. itt a legalacsonyabb a munkanélküliek aránya), 

ugyanakkor a magasabban képzettek az 1. városrészben vannak legnagyobb arányban 

jelen. Fontos, hogy a korszerkezet meghatározza a képzettségi potenciál kihasználhatóságát 

és pont a 1. városrész kevésbé dinamizálható ebben a vonatkozásban, mivel népessége a 

leginkább elöregedő.  

3.3.1.1 Lakásállomány jellemzőinek alakulása városrészenként  

A város teljes lakásállománya 4692 db-ot számlál. A lakások városrészek szerinti 

megoszlása pontosan megegyezik a lakónépesség városrészek szerinti belső arányával. A 

lakásállomány 64%-a az 1. és 2. városrészben található, míg a további 36%-a a 3. és 4. 

városrészben. A legnagyobb számú lakás a 2. városrészben van (3-9. ábra).  
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3-9. ábra: A lakásállomány megoszlása a városrészek között 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

A laksűrűséget (3-10. ábra) tekintve alig találunk eltérést az egyes városrészek között. 

Tiszaföldváron átlagban egy lakásra 2,37 lakó jut. A legmagasabb laksűrűség a 3. városrészt 

jellemzi (2,439 fő/lakás), de ez alig magasabb, mint a város átlag. A legalacsonyabb 

laksűrűség az 1. városrészt jellemzi. (A laksűrűség értéke nem veszi figyelembe a lakások 

méretét. 

3-10. ábra: Laksűrűség városrészenként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya (3-11. ábra) az összes lakott lakáson belül 

17,1%. A helyzet a legkedvezőtlenebb a 4. városrészben itt az arány közel a városi 

kétszerese (29,2%). Minden más városrész a városi átlag alatt szerepel e tekintetben. A 

legkedvezőbb összetételű lakásállomány az 1. városrészt jellemzi, itt a legalacsonyabb az 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya.  

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások legmagasabb aránya szintén a 4. 

városrészben jellemző (25,1%), az 1. városrészben ugyanez az érték jóval alacsonyabb, 

11,9%. A 2. és 3. városrész mindkét vonatkozásban szinte teljesen megegyező, és a városi 

átlagoknál valamivel alacsonyabb (kedvezőbb) értéket mutat. 
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3-11. ábra: Lakásállomány jellemzői Tiszaföldvár városrészeiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül városi szinten 7,9%. Itt markáns 

eltérések vannak a településrészek között és dél felé haladva a városrészekre jellemző érték 

fokozatosan emelkedik. A 4. városrészben 12,5% a mutató értéke, míg a belvárosban (1. 

városrész) csupán 5,3%.  

Összességében Tiszaföldvár lakásállománya városrészenként jelentősen eltérő 

jellemzőkkel bír. Az 1. városrész lakásállománya a vizsgált tényezők vonatkozásában a 

legjobb minőségű, bár korát tekintve a legidősebb. A 2. és 3. városrészekben a minőség a 

városi átlagnál valamivel jobb és körülbelül megegyező. A legkedvezőtlenebb a 

lakásállomány minősége a 4. városrészben, ahol az értékek majdnem kétszer 

kedvezőtlenebbek, mint a többi három városrészben.  

A város kereskedelmi és üzleti szolgáltatásait tekintve az ellátottság rendkívül nagy 

különbségeket mutat. 

3-4. táblázat: Kereskedelmi egységek (és szolgáltatások) száma (2015) – KSH adatkérés szerinti 

városrészek szintjén 

 élelmiszer
-bolt  

italbolt  
vegyes

-bolt  
szakbolt  

gyógy-
szertár  

bank-
fiók  

bank-
terminál  

étterem  egyéb  

Városrész 1 14 4 17 34 2 2 2 4 -- 

Városrész 2 5 6 13 27 1 0 0 1 - 

Városrész 3 4 5 10 16 0 0 0 0 - 

Városrész 4 1 3 1 3 0 0 0 0 - 

ÖSSZESEN: 24 18 40 80 3 2 2 5 0 

Forrás. Tiszaföldvár Város Önkormányzata  

Jellemző, hogy a legkedvezőbb ellátottsága az 1. és 2. városrésznek van, a 3. ennél 

kedvezőtlenebb, míg a 4. a legkedvezőtlenebb helyzetben van ellátottság tekintetében. 

Sajnálatos módon a legegyenletesebb területi eloszlása az italboltoknak van. Csak az 1. 

városrészben van bankfiók és bankterminál. A szakboltok 76 %-a az 1. és 2. városrészben 

van. Ennél nagyobb a koncentráltsága az élelmiszer és vegyesboltoknak. Az ellátottság a 

vásárlóerővel van elsősorban összefüggésben – ezért annyira szomorú, hogy a szociális 

problémákkal súlyosan terhelt 4. városrészben alig van kereskedelmi egység, (abból is 

három italbot), ezen felül egy élelmiszer és egy vegyes bolt van.  
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3.3.1.2 Városrészek elemzése  

A továbbiakban az egyes városrészekre vonatkozó főbb megállapítások összefoglalása 

olvasható.  

Városrész 1.  

Városrész 1 Lehatárolás 

Városrész 1. / Óváros  
(Mariháza, Túri tanya, 
Szigetitanya külterületek) 

északi határ: külterületi határ  
déli határ: Darvas utca, Nyíl utca, Gyep utca. Zöldfa utca, 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, Művelődési 

Otthon, 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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ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 itt a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek 

aránya  

 számos építészeti és turisztikai érték 

található a városrészben  

 a közművek teljes körűen kiépítettek  

 a városrészben található a város 

közigazgatási és városi szolgáltatási 

központja 

 a lakásállomány minősége a legjobb a 

városrészek közül  

 a kereskedelmi egységek magas 

koncentrációja 

 a városrészben nincs szegregátum  

 egy kisebb ipari koncentrálódás található a 

strand utca végén 

 ebben a városban a legkedvezőtlenebb az 

öregedési index értéke  

 a lakásállomány a legidősebb a városban, 

megújulásának üteme lassú  

 a közterületek minősége nem felel meg a 

kívánalmaknak, nem szolgálja a rekreációt  

 parkolási gondok az intézmények 

környezetében  

 a gyógyvízű strandfürdő által képviselt 

gazdasági turisztikai potenciál nincs 

megfelelően kihasználva  

 a városrész oktatási és kulturális intézményei 

átfogó megújítást igényelnek  

 a városrész keleti részén jelentősebb 

belvízveszély tapasztalható az alacsony fekvés 

miatt  

 a városközponti bérleményekben termelő 

vállalkozások működnek, miközben nincs ipari 

zóna / ipari park  

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 a zöldfelületek megújítására TOP pályázati 

források állnak rendelkezésre  

 fokozódó igény mutatkozik bizonyos, 

időskorúak ellátásához kapcsolód funkciók 

kiterjesztésre - bentlakásos ellátás 

 a városközponti területek fejlesztésére 

fordítható külső források nagyságrendje 

csekély a helyi igényekhez képest  

 jelenlegi funkcionálisan vegyes területek 

lásítják a városrész funkcionális tisztulását  

 

 

Városrész 2.  

Városrész 2 Lehatárolás 

Városrész 2.  

(Őzénhalom külterület) 

északi határ: Darvas utca, Nyíl utca, Gyep utca. Zöldfa utca, Hold utca, 

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 elnyúlt keleti részén jóval szélesebb, mint elnyúlt 

nyugati felében. 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 a lakásállomány is, melynek minőségét jellemzi, hogy az 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya már a 3. városrész kedvezőtlen értékeihez közelít. 
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Itt megmutatkoznak a belső különbségek, hiszen a városrész nyugati területének 

leromlottabb lakásállománya rontja az átlag értékeket.  

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 általános 

iskola és óvoda is található ezen a területen, amelyek jelentős számú HH és HHH gyermeket 

fogadnak.  

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. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 a városrész lakosságának átlagos társadalmi 

jellemzői kedvezőbbek, mint a városi átlag  

 a kereskedelmi szolgáltatások száma és 

változatossága kielégítő  

 több közszolgáltatás is elérhető és a 

városközpont szolgáltatási könnyen 

elérhetőek  

 

 a városrészben található három szegregátum, 

ami valójában egy összefüggő krízisterületet 

jelent  

 a városrész perifériális területein 

koncentrálódik a szegénység  

 a vasútállomás leromlott állapotú és alacsony 

forgalmú 

 a közintézmények komplex megújítást 

igényelnek  

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 a 442. sz. elkerülő út fejlesztési potenciált 

jelent gazdasági tevékenységek számára  

 

 

 A krízisterület (szegregátumok) kiterjedése és 

népessége nem csökken  

 

Városrész 3.  

Városrész Lehatárolás 

Városrész 3. északi határ: Reményút és a Podmaniczky út északi telekhatára 

déli határ: Döbrei János utca 

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, 
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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 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 Révay János Iskola és Gyermekotthon (Beniczky Géza út), amihez 

több ha-nyi terület tartozik. Az oktatási intézmények helyközi buszjáratokkal elérhetőek.  

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 a városrész képzettségi jellemzői 

kedvezőbbek, mint a 2. városrészben 

 a helyközi buszközlekedéssel elérhetők az 

oktatási intézmények  

 

 a lakások komfortfokozata és mérete a városi 

átlagnál kedvezőtlenebb, miközben a háztartások 

mérete nagyobb 

 az úthálózat elavult a jelenkori 

területhasználatnak nem felel meg  

 nincs gyógyszertár és a korábbi alközpontban 

fogyatkozik az elérhető szolgáltatások száma  

 az oktatási intézmények állapota leromlott, a 

megújítás sürgető  

 a volt városi sportcsarnok leromlott állapotú  

 az elhagyott lakásokat önkényes lakásfoglalók 

lakják, az elhagyatott lakásokat széthordják  

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 a telkekhez tartozó jelentős méretű kertek 

lehetőséget adnak egyéni gazdálkodás 

újraindításához – öngondoskodás  

 A terület átmeneti helyzetben van a 2. és 4. 

városrészek között – reális veszély, hogy nem 

csak fizikai jellemzőit, de társadalmi jellemzői 

idomulnak a 4. városrészben 

tapasztalhatókhoz  
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Városrész 4.  

Városrész Lehatárolás 

Városrész 4.  

(Béketelep, Laposiszőlő 

külterületek) 

északi határ: Döbrei János utca 

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.  

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 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 utca, 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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ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

-  két szegregátum található a városrészben  

 a társadalom rendkívül alacsonyan képzett, 

foglalkoztatási jellemzői kedvezőtlenek  

 rendkívül magas a HH és HHH gyerekek 

aránya  

 jellemzőek az alacsony jövedelmek és a 

mélyszegénység  

 az elhagyott lakásokat önkényes lakásfoglalók 

lakják, az elhagyatott lakásokat széthordják a 

városrészhez tartozó vasúti megállóhely 

rendkívül elhanyagolt 

 a lakókörnyezeten kívül a közterületek és 

maga kultúrtáj is nagy veszélyben van az 

elhanyagoltság és a szennyezések miatt  

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 a telkekhez tartozó jelentős méretű kertek 

lehetőséget adnak egyéni gazdálkodás 

újraindításához – öngondoskodás 

 az elhagyott lakásokat önkényes lakásfoglalók 

lakják, az elhagyatott lakásokat széthordják  

 A szegregátum összeépült Cibakháza szintén 

legkedvezőtlenebb helyzetű településrészével, 

ami a társadalmi és környezeti problémák 

további halmozódását indukálja – közös 

beavatkozás / együttes fellépés nincs tervben  
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3.3.2 Szegregált területek bemutatása  

Tiszaföldvár város szegregátumainak– a hátrányos helyzetű népesség területi koncentrációi – lehatárolása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

adatszolgáltatása alapján történik minden esetben. Az adatok a 2011-es Népszámlálás adatain alapulnak a háztartási szintű kérdőívek 

információinak aggregálásával. A 1.8.2.1 Esélyegyenlőségi fejezetben számos témába vágó részlettel szolgál az alábbiak kiegészítéseként  

3-12. ábra: Tiszaföldvár város szegregációval veszélyeztetett és szegregált területei 
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A térkép értelmezését segítő KSH információ: (az alábbi idézet a KSH által adatokkal 

együtt megküldött levélből származik)  

„Az egyik áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 35%, illetve afeletti értéket vesz fel. 

Ez a térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30–

34%, az ilyen területek szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. 

(Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 

0–29% = szürke, 30–34% = világoszöld, 35–100% = sötétzöld) 

 

A másik áttekintő kartogram a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett együttesen 

mutatja a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: 

a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 

30–100% = lila) 

 

A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A külterületen 

található szegregátumokat térképen nem tudjuk ábrázolni. 

A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a 

szegregációs mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti 

háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona, hajléktalanszálló) miatt mégsem 

tekinthetők valódi szegregátumoknak.” 

 

Az elemzésben a 35% feletti szegregációs mutatóérték alapján készült térképet vesszük 

figyeleme.  

3-5. 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- Kállai Éva út- Epreskert út- Mező Imre út) 

4 Szegregátum 
(Óvirághegy III. út- Névtelen utca- belterületi határ- Homokszállás 

utca) 

5 Szegregátum 
(Szüret utca- Óvirághegy II. út- Óvirághegy I. út- Szőlő utca páros 

oldala- belterületi határ ) 
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3.3.2.1 A szegregátumok lakossága  

A helyi szakemberekkel történt beszélgetések során kiderült, hogy Tiszaföldvár város 

szegregátumaiban felülreprezentáltak a roma kisebbséghez tartozók, a több-gyermekes 

családok, és a kisnyugdíjasok.  

A cigány származású lakosság arányát tekintve nagyobb számban jelenik meg a 

szegregátumok területén ezért indokolt a roma kisebbség helyzetével részletesebben 

foglakozni.  

A roma származású kisebbséghez tartozók aránya a KSH adatai szerint 2,1 % volt 2011-

ben. Ugyanakkor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője szerint az arány a 

valóságban eléri a 10%-t. A roma származásúak jelentős része diszkriminációra vonatkozó 

aggodalmai miatt nem válaszol a vonatkozó kérdésre, vagy nem roma származásúnak vallja 

magát.  

Az elmúlt években jelentős számú roma származású család érkezett Tiszaföldvárra más 

településekről, akik elsősorban Homok városrészben telepedtek le. A városközpontban alig 

telepedett le újonnan érkező roma család (a 2. városrészben található szegregátumokban 4 

családról van tudomás). Az újonnan érkezők elsősorban Szolnokról jönnek és sokan közülük 

nem vásárolnak ingatlant, hanem albérletben élnek. Az albérleti díjak változóak nagyon 

komfortos lakás 25-30 000 Ft / hónap bérleti díjjal kerül kiadásra, míg a komfort nélküliekért 

5-10 000 Ft -t kell havonta fizetni.  

Homok városrészben kb. egyenlő arányban vannak jelen magyar és cigány származású 

családok. Esetenként egy-egy lakásban akár 10-15 fő is lakik. A konfliktusok ritkák, 

ugyanakkor a szegénységük miatt a betelepülők széthordják az elhagyott házakat. 

Előfordulnak betöréses bűnesetek is. A városban megjelent az uzsora is a cigány kisebbség 

körében. A romák körében jellemzővé vált a drogfogyasztás és előfordult kábítószer-

kereskedők ellenni összevont rendőri fellépés is.  

A helyi cigány kisebbségen belül jelentős számban vannak a munkanélküliek és az alacsony 

iskolai végzettségűek. Az 1990-es években jellemző volt, hogy mivel a helyi 

munkalehetőségek megszűntek, a cigány kisebbséghez tartozók több száz kilométerre 

vállaltak munkát és csak hétvégente jártak haza (fekete vonatok). Jelenleg ez sem jellemző 

már. A Kunszentmártoni Munkanélküli Központ segítségével a rászorultak hozzáférnek a 

Türr István Képző és Kutató Intézet által kínált fejlesztési, képzési programokhoz. A 

képzésben jellemző hiányosság volt, hogy sok esetben általános iskolai végzettsége sem 

volt a résztvevőknek, és erre próbáltak szakmai ismereteket építeni.  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője szerint munkavállalásnál érezhető a 

diszkrimináció, ami gyengíti a fiatalok motivációját a tanuláshoz. A város önkormányzata 

alkalmaz cigány származású munkaerőt pl. az Kossuth Általános Iskolában. Az utóbbi 

években már vannak középiskolát végzett roma származású fiatalok és főiskolára is 

jelentkeznek (jelenleg három ilyen diákról tudnak a nemzetiségi önkormányzatnál).  

Az 1.8.2.1 Esélyegyenlőségi fejezetben szereplő táblázat (1-19. táblázat) szerint a HH-s és 

HHH-s gyerekek aránya is itt a legmagasabb. Az intézmény felkészült a sajátos nevelési 

igényű gyerekekkel történő foglalkozásra. Az óvodák közül a Belterületi Óvoda Szondy utcai 

tagóvodájának együttműködési szerződése van a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az 

óvoda alapítványa lehetővé teszi, hogy a roma gyerekek olyan programokon (pl. utazás) is 

részt vegyenek, amiket a családok egyébként anyagilag nem engedhetnek meg maguknak. 
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Az óvodában törekszenek a tolerancia erősítésére: évente több közös programot szerveznek 

a magyar és roma szülők együttes részvételével.  

A helyi védőnők úgy tapasztalták, hogy a szegregátumok területe kb. azonos a 

gyermekszegénység koncentrálódásával. Az I-es védőnői körzet a Baross krt, Damjanich út, 

Epreskert út ill. a IV-es védőnői a Homoki rész, itt halmozottan, amíg II-es és a III-as 

körzetben elszórtan észlelik a rosszabb szociális körülményeket, szegénységet. Ahogy azt 

már az esélyegyenlőség fejezetben jeleztük ez a megoszlás tapasztalható a város 

óvodáiban, iskoláiban is. A Belterületi (Szondy úti) és a Homoki óvodában sok a hátrányos, 

halmozottan hátrányos és a speciális nevelési igényű kisgyermek, míg a Vadárvácska szinte 

"elit" óvodának számít. Hasonló tapasztalható az általános iskolákban is, a Kossuth L. úti és 

a Homoki Általános Iskolában a problémásabb gyerekek vannak többségben, míg az Ószőlői 

iskolában még nem.  

3.3.2.2 A szegregátumok összehasonlítása  

A szegregátumok esetében ugyanazokat a típusú adatokat biztosítja a KSH, mint a 

városrészek esetében (3-6. táblázat). Segélyezési adatokat a KSH nem biztosít, így azok 

Tiszaföldvár Város Önkormányzatától származnak. A KSH adatok 2011-es Népszámlálás 

adatai, ilyen mélységű adatokat csak népszámlálások alkalmával gyűjt a KSH. A kijelölt 

szegregált területekre a segélyezési adatok a 2015-ös évre vonatkoznak.  

3-6. táblázat: KSH adatszolgáltatás Tiszaföldvár szegregátumairól (Forrás: KSH Népszámlálás 

adatszolgáltatás) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutató megnevezése
Tiszaföldvár 

összesen*

1. 

szegregátum

2. 

szegregátum

3. 

szegregátum

4. 

szegregátum

5. 

szegregátum

Lakónépesség száma 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 24,0 23,0 16,7 29,0 16,0 11,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
24,8 53,1 63,4 52,6 50,0 73,4

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 

arányában
8,6 2,8 0,0 0,0 0,0 1,6

Lakásállomány (db) 4692 35 28 26 22 48

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,1 45,7 53,6 26,9 40,9 54,2

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
43,4 54,7 61,0 60,5 64,7 71,9

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon belül

15,2 40,6 39,0 42,1 38,2 56,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 51,9 42,3 34,0 36,6 33,3 27,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 44,4 51,4 62,1 64,0 58,8 63,4

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 

állítható elő, szegregátumokra nem
11323

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya
52,6 76,7 81,3 93,3 66,7 61,1

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 

lakónépességen belül
58,1 61,1 59,7 67,7 64,0 68,4

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 15,8 31,8 44,8 25,0 33,3 40,0

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya)
8,7 22,7 34,5 10,0 33,3 23,3

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 

a lakott lakásokon belül
14,9 45,7 53,6 24,0 35,3 60,5

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 7,9 14,3 10,7 20,0 23,5 7,9
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3-7. táblázat: A települési önkormányzat által adható szociális támogatások alakulása 2015 évben 

 
Települési lakhatási 

támogatás 

Eseti települési 

támogatás 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatás 

1. Szegregátum 12 fő 19 fő 17 fő 

2. Szegregátum 8 fő 12 fő 10 fő 

3. Szegregátum 12 fő 22 fő 19 fő 

4. Szegregátum 9 fő 14 fő 18 fő 

5. Szegregátum 18 fő 17 fő 23 fő 

Szegergátumok 

összesen 
59 84 87 

Szegregátumok 

együtt a város 

százalékában 

15,1% 27,5% 18,6% 

Település 

összesen 
391 fő 306 fő 467 fő 

Forrás: Tiszaföldvár Város Önkormányzata  

 

A szegregátumok közül három a 2. városrész nyugati nyúlványában kettő pedig a 4. 

városrész Cibakházával határos déli részén található. A legnagyobb lakosságszámú terület 

az 1. szegregátum és az ötödik. Utóbbi esetben a valós lakosságszám jóval magasabb.  

A szegregátumok közül a legfiatalosabb korösszetétel a 2. számúban tapasztalható, ahol a 

0-14-évesek aránya 26% feletti (a városi átlag 15,5%). A 3. szegregátum kivételévek mind az 

ötben a városi átlag feletti a gyermekkorúak aránya. Ezen az egy területen viszont 

szembeötlően alacsony ugyanez az arány (9,7%), viszont mind a közép- mind pedig az 

időkorúak aránya messze meghaladja a városi átlagot. Iskolai végzettség tekintetében a 

Homok városrész 5. szegregátuma van a legrosszabb helyzetben, 73,4% legfeljebb csak 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a lakosságnak pedig csupán 1,6%-a felsőfokú 

végzettségű. A városi átlaghoz a 4. szegregátum van a legközelebb, annak ellenére, hogy 

nincs felsőfokú végzettséggel rendelkező. A 2. városrész szegregátumai közül a 2. van a 

legrosszabb helyzetben ebben a tekintetben.  

A szegregátumokban a foglalkoztatottság a legalacsonyabb az 5. szegregátumban (27,3%), 

a városi átlaghoz (51,9%) pedig a 1. szegregátum van a legközelebb (42,3%).  

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya nem a legrosszabb helyzetű szegregátumokban 

a legnagyobb, hanem a 3. szegregátumban, aminek a népességre rendkívül elöregedő. Az 

alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozók aránya is itt a legmagasabb 

(93,3%).  

A lakásállomány vonatkozásában elmondható, hogy a legtöbb lakást az 5. szegregátum 

tartalmazza (48 db) – a laksűrűség 1,9 fő/lakás, ami irrealisztikus, mivel a beszámolók 

szerint esetenként egy-egy lakásban 10-15 fő is él. Ezek a személyek többnyire nincsenek 

bejelentve. A statisztika szerint a laksűrűség az 1. szegregátumban a legnagyobb 3,22 

fő/lakás.  

A teljes lakásállományon belül az alacsony komfortfokozatú lakások aránya az 5. és a 2. 

szegregátumban a legnagyobb (50% feletti), de a városi átlagot (17,1%), még a 

legkedvezőbb értékű 26,9%-os mutatóval rendelkező 3. szegregátum is jóval meghaladja. 
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A város önkormányzatának adatszolgáltatása alapján a települési önkormányzat által adható 

szociális támogatások nem jelentkeznek szignifikánsan egy-egy szegregátumban. Az összes 

segélyezett között az összes települési lakhatási támogatás 15,1%-a, az eseti települési 

támogatások 27,5%-a, míg a rendszeres gyermekvédelmi támogatások 18,6%-a 

koncentrálódik a szegregátumok területére. A szegregátumokon belül a legnagyobb számú 

lakhatási támogatás az 5. szegregátumhoz köthető, eseti települési támogatás a legtöbb a 3. 

szegregátumban volt, míg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás szintén az 5. 

szegregátumban a legnagyobb.  

Összegezve a KSH adatok és a szakértőkkel történt beszélgetések alapján elmondható, 

hogy Tiszaföldvár szegregátumai közül a legrosszabb helyzetben az 5. szegregátum van, 

ennél esetenként rosszabb helyzetet találunk a 2. szegregátumban. A 3. szegregátum 

sajátos helyzetben van, mert kedvezőtlen státuszát nem a nagycsaládos roma családok 

okozzák, hanem az erőteljesen idősödő népessége.  

A két városrészben a szegregátumok koncentráltan helyezkednek el, gyakorlatilag két 

kiterjedt és rendkívül rossz helyzetben lévő területről beszélhetünk, amelyek komplex 

beavatkozások sorát igénylik. Nem csupán a társadalmi problémák, hanem a városi 

környezet komplex rehabilitációjára is szükség van különösen a Homok városrészben lévő 

két szegregátum esetében.  

 

Szegregátum 1.  

Határoló utcák: Baross körút – Darvas út – Király út  

3-13. ábra: 1.szegregátum Tiszaföldvár 
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3-14. ábra: Darvas út és szocpol lakás 

 

 

 

 

 

Szegregátum 2.  

Határoló utcák: Király út – Damjanich út – Nyíl út- Darvas út  

 

3-15. ábra: 2. szegregátum Tiszaföldvár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-16. ábra: Telek a Király út és Darvas út kereszteződésének közelében 

 

 

 

 

 

 



Tiszaföldvár város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Megalapozó munkarészek 2016. 

274 

Szegregátum 3.  

Határoló utcák: Epreskert út – Major Mihály út (korábban Kállai Éva út) – Damjanich út – 

Mező Imre út  

3-17. ábra: 3. szegregátum Tiszaföldvár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-18. ábra: Az Epreskert út és a Major Mihály út 
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Szegregátum 4.  

Határoló utcák: Óvirághegy III. út- Névtelen utca- belterületi határ- Homokszállás utca 

3-19. ábra: 4. szegregátum Tiszaföldvár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-20. ábra: Tipikus állapotú lakóház a 4. szegregátum területén 
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Szegregátum 5.  

Határoló utcák: Szüret utca- Óvirághegy II. út- Óvirághegy I. út- Szőlő utca páros oldala- 

belterületi határ  

3-21. ábra: 5. szegregátum Tiszaföldvár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-22. ábra: Burkolatlan utak és lepusztult lakásállomány az 5. szegregátumban 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi 

ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

nem releváns 
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4 MELLÉKLETEK  

4.1 EU forrásokból végrehajtott projektek Tiszaföldváron  

4.1.1 Önkormányzat EU finanszírozású projektjei (2007-2013) 

4.1.1.1 Regionális Operatív Program  

Adatforrás: EMIR

Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése

Támogatási 

döntés dátuma

Megítélt 

támogatás (HUF)

Támogatás 

aránya:

ÉAOP 1.1.1/D‐11 Telephelyfejlesztés

G-FORM 2006 

Szerszámkészítő és 

Tervező Betéti 

Fém megmunkáló és 

műanyag fröccsöntő 

üzem építése 2011.12.29 46 460 598 60%

ÉAOP 2.1.1/H‐11 Turisztikai 

szolgáltatások fejlesztése 

SZICSEK Pálinkafőzde 

Kft.

Homoki látvány 

pálinkafőzde és 

pálinkakert kialakítása a 

Szicsek Kft. turisztikai 

szolgáltatás 2012.01.05 47 654 803 60%

ÉAOP 3.1.3/A‐09 Kerékpárforgalmi 

hálózat fejlesztése

Tiszaföldvár Város 

Önkormányzata

Kerékpárút építése 

Tiszaföldvár 

belterületén 2009.12.11 102 880 370 95%

ÉAOP 3.1.4/A‐11 Közösségi közlekedés 

fejlesztése 

TISZAFÖLDVÁR 

VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

Tiszaföldvár Autóbusz 

pályaudvar építése 2013.05.13 305 508 964 95%

ÉAOP 4.1.2/A‐09 Egészségügyi 

alapellátás korszerűsítése 

Tiszaföldvár Város 

Önkormányzata

Háziorvosi rendelő és 

gyermek háziorvosi 

rendelő kialakítása 

Tiszaföldvár, Szondy V. 

út 30. szám alatt 2010.09.21 39 318 891 95%

ÉAOP 4.1.2/A‐12 Egészségügyi 

alapellátás, egészségházak és járóbeteg 

szakellátás fejlesztése

TISZAFÖLDVÁR 

VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

Tiszaföldvár Központi 

orvosi rendelő és orvosi 

ügyelet épületének 

felújítása 2013.09.12 59 933 118 100%

ÉAOP 4.1.5 Akadálymentesítés (Egyenlő 

esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz)

Tiszaföldvár Város 

Önkormányzata

A tiszaföldvári 2. sz. 

gyermekorvosi rendelő 

komplex 

akadálymentesítése 2008.04.04 8 958 643 90%

ÉAOP 5.1.2/D2‐11 Belterületi bel‐ és 

csapadékvíz‐védelmi fejlesztések 

TISZAFÖLDVÁR 

VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

Tiszaföldvár belterületi 

csapadékvíz‐ elvezetése 2012.06.12 167 680 302 90%

Forrás: EU 2007‐2013  
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4.1.2 Egyéb EU finanszírozású projektek Tiszaföldváron (2007-2013) 

4.1.2.1 GOP  

 

 
Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése

Támogatási 

döntés 

dátuma

Megítélt 

támogatás 

(HUF)

Támogat

ás 

aránya:

GOP 1.3.1‐11/C Innovációs 

eredmények hasznosításának 

támogatása KKV‐k részére

NIKUS Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Innovációs beruházás a 

NIKUS Kft‐nél
2012.07.05 24 451 700 65%

GOP 2.1.1‐08/A Mikro‐ és 

kisvállalkozások technológia 

fejlesztése

Cseuz Zsolt egyéni 

vállalkozó

Technológiai fejlesztés 

megvalósítása Cseuz Zsolt 

egyéni vállalkozónál

2009.02.02 1 701 600 40%

GOP 2.1.1‐08/A Mikro‐ és 

kisvállalkozások technológia 

fejlesztése

Tóth István egyéni vállalkozó

Tóth István egyéni 

vállalkozó technológia 

fejlesztése új erdészeti 

rakodódaru beszerzésével

2009.01.12 4 450 000 40%

GOP 2.1.1‐08/B Komplex vállalati 

technológia fejlesztés mikro‐, kis‐ 

és középvállalkozások számára

RIGO Szerszám‐ és 

Formakészítő Kft.

Gépgyártás‐ alkatrész és 

szerszám gyártás komplex 

beruházása és fejlesztése 

a RIGÓ Kft‐nél

2008.08.28 116 162 683 40%

GOP 2.1.1‐09/A Mikro‐, kis‐ és 

középvállalkozások technológia 

fejlesztése

MÖBELHOLZ‐2001 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Bt.

Lapszabászgép beszerzése 

a Möbelholz‐2001. Bt‐nél
2009.06.29 2 221 875 50%

GOP 2.1.1‐09/A Mikro‐, kis‐ és 

középvállalkozások technológia 

fejlesztése

SZICSEK Pálinkafőzde Kft.
Informatikai fejlesztés a 

Szicsek Kft‐nél.
2009.06.29 7 740 000 50%

GOP 2.1.1‐09/A Mikro‐, kis‐ és 

középvállalkozások technológia 

fejlesztése

NAGY és TÁRSA 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.

Eszközbeszerzés a Nagy és 

Társa Kft.‐nél.
2009.07.27 13 338 248 50%

GOP 2.1.1‐09/A/2 Mikro‐, kis‐ és 

középvállalkozások technológiai 

fejlesztése

MÖBELHOLZ‐2001 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Bt.

Különleges marógép 

beszerzése a Möbelholz‐

2001. Bt‐nél

2010.03.02 1 920 000 40%

GOP 2.1.1‐09/A/2 Mikro‐, kis‐ és 

középvállalkozások technológiai 

fejlesztése

HUNIKERSZOL Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft.

Huzalszikra beszerzése a 

HUNIKERSZOL Kft.‐nél.
2010.03.09 24 990 000 40%

GOP 2.1.1‐11/A Mikro‐ és kis‐ és 

középvállalkozások technológia 

fejlesztése 

EUROTECHNIK Cipőipari‐

gépgyártó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Eszközbeszerzés az 

Eurotechnik Kft. részére
2012.08.09 3 920 397 40%

GOP 2.1.1‐11/A Mikro‐ és kis‐ és 

középvállalkozások technológia 

fejlesztése 

NIKUS Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Technológiai fejlesztés a 

Nikus Kft‐nél
2012.03.02 16 320 000 40%

GOP 2.1.1‐11/A Mikro‐ és kis‐ és 

középvállalkozások technológia 

fejlesztése 

VIKINGO Fővállalkozó 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Technológiai fejlesztés a 

Vikingo Kft‐nél
2012.06.29 19 640 000 40%

GOP 2.1.1‐11/A Mikro‐ és kis‐ és 

középvállalkozások technológia 

fejlesztése 

VIKINGO Fővállalkozó Kft.

Technológiai fejlesztés a 

Vikingo Kft. tiszaföldvári 

fióktelepén

2012.02.16 20 000 000 40%

GOP 2.1.1‐11/B Komplex vállalati 

technológia fejlesztés mikro‐, kis‐ 

és középvállalkozások számára

Nagy és Társa Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Eszközbeszerzés a Nagy és 

Társa Kft.‐nél
2013.04.19 24 116 468 35%

GOP 2.1.1‐11/M Mikrovállalkozások 

fejlesztése 

Sipos István egyéni 

vállalkozó

Sipos István technológia 

fejlesztése Tiszaföldváron
2013.02.13 1 519 290 45%

GOP 2.1.1‐11/M Mikrovállalkozások 

fejlesztése 

CENT-IR 2003 Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Eszköz beszerzés a CENT‐

IR 2003 Kft részére
2013.05.15 1 771 740 45%

GOP 2.1.1‐11/M Mikrovállalkozások 

fejlesztése 

KISS FE‐TA Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

Ingatlanberuházás a KISS 

FE‐TA KFT‐nél
2011.10.19 4 000 000 40%

GOP 2.1.1‐11/M Mikrovállalkozások 

fejlesztése 

GYŐRI‐FÖLDVÁR Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Győri‐Földvár Kft ingatlan 

vásárlás Tiszaföldváron
2012.05.04 5 850 000 45%
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4.1.2.2 TÁMOP és TIOP  

Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése

Támogatási 

döntés 

dátuma

Megítélt 

támogatás 

(HUF)

Támogat

ás 

aránya:

TÁMOP 2.1.3.B‐12/1 Munkahelyi 

képzések támogatása 

középvállalkozások számára a 

konvergencia régióban

Tiszaföldvári COOP 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

Komplex képzési program 

a Tiszaföldvár Coop Zrt‐nél
2013.04.16 39 254 036 100%

TÁMOP 2.3.4.A‐13/1 Gyakornoki 

program a tanulószerződés 

keretében tanult pályakezdők 

támogatására a konvergencia 

régiókban

Árvai Ital Nagykereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Szakemberek 

foglalkoztatása, 

foglalkoztatás bővítése az 

Árvai Ital Kft‐nél a 

Gyakornoki program révén

2014.06.30 5 160 762 94%

TÁMOP 2.3.4.A‐13/1 Gyakornoki 

program a tanulószerződés 

keretében tanult pályakezdők 

támogatására a konvergencia 

régiókban

Nagy István Béla egyéni 

vállalkozó

Nagy István Béla egyéni 

vállalkozó gyakornoki 

pályázata

2014.06.30 5 903 500 100%

TÁMOP 2.3.4.A‐13/1 Gyakornoki 

program a tanulószerződés 

keretében tanult pályakezdők 

támogatására a konvergencia 

régiókban

Balogh Edit egyéni 

vállalkozó

Foglalkoztatottság bővítés 

és versenyképesség 

növelés gyakornokok 

alkalmazása által

2014.06.30 6 561 967 94%

TÁMOP 2.3.6.B‐12‐1/9 Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása 

a konvergencia régiókban

MEGREKON 1991 Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Építőipari cég létrehozása 

az Észak‐Alföldi régióban
2014.09.16 2 982 959 90%

TÁMOP 2.3.6.B‐12‐1/9 Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása 

a konvergencia régiókban

Benczúr Tamás egyéni 

vállalkozó
Végre egy saját 2014.09.16 3 000 000 90%

TÁMOP 2.4.3.D.1‐13/1 Szociális 

gazdaság fejlesztése ‐ Az 

önfenntartást célzó szociális 

szövetkezetek támogatása a 

konvergencia régiókban

Újvilág Szociális Szövetkezet

Feldolgozó és tartósító 

üzem létrehozása, 

működtetése 

Tiszaföldváron

2015.03.09 15 000 000 100%

TÁMOP 2.4.3.D.2‐13/1 Szociális 

gazdaság fejlesztése a 

konvergencia régiókban

Napi Eledelem Vendéglátó 

és Szolgáltató Szociális 

Szövetkezet

Napi Eledelemmel a 

foglalkoztatásért
2014.03.28 49 500 000 100%

TÁMOP 3.1.4.C‐14 Innovatív iskolák 

fejlesztése 2. ütem

KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT

A Tiszaföldvári Kossuth 

Lajos Általános Iskola 

komplex fejlesztése

2015.04.15 11 998 617 100%

TÁMOP 3.1.4.C‐14 Innovatív iskolák 

fejlesztése 2. ütem

KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT

Zöld út 2015.04.15 12 000 000 100%

TÁMOP 3.1.4‐12/2 Innovatív iskolák 

fejlesztése

KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT

Látni, tudni, tenni! 2013.02.28 32 314 900 100%

TÁMOP 3.1.5‐09/A‐2 

Pedagógusképzések (a pedagógiai 

kultúra korszerűsítése, 

pedagógusok új szerepben)

Vadárvácska Óvoda Pedagógus szakképzés 2010.03.17 3 867 300 100%

TÁMOP 3.1.5‐09/A‐2 

Pedagógusképzések (a pedagógiai 

kultúra korszerűsítése, 

pedagógusok új szerepben)

KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT

A Kossuth Lajos Általános 

Iskola két pedagógusának 

szakmai továbbképzése

2010.06.24 8 207 301 100%
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 Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése

Támogatási 

döntés 

dátuma

Megítélt 

támogatás 

(HUF)

Támogat

ás 

aránya:

TÁMOP 3.1.5‐09/A‐2 

Pedagógusképzések (a pedagógiai 

kultúra korszerűsítése, 

pedagógusok új szerepben)

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ

ÚJ UTAKON Sajátos 

nevelési igényű 

óvodáskorú és autista 

gyermekek, fiatalok 

személyiségének 

sokoldalú fejlesztéséhez 

szükséges szakmai 

kompetenciák 

megszerzése

2010.06.24 11 187 898 100%

TÁMOP 3.1.7‐11/2 Referencia‐

intézmények országos hálózatának 

kialakítása és felkészítése

Vadárvácska Óvoda

Kossuth úti Óvoda 

referencia‐ intézmény 

hálózatának kapcsolódása

2012.07.17 2 981 284 100%

TÁMOP 3.2.11/10‐1 Nevelési‐

oktatási intézmények tanórai, 

tanórán kívüli és szabadidős 

tevékenységeinek támogatása

Tiszazugi Földrajzi Múzeum

Otthonunk a Tiszazug II. - 

Múzeumban 

szabadidőben

2011.01.28 18 083 420 100%

TÁMOP 3.2.8/B‐08 Múzeumok 

Mindenkinek" Program - 

Múzeumok oktatási‐képzési 

szerepének erősítése 

Tiszazugi Földrajzi Múzeum

Otthonunk a Tiszazug 

tantervi program 

megvalósítása

2009.05.07 6 350 000 100%

TÁMOP 3.3.14.A‐12/1 Hazai és 

nemzetközi testvériskolai 

kapcsolatok kialakítása 

KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT

Hazai testvériskolai 

kapcsolatok kialakítása a 

Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

vezetésével

2013.10.10 16 999 002 100%

TÁMOP 3.3.14.B‐12/1 Hazai és 

nemzetközi testvériskolai 

kapcsolatok kialakítása 

KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT

Nemzetközi testvériskolai 

kapcsolatok kialakítása a 

Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános iskola 

vezetésével

2013.12.12 14 182 385 100%

TÁMOP 3.3.8‐12/2 Közoktatási 

intézmények esélyegyenlőségi 

alapú fejlesztéseinek támogatása 

BELTERÜLETI ÓVODA Fogadj el engem! 2013.05.30 19 503 325 100%

TÁMOP 6.1.2/A‐09/1 Egészségre 

nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok

Tiszaföldvár‐Homoki 

Óvodáért Alapítvány

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 

Homoki óvodában

2010.11.18 9 950 938 100%

TIOP 1.2.2‐09/1 Múzeumok 

iskolabarát fejlesztése és oktatási‐

képzési szerepének 

infrastrukturális erősítése

Tiszazugi Földrajzi Múzeum

Otthonunk a Tiszazug 

projekt keretében a 

Tiszazugi Földrajzi 

Múzeum tanulmányi 

raktárának kialakítása és 

múzeumpedagógiai 

hasznosítása.

2010.03.31 83 731 965 100%
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4.2 Épített környezet 

4.2.1 Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

4-1. táblázat: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek listája 

Azonosító 
Lelőhely 
szám Név HRSZ EOV Y EOV X 

30227* 3 Nagy-hát 

0144/8, 0144/7, 0144/6, 0144/5, 0144/4, 
0144/3, 0144/2, 0141, 0139/1, 0139/2, 
0139/3, 0139/4, 0139/5, 0329/1 737722 182209 

28374** 200 
Csorcsán-
halom 

0118/10, 0115/17, 0117, 0116, 0115/6, 
0558/12, 0558/11, 0558/10, 0558/9, 0558/8, 
0558/7 750669 179354 

32947 1 Göti-halom 0128/1 747565 180374 

32950 2 Őze-halom 075/1 745859 179234 

32951 3 
Töviskes-
halom 035/13, 029/15, 029/14, 031, 030 747644 177623 

36972 4 Újtemető 0308, 0307/1, 1127/5, 0306/3, 1127/6 740440 182293 

36974 5 
Ér-halom 
mellett 0289, 0288/2, 0288/1, 0305 739863 183005 

36975 6 Ér-halom 0304, 0305 739563 183083 

36978 7 
Ér-halom 
mellett II. 0303, 0304, 0305 739415 183234 

36980 8 
Ér-halom D-i 
vége 0302/8 739361 182946 

36981 9 Téglagyár 

398, 399/1, 488, 487, 405, 404, 403, 402, 
401, 400, 399/2, 0218/15, 0218/13, 0219, 
0220/4, 519 742848 182347 

36987 10 10. lelőhely 
0209, 0210, 0177, 0176/1, 0208/4, 0217, 
0218/12, 0208/7, 0208/5, 0208/6 743702 183182 

36989 11 
Homok - 
Óvirághegy 

4939, 4940/2, 4934, 4933, 4932, 4931, 
4930, 4929, 4928, 4927, 4937, 4936, 4935, 
4823, 4938, 4826, 4827, 4828, 4829, 4824, 
4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4839, 
4840, 4836, 4837 741770 178887 

36990 12 Kalap út 
1612, 1611, 1621, 1620, 1617, 1423, 1638, 
1422, 1425, 1424, 1461, 1460, 1426 741210 182867 

36992 13 13. lelőhely 0177, 0209, 0208/2, 0208/1, 0208/3 743923 183842 

52686 14 Régi temető 

367/4, 367/7, 367/8, 367/10, 367/5, 367/6, 
367/9, 367/3, 367/2, 370/1, 369, 367/11, 
0225, 367/1 742031 182511 

66142 15 Túri-úti dűlő 0164/13 746255 183800 

76535 16 

Homok - 
Kiss Mihály 
utca 

3325, 3318/3, 3320, 3321/1, 3321/2, 3322, 
3323, 3324, 3318/2, 3261 742327 180913 

76537 17 
Ókincsem I. 
út 3738, 3736, 3735, 3734, 3733/2, 3737 741611 180201 

*Cibakházához tartozik, de érinti a települést 
**Öcsöd településhez tartozik, de érinti a települést 

Forrás: Forster Központ, 2015 
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4-1. ábra: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek elhelyezkedése 

 
Forrás: Forster Központ, 2015 
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4.2.2 Országosan védett műemlékek, műemléki tartozékok és műemléki 

környezetük 

 

Műemlékek, műemléki tartozékok 

4-2. táblázat: Nyilvántartott műemlékek, műemléki tartozékok 

Törzsszám Azonosító Cím Név Helyrajzi szám 

4029 6067 Bajcsy-Zsilinszky út Ev. templom 83 

4030 6068 Kossuth Lajos utca Ref. templom 72 

9564 6066 KÜLTERÜLET, Kunhalmi-dűlő un. "Göth kúria" 0124/3, 0124/1, 0124/2 

9564* 13329 KÜLTERÜLET, Kunhalmi-dűlő Göth-kúria parkja 0124/1, 0124/3 

9564* 14129 KÜLTERÜLET, Kunhalmi-dűlő Göth-major 0124/3 

9564* 14130 KÜLTERÜLET, Kunhalmi-dűlő magtár 0124/3 
*műemléki tartozék  
Forrás: Forster Központ, 2015 

 

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok  

4-3. táblázat: Nyilvántartott műemléki környezetbe tartozó ingatlanok 

Törzsszám Azonosító Név Helyrajzi szám 

9564 27798 

un. "Göth kúria" ex-
lege műemléki 
környezete 0123/15, 0123/14, 0112 

4029 27799 

Ev. templom ex-
lege műemléki 
környezete 78, 82, 84, 529, 528, 593, 8, 9, 85 

4030 27800 

Ref. templom ex-
lege műemléki 
környezete 

1, 218/2, 226, 227, 228, 230, 42, 43, 44/1, 44/2, 
50, 51, 593, 71, 73, 74 

Forrás: Forster Központ, 2015 
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4-2. ábra: Műemlékek elhelyezkedése 

 
Forrás: Forster Központ, 2015 
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4.3 Belvíz által veszélyeztetett belterületek 

4-3. ábra: Belvíz által veszélyeztetett belterületi részek 

 

Forrás: Tiszaföldvár város Önkormányzata, 2016.  
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4.4 Jövő tájgazdálkodására vonatkozó megyei ajánlások – 

Tiszaföldvárt érintően 

A gazdaságfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai  
1.3.1.4 A gazdaságfejlesztésben kiemelten kell kezelni a tanyák hagyományos birtokközpont 
szerepének megerősítését, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését. A 
gazdaságfejlesztést a turizmusfejlesztéssel integráltan, összehangoltan a komplex tájgazdálkodás 
keretében kell megvalósítani. 
1.3.1.5. A gazdaságfejlesztés kiemelt térségein kívül fekvő kisebb városokban elsősorban a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó térségi feldolgozóipar és tárolókapacitás bővítését valamint a 
kistérségi ellátást szolgáló szolgáltató kapacitás fejlesztésére alkalmas gazdasági területek 
kialakítását szükséges a településrendezés eszközeivel megalapozni.  
A gazdaságfejlesztés kiemelt térségeiben fekvő kisebb városokban, nagyobb községekben a 
fentieken kívül a beszállító-ipari kapacitás megtelepedésével is indokolt számolni a gazdasági 
területek tervezése során. 
 
A turizmusfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai 
1.3.2.2 Kiemelt figyelmet kell fordítani az üdülőterületek térségi szinten összehangolt kijelölésére. Az 
üdülőterületek jó minősége érdekében ütemezett szabályozással csak akkor és akkora területen 
keletkeztessen építési jogokat a településrendezési terv, amikor és amekkora területen a minőségi 
turizmus megteremtésének és rentábilis működtetésének feltételei adottak illetve tervezhető időtávon 
belül biztosíthatók. 
1.3.2.3. A komplex tájgazdálkodás keretében fejlesztendő természet közeli szelíd turizmus a 
turizmusnak az a formája, ahol turizmus célja elsődlegesen a természeti, táji és kulturális örökségi 
értékek, a tájgazdálkodás, mint kulturális érték megismerése, a turisztikai szolgáltatások a 
tájgazdálkodási tevékenységre épülnek, a turisztikai bevételek növelése nem a turisták számának 
növelésére, hanem a magasabb fizetőképességű kereslet igényeinek kielégítésére épül. A térségbe 
tartozó települések számára elsődlegesen a folyókra és holtágakra, valamint víztározókra alapozott 
ártéri gazdálkodás és biogazdálkodás preferálása ajánlott, amely egyúttal a szelíd turizmus számára 
is megfelelő környezetet biztosít. Lényeges továbbá a vízi turizmus helyi bázisainak, valamint a vízi 
turizmus kikötő bázisainak közösen megtervezett kialakítása. 
 
Védett természeti területek 
1.3.4.2. A védett és védelemre tervezett természeti területek övezetében alkalmazni kell a - térségi 
előírások mellett a védett terület kezelési tervében rögzített szabályokat is, valamint a védett 
természeti területekre vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1996. évi LIII. törvény idevágó 
szakaszait. 
1.3.4.5. A fokozottan érzékeny települések bővítése csak a település hagyományos szerkezetéhez 
kapcsolódóan, azzal szerves egységben javasolt. 
1.3.4.6. Fogadóközpont, kirándulóközpont csak ott létesíthető, ahol arra a kezelési terv lehetőséget 
ad. 
1.3.4.7. A fogadóközpontok, kirándulóközpontok területén a turizmus fogadásához, a szabadidő 
kulturált eltöltéséhez, a védett területek bemutatásához, fenntartásához és a kutatáshoz kapcsolódó 
épületek alakíthatók ki. 
1.3.4.8. Kezelt területeken 
a. A településtől különálló beépítésre szánt területet csak a természeti területek fenntartása, 
bemutatása, kutatása céljából az azokhoz kapcsolódó ökoturisztikai célból javasolt kijelölni, 
b. külterületen meglévő épületek turisztikai, oktatási, kutatási, bemutatási, vadgazdálkodási, 
erdőgazdasági, vízgazdálkodási és mezőgazdasági céllal hasznosíthatóak; 
c. beépítésre nem szánt területeken új épületek kialakítása csak a már meglévő majorok, tanyák 
területén illetve a nagy (min. 30 ha) összefüggő legelők fenntartása érdekében javasolt; 
d. az erdőterületek elsődleges rendeltetése a természetvédelem, de a kirándulóhelyek 
kirándulóközpontok, környezetében biztosítani kell az egészségügyi, szociális, turisztikai másodlagos 
rendeltetés érvényre juttatását is. 
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Natura 2000 védelmi területek 
1.3.5.1. A Natura 2000 területeken az OTrT ökológiai hálózatra vonatkozó szabályaival, továbbá a 
védett természeti területekre, ökológiai folyosóra, tájképvédelmi övezetekre vonatkozó ajánlásokkal 
összhangban lévő és a Natura 2000 területek védelmi céljaival összhangban lévő építmények 
létesíthetők illetve tevékenységek folytathatók. 
 
Ártéri tájgazdálkodás térsége 
1.3.8.2. Mély fekvésű, potenciálisan állandó vízborítottságú területeken az ártéri halgazdálkodásnak, 
mély fekvésű, ideiglenesen víz által borított területeken az ártéri erdőgazdálkodás, 
gyümölcstermesztés, gyepgazdálkodás hagyományainak, míg a víz által nem veszélyeztetett 
területeken a szántóföldi és települési célú tevékenységeknek javasolt területet biztosítani. 
1.3.8.3. A víz által rendszeresen veszélyeztetett területeken az épületek létesítését korlátozni 
célszerű. 
1.3.8.4. A víz által rendszeresen veszélyeztetett településrészek, lakóházak, telephelyek 
áttelepítéséről lehetőség és szükség szerint gondoskodni kell, abban az esetben, ha a bevédés és 
védelem fenntartásának költségei meghaladják az áttelepítés költségeit. 
1.3.8.5. Árterületen, árvízi elöntéssel fenyegetett területen meg kell akadályozni a hulladék lerakását, 
vagy hulladéklerakó létesítését. 
1.3.8.6. Kiemelt programot kell biztosítani az ártéri kemény és puhafa ligeterdők rekonstrukciójára, a 
tájképi, vízgazdálkodási, természetvédelmi, erdőgazdálkodási érdekek és az ott élő lakosság 
gazdasági fejlesztési érdekeinek összehangolásával. 
1.3.8.7. A hagyományok, a helyi kultúra megőrzésének érdekében elő kell segíteni a hagyományos. 
településképbe és tájba illő épületek megőrzését, felújítását. 
1.3.8.8. A holtágak rehabilitációja során az ökológiai és természetvédelmi érdekeken túl a szelíd – 
kerékpáros, lovas, vízi – turisztika infrastruktúrájának továbbépítését is biztosítani kell. 
1.3.8.9. Az 50 hektárnál nagyobb meliorált területek adottságoknak megfelelő termelési hasznosítását 
be kell illeszteni a részletesebb tájrehabilitációs programokba.  
 
Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség 
1.3.10.1.A térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség területein az árutermelő 
gazdálkodásra alkalmas termőföldek védelme érdekében a kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületekre meghatározott ajánlásokat kell alkalmazni. 
 
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által érintett település 
1.3.11.1 Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter területével érintett település településrendezési 
tervének készítése során figyelembe kell venni, hogy az OTrT 8.§ (2) bekezdése szerint a kataszter I. 
és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. 
 
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület

30
 

1.3.13.1.A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark 
létesítése 
a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, 
b) védett természeti területen, 
c) Natura 2000 területen, 
d) erdőterületen, erdőtelepítésre alkalmas területen 
e) országos jelentőségű tájképvédelmi területen 
f) világörökségi területen, történeti település településkép-védelmi területén, 
g) pusztai tájgazdálkodás térségében, 
h) repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül, 
i) települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül nem javasolt. 

                                                             
30 Védett természeti területen és NATURA 2000 területen a hazai jogszabályok alapján szélerőmű nem létesíthető, mivel 
védett természeti értéket veszélyeztet /Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság államigazgatási véleményezési szakaszban 
tett észrevétele/ 


