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Vezetői összefoglaló  

 

Az elmúlt évek gazdasági-társadalmi változásai (pl. gazdasági, társadalmi problémák, 
klímaváltozás, energetikai problémák stb.) európai uniós és hazai szinten is új megoldásokat 
kívánnak, amelyekre új támogatáspolitikát, új forráslehetőségekkel járó jogi szabályozást 
dolgozott ki az Európai Unió, valamint a Magyar Kormány. A problémák megoldásához a 
települések a megváltozott szakpolitikákhoz igazodó magasabb szintű fejlesztési 
dokumentumoknak, jogszabályoknak történő megfeleléssel, a 2020-ig tartó uniós költségvetési 
ciklus forráslehetőségeinek kihasználásával tudnak leginkább hozzájárulni, melyhez a helyi 
fejlesztési célok, elképzelések tervezése szükséges. A hatékony településfejlesztés és 
forrásfelhasználás érdekében a Kormány jogszabályba foglalta a középtávú településfejlesztési 
stratégiák tartalmi és egyes eljárási jellegű követelményeit („A Kormány 314/2012. (XI. 8.) 
rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről”). 
A rendelet összefüggő, három elemből álló dokumentumrendszert hoz létre: Megalapozó 
vizsgálat (részei: helyzetfelmérés, helyzetelemzés és helyzetértékelés), Településfejlesztési 
koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS).  
 
A Belügyminisztérium a megyei jogú városokat követően EU-s támogatási forrás 
igénybevételével a járásszékhelyek számára is biztosítja, valamint szakmailag támogatja a 
tervezési munkát a „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi 
kerületekben – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében. 
Ennek köszönhetően az ország összes járásszékhelyén egy időben, egymással párhuzamosan 
történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi Integrált 
Városfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata. Az ennek részeként készített Megalapozó vizsgálat 
közös hátterét képezi mind a hosszú távú koncepciónak, mind a középtávú, operatív jellegű 
(„megvalósítás orientált”) ITS-nek. A jogszabály értemében a koncepció és a stratégia (ITS) 
egymással összhangban kell, hogy legyen.  A stratégia időtávja illeszkedik az EU programozási 
ciklusához, tehát az a 2014 és 2023 (2020-at követően a projektek megvalósítására további 3 év 
áll rendelkezésre) között megvalósítani tervezett fejlesztéseket foglalja magában. 
 

Tiszakécske jelen Megalapozó vizsgálatának helyzetfeltáró munkarésze ismerteti a 
településhálózati összefüggéseket, térségi kapcsolatokat, szemlélteti a területfejlesztési uniós, 
hazai, megyei és települési dokumentumokkal, a területrendezési tervekkel való összhangot. Ezt 
követően bemutatásra kerül a település társadalmi helyzete, humán infrastruktúrája, 
közintézményei, majd a város gazdasági helyzete, önkormányzati gazdálkodása, tevékenysége, 
a táji, természeti és épített környezet, a közművek, a közlekedési infrastruktúra, a 
környezetvédelem, energiahatékonyság helyzete. A felsorolt tényezők, adottságok, problémák 
elemzésére kerül sor a helyzetelemző munkarészben, majd az előzőek alapján a helyzetértékelő 
munkarész értékeli a települési folyamatokat, összegzi a helyi értékeket, problémákat, ebben 
kerül sor a városrészek meghatározására és bemutatására, a városrészi SWOT elemzések 
elkészítésére az ITS céljainak megalapozásához. 

Összességében megállapítható, hogy Tiszakécskén a csökkenő népesség öregedő tendenciát 
mutat, amely negatívan hat az egészségügyi, oktatási, nevelési intézmények 
kapacitáskihasználtságára, ugyanakkor a szociális intézmény időseket érintő kapacitása már 
nem elegendő, az idősek ellátási formáira egyre nagyobb szükség van. A lakossági 
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elszegényedési folyamat hatásainak csökkentése szempontjából nagyon fontos az 
önkormányzati bérlakásállomány karbantartása, fejlesztése, bővítése az igényeknek 
megfelelően. Mivel sokan élnek a külterületeken, tanyagondnoki szolgálat szükséges. A település 
tanyás térségein élők, különösen az idősek, valamint az ott élő gyermekek intézményi 
szolgáltatásokhoz történő eljutása nem biztosított, amely szegregációs folyamatokat gerjeszt, így 
a közlekedési problémát mindenképp kezelni szükséges az elszegényedés elkerülése, 
csökkentése érdekében. A helyi gyermekek jelentős része hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő 
gyermek és arányuk az elmúlt években egyre nőtt. A bölcsőde tekintetében megállapítható, hogy 
a települési igényeket már nem képes ellátni, a kapacitás hiányt bővítéssel kell biztosítani. Az új 
igények kielégítésére alternatív megoldások is alkalmazhatók, a Biztos Kezdet házak, a Tanoda 
típusú programok a hátrányos helyzetűek számára is nagy segítséget jelentenek. Az oktatás 
területén történt előrelépés a lakosság végzettségét tekintve egyértelműen pozitív képet mutat, 
amely a foglalkoztatási helyzet szempontjából kedvező lehet a jövőre nézve. A településen 
jelenleg nem mondható magasnak a munkanélküliség, jellemzően szerkezeti jellegű. Az utóbbi 
időben kielégítetlenül maradtak a szakipari munkára vonatkozó munkaerőigények, ugyanis az 
idősebb korosztály sok esetben egészségi szempontból nem felel meg, a fiatalabb generáció 
pedig kevésbé választja a szakmunkás pályát (pl: kőműves, burkoló, festő, ács, szakács). A 
befolyásolási lehetőségekhez mérten érdemes lenne a piaci igényeket kielégítő képzési 
lehetőségek kialakítását preferálni, illetve a helyi vállalkozásokkal ennek kialakításában 
együttműködni (pl. gyakorlati helyek szempontjából). Mivel a munkanélküliek jelentős részét az 
alacsony iskolai végzettségűek teszik ki, érdemes lenne őket e fenti hiányterületeken képzésben 
részesíteni. A demográfiai folyamatok közül fontos megemlíteni a napi szinten ingázók körét, 
amely Tiszakécskén igen jelentős, a lakosság 11,32 %-a, 1313 fő járt el naponta 2011-ben a 
településről munkavállalási céllal, illetve oktatási, nevelési intézményekbe, csaknem fele 
Kecskemétre, mivel a tömegközlekedés megfelelően biztosított a megyeszékhelyre. Fontos a 
foglalkoztatási lehetőségek bővítése is a helyi képzett munkaerő megtartása érdekében. Az 
önkormányzat a közfoglalkoztatási lehetőségeket kihasználva, esetlegesen hozzáadott értéket 
teremtve, igyekszik javítani a foglalkoztatási helyzeten, ezen keresztül a település üzemeltetési 
feladatait is ellátja. A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében az iparterületek fejlesztése 
mellett egyéb közvetlen és közvetett gazdaságfejlesztési eszközök is alkalmazhatók a 
vállalkozásösztönzés, betelepülés elősegítésére. Nagy hátrányt jelent befektetői szempontból a 
fő közlekedési útvonalak hiánya, előnyt jelent viszont a képzett munkaerő rendelkezésre állása. A 
településen jelenlevő nagy vállalkozások és az önkormányzat fontos szerepet tölt be 
foglalkoztatási szempontból, azonban még mindig a mikro- és kisvállalkozásoké a legnagyobb 
szerep. A település húzóágazata az építőipar, gépipar, szállítás, kereskedelem, valamint a 
turizmus, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások. Mivel az adottságok ellenére a turizmus mutatói 
az utóbbi években csökkenő tendenciát mutatnak, fokozott figyelmet kell fordítani erre a területre, 
a marketingre, turisztikai célú fejlesztésekre (egyeztetve a térségi települések önkormányzataival 
a kapcsolódás érdekében), hogy a foglalkoztatottság, valamint az önkormányzat idegenforgalmi 
bevételei javuljanak. A természeti és épített környezet turisztikai (és környezetvédelmi) célokat is 
figyelembe vevő megfelelő kialakítása, fenntartása kiemelkedő fontosságú, ez a lakossági 
életminőség szempontjából is előnyös, ugyanúgy, mint a közlekedési helyzet javítása egyrészt a 
tömegközlekedési lehetőségek igényeknek megfelelő biztosításával, másrészt a meglevő út-, 
kerékpárút-burkolatok és járdák felújításával. A helyi élénk kulturális és sportélet a helyi közösség 
építésén túl turisztikai hasznot is jelent. A településen sok civil szervezet működik, azonban 
tevékenységük nem összehangolt, nem megismerhető, mivel nincs közös portál, nincs civil 
kerekasztal. Tevékenységük összekapcsolható lenne a helyi szociális, városüzemeltetési 
feladatokkal, turisztikai szolgáltatásokkal, egyéb önkormányzati feladatokkal. A lakónépesség 
komfortérzete szempontjából kiemelendő, hogy a szennyvízcsatorna hálózat központi belterületi 
részein kívüli területek nem kiépítettek, a csapadék-, és belvízvédelem területén is vannak még 
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teendők. A lakossági sportlehetőségek köre nem túl széles, a meglevő sportcsarnokok nem 
elégítik ki a helyi igényeket, tanuszoda sem működik, noha két termálvizes fürdő is van a 
településen. Az önkormányzat intézményi költségei csökkentése érdekében jó gazda módjára 
hasznosítja a település környezeti adottságait a termálvíz, valamint a napenergia energetikai 
felhasználásával. E jó gyakorlatnak szélesebb körű alkalmazása javasolt, emellett a lakosság 
szemléletformálása is szükséges a környezetvédelem, energiatudatosság, valamint az 
egészségtudatosság érdekében. 
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1 Helyzetfeltáró munkarész 

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi 

kapcsolatok, a város helye a településhálózatban 

1.1.1 A település térségi szerepe 

Tiszakécske város a Dél-alföldi régióban található, a régió 53 városa közül a 19. legnagyobb 
népességű (2012 jan 1. adatok szerint). A régió területfejlesztési koncepciója a települést külön 
nem nevesíti.  

1. térkép: Tiszakécske elhelyezkedése 

 

Forrás: www.jaras.info.hu 2015. 

Tiszakécske a régióban Bács-Kiskun megyében található. A város a régió északi határán fekszik, 
így szerves kapcsolata van a Közép-magyarországi és az Észak-alföldi régióval is. Sajátossága, 
hogy három megye határán (Bács-Kiskun, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye) fekszik, illetve 
a Tisza folyó 36 km-en képez természetes határvonalat. A város mind a régió, mind a megye, 
mind a járás szempontjából excentrikus helyet foglal el, térségi kapcsolatai túllépik mind a járás, 
mind a megye, mind a régió határát. Azonban ezzel az elhelyezkedéssel megyén belül perifériára 
is került a település, habár jól átjárható. A várost a legfőbb közlekedési útvonalak nem érintik, 
távol esik a régió központjától, Szegedtől.  A közelben halad a 44. sz. főút, a 4625 sz. és 4623 sz. 
utak és 2015 nyarától működnek ismét a korábban megszűnt komp- és csónak átkelők is 
Tiszakécske és Nagyrév, valamint Tiszakécske és Tiszainoka között. 

A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetelemzése szerint Bács-Kiskun megye 
regionális kapcsolatai Pest megye - Budapest és Csongrád megye - Szeged felé a legerősebbek, 
míg a Dunántúl irányában a Dunaújváros, Szekszárd és Mohács – Pécs, északi és észak-keleti 
irányban a Nagykőrös – Cegléd valamint Tiszakécske – Szolnok irányú területi vonzások, kelet 
felé pedig a békéscsabai korridor a meghatározók. 

http://www.jaras.info.hu/
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Bács-Kiskun megye átmeneti és összekapcsoló szerepet tölt be a Dunántúl és a Tiszántúl, a 
főváros, a fejlett nyugati és fejletlenebb (keleti hazai és balkáni) területek között. Ennek 
következtében a nagytérségi szerkezetben a legmeghatározóbbak a főbb közlekedési vonalak. 
Ezek közül legjelentősebb a Budapest-Kecskemét-Szeged vonal, amely mentén települtek és 
települnek a főbb logisztikai rendszerek. Tiszakécskét ez a vonal áttételesen, mintegy félóra 
megközelítési távolságban érinti csak. Az ebből adódó előnyöket igazán kihasználni nem képes. 

A megye másik fontos tengelye a Duna mente, amelyhez az úgynevezett „Helsinki folyosó” 
csatlakozik. Ennek hatása még kevésbé érzékelhető Tiszakécskén. 

A Dunaföldvár-Kecskemét-Békéscsaba tengelyt erősíti a tervezett M8-as gyorsforgalmi út és az 
ehhez kapcsolódó M44-es autóút. A közeljövőben megvalósuló, a város közigazgatási határa 
melletti, Lakiteleken keresztülhaladó nyomvonalú M44-es autóút megkönnyíti Békéscsaba 
elérhetőségét is, csökkentve ezzel az excentrikus elhelyezkedésből adódó hátrányokat. 

2. térkép: A Dél-Alföld országon belüli város- és térségközi kapcsolatrendszere 

 

Forrás: Kunszentmiklós IVS, MTA RKK ATI 2010. 

Tiszakécskének megyén túlmutató szerepkörei közül a legjelentősebb a turisztikai és közlekedési 
funkció, ezt követi jelentőségben a foglalkoztatási funkció, majd az oktatási funkció a szakiskola, 
gimnázium tekintetében. Nagy turisztikai vonzerőt jelent a településen az élő Tisza, a Holt-Tisza 
és a két termál/gyógyfürdő jelenléte, valamint az országos jelentőségű citera mozgalom. 

Regionális jelentőségű foglalkoztató a településen az energetikai, vízerőművi, papíripari 
gépgyártással foglalkozó ANDRITZ Kft., amely az ANDRITZ GROUP vállalatai mellett Siemens 
Mülheim és Berlin (Németország) és LMZ (Oroszország, Szentpétervár) számára gyárt 
termékeket. Regionális, sőt azon túlmutató jelentőségű foglalkoztatók még a Duna Csoporthoz 
tartozó építőipari vállalkozások is, amelyek a magyar építőipari piac egyik legjelentősebb 
szereplői. 
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Tiszakécskén Mentőállomás található országos ellátási területtel. 

A helyi gimnáziumokban és különösen a szakképző Iskolában a megyén túlról érkezettek is 
tanulnak, sokan kollégiumi bentlakással. 

Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója szerint a megyei településhierarchia élén 
nyilvánvalóan ma is a megyeközpont Kecskemét áll, mely az egyetlen 100 ezer fő népességet 
meghaladó város. A megyei 22 város közül a 10-50 ezer fő közötti városok körében nyolc város 
található, ebből 20 ezer fő felett három, 10-20 ezer fő között öt város található, ebbe a körbe 
tartozik Tiszakécske is, amely 2013 óta járási központ. A legtöbb - szám szerint tizenhárom - 
város az 5-10 ezer fő lakosságszámú körbe tartozik.  

Tiszakécske Bács-Kiskun megye északi részén fekszik, Kecskeméttől 35 kilométerre. A megye 8. 
legnépesebb városa.  A város belterületén 4 országos mellékút halad át, melyek közül a 4625. 
jelű (Szolnok-Kiskunfélegyháza) forgalma a legjelentősebb.  A 44. számú főút mintegy 8-10 km-re 
fut a várostól, az 5. számú főút és az M5-ös autópálya mintegy 38 km-re halad, de a 
megközelítésük csak alsóbbrendű közúton lehetséges. A vasút helyzete a városban nem 
kedvező, a Kiskunfélegyháza - Szolnok mellékvonal műszaki állapota közepes, közvetlen vonat 
sem Budapestre, sem Kecskemétre nem közlekedik.  

A város megyei jelentőségét mutatja, hogy Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciója a 
települést funkcionális központként definiálja. A nem kistérségi központ városok közül úgy tűnik 
egyedül Tiszakécske volt képes kisebb „saját” vonzáskörzetet kiépíteni, de ez a központi 
szerepkör egyelőre csak a közszolgáltatásokra, és az igazgatásra korlátozódik. Tiszakécske 
helyzete egyedi, mivel három megye (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Pest megye) határán 
található, így a járáson túlnyúló funkciói gyakran egyben megyén, sőt régión túlnyúlóak is.  

A megyei területfejlesztési koncepció Tiszakécskét, mint a megyei termálvízkincs egyik 
balneológiai hasznosítóját emeli ki. A megyei nagyobb árbevételű cégek központjai között is 
szerepel Tiszakécske, ahol 6 ilyen központ található, köszönhetően többek között Kecskemét 
közelségének. Ezen cégközpontok a térség nagy foglalkoztatói is. Az ipari cégek jelenléte miatt a 
koncepció Tiszakécskét a gazdasági dekoncentráció elsődleges kiscentrumai közé sorolja. Az 
üzleti szolgáltató társas vállalkozások jelentős száma miatt Tiszakécske önmagában is 
számottevő üzleti szolgáltató központnak minősül. Sokszínű és kiterjedt intézményellátottsággal 
jellemezhető települések kategóriájába került Tiszakécske is. 

A Tiszakécskei járás Bács-Kiskun megyéhez tartozó 11 járás egyike Magyarországon 2013-tól, 
székhelye Tiszakécske. A Tiszakécskei járás a 2013-ban teljesen újonnan létrehozott járások 
közé tartozik, Tiszakécske korábban soha nem töltött be járásszékhely szerepkört és kistérségi 
központ sem volt 1994 és 2012 között. A Tiszakécskei járás létrehozását az eddig kialakult mikro-
térségi együttműködések is részben alátámasztják. Nyárlőrinc is csatlakozott azonban ehhez a 
mikro-térséghez, de az új járáshatár „leválasztja” erről a térségről, míg Tiszaalpár esetén 
nincsenek a Tiszakécskéhez való kapcsolódásnak együttműködési előzményei.  

A 290/2014. (XI:26.) Korm. rend. 3. számú melléklete a Tiszakécskei járást kedvezményezett 
járásként definiálja. 

Területe 405,99 km², népessége 23 668 fő, népsűrűsége 58,3 fő/km² volt 2013-ban. Egy város, 
két nagyközség és két további község tartozik hozzá, melyek 2012-ig a Kecskeméti és a 
Kiskunfélegyházai kistérséghez tartoztak. A megyében 2012-ben működő vállalkozások 2 %-
ának található a székhelye a településen, ami kicsit magasabb, mint a megyei lakónépességben 
betöltött súlya (2,22 %). 

  

Megyei és térségi 
szerep  
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3. térkép: A Tiszakécskei járás települései 

 

Forrás www:jaras.info.hu 2015. 

A járás lakosságának 48,5 %-át a város népessége adja, a járás urbanizációs indexe, vagyis a 
városi lakosság aránya 48,5 %, mivel ez az egy település városi jogállású a járásban.  

1. táblázat: A Tiszakécskei járás települései  

Település jogállás terület (km2) 
népesség (fő) 

(2013) 

Tiszakécske járásszékhely város 133,27 11 491 

Lakitelek nagyközség 54,66 4 421 

Tiszaalpár nagyközség 91,13 4 947 

Szentkirály község 101,89 1 923 

Tiszaug község 25,04 886 

Forrás: KSH, 2012.jan.1. 

Járásközpont funkcióként Tiszakécske Járási Hivatalnál Hatósági és Gyámügyi Osztály, 
Okmányirodai Osztály, Foglalkoztatási Osztály működik 2015. április 1-től.  

A város járás határain túlmutató, megyei jelentőségű szerepkörei egyben régión túlnyúlóak is, így 
fentebb bemutatásra kerültek.  

Megemlítendő, hogy Tiszakécske a jelenleg is működő Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület tagja, amelyet 1999-ben, a Kecskeméti kistérséget alkotó 18 települési önkormányzat 
hozott létre. Az egyesület feladata elsősorban a térségi kapcsolatok erősítése, helyi erőforrások 
felkutatása, pályázatok elkészítése. 

A település közvetlen vonzáskörzetének bemutatása az 1.1.2-es fejezetben történik meg.  
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1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása, 

elemzése 

Tiszakécske közigazgatási területe 13327 ha nagyságú, melyből 891 ha belterület. Legnagyobb 
kiterjedése nyugat-keleti irányban is, észak-déli irányban is 15 km. Határa több, mint 50 km 
hosszú. A Tisza, mely kelet felől településhatár, 22,5 km hosszon érinti a közigazgatási területet. 

Határrészeinek hagyományos elnevezése: Kerekdomb, Tiszabög, Árkus-dűlő, Csámpa-dűlő, 
Kisföldek, Oláhházi-dűlő, Tiszabögi tanyák, Kurázs. 

Szomszéd települések: Kocsér, Jászkarajenő, Tiszajenő, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, 
Tiszaug, Lakitelek, Szentkirály. 

Tiszakécske térségi szerepet tölt be közigazgatási, foglalkoztatási, közlekedési, gazdasági, 
oktatási szempontból.  A járás területén a legtöbb foglalkoztató, illetve kiskereskedelmi 
szolgáltató Tiszakécskén található. A város rekreációs és sport szempontból központi szerepre 
törekszik. 

Funkcionális vonzáskörzetek tekintetében a járásszékhellyel napi szinten együttműködő 
települések közé tartozik (foglalkoztatási szempontból) Kocsér, Lakitelek, Nagyrév, Tiszainoka. A 
vonzáskörzetek második szintjét (eseti jelleggel, vagy bizonyos funkciók tekintetében 
együttműködő települések körét) vizsgálva Tiszakécske látja el az orvosi ügyeletet Tiszajenő, 
Tiszaalpár és Tiszaug településeken is, amelyek közül Tiszajenő a Szolnoki járáshoz tartozik. 
Laborvizsgálatokat Tiszaug település lakosai számára is Tiszakécskén végeznek. A helyi 
szakrendelések közül a pszichiátriai ellátást vehetik igénybe Lakitelek és Szentkirály lakosai is. A 
tűzoltóság Tiszakécske mellett Lakiteleken, Szentkirályon és Tiszajenőn lát el szolgálatot, a 
rendőrörs állománya pedig Tiszakécske mellett Lakiteleken és Szentkirályon. Tiszakécske, 
Lakitelek és Tiszaalpár közösen bízták meg a Bácsvíz Zrt-t a települési vízhálózatok 
üzemeltetésével. 

A térségi települések nem végeztek az eddigiekben közös beruházásokat. 

A Református Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszakécskén kívüli 
tanulókat is fogad. 

Tiszakécske lakossága a kórházi ellátást a megyeszékhelyen veszi igénybe, a bírósági, 
rendőrkapitánysági, közjegyzői funkció is csak Kecskeméten található, beleértve a multinacionális 
kereskedelmi üzleteket is. A pénzügyi szolgáltatók Tiszakécskén is jelen vannak (pl. OTP, 
Fókusz Takarékszövetkezet, K&H Bank, OTP Garancia Biztosító Zrt,, Harmonia Group Biztosítási 
Alkusz Kft.) 

 

A települések közintézményekkel, közszolgáltatásokkal, kereskedelmi szolgáltatásokkal való 
ellátottságát komplex mutatószámmal jellemezve látható, hogy Tiszakécske középfokú ellátást 
biztosító település. 

   

Közigazgatási 
határok 

Funkcionális 
vonzáskörzetek 

Települési funkciók 
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4. térkép: Az ellátottság alapján rangsorolt települések területi megoszlása 

 

Forrás: TRENECON COWI Kft. 2015. 

 

Igazgatási szerepkör: 

Tiszakécske helyi közigazgatási funkciót a Polgármesteri Hivatal tevékenységén keresztül tölt be, 
a Hivatalban két osztály működik. A Gazdálkodási Osztály látja el a költségvetéssel, intézmények 
működésével kapcsolatos és az adóhatósági feladatokat. A Hatósági Osztályhoz tartoznak a 
településrendezési, településfejlesztési ügyek, az építési és hatósági ügyek, vízügyek, 
lakásügyek, lakástámogatási ügyek, vagyongazdálkodási feladatok, szociális ügyek, rendszeres 
szociális segély, személy- és munkaügyek. A jegyző látja el a Gyámhatósági feladatokat. A 
településen van katasztrófavédelmi megbízott. A helyi rendőrörs látja el a közbiztonsági 
feladatokat Tiszakécske mellett Lakiteleken és Szentkirályon, a tűzoltóság pedig Tiszakécskén, 
Lakiteleken, Szentkirályon és Tiszajenőn teljesít szolgálatot. 

Nevelési, oktatási szerepkör: 

A Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola keretein belül működik a településen az általános Iskola 4 telephellyel, a 
gimnázium, a szakképző Iskola, a Kollégium és az Alapfokú Művészeti Iskola. Az iskolák 
kihasználtsága 80-90%-os.  Emellett a Református Egyház fenntartásában működik a 
Református Általános Iskola és Gimnázium, amelynek hallgatói létszáma 2008 óta folyamatosan 
csökken. A városban található egy bölcsőde (100 %-os kihasználtsággal), valamint 5 helyen 
működik óvoda 16 csoporttal. Hiányzik a településen a felnőttképzés, illetve a felsőoktatás. 

Kulturális szerepkör: 

Az 1 822 m2 közművelődésre hasznosítható területű Arany János Művelődési Központban 
rendszeresen alkotó művelődési közösségek, egyesületek tartják találkozóikat, foglalkozásaikat, 
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illetve alkalmanként rendezvényeiket. A művelődési központ rendszeresen saját szervezésű 
rendezvényeivel kínál programlehetőséget a tiszakécskeiek és a városba látogatók számára (pl. 
színházi előadások, Jazz fesztivál, stb). Internetezési és számítógép használati lehetőség is 
rendelkezésre áll. Mozi is működik. A Városi Könyvtár is várja az olvasókat, 2014-ben 1536 
beiratkozott olvasóval. A 60 fő befogadására képes Ókécskei Közösségi Házban található a 
helytörténeti gyűjtemény, Fáth Lajos párnagyűjteménye és a Szabolcska Mihály emlékszoba. 

Egészségügyi szerepkör: 

Az egészségügyi ellátást Tiszakécskén az Egészségügyi Központ látja el, 5 háziorvos, 2 
gyermekorvos, 3 fogorvos található a településen. 16 szakrendelés működik a központban (orr-
fül- gégészet, neurológia, belgyógyászat I., belgyógyászat II., diabetológia, kardiológia, sebészet, 
reumatológia, szemészet, fizioterápia, gyógytorna, vérvételi hely, nőgyógyászat, pszichiátria, 
bőrgyógyászat, urológia). Ügyeleti ellátást a készenlétes orvos vagy az Emergency Service Kft. 
biztosít kistérségi társulás formájában, vállalkozásban. Az orvosi ügyelet ellátási területe: 
Tiszakécske, Tiszajenő, Tiszaalpár és Tiszaug. Vérvételi hely ellátási területe: Tiszakécske és 
Tiszaug. Pszichiátria ellátási területe: Tiszakécske, Lakitelek és Szentkirály. A védőnők munkája 
öt körzetre bontva valósul meg. Tevékenységük anya- gyermek- csecsemőgondozásból, terhes 
tanácsadásból, iskolalátogatásból áll. A településen található két gyógyszertár, valamint az 
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása. 

Szociális szerepkör: 

Az Egyesített Szociális Intézmény házi segítségnyújtási, jelzőrendszeres házi segítségnyújtási, 
étkeztetési ellátást biztosít a településen, valamint Idősek Klubját, Idősek otthonát működtet, 
utóbbit maximális kapacitáskihasználtsággal. Emellett családsegítést és gyermekjóléti 
szolgáltatást biztosít a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, amely egy telephelyen működik, 
tárgyi és személyi feltételek megfelelők. A Szolgálat 2013-ban alapellátás keretében 83 gyermek 
gondozását látta el, akik 17 családban nevelkedtek. 30 gyermeket vettek védelembe 13 
családból.27 gyermek volt átmeneti és tartós nevelt, ami 17 családot foglal magába. A 
településen működik a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, valamint a KARITÁSZ helyi 
csoportja is. Hiányzik a tanyagondnoki szolgálat. 

Kereskedelmi szerepkör: 

A kereskedelmi hálózatok közül Spar, Penny és Coop van jelen a településen.  A városközpont 
mellett a kereskedelmi-szolgáltató funkció a Tisza-parti üdülőterületen, valamint Kerekdombon 
koncentrálódik a termálfürdőknek köszönhetően. Az önkormányzati nyilvántartás szerint 33 
kereskedelmi szálláshely van Tiszakécskén, ebből 1 db négycsillagos hotel, 2 db panzió, 3 db 
camping, 5 db apartman, 1 db üdülőház és 21 db egyéb szálláshely. A szerepkör részletei az 1.9 
fejezetben találhatók. 

Foglalkoztatási szerepkör 

Tiszakécske természeti adottságaikból eredően a körzet gazdasági életében elsődleges a 
mezőgazdaság. A mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó feldolgozóipar alakult ki, úgynevezett 
savanyító üzemek terjedtek el. Több ilyen kisüzem működik, melyekben 1-10 főre tehető az 
alkalmazottak száma.  A térség iparában jellemző a nehézipar (építőipar, gépgyártás), de 
megjelenik a könnyűipar, mint elektronikai, műszeripari összeszerelés. Mindkét ágazat rendkívül 
rapszodikusan működik, hirtelen jött megrendelés esetén azonnali belépések, a határozott idő 
lejártával kiléptetések jellemzik. Húzó ágazat még a vendéglátás, turisztika, idegenforgalom 
elsősorban a „három víz” miatt – élő Tisza, holt Tisza és termálfürdők - de természetesen csak 
idényjelleggel.  

A megyében a legnagyobb hatást a munkaerő-piaci vonzáskörzetekre a Mercedes-Benz 2012 
márciusában Kecskeméten megnyitott gyára jelenti. A 2014-ben több mint 3500 főt foglalkoztató 
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gyárba Tiszakécskéről is járnak dolgozni. 2011-ben Tiszakécskén a helyben foglalkoztatottak 
87,3 %-a lakott és dolgozott helyben, 12,7 %-a naponta bejáró, szemben a megyei átlag 22,4 %-
kal. Az ingázási különbözet 1000 lakosra jutó értéke -50 fő. A helyben lakók 31,3 %-a 
foglalkoztatott a városban, ami valamivel alacsonyabb a megyei aránynál (35,9 %). A naponta 
ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya a településen 2001-ben még csak 3,69 % volt, a járás 
területén viszont 9,36%, ami szemlélteti a tiszakécskei foglalkoztatók és a mezőgazdaságból élők 
súlyát. Ugyanez az arány települési szinten 2011-ben már 24,65 %, térségi szinten 35,16%, azaz 
jelentősen nőtt a helyben megélhetést nem találók aránya.  A 2011-es népszámlálási adatokat 
vizsgálva megállapítható, hogy az otthonát napi gyakorisággal elhagyó (ingázó), Tiszakécskére 
járó lakosság száma 534 fő. Ebből 351 fő (65,7%) munkába járó, 183 fő (34,2%) pedig iskolába, 
óvodába, bölcsődébe járó. A bejárók a következő településekről érkeznek: Abony, Budapest 13. 
ker., Cegléd, Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Fegyvernek, Hódmezővásárhely, Jászkarajenő, 
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kocsér, Kőröstetétlen, Kunszentmárton, Lakitelek, Martfű, 
Mindszent, Nagykőrös, Nagyrév, Nyárlőrinc, Pálmonostora, Szarvas, Szelevény, Szentes, 
Szentkirály, Szolnok, Tiszaalpár, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszajenő, Tiszakürt, Tiszasas, 
Tiszaug, Tiszavárkony, Tószeg, Törökszentmiklós, Törtel, Városföld, Vezseny. A legtöbb 
munkavállaló Lakitelekről (50 fő), Kecskemétről (43 fő), Tiszaalpárról (27 fő) és Nagykőrösről (21 
fő) érkezik Tiszakécskére. A legtöbben a gyermekek közül Lakitelekről (53 fő), Jászkarajenőről 
(18 fő), Nyárlőrincről, Szentkirályról (9 -9 fő) érkeznek Tiszakécskére. 

A népszámlálási adatokat vizsgálva látható, hogy 2011-ben Tiszakécskéről naponta 779 fővel 
többen járnak el más településekre, mint ahányan a városba érkeznek. A Tiszakécskéről eljárók 
száma 1 313 fő naponta. Közülük 70,83 % (930 fő) munkába járó, 383 fő (29,16%) pedig 
iskolába, óvodába, bölcsődébe járó. 

Az eljárók a következő településekre indulnak: Budaörs, Budapest 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 
11., 13., 14. ker., Cegléd, Csongrád, Debrecen, Dunaújváros, Jászberény, Jászkarajenő, 
Jászszentlászló, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kocsér, Komárom, Kunszentmárton, Külföld, 
Lakitelek, Nagykőrös, Nyárlőrinc, Szeged, Szentkirály, Szolnok, Tiszaalpár, Tiszajenő, Tiszakürt, 
Tiszaug, ismeretlen települések. Budapestre összesen 58 fő jár napi gyakorisággal.  

A legtöbb munkavállaló Kecskemétre (396 fő), Lakitelekre (65 fő), Szolnok (57 fő), Szentkirály (46 
fő) jár dolgozni. Budapestre összesen a munkavállalók közül 19 fő jár naponta. A legtöbben a 
gyermekek közül Kecskemétre (156 fő), Kocsérra (47 fő), Szegedre (32 fő) indulnak 
Tiszakécskéről. Budapestre összesen a gyermekek/tanulók közül 39 fő jár naponta.  

Kecskemét erőteljes elszívó hatása érvényesül a városban, a városi ingázási egyenleg -493 fő. 
Az ingázásról részletes adatok a mellékletben, valamint gazdasági funkciók részletesebben a 
11.3 és 1.9.1. fejezetekben találhatók.  

Testvérvárosi szerepkör 

A település élő testvérvárosi kapcsolatokat ápol 25 éve a németországi Lübbecke-vel, valamint 
1994 óta Gyimesfelsőlokkal. Egymás gazdasági, kulturális helyzetének megismerésén kívül 
Lübbecke és Tiszakécske között a tapasztalatok átadására is sor került az élet számos területén. 
A kapcsolat elősegítette a baráti kapcsolatok felvételét, egymás kölcsönös megismerését, a 
cserekapcsolatokat és az együttműködést a polgárok és civil szervetek között a sport, a kultúra 
az oktatás, a gazdaság, valamint az idegenforgalom területén. Gyimesfelsőlok esetében az 
önkormányzatok közti együttműködést követően kapcsolat jött létre az iskolák, a népzene, 
néptánc, kézművesség, festészet művelői között is, évente többször kerül sor látogatásokra, 
közös rendezvényekre. 
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1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata  

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióhoz (OFTK) 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célja a régiókat dinamizáló fejlesztési 
pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése. Az Országos Fejlesztési 
és Területfejlesztési Koncepció nem nevesíti Tiszakécske települését, azonban Bács-Kiskun 
megye területfejlesztési igényei és feladatai megjelennek benne.  

A megye településszerkezetére jellemzőek az óriásfalvak, a tanyasi lakosság száma jelentős. 
Országos viszonylatban az infrastrukturális elmaradottság, periférikus helyzet jellemzi. A 
gazdaságára a kis nyersanyag és energiaigényű, munkaigényes vállalkozások jelenléte a 
jellemző. Megyeszékhelye, Kecskemét és környéke országos jelentőségű kiemelt járműipari 
központ. 

Mezőgazdaságát a tradicionális és piacképes ágazatok sikeres fejlesztése jellemzi. 
Demográfiájára vonatkozóan a fogyó népesség és az elöregedés tendenciája mutatkozik, 
melyhez párosul a nagyarányú elvándorlás, növekvő munkanélküliség és a hátrányos helyzetűek 
számának növekedése. Ugyanakkor itt található az ország éghajlatváltozással leginkább érintett 
területe a Homokhátság. 

A megyei fejlesztési irányelvek a következő pontban kerülnek bemutatásra. 

Tiszakécske funkcionalitását tekintve környezeti meghatározottságú, természetközeli 
gazdálkodású területnek (Funkcionális térségek térkép) és vidékies, tanyás térségnek (Vidéki 
térségek térkép) számít. A Turisztikai térszerkezet térkép szerint Tiszakécske külsőleg 
alkalmazandó gyógyvízzel rendelkezik. 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 24 

ITS DA Konzorcium 

  
 

5. térkép: Funkcionális térségek 

Forrás: OFTK 2015. 

6. térkép: Vidéki térségek 

 

Forrás: OFTK 2015. 
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A település a városhálózat térképen nem került nevesítésre, ugyanakkor látható, hogy a 
budapesti tágabb agglomeráció szélén található, egyben a kecskeméti agglomerálódó térséghez 
is tartozik. 

7. térkép: Városhálózat (külső és belső városi gyűrű) 

 

Forrás: OFTK 2015. 

Tiszakécske a Homokhátság része. A globális éghajlatváltozás hatására bekövetkező környezeti 
változások, főleg az aszály a Duna-Tisza-közi Homokhátság területét nagyban érinti, de árvíz 
szempontjából is sérülékeny térségnek számít. A várható hatások elsősorban az agráriumot 
érintik, de az energiaellátás, a műszaki infrastruktúra, az egészségügy és a szociális 
ellátórendszer számára is egyre több feladatot jelentenek.  

A Homokhátság fejlesztéspolitikai feladatai: 

 A 2001-2008 között működő Homokhátsági Speciális Célprogram folytatása, kiemelten a 
szárazságtűrő és alternatív növények termesztésbe vonása, az erre vonatkozó termesztési 
és fajtakísérletek, modellértékű tájgazdálkodási projektek megvalósítása, a vízgazdálkodás, 
a tájhasználat és a gazdálkodás összhangját megteremtő gazdálkodási rendszerek, 
agrotechnikai módszerek terjesztése. 

 A megváltozott éghajlati feltételekhez alkalmazkodó gazdálkodási formák elterjesztése. 

 A Duna és a Tisza vízgazdálkodási jellegű programjaihoz, beavatkozásaihoz illeszkedve a 
Homokhátság vízgazdálkodási problémáinak átfogó rendezése, a táj és 
környezetgazdálkodási szempontokkal összhangban. 

 A belvízrendszerek felülvizsgálata, belvízelvezetés, a táji fenntarthatóságot veszélyeztető 
mértékben vízigényes kultúrák és ipari tevékenységek visszaszorítása. 

 A területhasználat, a gazdálkodás és a vízgazdálkodás összehangolása, szükséges 
esetekben a terület- és gazdálkodási forma váltásának elősegítése. 
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 A népességmegtartást és a tájfenntartást biztosító agrár- és élelmiszergazdaság 
működésének biztosítása, bővítése, a speciális táji körülményeknek megfelelő korszerű 
technológiák használatának elősegítése. 

 A tanyai gazdaságok fennmaradásának, piacra jutásának segítése, annak érdekében, hogy 
tájfenntartó és megélhetést biztosító szerepüket betölthessék. 

 

A tanyás településekre vonatkozó fejlesztéspolitikai feladatok: 

 A Tanyafejlesztési Program kiterjesztése. 

 A tanyás térségek átfogó fejlesztési programjának és cselekvési tervének megvalósítása. 

 A tanyás térségek, tanyás külterülettel rendelkező önkormányzatok, illetve a tanyai 
gazdálkodók, lakosok számára érdemi és közvetlen fejlesztési forrás biztosítása, a meglévő 
tanyák megőrzése, a gazdasági termelésbe való visszaintegrálása. 

 Hosszú távú tanyaprogram keretében a tanyákra vonatkozó jogi szabályozás szükséges 
alakítása, melynek szempontjai: a tanyai lakosság önkormányzati képviselete, a tanyás 
külterületre vonatkozó településfejlesztési és –rendezési tervezés, szabályozás megújítása, 
a közbiztonság javítása, a szolgáltatások elérhetőségének javítása (pl. tanyabusz 
szolgáltatás), az infrastrukturális fejlesztés (a környezeti szempontok figyelembevételével), a 
tanyai birtokrendezés. 

 A tanyák tevékenység diverzifikációjának segítése: az önellátást szolgáló termelés mellett a 
termékek és szolgáltatások piacán való megjelenésének támogatása, a „több lábon állás” 
ösztönzése. 

 

1.2.2 Kapcsolódás a Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési 

Koncepciójához és Programjához 

A Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciójának helyzetelemzése több 
helyen nevesíti Tiszakécskét, illetve a Tiszakécskei járást. 

Tiszakécske a Bács-Kiskun megyei Területfejlesztési Programban, mint gazdaságilag 
meghatározó település került említésre. Bács-Kiskun megyében az 1 milliárd Ft feletti árbevétellel 
rendelkező cégek (324 db) közül 6 Tiszakécskén található. Ezen kívül 7 cégközpont, valamint 3 
jelentősebb ipari cég is működik a településen, amelyek a gazdasági decentralizáció elsődleges 
kiscentrumainak tekinthetők. Fontos szempont, hogy a város önmagában is számottevő üzleti 
szolgáltató központnak minősül 24-30 üzleti szolgáltató társas vállalkozásával. A vízi és 
kerékpárutas közlekedés területén sem elhanyagolható települések közé sorolható. Tiszakécskén 
a Tisza Bács-Kiskun megyét érintő szakaszán a két személyforgalmi kikötő közül az egyik itt 
található, de emellett Tiszabögön és Nagyrévnél kompátkelő is van. A város tagja az 11-es jelű 
EUROVELO hálózatnak, valamint a térségi kerékpárút-hálózatnak. Megyei szinten a település 
intézményi felszereltsége sokszínű és kiterjedt ellátottsággal jellemezhető. Az utóbbi években a 
TIOP és DAOP pályázatoknak köszönhetően sokat fejlődött a szakellátás, azonban nem működik 
Tanyagondnokság. A VÁTI 2009-ben készült hálózati potenciál vizsgálata alapján megállapítható, 
hogy a város kiemelkedő hálózati potenciállal rendelkezik. A nem kistérségi központ városok 
közül úgy tűnik egyedül Tiszakécske volt képes kisebb „saját” vonzáskörzetet kiépíteni, de ez a 
központi szerepkör egyelőre csak a közszolgáltatásokra, és az igazgatásra korlátozódik. Mindez, 
valamint a kialakult mikrotérségi együttműködések is indokolták a Tiszakécskei járás 
létrehozását. A város korábban a Kecskeméti kistérség tagja volt, de jelenleg már a Tiszakécskei 
járás központjaként funkcionál, amelyhez négy település a korábbi Kecskeméti kistérséghez és 
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egy a Kiskunfélegyházi kistérséghez tartozott. A megye 11 funkcionális központ kategóriába 
sorolt városai közé tartozik. A város turisztikai életének egyik alapja a termálvíz, melynek 
hőmérséklete 75 C0 feletti, amely egyben a megye egyik fő, nemzetközi turistákat is térségbe 
vonzó attrakciója. Bács-Kiskun megye a Közép-Tisza menti térségben található települései, 
köztük Tiszakécske révén érintett a terület- és vidékfejlesztési, valamint környezetgazdálkodási 
beavatkozások összehangolásában. 

A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési program átfogó céljai - teljes összhangban a Nemzeti 
fejlesztés 2030 céljaival - a következő négy területre irányulnak: társadalmi-gazdasági fejlődés, 
környezeti fenntarthatóság, megújuló társadalom, jelentős térségi különbségek csökkentése:  

 A megye rendkívül gyenge népességmegtartó képességének javítása az életkörülmények és 
életkilátások javításával, komplex térségi programok révén. 

 A klímaváltozás elleni komplex homokhátsági program végrehajtása. 

 Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a versenyképes korszerű 
vertikumú mező- és élelmiszergazdaságra, vállalkozói övezetekre, valamint tudásalapú 
termelő és szolgáltató ágazatok befogadására. 

 Minőségi környezet kialakítása, fenntartható települési infrastruktúra fejlesztése, az 
energiafelhasználás racionalizálása. 

 A lovas-, gyógy-, rekreációs-, gasztronómiai-, vallási és történelmi hagyományőrzésen 
alapuló turizmus kiemelt fejlesztése. 

 A humán erőforrás és a közösségfejlesztés foglalkoztatási programok, hagyományőrzés, az 
oktatás fejlesztése által. A felsőoktatási és szakképzési bázisok kiemelt fejlesztése. 

 A térségi kohézió megteremtése a megye európai gazdasági és társadalmi térbe való 
szorosabb integrációjával, valamint a megyén belüli és a határon átnyúló közlekedési 
kapcsolatok fejlesztésével. 

 A határon átnyúló gazdasági és társadalmi együttműködések erősítése déli szomszédok 
irányába. 

 A Duna-stratégia megvalósításában való aktív közreműködés. 

 Integrált terület- és vidékfejlesztési intézményrendszer felülvizsgálata. 
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1. ábra: Illeszkedés a megyei koncepció célrendszeréhez 

 
Forrás: Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciója alapján saját szerkesztés, 2015. 

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való 

kapcsolódás 

 

2012-ben még a Kecskeméti Kistérség önkormányzatainak (Ágasegyháza, Ballószög, 
Felsőlajos, Fülöpháza, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunbaracs, 
Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlőrinc, Orgovány, Szentkirály, Tiszakécske, Városföld) 
fejlesztési elképzelései az alábbiak voltak: 

A kistérség az új tervezési időszakban legfontosabb fejlesztési feladatának a megújuló, innovatív 
gazdaság- és vidékfejlesztést, az idegenforgalom fejlesztését (fürdők, szálláshelyek és attrakciók 
fejlesztése), valamint a magas színvonalú oktatási és szolgáltatási intézményrendszer 
fejlesztését tekinti. A települések tervezett fejlesztései között kiemelten szerepelnek a kül- és 
belterületi úthálózatok fejlesztései, illetve a helyi termékek nagyobb arányú piacra jutásának 
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elősegítését célzóan élelmiszeripari feldolgozók és helyi piacok fejlesztése az önfenntartó 
folyamatok erősítése érdekében. 

A Kecskeméti Kistérség településeinek fő fejlesztési vezérelve az önfenntartó képesség 
fokozása. Ennek a vezérelvnek a konkrét gazdaságfejlesztési és egyéb intézkedések 
szempontjából a legfontosabb megnyilvánulásai: 

 Élelmiszer: helyi termékek fejlesztése, kis feldolgozó üzemek létesítése, valamint ezek 
logisztikai és értékesítési hátterének megteremtése, közétkeztetés helyi ellátása, 
vízgazdálkodás és öntözésfejlesztés,   

 Energiagazdálkodás: megújuló energiaforrások (első lépésben biomassza, majd a nap és 
geotermikus energia, stb.) fokozott hasznosítása, energiafelhasználás hatékonyságának 
növelése, helyi energiatermelési kapacitások kiépítése, 

 Társadalom: munkahelyteremtés, bérlakás állomány növelése, a szociális ellátórendszer és 
az oktatási intézmények fejlesztése, kulturális és közösségi intézkedések. 

Kecskemét és térsége önkormányzatai az elmúlt években is komoly erőfeszítéseket tettek az 
idegenforgalmi, turisztikai fejlesztések megvalósítása érdekében (úgymint termál-, falusi, 
horgász- és kulturális turizmus stb.), és kiemelkedően fontosnak tartják, hogy ezek 
továbbfejlesztése kerüljön be a koncepcióba. 

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések 

vizsgálata  

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

„1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának 
feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a 
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, 
értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.” Az OTrT 2013. évi módosítása Tiszakécske 
közigazgatási területét érintően jelentős mértékben változott.  

8. térkép: 2014. 01.01-től hatályos OTrT              9. térkép: 2008-2014 hatályos OTrT    
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 Forrás: OTrT 2014                                                                                      Forrás: OTrT 2008 

A 2008. évi állapot szerint az igazgatási terület jelentős része erdőgazdálkodási térség, csekély 
hányada vegyes területfelhasználású térség, mintegy 1/3-a mezőgazdasági térség övezeti 
besorolású volt. A 2013. évi módosítás szignifikáns különbségeket mutat. A 13 327,3304 ha 
területű igazgatási területből erdőgazdálkodási térségbe tartozik 1891,6147 ha (28 %), vegyes 
terület-felhasználású térségbe 4786,406 ha (36 %), mezőgazdasági térségbe 4834,4034 ha 
(36,2). A változás Tiszakécske szempontjából kedvező, mert jelenleg meglehetősen kevés, 
1227,5323 ha erdőterülettel rendelekezik, így a településrendezési tervben még mindig sok 
erdőterületet kell kijelölni. Infrastrukturális elemek tekintetében változás nincs. 

A közigazgatási területet ezen kívül érinti az 

 OTrT 3/1. számú melléklete szerinti országos ökológiai hálózat övezete, 

 OTrT 3/3. számú melléklete szerinti jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, 

 OTrT 3/4. számú melléklete szerinti kiváló termőhelyi adottságú erdő övezete, 

 OTrT 3/7. számú melléklete szerinti Országos vízminőség-védelmi terület övezete, 

 OTrT 3/8. számú melléklet szerinti Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete. 

 
A település nem érintett a hatályos OTrT alábbi térségi övezetei által:  

  3/2. számú melléklet szerinti kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, 

  3/5. számú melléklet szerinti országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, 

  3/6. számú melléklet szerinti világörökségi és várományos terület övezete, 

  3/9. számú melléklet szerinti kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete. 

 
Kiemelendő, hogy a Nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, ezért a turisztikai hasznosítási célú Tisza menti magas part is csak korlátozottan, 
legfeljebb 5 % mértékig építhető be. Az országos vízminőségvédelmi terület övezet új 
országos övezet, mely elsősorban a megyei tervekre vonatkozóan határoz meg feladatokat, de a 
magasabb szintű tervek összhangjának megteremtéséig a településre is kötelezettségeket ró. Az 
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övezetet a településrendezési tervben ki kell jelölni, és a helyi építési szabályzatban az építési 
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. Tiszakécske esetében ez a 
szennyvízcsatornával el nem látott területek szennyvízkezelésére vonatkozóan alkalmazandó. 

1.3.2 Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
hagyta jóvá Bács-Kiskun megye Területrendezési Tervét. A terv az akkor hatályos OTrT-vel 
összhangban készült. Mivel az OTrT Tiszakécskét illetően jelentős mértékben módosult, így 
jelenleg nincs összhangban a hatályos OTrT-vel. Az OTrT-vel való összhangot a megyei 
területrendezési tervnek kell megteremteni, tudomásunk szerint a megyeterv módosítása 2015-
ben megtörténik. Amíg a megyei szerkezeti terv nincs összhangban az országos szerkezeti 
tervvel, a településrendezési tervek készítése illetve módosítása során az egyes országos térségi 
övezeteknek való területi megfelelést úgy kell a település igazgatási területére teljesíteni, mintha 
az megyeterv lenne. Tiszakécskét illetően azonban bizonyos területi mutatók a megyei tervből 
következően szigorúbbak, ezek tekintetében a szigorúbb előírást kell teljesíteni. 

10. térkép: Bács-Kiskun Megyei szerkezeti terv 
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Forrás: térkép: Bács-Kiskun megyei szerkezeti terv 2015. 

A megyei szerkezeti tervből következően, vizsgáltuk a jelenlegi, művelési ágak területének 
figyelembevételével történő számítás alapján a területi megfelelést. Szabály szerint, a megyei 
övezetek területének 85 %-át kell teljesíteni a településrendezési tervben (TRT) úgy, hogy az 
erdőgazdálkodás térség 85 %-át erdő övezetbe, a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban 
mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt 
különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe, a 
vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.  
 

Földhivatali nyilvántartás szerint: 
 fekvés  összes terület (ha) 

belterület 928,0545 

külterület 12127,1048 

zártkert 272,1711 

összesen: 13327,3304 

művelési ág összes alrészlet terület (ha) 

erdő 1 227, 4173 

fásított terület 0,115 

összesen: 1 227, 5323 

gyep (legelő) 1 045, 6259 

gyep (rét) 234,926 

összesen: 1 280, 5519 

gyümölcsös 608,0677 

kert 53,8599 

szántó 7 668,99 

szőlő 246,8926 

összesen: 8 577,81 

nádas 135,0995 

kivett (beépített vagy beépítendő terület) 2106,3356 
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A számítások elvégzése után 367,7177 ha erdőterület jelölendő ki a TRT-ben, amelyek jelenleg 
nem erdő művelési ágban nyilvántartottak. Ez az igazgatási terület 2,76 %-a, a be nem épített 
külterület és zártkert területének 2,97 %-a, az összes művelt terület (gyümölcsös, kert, szántó, 
szőlő) 4,29 %-a, ami jelentősnek tekinthető, tekintettel arra, hogy ezek a területek gyakorlatilag 
magántulajdonban vannak. (A magántulajdonosoktól általában nem várható el az erdőtelepítés, 
illetve az erdősítés nem ott valósul meg, ahol a TRT előirányozza.) 
 
Tiszakécske hatályos (19/2011.(XI.29.) sz. rendelettel jóváhagyott) megyei övezetek általi 
érintettsége: 
 
A település érintett a  

- 3/2. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, 
- a 3/3. számú melléklet az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéről és a 

térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, 
- a 3/6. számú melléklet az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete, 
- a 3/9. számú melléklet a magterület övezet, az ökológiai folyosó övezete és a pufferterület 

övezete, 
- a 3/10. számú melléklet az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete, 
- a 3/11. számú melléklet a térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, 
- a 3/14. számú melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezete,  
- a 3/15. számú melléklet a nagyvízi meder övezete,  
- a 3/18. számú melléklet a széleróziónak kitett terület övezete által, de  

 
- a 3/1. számú melléklet szerinti „kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete”;  
- a 3/4. számú melléklet szerinti „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

terület övezete”; 
- a 3/5. számú melléklet szerinti „felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület 

övezete”, 
- a 3/7. számú melléklet szerinti „együtt tervezhető térségek övezete”; 
- a 3/8. számú melléklet szerinti „kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete”; 
- a 3/12. számú melléklet szerinti „világörökség és világörökség-várományos terület 

övezete”; 
- a 3/13. számú melléklet szerinti „történeti települési terület övezete”; 
- a 3/16. számú melléklet szerinti „földtani veszélyforrás területének övezete”;  
- a 3/17. számú melléklet szerinti „vízeróziónak kitett terület övezete” által nem érintett. 

 
A megyei területrendezési terv térségi övezetekre vonatkozó ajánlásai mellékletben találhatók.  
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1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti 

terveinek Tiszakécske település fejlesztését 

befolyásoló megállapításai 

2. táblázat: Tiszakécske szomszédos településeinek fejlesztési elképzelései 

Település neve Fejlesztési elképzelések 

Tiszajenő  A TRT-készítés előzetes tájékoztatási szakaszában fejlesztési 
elképzeléseket nem jelzett  

 Tiszakécske határában mezőgazdasági rendeltetésű területei 
vannak 

Jászkarajenő  A TRT-készítés előzetes tájékoztatási szakaszában fejlesztési 
elképzeléseket nem jelzett  

 Tiszakécske határában mezőgazdasági rendeltetésű területei 
vannak 

Kocsér  A TRT-készítés előzetes tájékoztatási szakaszában felhívta a 
figyelmet az M8 közlekedési folyosó kiépítésére, illetve a 4601 
közúti folyosó átépítésére, mely mindkét településnek érdeke 

 Tiszakécske határában mezőgazdasági rendeltetésű területei 
vannak 

Szentkirály  A TRT-készítés előzetes tájékoztatási szakaszában 

nyilatkozta, hogy Tiszakécske fejlődését érintő fejlesztési 
elképzelése nincs 

 Tiszakécske határában mezőgazdasági rendeltetésű területei 
vannak 

Lakitelek  A TRT-készítés előzetes tájékoztatási szakaszában 

nyilatkozta, hogy Tiszakécske fejlődését érintő fejlesztési 
elképzelése nincs 

 Tiszakécske határában mezőgazdasági és erdő rendeltetésű 
területei vannak 

Tiszaug  A TRT-készítés előzetes tájékoztatási szakaszában fejlesztési 
elképzeléseket nem jelzett  

 Tiszakécskétől a Tisza választja el, a Tisza mentén 
mezőgazdasági és erdő rendeltetésű területei vannak 

Tiszakürt  A TRT-készítés előzetes tájékoztatási szakaszában fejlesztési 
elképzeléseket nem jelzett  

 Tiszakécskétől a Tisza választja el, a Tisza mentén 
mezőgazdasági és erdő rendeltetésű területei vannak, továbbá 
itt van a Tiszakürti arborétum is. 

Tiszainoka  A TRT-készítés előzetes tájékoztatási szakaszában fejlesztési 
elképzeléseket nem jelzett  

 Tiszakécskétől a Tisza választja el, a Tisza mentén 
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Település neve Fejlesztési elképzelések 

mezőgazdasági és erdő rendeltetésű területei vannak 

Nagyrév  A TRT-készítés előzetes tájékoztatási szakaszában fejlesztési 
elképzeléseket nem jelzett  

 Tiszakécskétől a Tisza választja el, a Tisza mentén 
mezőgazdasági és erdő rendeltetésű területei vannak 

Forrás: Szomszédos települések hatályos szerkezeti tervei 2015. 

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések  

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált 

Városfejlesztési Stratégia megállapításai 

Tiszakécske Város Önkormányzata a 63/2004.(V.25.) KH. sz. határozattal fogadta el 2004-ben 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (ÉTV) 
2.§ (27.) fogalom meghatározása szerinti településfejlesztési koncepciót. Mivel ez több mint 10 
éve történt, ezért ennek megállapításai felülvizsgálatra szorulnak, illetve a koncepció hozzá 
igazítandó a hatályos magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseihez, továbbá a területi 
tervekhez, fejlesztési koncepciókhoz. Mivel a meghatározott célok elsősorban a 
településszerkezeti tervhez kapcsolódnak, azok aktualizálása és kiegészítése is szükséges a 
jogszabályi előírások szerint. A koncepció 3 fő részből áll: 

 Településrendezési vizsgálatok 

 Településrendezési vizsgálatok összegzése, elemzése 

 Településfejlesztési döntések (koncepció). 

A településfejlesztési döntések c. rész az alábbi főbb, településszerkezeti tervbe integrálandó- 
településfejlesztési döntési köröket, az ezekhez kapcsolódó javaslatokat tartalmazza. Ez a rész 
részletesen a mellékletek között megtalálható. 

1. A településrendezés alapelve  

2. Népességmegtartó képesség növelése, demográfiai folyamatok kedvező befolyásolása 

3. A város regionális szerepkörének, térségi pozícióinak erősítése 

4. Lakáskörülmények, lakóterületi fejlesztések 

5. Volt „intézményi” területek sorsa 

6. Vegyes területek 

7. Gazdasági területek 

8. Üdülőterületek 

9. Különleges területek meghatározása 

10.  Közlekedési és közmű területek 

11. Táji-, természeti és zöldfelületi fejlesztés 

12. Mezőgazdasági területeken történő építkezések 
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A településen nem készült korábban Integrált Városfejlesztési Stratégia. 

 

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési 

szerződések 

A település idáig nem élt a településrendezési szerződés kínálta lehetősséggel. Célszerű lenne 
ennek rendszerét kidolgozni, bár más városok tapasztalata szerint többnyire csak a 
településrendezési eszközök készítésére volt megfelelően alkalmazható. A későbbiekben olyan 
beruházások megkezdése esetén javasolt alkalmazni, amelyek egyébként az önkormányzatra 
olyan kötelezettséget rónának, amely a beruházás megvalósulása nélkül nem lenne. Például: 
lakópark létesítése esetén településrendezési szerződés keretében a beruházóra terhelhető a 
kiszolgáló utak, járdák közművek, közvilágítás megépítése vagy bővítése. Zöldmezős, 
jelentősebb gazdasági, kereskedelmi beruházás esetén, fentieken túlmenően helyi munkaerő 
foglalkoztatására vonatkozó kötelezettségvállalás szerződésbe foglalása javasolt. 

1.6 Településrendezési Tervi előzmények  

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök 

Településrendezési eszközök közül Tiszakécske csak a fent ismertetett és felülvizsgálandó 
településfejlesztési koncepcióval rendelkezik. 

A településfejlesztési koncepció összhangban van a város környezetvédelmi programjával. 

A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítése 2004 óta folyamatban van, a 2005 
-ben elkészült változat jóváhagyására nem került sor, így nem hatályos.  

A tiszakécskei településrendezési eszközök készítése jelen Megalapzó vizsgálat és ITS 
készítésével párhuzamosan folyik (a településtervezési szakértő azonos mindkét folyamatban), 
jelenleg kb. 90 %-os készültségi fokban van, pontosítások vannak hátra. A munka során a 
településfejlesztési koncepció is felülvizsgálatra kerül. A készülő településrendezési eszközök 
figyelembe veszik a jelen ITS készítés során érkező államigazgatási észrevételeket, azok 
beillesztésre kerülnek a maximális összhang érdekében. Az ITS államigazgatási véleményezési 
eljárás zárulta után a településrendezési eszközök elkészítése is befejeződik az észrevételek 
átvezetésével, ezt követően kerül kiküldésre véleményezésre. 

Mivel a településrendezési eszközök készítése jelen Megalapozó vizsgálat és ITS tartalmának 
ismeretében történik, az eszközök egymással való összhangja, a tervezett fejlesztések feltételei 
maximális mértékben biztosítottak. Az előzőek miatt potenciális konfliktusok nem várhatók, ezek 
kockázata minimális. 

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 

elemei 

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

Nincs jóváhagyott településszerkezeti terv. 

1.6.2.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei 

Mivel nincs jóváhagyott településszerkezeti terv, az nem valósulhatott meg. 
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1.7 A település társadalma 

1.7.1 A népesség főbb jellemzői 

1.7.1.1 Demográfia 

 

3. táblázat: Tiszakécske város népességszám változása 2001-2011 

Adattípus 
2001 
(fő) 

2011 
(fő) 

Lakónépesség 
2011/2001 

(%) 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség  

2001 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség  

2011 

Állandó népesség 
(város) 

11773 11526  

0,99 0,99 
Lakónépesség 
(város)  

11771 11430 97,1 

Állandó népesség 
(megye) 

541430 521794  

1 0,99 
Lakónépesség 
(megye) 

546517 520331 95,2 

Állandó népesség 
(ország) 

10078138 9773777  

1,01 1,01 
Lakónépesség 
(ország)  

10198315 9937628 97,4 

Forrás: KSH Népszámlálás 2001. és 2011. 

 

4. táblázat: A város népességszámának változása: 

 2001  2002  2003  2004  2005  

Lakónépesség 
száma (fő) 

11931 11914 11879 11856 11902 

 

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

11829 11771 11763 11674 11586 11519 11553 11494 

Forrás: KSH 

 

Népességszám 
alakulása  
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2. ábra: Tiszakécske város népességszámának változása 

 

Forrás: KSH 

A város lakónépessége tendenciáját tekintve fokozatosan csökken. 

 

A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 85.8 fő/km2. A 2001-es 
népszámlálási adatok alapján akkor 88.3 fő/km2 ez az érték, magasabb a megyei átlaghoz 
képest, mely 2001-ben 64.1 fő/km2, míg a 2011-es népszámlálási adatok alapján 61.6 fő/km2.  
Így jelentősebb változást nem mutat; de felhívja a figyelmet a város és a megye népsűrűségének 
csökkenésére. 

 

5. táblázat: Tiszakécske város népmozgalmi adatai (2001-2011) 

Adattípus 2001 2011 

Élve születések (előző népszámlálás 
óta, fő) 

1374 1040 

Halálozások (előző népszámlálás óta, 
fő) 2029 1745 

Természetes szaporodás, illetve 
fogyás (előző népszámlálás óta, fő)  

-655 - 705 

Vándorlási különbözet (előző 
népszámlálás óta, fő) 

777 364 

Teljes népmozgalom (tényleges 
szaporodás) (előző népszámlálás óta, 
fő) 

122 -341 

Forrás: KSH  
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3. ábra: Tiszakécske népmozgalmi adatai 

 

Forrás: KSH népszámlálás 2011. 

 

6. táblázat: Tiszakécske demográfiai és népvándorlási adatai 

Adattípus  2010  2011  2012  2013  

Elvándorlások száma (állandó és 
ideiglenes vándorlás együttesen, 
fő) 

382 482 452 442 

Odavándorlások száma (állandó 
és ideiglenes vándorlások 
száma összesen, fő)  

303 473 446 454 

Élve születések száma (fő)  88 80 93 86 

Halálozások száma (db) 175 143 154 157 

Válások száma (db) 21 20 28 14 

Házasságkötések száma (db) 40 30 36 31 

Forrás: TEIR statisztikai adattáblák 
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4. ábra: Tiszakécske demográfiai és népmozgalmi adatai 

 

Forrás: TEIR statisztikai adattáblák 

 

A népesség korösszetétele (a 7. táblázatban szereplő nyolc korcsoport szerint – az arányok 
változása 2001 és 2011 között.  
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5. ábra: Az állandó népesség korösszetétele  

  

Forrás: TEIR statisztikai adattáblák 2001 

6. ábra: Az állandó népesség korösszetétele 2011 

 

Forrás: TEIR 2011. 

7. táblázat: A népesség korösszetétele  

Adattípus 2001 (fő) 

Adott 
korcsoport 

részesedése – 
2001 (%) 

2011 (fő) 

Adott 
korcsoport 

részesedése – 
2011 (%) 

 -14 2005 17,03 1779 15,57 

15-39 3754 31,89 3523 30,82 

40-59 3325 28,25 3243 28,37 

60-69 1316 11,18 1377 12,05 

70 1371 11,65 1508 13,19 

Összesen:  11771 100 11430 100 
Forrás: TEIR 2001, 2011. 
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A városban az eltartott népesség rátája 2001-ben 20,5% míg 2011-ben ugyanez a mutató 25,3 
% volt.  A város öregedési indexe 2001-ben 0,37 %, míg 2011-ben ugyanez a mutató 1,19 % 
volt.  

Megállapítható, hogy a település az elmúlt 10 évben elindult az elöregedés útján. Sokkal 
kevesebb gyermek születik, és az idősödő lakosság száma pedig folyamatában növekvő 
tendenciát mutat. 

Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat, ezzel párhuzamosan a 
eltartott népesség aránya nőtt 2001 és 2011 között. Ez egyezik a megyei és országos 
tendenciákkal. 

A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 52% nő, 48% férfi. A 
nemek közötti arány 2001-hez képest nem változott.  

8. táblázat: Népesség nemek szerinti megoszlása 

Nem 2001 fő 
% 

2001 
2011 (fő) 

% 
2011 

Férfiak 5597 48 5487 48 

Nők 6174 52 5943 52 

Összes lakosság száma  11771  11430  

Forrás: KSH, 2001., 2011. 

A 2001-es évtől kezdődően a férfiak száma a 2011-es népszámláláshoz kötődő adatfelvétel 
szerint 110 fővel csökkent. A nők száma ugyanebben az időszakban 231 fős csökkenést mutat.  

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: bolgár, roma, horvát, német, 
örmény, román, ruszin, szerb, ukrán kisebbséghez tartozók nyilvánították ki nemzetiséghez való 
tartozásukat az adatfelvételnél. 2001 óta a roma nemzetiség létszámában állt be jelentősebb 
változás, ami növekedést jelent. A létszámuk megduplázódott, de a lakónépesség szempontjából 
ez az arány 1,12%. Ennek magyarázata, hogy többen vállalták hovatartozásukat, köszönhetően 
az erre a célra irányuló országos kampánynak. Az adatok alapján megfigyelhető, hogy a német, 
és román nemzetiséghez tartozók aránya is pozitívan változott.   A német nemzetiség esetében  
0,75% a román nemzetiség esetében pedig 0,22 %. A város soknemzetiségű - így sokféle és 
színes kultúrát hordoz. A kulturális különbözőségekre a jelen lévő értékekre figyelmet kell 
fordítani, annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek éljenek a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségek Jogállásáról szóló törvény adta lehetőségeikkel.  

A hazai nemzetiségek életében megfigyelhető tendencia, hogy elsősorban magyarnak vallják 
magukat, és csak másodsorban vállalják fel nemzetiségi hovatartozásukat. 

10 év alatt a szlovák közösség létszáma nem kimutatható, a 10 főről nulla értékre csökkent. 

Ugyanez figyelhető meg a ruszin nemzetiség esetében is. 

A városban jelentősebb számban jelenlévő roma nemzetiségi csoport önkormányzattal korábban 
rendelkezett, de az időközben megszűnt. 

Hazai nemzetiségek 
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9. táblázat: Nemzetiségek Tiszakécskén 

Nemzetiség 2011 (fő) 2001 (fő) 

népesség 11430 11140 

magyar 9969 11022 

roma 128 60 

német 86 20 

örmény 4 0 

román 26 4 

szerb 8 6 

szlovák 0 10 

szlovén 0 0 

ukrán 4 3 

kínai 
3 

1 

orosz 
7 

0 

bolgár 
0 

2 

horvát 
0 

1 

ruszin 
0 

5 

egyéb 81 1 

Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 

Nem nemzeti kisebbségek is jelen vannak a településen. Létszámuk alacsony, jelenleg egy-két 
család jelenléte látszódik az önkéntes bevallási adatsorból. 

Meg kell említeni az egyéb kategóriát, mely 81-es létszámról 1 főre csökkent le.  

Nem hazai 
nemzetiségek  
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1.7.1.3 Képzettség 

 

10. táblázat: Tiszakécske. város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos 
összehasonlításban (2001, 2011)  

Adattípus 2001 (fő) 2011 (fő) 
Változás 2011/2001 

viszonylatában  
(%) 

általános iskolai végzettséggel 
nem rendelkezők aránya (városi) 1650 1671 101,27 

megyei  117588 68148 57,95 

országos  1897471 1149200 60,56 

15-X éves korosztályban legalább 
általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya (városi) 

1811 3142 173,49 

megyei  170488 142735 83,72 

országos  2911369 2319319 79,66 

18-Xéves korosztályban legalább 
középfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya érettségi 
nélkül megye 

935 2657 284,17 

megyei  95357 109701 115,04 

országos  1581315 1805051 114,14 

18-X éves korosztályban legalább 
középiskolai érettségivel 
rendelkezők aránya (városi) 

994 2260 227,36 

megyei  88838 110920 124,85 

országos  2162996 2551276 117,95 

24-x éves korosztályban egyetemi 
vagy főiskolai oklevéllel 
rendelkezők aránya (városi) 

383 959 250,39 

megyei  35925 54294 151,13 

országos  934036 1439616 154,12 

Forrás: KSH 2001, 2011. 

Az általános iskolai végzettséget szerzők aránya a 7. évet betöltött népességben emelkedett. 
Fontos megemlíteni, hogy a változás mértéke az életkori adatok alapján természetes folyamat. 

Pontos mutatószám arra vonatkozóan, hogy a felnőtt munkaképes korosztály körében milyen 
arányban van jelen a nyolc általános iskolai végzettség, nem állt rendelkezésre. 

Legjelentősebb változás a várost érintően, hogy a középfokú végzettséget (érettségi nélkül) 
szerzők aránya változott, ami hosszú távon lehetőséget teremt a munkaerőpiacon történő 
elhelyezkedésre, ha piacképes, vagy hiány szakmát tudtak szerezni. 1722 fővel növekedett 10 év 
alatt a számuk, az adatok alapján.  

Szintén jelentősen változott az érettségivel rendelkezők száma, ami 1266 fős emelkedést mutat. 
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Nagymértékű változást jelez az adattáblában a főiskolai végzettséget szerzők száma: 576 fő, ami 
a képzettségi mutatók jelentős emelkedését eredményezi. A képzettségi mutatók javultak, a 
város és a járás jól tudja hasznosítani a jelenlévő szakértelmet, hosszútávon is biztosra veheti a 
fejlődés lehetőségét a humán erőforrás területén.  

A megyei és az országos adatokat áttekintve nincsen csökkenő mutatószám. Ennek alapján a 
lakosság végzettségi színvonala a vizsgált adatok alapján kimutatható. A tudás megítélése, a 
hasznosítható értékek megítélése a rendelkezésre álló adatok alapján nem vizsgálható. Az 
oktatás területén történt előrelépés a lakosság végzettségét tekintve egyértelműen pozitív képet 
mutat. Tiszakécske sokkal jobb helyzetben van, mint a hasonló lakosságszámú városok. 
Természetesen fontos megjegyezni, hogy az egyetemi, s főiskolai végzettségű emberek száma 
nem magas, de mégis jól látható és mérhető a javulás. 

1.7.1.4 Foglalkoztatottság 

Tiszakécske városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 7594 fő volt, ennek 56,2% a volt 
foglalkoztatott (4268 fő). Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest 5,59%-os emelkedést mutat.  
A foglalkoztatottak száma 2001-ben: 3927 fő. A munkaképes korúak 50,61 %-a volt 
alkalmazásban 2011-ben, a foglalkoztatottak száma az ipar-építőipar területén: 1783 fő volt. A 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás: 275 főnek volt állása, és a szolgáltatási jellegű 
ágazatokban: 2210 fő dolgozott. 

7. ábra: A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág szerinti létszáma 

 

Forrás: adat KSH 2011. 

2011-ben a városban az inaktív keresők száma: 3718 fő, eltartott 2888 fő, és munkanélküliként 
van nyilvántartva 556 fő. 

Háztartások száma: 4707. Ebből 100 háztartásra 240 főből 91 foglalkoztatottat jelent. 
Adatfelvételnél 3112 család került beazonosításra. 

2011-ben a helyben foglalkoztatottak aránya foglalkoztatottakon belül 75.35% (3216 ) fő volt, míg 
a településről ingázók aránya 24,65 % volt (1052 fő) a helyben foglalkoztatott helyi lakosok 
aránya 2001 óta nőtt, hiszen 2001-ben csak 785 fő ingázott, (23,8%)  ami  növekedést mutat (0,8 
%) a 10 éves időszak alatt. 2001-ben helyben dolgozott 76,2 % (ami 2512 főt jelent.) Az ingázók 
aránya magasabb, de nem jelentős. Közel van Kecskemét, és más nagyobb városok, ahol az 
elmúlt években beruházásokra került sor.   
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11. táblázat: Foglalkoztatottsági adatok 

Adattípus 2011 (fő) % 

Foglalkoztatottak száma Tiszakécskén 4268 37,3 

munkanélküli 556 4,9 

inaktív kereső 3718 32,5 

eltartott 2888 25,3 

Összesen:  11430 100 

Forrás: TEIR területi adatok 2011. 

Összességében megállapítható, hogy az inaktív keresők, és az eltartottak száma, ha minimális 
nagyságrendben is, de mérséklődött. 

Munkanélküliségi adatok  

12. táblázat: Munkanélküliségi adatok Tiszakécskén 

 
2014. 

július (fő) 

2014. 
augusztus 

(fő) 

2014. 
szeptem-
ber (fő) 

2014. 
október (fő) 

2014. 
novembe

r (fő) 

2014. 
december 

(fő) 

Nyilvántartott 
álláskereső 

296 293 212 244 272 277 

Tartós 
munkanélküli 
(+1 év) 

56 57 37 33 30 31 

Járadék 
típusú 
ellátásban  

62 33 32 42 33 38 

segélyezett 21 20 19 17 19 19 

RSZS, FHT 12 14 6 9 26 30 

Munkaképes 
akítv korú 

7812 7812 7812 7812 7812 7812 

 Forrás: Nyilvántartott álláskeresők száma (település) NSZF 2014. 

 

 
2014. 
július 
(fő) 

2014. 
augusztu

s (fő) 

2014. 
szeptember 

(fő) 

2014. 
október (fő) 

2014. 
november 

(fő) 

2014. 
december (fő) 

Nyilvántarto
tt 
álláskereső 

23701 23005 22048 23647 23827 23357 

Tartós 
munkanélk
üli (+1 év) 

6652 6414 6261 6186 6193 6188 

Járadék 
típusú 
ellátásban  

2022 1963 1854 2117 2192 22202 

segélyezett 842 875 871 885 897 918 

RSZS, FHT 7102 6728 6551 7292 7388 7537 

Munkaképe
s akítv korú 

368271 368271 368271 368271 368271 368271 

 Forrás: Nyilvántartott álláskeresők száma (település) NSZF 2014. 
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A munkanélküliségi adatok vizsgálatánál a legfrissebb elérhető adatokat vizsgáljuk. A 2014. július 
és december közötti időszakban a következő tendenciák látszottak. A nyilvántartott álláskeresők 
létszáma a tárgyidőszakban a legnagyobb emelkedést 1599 fővel az október hónapban 
jelentette. Jelentős csökkenés volt megfigyelhető augusztus hónapról szeptember hónapra 
vonatkozóan, ahol 957 fővel csökkent a létszám. A nyárvégi és őszi mezőgazdasági szezonális 
munkák, az üdülőterületen végezhető alkalmi munkák, illetve a közmunkaprogramban 
kiközvetítésre kerültek száma indokolhatja a változás mértékét. A többi időszakban ilyen méretű 
mozgás a munkanélküliek körében nem volt megfigyelhető. Fontos áttekinteni a foglalkoztatási 
lehetőséget nyújtó cégeket, vállalkozásokat annak érdekében, hogy a munkaerő szükségleti 
igényüket, ha az még időszakos is, de tudatosan lehessen tervezni, a munkát vállalók érdekeit is 
szem előtt tartva. 

8. ábra: Nyilvántartott álláskeresők Tiszakécskén 

 

Forrás: Nyilvántartott álláskeresők száma Település NSZF 2014. 

13. táblázat: Munkanélküliek számának végzettség szerinti megoszlása 

Forrás: Munkát keresők végzettség szerinti összetétele TEIR 2014. 
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Összegző megállapítások: A vizsgált tárgyidőszakban a nőket magasabb létszámban érintette a 
munkanélküliség. Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek körében 72 főt érintett. 
Valószínűsíthetően ennek a viszonylag alacsony számnak az az oka, hogy a 
közmunkaprogramban be tudtak kapcsolódni az emberek a vizsgált időszakban. 

Szakmunkásképző, szakközépiskola, gimnáziumi végzettséggel rendelkezők körében ez a szám: 
196 fő. Ebből a csoportból a legelesettebbek a szakmunkásvégzettséggel rendelkezők. 
Megvizsgálandó, hogy milyen jellegű szakmunkásokra van szükség a városban, a járásban, a 
megyében, és a régióban. Szükséges az oktatott szakmacsoportok átgondolását megkezdeni.  A 
magas iskolai végzettséggel rendelkezők közül (technikum, főiskola, egyetem) 23 fő volt 
munkanélküli.  

Összességében megállapítható, hogy a munkanélküliség a legmagasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezőket érinti a legkevésbé. Veszélyeztetettek az elavult, vagy nem hiányszakmával 
rendelkezők csoportja, a középfokú végzettséggel, de nem keresett végzettséggel rendelkezők 
csoportja, és a szakmanélküli emberek. 

Ki kell emelni, hogy a statisztika nem mutatja a rejtett munkanélküliséget, az ellátórendszerből 
kikerülteket, ami az esetleges kényszervállalkozásokban, és a szürke- és feketegazdaságban, 
valamint az agrárágazatban bújik meg, vagy a teljesen ellátatlanok csoportjában, ami még arra 
sem teremt lehetőséget az egyén számára, hogy a biológiai szükségleteit ki tudja elégíteni a 
mindennapokban. 

9. ábra: Foglalkoztatottak nem és iskolai végzettség szerinti bontása 

                 

Forrás: KSH, 2011. 

10. ábra: Foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág szerinti bontása 

Forrás: KSH 2011. 

57%

43%

Foglalkoztatottak nem szerinti bontása -
2011

A foglalkoztatott
férfiak száma, 14
éves kortól

A foglalkoztatott nők
száma, 14 éves
kortól

22%

7%

58%

13%

Foglalkoztatottak nemzetgazdasági
ág szerinti bontása - 2011 A kereskedelmi és szolgáltatási

foglalkozású foglalkoztatottak száma

A mezőgazdasági és
erdőgazdálkodási foglalkozású
foglalkoztatottak száma

Az ipari, építőipari foglalkozású
foglalkoztatottak száma

Az egyéb foglalkozású
foglalkoztatottak száma



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 49 

ITS DA Konzorcium 

  
 

2011-ben a helyben foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottakon belül 75,3% volt, míg a 
településről ingázók aránya 24,7%. A helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001 óta 
csökkent, míg az ingázók aránya magasabb, aminek oka, hogy a munkahelyek többsége más 
településeken található, nagy foglalkoztatók jelentek meg a térségben. 

11. ábra: Nyilvántartott álláskeresők számának idősoros alakulása  

 

Forrás: KSH 

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok 

Az adófizetők száma 2011-ben 4881 fő. Egyéni vállalkozó: 216 fő, összes társas vállalkozás: 
68, mezőgazdasági kistermelő: 29 fő, 4561 fő alkalmazott. A foglalkoztatottak SZJA alapja 2011-
ben 7 041379 236 Ft. Betervezett SZJA összeg az önkormányzat részéről:315 536 eFt. 

2012-ben az adófizetők száma: 4811 fő. Egyéni vállalkozó: 228 fő, összes társas vállalkozás: 
70, mezőgazdasági kistermelő: 106 fő, 4407 fő alkalmazott. A foglalkoztatottak SZJA alapja a 
városban 2012-ben: 7 575 518 320 Ft. Ez a járási összeg fele, 50,9 %-a, a megyei összeg 2,14 
%-a. Betervezett SZJA összeg az önkormányzat részéről: 298.514 e Ft.  2013-tól jogszabályi 
változás következtében ez a forrás már nem áll rendelkezésre.  

14. táblázat: Ellátások adatai 

Adattípusok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nyugdíjasok száma + nyugdíjszerű ellátásban részesülők (fő) 

Nők 2286 2292 2282 2240 2159 2190 2184 2134 

Férfiak 1514 1538 1513 1482 1476 1475 1430 1382 

Összes öregségi 
nyugdíjas + nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők 
száma (fő) 

3800 3830 3795 3722 3635 3665 3614 3516 
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Adattípusok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Öregségi nyugdíjasok 

Nők 1285 1309 1320 1305 1255 1317 1422 1472 

Férfiak 793 801 805 796 807 917 925 927 

Öregségi  2078 2110 2125 2010 2062 2304 2347 2399 

Rendszeres Szociális 
segélyben részesülők 
átlagos száma ( fő)  

33 51 60 44 45 53 44 47 

Forrás: TEIR területei adatsorok 

Megfigyelhető, hogy a nők magasabb számban érik el a nyugdíjkorhatárt, és mennek el 
nyugdíjba.  Közrejátszik ebben az is, hogy a született gyermekek után is jár kedvezmény, illetve 
az utóbbi három évben lehetővé vált, hogy 40 év szolgálati időt felmutatva igénybe lehet venni az 
ellátást.  Megfigyelhető, hogy az öregségi nyugdíjat igénybevevők körében jelentős emelkedés 
mutatható ki az előző évek adatsorival összehasonlítva. 2010-ről 2011-re 62 fővel, 2011-ről 2012-
re 105 fővel, és 2012-ről 2013-ra 50 fővel nőtt a nyugdíjas kort elérő nők száma. 

A férfiak esetében az adatok alapján az igénybevevők körében a legkiugróbb érték a 2010-es 
évről 2011-es évre vonatkozó öregségi nyugdíjas adatsorban látható: itt 807 főről 917 főre bővült 
a nyugdíjasok köre, ami 110 fős növekedést jelentett. 

Összességében jól nyomon követhető, hogy a település elöregedő, hiszen a lakosságszámához 
viszonyítva magas a nyugdíjasok száma.  Az idősgondozás területén, az önkormányzat által 
nyújtott támogatások rendszerében egy körültekintő, az időseket támogató, és a minőségibb 
időskor elérését nyújtó szolgáltatások rendszerének fenntartása és fejlesztése indokolt. 

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma átlagban került az adattáblában bevezetésre 
a negyedéves adatok éves szinten történő összesítését követően. 

Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül viszonyítási 
alapot jelent a lakosság tulajdonában álló nagy értékű fogyasztási cikkek mennyisége, értéke. 
Ezek közül az egyik legjellemzőbb mutató az 1000 főre jutó személygépkocsik számának 
változása. 

15. táblázat: Magánszemélyeknél lévő gkv. száma 

Adattípusok 2010 2011 2012 
változás 
mértéke 
számban 

változás  
1000 lakosra 
kivetítve 

Magánszemélyeknél 
lévő gkv száma (db) 

3424 3455 3491 67 nincsen változás 

Forrás: TEIR területei adatsorok 

 

2010-ben a lakónépesség száma: 11294 fő, 3,29 % lakosra jut egy autó. 

2011-ben a lakónépesség száma 11430 fő, 3,3, % lakosra jut egy autó. 

A 2010 évtől kezdődően 67 személyi használatú gépkocsival bővült a magántulajdonban lévő 
autók száma. 2012-ban a lakónépesség száma: 11553 fő. Ezer főre jutó magánhasználatban 
lévő gépkocsik száma: 3,3. 

Összegző megállapítás: a magántulajdonban lévő személygépkocsi park 1000 főre vetített 
számában nem történt a 2010-2012-es időszakban változás. 
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16. táblázat: Segélyezési adatok Tiszakécskén 

adattípusok 
főben  

2010 2011 2012 2013 

Rendszerese szociális 
segély átlagszám 

15 30 27,31 27,31 

Lakásfenntartási 
támogatás 

453 630 749 622 

Átmeneti segély 458 242 397 280 

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 
átlagban 
2010-ben még RÁT 

37,2 59 98 77 

Adósságcsökkentési 
támogatás  

          0  168 37 30 

Lakáscélú helyi 
támogatás 

41 33 33 26 

Ápolási díj 22 26 102,25 (átlag) 117,92 (átlag) 

Közgyógyellátás  492 588 1034 

Köztemetés 8 2 11 3 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás  

1.7.1.6 Életminőség 

Országos kitekintés: „Meredeken emelkedik a születéskor várható élettartam Magyarországon, 
egy 2012-ben született gyermek 3,7 évvel remélhet hosszabb életet, mint 2000-ben született 
társa” – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) részletes, halálozásokat és halálokokat 
vizsgáló kiadványából. A csecsemőhalálozás aránya az utóbbi 13 évben a felére csökkent, és a 
40–59 évesek halálozási aránya is jelentősen mérséklődött. Kevesebb fiatal lesz öngyilkos, és 
körükben csökken a daganatos megbetegedések száma is. 

Míg az ezredforduló évében Magyarországon több mint 135 500-an vesztették életüket, addig 
2011 óta 130 000-re csökkent az elhunytak száma. Legutóbb csaknem negyven éve mértek 
hasonlóan kedvező adatot. A mortalitás csökkenése évről évre gyorsabb: 2001 és 2005 között 
mindössze fél évvel emelkedett a születéskor várható élettartam, az ezt követő hét évben 
azonban már 2,2 éves javulást mértek. Magyarország történetében még soha nem volt ilyen 
magas, 75 év a születéskor várható élettartam. 

Az ezer élve szülöttre jutó csecsemőhalálozás aránya 13 év alatt majdnem a felére esett vissza, 
és 5 ezrelék alá csökkent. Mérséklődött a halandóság az 1–14 éves korosztályban is, több mint 
40 százalékkal. A gyermekhalálozások túlnyomó többségét az erőszakos és a daganatos 
halálokok adták. Ebben a korcsoportban is magasabb a fiúk mortalitása a lányokénál, és az 
erőszakos halálokoknak is gyakrabban kitettek az erősebbik nem tagjai.” (Forrás: Részlet a KSH 
kiadványból: halálozási okok) 

Tiszakécske Város Képviselőtestülete 3/2003.(II.8.) KR.SZ rendelete a helyi önkormányzat által 
nyújtott lakáscélú támogatásról szól. Ez rögzíti, hogy lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, családi 
ház bővítéséhez, emelet és tetőtér- beépítéséhez, lakás felújításhoz, komfort nélküli lakás 
komfortosításához, méltányosságból egyéb épület lakáscéljára lakhatóvá tételére és 
igénybevételére, valamint pénzintézetnél lakás céljára felvett kölcsön kifizetésére lehet 
kérvényezni.   

A városban a háztartások életminősége az alábbiak szerint változott 2001 és 2011 között. 

Segélyezés 

Születéskor várható 
élettartam  

Lakásállomány   
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17. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei (2001 és 2011) 

 

2001 2011 

város  megye  város  megye  

az összes háztartás %-ában  az összes háztartás %-ában 

Háztartások összesen:  4604=100% 208728=100% 4707 217700=100% 

Lakások száma 5085 230362 5289 239200 

háztartások a lakás komfortossága szerint  

összkomfortos  38.1 40 48.6 49,1 

komfortos  35.1 36,7 46.5 40,7 

félkomfortos 9.5 6,9 5.3 3,8 

komfort nélküli  19.1 12,1 12.2 5,9 

szükség- és egyéb lakás 8.5 4,3 04. 0,5 

háztartások a lakás felszereltsége szerint  

hálózati vízvezetékkel 87.2 80.3 96.4 85.6 

házi vízvezetékkel 4.0 6.3 9.8 8.1 

meleg folyóvízzel 88.4 83.9 99.2 89.4 

közcsatornával              7.7 30 33.3 54.1 

házi csatornával 84.2 56.9 72.99 39.6 

fürdőszobával 38.1 49.4 48.6 37.1 

vízöblítéses WC-vel 81.1 78.9 97.6 84.2 

Forrás: KSH 2001, 2011. 

18. táblázat: Önkormányzati lakásbérlemények 

 2010 2011 2012 2013 

Eladott lakásbérlemények száma (db) 1    

Fenntartott lakóépületek száma (db) 19 19 19 20 

Fenntartott önkormányzati bérlemények száma (db) 132 132 132 133 

Összes évi bérbevétel (ezer Ft) 39929 52185 43001 57047 

Fenntartott önkormányzati lakásbérlemények száma (db) 94 94 94 88 

Összes évi lakbér (ezer Ft) 15948  22684 0 27100 

Összes lakóház karbantartásra fordított költség (ezer Ft) 1263  0 0 0 

Felújítással korszerűsített önkormányzati lakásbérlemények 
száma (db) 

0 5 0 1 

Felújított önkormányzati lakásbérlemények költsége (ezer Ft) 0 3489 0 2553 

Összes felújított önkormányzati épületek száma 0 19 0  

Önkormányzati lakóházak összes karbantartásra fordított 
költsége (ezer Ft) 

0 0 6284 330 

Önkormányzati lakóházak összes javítási költsége (ezer Ft) 0 0 7295 4615 

Önkormányzati lakóházak összes felújításra fordított költsége 
(ezer Ft) 

0 0 1011 4284 

Forrás: TEIR idősoros adatok 
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Összegzés: A táblázat adatsoraiból egyértelműen látható, hogy a városban emelkedett a lakások, 
és a háztartások száma is. A háztartások a lakás komfortossága szerint jelentős javulást 
mutatnak valamennyi vizsgált adat esetében. 

Ugyanezek a megállapítások a háztartások lakás felszereltsége szerint vizsgált adatainak 
esetében is megtehetőek. Tiszakécske területén a komfortnélküli lakások arány 19,1%-ról 12,2%-
ra csökkent, valamint a szükség- és egyéb lakás esetében 8,5 %-ról 0,4 %-ra. 

 A megállapítások és a rendelkezésre álló adatok alapján a városnak a félkomfortos, 
komfortnélküli és szükséglakás állományát indokolt áttekinteni, és a szükséges rehabilitációs 
munkálatokat megkezdeni annak érdekében, hogy a ”méltó otthon” mindenkinek elérhetővé 
váljon a városban élő lakónépesség számára.  

2011-es évben a városban 5289 lakás található. Ebből magántulajdonban 4359 ingatlan (82,4%), 
bérleti jogviszonyban 187 (3,5%), más jogcímen használt 128 (2,4 %) lakóegység. 

 A megye esetében is mérhető a javulás a háztartások és a családok életkörülményeit vizsgálva. 
Külön is kiemelendő a komfort nélküli lakások esetében mérhető változás mértéke, míg 2001-ben 
a megye területén 12,1 % volt, addig 2011-ben 5,9 %-ra javult. Ugyanaz figyelhető meg a 
szükséglakások esetében, ahol a megyében 4,3 %-volt 2001-ben, ez változott 0,5 %-ra 2011-es 
év októberére. 

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A KSH által rendelkezésre bocsátott adatok alapján látható, hogy a külterületi részeken 
azonosítható szegregátum.  
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19. táblázat: Szegregátum 

Mutató megnevezése 
Tiszakécske 

összesen 

Székhalom- 
dűlő 

(Külterület) 

Lakónépesség száma (fő) 11430 128 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%) 15,6 12,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%) 59,2 64,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya (%) 25,2 23,4 

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

19,2 46,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában (%) 10,9 1,1 

Lakásállomány (db) 5334 89 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%) 15,9 67,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül (%) 

39,3 65,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%) 

10,6 31,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%) 56,2 31,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) 41,8 63,8 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem (fő) 

11526   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (%) 48,1 75,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül (%) 57,8 72,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) (%) 11,5 20,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) (%) 7,3 17,1 

Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül (%) 12,7 68,4 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül (%) 6,1 24,6 

Forrás:2011.KSH népszámlás adatok 

Székhalomdűlő külterületen látszik, hogy az ott élő emberek a vizsgált adatok alapján minden 
területen hátrányos helyzetben vannak. Önkormányzati tájékoztatás szerint a többi külterületi 
rész is hasonló adottságokkal bír. 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok 

A régészeti eredmények alapján Tiszakécske területén már közel másfélezer évvel ezelőtt lakott 
település nyomai találhatók. A település növekedése és faluvá szerveződése az ezt követő 
időszakban (a XI., XII., XIII. század) indul meg. A Vatikán irattárában őrzött egyházi tizedjegyzék 
tesz először említést a faluról „Cechke” néven, 1332-ben. 

A lassú növekedésnek induló falu a török uralom alatt gyakorlatilag elpusztult. A XVII. században 
a Rákóczi szabadságharc leverése után a nagyabonyi közbirtokosság kapta meg a területet. Ők 
Nógrád és Hont vármegyékből zömmel katolikus vallású családokat telepítettek a faluba. 
Az új telepesek lakóhelye a régi Kécske nagyobb kiterjedésű elhagyott része lett (Újkécske), ahol 
a földet „taksások” művelték. 

A betelepítést követően a régi kécskeiek etnikai, vagyoni, vallási viszonyainak eltérő volta alapján 
a jövevényektől elkülönültek és elnevezték magukat ókécskeieknek. Valójában ezzel elkezdődött 

Településtörténet  
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a falu lakosságának lakóhelyi (Ókécske és Újkécske), etnikai (szlovákok és magyarok), 
gazdasági (taksások és telkes jobbágyok), vallási (református és katolikus) elkülönülése. Így a 
régi egységes település kettészakadt, amit az 1867-es törvény közigazgatásilag is szentesített. 
1887-ben készült el a település határán húzódó vasútvonal. Újkécske fejlődésének kedvezett, 
hogy a törvényhatósági kövesutak (Szolnok, Kiskunfélegyháza, Nagykőrös) Újkécskén 
keresztülvezettek. 
A századfordulótól kezdve töretlenül fejlődött a település a két világháborúig, ahol közel 500-an 
haltak meg. 1950-ben egyesült a két település (Ó- és Újkécske) Tiszakécske néven. 
1956. október 27. A forradalom hevében repülőről leadott sortűznek 17-en estek áldozatul és a 
megrázó események során sokan megsebesültek. Tiszteletükre a főtéren emlékművet emeltek. 
1986. A település városi rangot kap. Ez után egy dinamikus fejlődés vette kezdetét, mely a ’90-es 
évek elejéig tartott. 

A dinamikus fejlődésnek köszönhetően a településen az általános iskolák mellett gimnázium és 
szakiskola is helyet kapott. Kiépült a szociális intézmények rendszere. Elindult a mozgalmas 
kulturális és közösségi élet. Az évek során Tiszakécske a magyar citeramozgalom központjává 
vált. Tiszakécske napjainkban is folyamatosan fejlődik. A 11430 lelket számláló település lakói 
ma főként a mezőgazdaságban, az iparban és a szolgáltatóiparban, turizmusban dolgoznak.  

Tiszakécske regionális szerepkörének növekedési esélyeit az idegenforgalmat szervező 
szerepének erősödésében kell keresni, amelyre kiváló adottságokkal rendelkezik. Ezen 
lehetőségét a város az elmúlt 10 évben- valószínűleg a társadalmi gazdasági folyamatok hatása 
miatt – lassabb fejlődési ütemben tudta csak kiszolgálni. 

Tiszakécske járási székhely is egyben. Járási funkciói az 1.1.2 fejezetben találhatók. 

A város gazdag a szakrális értékekben. A két Kécskét hosszú időkig kettéválasztó vallásos élet 
színterei a szakrális turizmus részeit képezik. A mai Újkécskei katolikus templom helyén egykor 
vályogtemplom állt, melyből a 19. század elején épített templomba átkerült egy szép, fából 
faragott Mária szobor. Az Ókécskei református templom a 20. század elején épült neogótikus 
stílusban. A Templom téren található a Református Kollégium Galéria is. A korai vallásos élet 
emlékhelye a Tiszakécskéhez tartozó Tiszabögön egy 13-14. századból származó templomrom, 
és a közelében feltárt sírhelyek (Kincsem-part.).  Városi Könyvtár épülete egykor zsinagóga volt. 
A szakrális emlékhelyeken túl még számos egyéb programlehetőség is várja a látogatókat.  

A festészet iránt érdeklődő látogatók a Gyalai Béla Műterem galériában tekinthetik meg a művész 
kiállított képeit . A kékfestés hagyományos módszereit, mai napig kedvelt textíliáit tekinthetik meg 
azok a vendégek, akik ellátogatnak Kovács Miklós kékfestő mester műhelyébe, a 
városközpontban. Böröczki Edit fazekas műhelye és Kristóf Márta mézeskalács-készítő műhelye 
is várja a látogatókat. 

Tiszakécskén a hetvenes években az Arany János Művelődési Központban Képzőművészeti 
Alkotótábor indult. Ez a tábor ma már nemzetközivé bővült, így évről évre augusztus első 
hetében a magyar résztvevőkön túl külföldi művészek tölthetnek egy-egy hetet a városban és 
környékén. A tábor végén egy-egy művüket ajándékozzák a vendéglátóknak, melyekből kiállítást 
tekinthetnek meg az idelátogatók a művelődési központban. 

A helyi épített értékek felsorolása az 1.14.6.5 fejezetben található. 

1.7.3.2 Civil szerveződések 

A városban az összegyűjtött adatok alapján 43 bejegyzett civil szervezet működik, ez mind önálló 
helyi szervezet. A szervezetek a legnagyobb számban kulturális, természetvédelmi, sport, és 
oktatási tevékenységet folytatnak. A legnagyobb népességszámot mozgósító civil szervezet(ek) a  
rendelkezésre álló civil.hu portál segítségével azonosíthatók. Sajnálatosan sem a városnak, sem 

Kulturális értékek  
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a közművelődési intézményrendszernek a honlapján nem található összesített adatbázis. Ennek 
a pótlása elengedhetetlen, mert egyébként széles körű tevékenységet fejtenek ki, és a 
kisgyermekkortól kezdődően az idős korig bezárólagosam minden korcsoportot elérnek. 

A civil szervezeteket tartalmazó táblázat a mellékletek között található.  

Láthatóan a civil aktivitás magas a városban, legalábbis számos területen van civil szervezet.  

Az önkormányzat 26/2003.(XII. 18.) KR számú rendelete a közművelődésről rendelkezik a 
civilekkel való együttműködésről. A rendeletben  meghatározásra kerültek az önkormányzat által  
részben, illetve egészében támogatott közművelődési formák, mely a fenti rendelet 6§ (4) 
pontjához tartozó a,) és b),  pont részletesen tartalmazza.  A sport tevékenységhez kapcsolódik a 
Képviselő-testület 8/2004 (III.23.) KR számú rendelete, amely a Tiszakécske város területén 
működő és hivatalosan bejegyzett, és itt működő sporttevékenységet végző jogi személyiségű 
sportszervezetekre, oktatási-nevelési intézményre, iskolai sportkörre, minden önkormányzati 
tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére, szabadidő sportegyesületre, a sportéletben 
résztvevő lakosságra vonatkozik. A sporttevékenység támogatás biztosításának feltételeit a III-V. 
részei tartalmazzák.  

A civil szektor klasszikus szervezeteinek nevezhető alapítványok és egyesületek mellett az elmúlt 
években új típusú nonprofit szervezetek jöttek létre és a szektor belső szerkezete is jelentősen 
átalakult. Ugyanakkor továbbra is fontos kérdés maradt, hogy a hazai szolgáltatói és 
ellátórendszerben a nonprofit szervezeteknek milyen szerepük lesz a jövőben. Az alapítványok 
közel kétharmada három tevékenységi területhez, az oktatáshoz, a szociális ellátáshoz és 
kultúrához köthető. A társas nonprofit szervezetek körében a szabadidős és a sportegyesületek 
(közel 20-20%) valamint a szakmai érdekképviseletek (több mint 10%) találhatóak a legnagyobb 
arányban. Az évtized első felében érzékelhetően erősödött a szektor szolgáltató szerepe, ezzel 
összhangban javultak gazdálkodási mutatói is, majd az ellátási nehézségek következményeként 
nemcsak a szervezetek számában és aktivitásában, hanem gazdasági erejében is egy 
érzékelhető visszaesés következett be. Három fő területhez kötődnek a megye civil szervezetei, 
az oktatás, a szabadidő és hobbi, valamint a sport területéhez, de a kulturális, és szociális 
szervezetek jelenléte is jellemző. Nagyon alacsony a kutatással, a nemzetközi kapcsolatokkal 
foglalkozó szervezetnek száma. Külön civil koncepció megalkotása indokolt. 

A stratégia készítés során a munkacsoport üléseken felmerült, hogy hiányzik a pályázatírási 
szaktudás a települési intézmények, civil szervezetek, gazdasági szervezetek egy részénél, 
nincsenek ilyen jellegű képzések, tanfolyamok.  

Az identitástudatot erősítő eszközök a 3 helyi újság, hiányzik viszont a helyi TV. 
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1.8 A település humán infrastruktúrája  

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1 Oktatás  

A tiszakécskei intézményeket feltüntető térkép mellékletként megtalálható. 

Tiszakécske városban az óvodai feladatellátás egy intézményben történik. Az intézmény 
fenntartója és működtetője Tiszakécske Város Önkormányzata. A feladat ellátási helyek száma 5 
ezek területi elhelyezkedése a városon belül szétszórva található több helyszínen. A városban az 
összes óvodai férőhely száma 385. A városi szintű kihasználtság 99%-os. 

20. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai (2013/2014 tanév) 

Intézmény 
neve és 

fenntartója 

Feladatellátó 
hely és annak 

címe 

Férőhely 
(fő) 

2013/2014-es 
tanév 

gyereklétszám 
adatai 

2014. május 
hónap (fő) 

Kihasznált
ság (%) 

Csoport-
szobák 
száma 

(db) 

Torna-
szoba 

léte 
(igen/n
em, db) 

Városi 
óvodák és 
Bölcsőde  
Tiszakécske 
önkormányz
ata 

Béke úti óvoda 100 103 103 4 nem 

Arany János úti 
óvoda 

85 93 109 4 igen 

Erkel fasori 
Óvoda 

100 97 97 4 nem 

Templom téri 
Óvoda  

50 44 88 2 nem 

Újbögi óvoda  50 46 92 2 nem 

Összes 
létszám 

 
385 fő 383 fő 100.5 

16 
csoport-

szoba 
 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015. 

A város óvodai intézményeiben a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 2014-ben 104 fő volt. A városban, ebben a korosztályban 92 HH 18 HHH 
gyermek van, összesen 110 fő. A város területén 355 fő 0-3 éves korú gyermek él. A 
tagintézményekben és telephelyeken évente változik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
száma (SNI, BTMN, HH, HHH). 

Kettő óvodában magasabb gyermeklétszámmal dolgoznak, de mivel egy intézményről van szó, 
érdemes végig gondolni, hogy az óvodák közötti egyenletes gyermek fogadást célszerű 
megvalósítani, mert akkor a Templom téri, és az Újbögi óvoda is teljes kihasználtsággal tudna 
működni. Ebben az óvoda fenntartási környezetben meg lehet valósítani az együttnevelést is a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében, a mellékletben csatolt 
gyermeklétszám adataiból egyértelműen látszik, hogy az Erkel úti, az Újbögi óvodákban vannak 
jelen a legmagasabb létszámban a HH gyermekek.  Az Újbögi óvodában jár a legtöbb HHH 
gyermek, és a Templom téri óvoda érintett legkevésbé a HH és HHH gyermekek fogadásában. 
Ugyanez a megállapítás igaz a BTMN-es gyermekek arányára, ami szintén az Erkel úti óvodában 
a legmagasabb. Sajátos nevelésű igényű gyermek a Béke úti óvoda után az Erkel útiban 
található magasabb létszámmal. Szükségesnek látszik, hogy ezzel a felmerült problémával az 
óvoda és a város vezetése foglalkozzon (jelenleg ennek megoldására törekednek). 

Két okból is érdemes: Egyrészt két óvoda pedagógus és kisegítő személyzete folyamatosan 
sokkal nehezebb munkakörülmények között dolgozik, valamint a gyermekek legfontosabb érdeke 

Óvodák  
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a korai gyermekkorban az együttnevelés lehetőségének a megteremtése - a későbbi iskolai 
sikeresség érdekében is. Esetleg a szakvizsgázott óvoda pedagógusok valamilyen mértékben 
tudnak átsegíteni a másik óvodában. Az Újbögi Óvodában összesen egy fő vett részt közoktatás 
vezetői képzésen, és jelenleg egy fő gyermek gyógytornaképzésen vesz részt, de speciális 
szakterületeken nem jelenik meg az előbbiekben leírásra került problémák kezelésének 
lehetősége. 

A településen családi napközi nem működik. 

Az óvodáknál 2013-ban a következő fejlesztésekre került sor: udvari játékok, sporteszközök 
kerültek megvásárlásra az Óvodafejlesztés Tiszakécskén pályázat keretében, valamit családi 
napok, szülői fórumok, rendezvények kerültek lebonyolításra. Fejlesztési igényként a Béke úti 
óvoda felújítása azonosítható. 

A települési általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma a 2013/2014-es 
tanévben 924 fő (KSH adatok alapján mindkét oktatási intézményben). A város iskoláiba más 
településről bejáró általános iskolai tanulók száma 15 volt a 2013/2014 tanévben. Napközis és 
iskolaotthonos ellátásban résztvevő gyermekek száma 449 fő volt, HH és HHH gyermekek 
száma: 250 fő. 

A 2012/2013-tanévben a résztvevő tanulók száma: 941 fő volt, más településről bejárók száma: 9 
fő. A napközis ellátásban résztvevő gyermekek száma, iskolaotthonos együtt értelmezve: 470 fő 
gyermeket érintett. HH és HHH gyermekek száma 266 fő volt. 

Az általános iskolai intézmények száma 2. Az első egy nagy intézmény, melyet a KLIK tart fenn: 
Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, és 
Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosítója: 027955. A feladat ellátási helyek száma: 10.  Az 
intézményi adatszolgáltatás szerint a 2014/2015-ös tanévben az általános iskolai képzésben 
Tiszakécskén 709 gyermek vesz részt, ebből az eltérő tantervű általános iskolában 48 gyermek 
tanul. Az Alapfokú Művészeti iskola 132 gyermeket oktat. így összesen 841 gyermek vesz részt 
alapoktatásban, az intézményben. A HH gyermekek száma 98 fő, HHH gyermekek száma: 45 fő, 
SNI gyermekek létszáma 123 fő, BTM gyermekek száma 36 fő.  

Ebben az intézményben a 2013/2014-es tanévben az általános iskolai képzésben résztvevők 
száma 703, közülük 47-en az eltérő tantervű tagozat diákjai. Az alapfokú művészeti iskola 
növendékeinek létszáma 144 fő volt, így az alapfokú ellátásban részesülők száma 847 fő volt. 

A működtetés és fenntartás feladatainak megosztása a KLIK és az önkormányzat között később 
kerül tárgyalásra.(1.10. 6. fejezet) 

Fejlesztési szükségletet jelentenek az Erkel fasori és a Rákóczi utcai tornacsarnokok, melyek 
súlyos helyhiánnyal küzdenek a mindennapos testnevelési órák miatt. Az összes oktatási épület 
állaga is felújításra érett, az Alapfokú Művészeti Iskolát is beleértve. 

A másik intézményt, a tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskoláját és Gimnáziumát a 
Tiszakécskei Református Egyházközség tartja fenn, nyilvántartási száma: BKB/001/112-5/2013. 
A tanulói létszámok mellékletben találhatók. A 2014/2015. tanévben az egyházi általános 
iskolában 2 HH és 1 HHH gyermek tanult. 

Két saját tulajdonban lévő ingatlanban történik az oktatás, illetve a Szendrei-ház megnevezésű 
épület és a tornacsarnok Tiszakécske város tulajdona. Általános iskolai képzésben 233 fő vett 
részt a 2011-es tanévben. Az intézményben emelt szintű nyelvi képzés történik a 7. évfolyamtól 
kezdődően heti 4 óra időtartamban.  

Hiányoznak a város életéből a tanodák, vagy a tanoda típusú szolgáltatások a gyermekek 
számára. 

Alapfokú oktatás  
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21. táblázat: Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2013/2014 tanév) 

Intézmény 
neve és 

fenntartója 

Feladatellátó 
hely és annak 

címe 

Férőhely 
(fő) 

2013/2014 
tanévben 
beíratott 
gyerekek 

száma (fő) 

Kihaszn
áltság 

(%) 

Tantermek 
száma (db) 

Torna-
terem 
léte 

(igen/ne
m, db) 

Klebelsberg 
Intézményfen
ntartó 
Központ 
(KLIK) 

feladatellátó hely 
1. Tiszakécskei 
Móricz Zsigmond 
Általános iskola, 
Gimnázium, 
Szakképző 
Iskola, Kollégium, 
és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

970 703 72,47 36 
van, de 

kevés 

Tiszakécskei 
Református 
Egyházközsé
g 

feladatellátó hely 
2. 
Református 
Kollégium 
Általános Iskolája 
és Gimnázium  

400  240   60 nincsen adat 

van, de  
nem 
saját 

tulajdonú 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015. 

 

12. ábra: Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnázium tanulói létszámának alakulása 

 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015. 

 

Az egyházi intézményben 100%-os a kihasználtsági mutató.  
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Legfontosabb fejlesztési igény a Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola esetében a tornacsarnok biztosítása 
és a szakképző iskola bővítése, az egyházi iskolában a hiányzó szaktantermek biztosítása. 

Két középfokú oktatási intézmény van a városban, a Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános 
iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, és Alapfokú Művészeti Iskola több telephelyen 
végzi az oktatási feladatok ellátását. A másik a Református Kollégium Általános Iskolája és 
Gimnáziuma. Vonzáskörzetük a járás területéig terjed. Mivel Kecskemét 30 km távolságra van, 
az iskolának nagyon széles képzési kínálatot kellene biztosítania ahhoz, hogy a gyermekek ne 
utazzanak el a közelben lévő több képzési intézményt működtető városba. 

22. táblázat: Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői (2013/2014 tanév) 

Középfokú oktatási 
intézmény neve, 

fenntartója / működtetője  

Tanulók 
száma 

2013/2014 
(fő) 

Nem 
városi 
lakos 
(%) 

Kollégista 
(fő) 

Képzési kínálat  

Tiszakécskei Móricz 
Zsigmond Általános iskola, 
Gimnázium, Szakképző 
Iskola, Kollégium, és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Fenntartó: KLIK 

449 n.a. 59 

Gimnáziumban: 5 évfolyamos 
nyelvi előkészítő évfolyammal 
induló képzés, hagyományos 4 
évfolyamos képzés, fakultációs 
tantárgyakkal kiegészítve. 
Szakképző iskolában: kőműves 
és hideg burkoló, pincér, 
vendéglátó eladó, épület és 
szerkezetlakatos, gépi 
forgácsoló, hegesztő 

Református Kollégium 
Általános Iskolája és 
Gimnáziuma 
Fenntartó: Tiszakécskei 
Református Egyházközség 

Gimnáziumi 
létszám: 90 
(férőhely: 

100) 

6 nincs 
emelt szintű művészeti és angol 
képzés, informatika 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015. 

A tanulók számának alakulása az elmúlt 10 évben nem vizsgálható, mert akkor ez az 
intézmény nem létezett. Adatok az 1 fenntartó esetében 2010/2011-es tanévtől kezdődően 
vannak 

23. táblázat: Középfokú oktatási intézmények adatai 

Intézmény neve és fenntartója 
Feladatellátó 

hely 
2011/2012 tanév (fő) 

Osztályok száma 
2011/2012 tanév 

(db) 

Tiszakécskei Móricz Zsigmond 
Általános iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Kollégium, és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Fenntartó: KLIK 

Gimnázium  264 9 

Szakiskola 330 11 

Kollégium 88 4 csoport 

Református Kollégium Általános 
iskolája és Gimnázium  
Fenntartó: Tiszakécskei 
Református Egyházközség 

Gimnázium 75 6  

Forrás: KSH és intézményi adatszolgáltatás 2015. 

 

Középfokú oktatás  
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A Móricz Zsigmond Általános iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, és Alapfokú 
Művészeti Iskola működését érinti, hogy 2015. július 1-től részben fenntartóváltás lesz, az NGM –
hez fog kerülni a Szakképző Iskola. 

24. táblázat: Oktatási intézmények részletes adatai 

Intézmény neve és 
fenntartója 

Címe 
Tantermek 
száma (db) 

Évismétlők 
2013/2014-es 
tanévben (fő) 

2012/2013 (fő) 

Tiszakécskei Móricz 
Zsigmond Általános 
iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, 
Kollégium, és Alapfokú 
Művészeti Iskola: 

    

Általános iskola alsó 
tagozat 

 Kőrősi út 27. 12 3 
2 fő (ebből 1 fő 

SNI) 

Általános Iskola felső 
tagozat 

Erkel fasor 10 12 10 

10 fő (ebből (3 
fő SNI,1 fő 

BTM, 4 fő HH, 
1 fő HHH) 

Tiszabögi tagiskola Tiszabög 14. 8 13 
 fő (ebből 2 fő 
SNI 4 fő HH) 

Alapfokú Művészeti 
Iskola 

Béke út 162 9   

Eltérő tantervű tagiskola 
Szabolcska út 

113 
4 1 0 

Kollégium Rákóczi út 56 6   

Szakképző iskola  Kossuth L. u. 65  5 14 
25 fő (ebből 7 

fő SNI,9 fő HH, 
2 fő 3 HH) 

Gimnázium Erkel fasor 10 9 7 
13 fő (ebből 1 

fő SNI, 5 fő HH)  

Református kollégium 
Általános iskolája és 
Gimnázium Tiszakécske 
Református  

Templom tér 3. 16 na  

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015. 

A Református Kollégium Általános iskolájának és Gimnáziumának elmúlt 10 évi létszám-
alakulásának grafikonja a mellékletek között megtalálható. Az egyházi gimnáziumban a 
2014/2015. tanévben 1 HH gyermek tanult, az általános iskolában pedig 2 HH, 1 fő HHH 
gyermek. 

A képzések struktúrája kevéssé illeszkedik a helyi gazdaság igényeihez, bár a lehetőségeket 
igyekeznek kihasználni. Az intézmények kapcsolatot ápolnak a gazdasági szereplőkkel, a Móricz 
Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti 
Iskola és az ANDRITZ Kft. összehangolta a képzési tevékenységet a Szakképző Iskolában 2014-
től a vállalkozói munkaerőigénynek megfelelő új szakok indításával (hegesztő és gépi forgácsoló 
szakmák). Az elmúlt időszakban két jelentős beruházás is történt, egy libatömő és egy 
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paradicsom feldolgozó is beindításra került. Azonban jelentőségteljes Kecskemét és egyéb 
nagyobb városok közelsége, mely a régió területén biztosíthatja a képzett munkaerő 
elhelyezkedésének lehetőségét egy gazdasági fellendülési időszak idején. 

A kollégiumi ellátást a városban Tiszakécske Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja. A férőhelyek száma 135, a 
kihasználtság 45%-os.  

  

Jelenleg nincsen a városban felsőoktatási intézmény. 

13. ábra: Oktatási intézmények létszámalakulása 

 

Forrás: KSH idősoros adatok 

1.8.1.2 Egészségügy 

A városban összesen 5 háziorvosi, 2 házi gyermekorvos, 3 fogorvosi praxis létezik. Az orvosok 
vállalkozóként végzik feladatukat. Az ügyeleti feladatok ellátása az Emergency Service Kft. útján 
történik. Az ügyeletet mindennap délután 15.30-tól reggel 7.30- ig látják el kistérségi társulás 
formájában. A betegforgalmai adatok alapján az 6 fő háziorvos, és a két fő gyermekorvos 93497 
beteget látott el az év folyamán összesen, ha átlagot számolunk, akkor egy orvosra 11687 beteg 
ellátása jutott. A szakellátásban összesen: 41664 beteget látott el 16 szakorvos, egy főre jutó 
átlagos betegszám 2604 fő. A várost öt védőnői körzetre bontva 5 védőnő dolgozik. Az országos 
Mentőszolgálatnak állomáshelye van a városban, 9605 óra, mely átlagosan egy orvosra 600,3 
óra teljesítést jelent. A fogorvosi szolgálatok 9375 beteget láttak el, ez átlagosan egy orvosra 
kivetítve 3125 ellátottat jelent a 2014-es évben.  

A településen az egészségügyi alapellátás 1 db ellátó helyen történik. Két gyógyszertár van a 
városban. 
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25. táblázat: Egészségügyi alapellátást biztosító ellátó helyek főbb jellemzői  

Egészségügyi 
ellátó hely és címe  

Ellátás jellege 
Gyakorolt 
praxisok 

száma (db) 

Betöltetlen 
praxisok 

száma (db) 

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

Egyesített Szociális 
Intézmény és 
Egészségügyi 
Központ  
Szolnoki út 2-4. 

háziorvosok 
alapellátás 

5 0 akadálymentesítés 
lift 
épületfelújítás, 
nyílászárócsere 

 gyermekorvosi 
alapellátás 

2 0 akadálymentesítés 

 fogorvosi 
alapellátás 

3 0 akadálymentesítés 

Forrás: önkormányzati és intézményi adatszolgáltatás 2015. 

26. táblázat: Egészségügyi szolgáltatások elérhetősége 

Egészségügyi 
szolgáltatások 

címe  
Egészségügyi 
szolgáltatások 

címe 

Jó Egészség 
gyógyszertár 

Kossuth Lajos út 48.  Egyesített 
Szociális 

Intézmény 

Vörösmarty út 11. 

Pax Gyógyszertár Béke tér 4.  Fizioterápia  Béke út 132. 

Országos 
Mentőszolgálat 
Mentőállomása 

Kőrösi út 4.  Ügyelet Szolnoki út 4. 

Forrás: önkormányzati és intézményi adatszolgáltatás 2015. 

Az önkormányzat 2014-ben felújíttatta mindkét gyermekorvosi rendelőt, azonban haladéktalanul 
megoldásra váró probléma a lift megjavítása, vagy új beszerzése, mivel a hordágyas betegek 
szállítása nem megoldott. A magas fűtési költségek csökkentése érdekében nyílászárócsere 
szükséges. A gyermekrészleg mennyezete javításra szorul a beázás miatt. A szakrendelések egy 
részénél az akadálymentesítés nem megoldott, valamint a háziorvosi rendelők is felújításra 
szorulnak. 

A szakellátást biztosító intézmény neve Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ  
 (6060 Tiszakécske, Szolnoki út 4.), fenntartója az önkormányzat. A következő szakrendeléseket 
előjegyzéssel lehet igénybe venni: sebészet, kardiológia, ideggyógyászat, urológia, fül-orr-
gégészet, reumatológia. 

Háziorvosi beutalóval lehet felkeresni a kardiológiai, a neurológiai, a belgyógyászati és a 
rheumatológiai szakrendeléseket.  Ezen kívül ideggyógyászati és a fül-orr-gégészeti 
szakrendelés is biztosított a városban A hét minden napján fizioterápia igénybevételére is van 
lehetőség a Béke út 132. sz alatt.  

1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások 

 

A városban egy bölcsőde működik. A férőhelyek száma 26 az önkormányzati fenntartású 
bölcsödében, mely a bölcsődés korú gyermekek nappali elhelyezését biztosítja 2 csoportban 
működve. Az intézmény 26 férőhelyére 36 gyermek van beírva (a 2012/13 nevelési évben), ami 

Szakellátás  

Bölcsőde 
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138%-os, ennek ellenére a Bölcsőde napi szintű kihasználtsága a gondozott gyermekek 
számához viszonyítva csak 57%, ami nagyon alacsony.  A gyermekek életkor szerinti 
megoszlása 2014. májusi adatok alapján: 12-23 hónapos 4 fő, 24-36 hónapos 15 fő, és 36 hónap 
feletti 7 fő. A bölcsődében 2 fő gyermek HH és 3 fő gyermek HHH. A városban igény mutatkozik 
további férőhelyek kialakítására, annak ellenére, hogy a napi kihasználtsági mutatók alacsonyak 
az életkori sajátosságok (gyakori megbetegedés) miatt. A városban 0-3 éves korú gyermek 2013. 
december 31. állapot alapján 174 fiú, és 181 lány. A bölcsődei férőhelyek száma ehhez mérten 
nagyon alacsony. 

Új bölcsőde létrehozás vagy a meglevő bővítésének alternatívájaként felmerülhet a Biztos Kezdet 
Gyerekház lehetősége, valamint a Családi Napközi is lehetővé teszi a fejlesztést. A városban 
lévő szakemberek számára munkahelyteremtéssel járna együtt, valamint a szolgáltatási 
színvonal emelkedését hozná. A város évek óta szeretné megoldással segíteni a külterületeken 
élő családok helyzetét, ahol az alternatív napközbeni ellátások is segítséget jelentenének, 
mindaddig, amíg a külterületi rész rehabilitációja, vagy megszüntetése nem teljesül. A korai 
fejlesztés pedig pontosan a mélyszegénységben élő gyermekek számára kiemelt fontosságú. A 
bölcsődei férőhely hiánya, és annak megoldása a szolgáltatások bővítésének csak az egyik 
oldala, mert érdemes mindjárt a gyermekszegénység esetében is a szükséges intézkedéseket, 
és döntéseket meghozni a jobb életkilátások érdekében. 

Fontos lenne, különösen az alacsony jövedelmű, illetőleg az elszigeteltségben élő családok 
esetében a gyermekek korai fejlesztésében, a szociális és tanulási képességek elsajátításában 
nyújtott segítés. A 0-3 éves gyermekek vonatkozásában, különösen a szegénységben élő 
családok számára kellene biztosítani akár a részidős napközbeni ellátást és a napközbeni ellátás 
keretében a gyermek közétkeztetésben való részvételét és ezzel táplálkozásuk javítását is, ami 
lehetőséget adhatna az elszigetelődés csökkentésére is. Ennek, az intézményes ellátásban részt 
nem vevő korcsoportnak indokolt esetben lehetővé lehetne tenni pl. a közétkeztetésben való 
részvételt. 

2013.12.31. adatok alapján 3 fő családgondozó látja el a család és gyermekjóléti szolgálat 
feladatait. Alapellátásban 83 gyermek gondozását látják el, amely 17 családot jelent. 30 gyermek 
került védelembe, ami 13 családot jelent. Ideiglenesen elhelyezett 2 gyermek, átmeneti és tartós 
nevelt 27 gyermek, ami 17 családot jelent.  

Fontos kiemelni azt a tényt, hogy a korcsoport szerinti megoszlásban a 0-2 éves kor közötti 
gyermekek száma 16 gyermeknek van kapcsolata a szolgálat munkatársaival.  Védelembe vett 
gyermek ebben a korosztályban 2 fő. Szakellátásból 3 fő utógondozására került sor 2 esetben. 

A tárgyidőszak adatait vizsgálva a jelzőrendszer tagjainak jelzése 75 alkalommal történt meg. 

27. táblázat: Gyermekjóléti szolgálat által szolgáltatott adatok táblázata 

Korcsoport szerinti megoszlás 
Tiszakécske  

2013. december 31. 
0-3 éves 4-6 éves 

7-14 
 éves  

15-17 
 éves 

 

összesen 

Összes gyermek (fő) 355 306 987 374 2022 

Gyermekjóléti szolgálatnál (fő) 14 18 20 35 87 

Forrás: intézményi beszámoló 2013. 

Tiszakécske város képviselőtestületének 2/2013.(I.31.) sz. rendelete a gyermekek támogatásáról 
rendelkezik a támogatások formáiról, ezen belül a gyermekvédelmi támogatásról, az óvodáztatási 
támogatásról. 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 
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28. táblázat: Gyermekek támogatási formái 

adattípusok 

fő 
2010 2011 2012 2013 

kiegészítő gyermekvédelmi 
kedvezmény (db) 

0 0 3 0 

óvodáztatási támogatás (db) 0 20 16 5 

rendkívüli gyvt (db) 1138 240 322 362 

rendszeres gyvt (db) 682 628 589 611 

Forrás: TEIR éves adattáblák és a 2013 évi beszámoló Gyámhatóság tevékenységéről 

Megállapítható, hogy rendkívülien alacsony az óvodáztatási támogatásban részesülők száma. 
Ennek oka lehet, hogy a HHH családok a GYvt.20/C (2) bekezdésében meghatározásra került 
elvárásoknak, a rendszeres óvodába járásnak nem tudtak megfelelni. Ennek oka lehet a 
tanyagondnoki szolgálat hiánya, mely elérhetné a külterületen élő családokat. Hiányzik továbbá a 
biztonságos (tömeg) közlekedés, ami nehezítheti az amúgy is nehéz körülmények között élő 
családok helyzetét. 

Tiszakécske Önkormányzata 3/2015. (II. 26.) sz. rendeletet alkotott az új szociális előírásoknak 
megfelelően, amelyben a települési támogatások körében nem szerepel semmi közvetlenül a 
gyermekeket érintően.  

 Az önkormányzat jelen rendeletet megelőzően biztosított óvodáztatási támogatást, amelyre a 
településen nagy szükség van, ezt igénybe is tudnák venni a rászorultak, amint az óvodába 
eljutási egyéb (pl. közlekedési) feltételek biztosítottak, mivel ezzel meg tudnának felelni a 
feltételeknek. Erre a támogatási formára (és bármilyenre, amely a rászorult gyermekeknek 
segítséget jelent, pl. tankönyvtámogatás) a HH, HHH, SNI, BTMN gyermekek számának 
ismeretében kifejezetten szükség van a jogszabályi lehetőségek függvényében, olyan 
feltételekkel, amelyeknek a célcsoport meg is tud felelni. Előzőeknek megfelelően a rendelet 
módosítása javasolt. 

Az önkormányzat részt vett az ingyenes nyári gyermekétkeztetési programban, mely 2013-ban 
68 gyermeket ért el, de a valós igény, melyre a pályázat benyújtásra került 112 fő volt. Az év 
folyamán a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kapott élelmiszer adományokat az egyház 
közreműködésével osztották ki a rászoruló idős és gyermekes családok számára.  

29. táblázat: Nyári gyermekétkeztetés adatai 

Nyári gyermekétkeztetés 

részesülők 
száma/fő 

HH és HHH 

tanulói 

létszám (fő) 
% 

Móricz Zsigmond Tiszabög 2 125 1,6 

Móricz Zsigmond Alsó tagozat 11 248 4,4 

Móricz Zsigmond Felső tagozat 23 272 8,4 

Móricz Zsigmond Eltérő tagozat 3 51 1,96 

Gimnázium és Szakközépiskola 2 263 0,76 

Móricz összes    

Városi Óvodák és Bölcsőde 2 385 0,51 

Református Általános Iskola 23 330 6.96 

Forrás: TEIR soros adattábla 2013. 
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30. táblázat: Összes HH és HHH gyermek létszám település szinten 

Tiszakécske HH (fő) HHH (fő) Összesen (fő) 

Óvodáskorú gyermek 92 18 110 

Alapfokú (alsó) 252 56 308 

Középfokú 124 49 173 

Mindösszesen 468 123 591 

nyári étkezésben támogatást kapott   68 

Százalékos mutató   11,5% 

Forrás: KIR  

Az iskolai szünetekben a rászoruló gyermekek csak kis százaléka 11,5 % jutott hozzá a nyári 
étkeztetési programhoz.  
Átgondolandó, hogy a különösen nehéz helyzetben élő családok gyermeki számára indokolt 
lenne a nyári étkeztetés szolgáltatásnak a biztosítása, illetve ezeknek a gyermekeknek a nyári 
szabadidő felhasználását elősegítő programok tervezése, együttműködve a város civil 
szervezeteivel, az önkéntesekkel, és az Arany János Művelődési Központ nyújtotta lehetőségek 
számbavételével. A gyermekjóléti szolgálat, a jelzőrendszer valamennyi tagjának törvény adta 
kötelessége a gyermekek hasznos nyári tevékenységének a megszervezése. 

Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ szociális alap és szakosított ellátást 
nyújtó intézmény. 

Feladatkörében ellátja a:  

 házi segítségnyújtás 

 nappali ellátásként Idősek Klubja 

 étkeztetés 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 családsegítő és gyermekjóléti feladatok 

A településen Támogató Szolgálat is működik, problémát jelent azonban az elhelyezése. Az ESZI 
szakosított ellátási feladatként Idősek otthonát működtet, 2015-től már csak egy telephelyen. 
2015-ben tervezik a Fogyatékosok nappali ellátását is elindítani, aminek személyi és tárgyi 
feltételei adottak.  

31. táblázat: Szociális ellátás Tiszakécskén 

Tiszakécske  2011 2012 2013 2014 

Adattípus (fő) (fő) (fő) (fő) 

Házi segítségnyújtásban részesülők száma  44 44 38 45 

Háziorvosi szolgálathoz tartozó körzeti ápolónők száma 2013  5 4 5 5 

Idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma  20 25 25 25 

Idősek nappali ellátásában részesülők száma  9 10 7 8 

Időseket (is) ellátó nappali intézmények száma  1 1 1 1 

Időskorúak nappali ellátásában foglalkoztatottak száma  1 1 1 1 

Időskorúak otthonaiban ellátottak száma   42 42 42 43 

Időskorúak otthonaiban működő férőhelyek száma   42 42 42 42 

Időskorúak otthonainak száma   2 2 2 2 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma  40 40 40 40 

Étkeztetés    58 

Forrás: KSH, intézményi adatszolgáltatás  

Idősellátás területei 
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32. táblázat: Szociális ellátást biztosító intézmények főbb jellemzői  

Intézmény ellátó hely szolgáltatások 
férőhely (fő, 2014.)  

kihasználtság 
(%) 

amennyiben releváns  

Egyesített 
Szociális 

Intézmény 

Vörösmarty út 11. házi segítségnyújtás 63 71,4 

Vörösmarty út 11. 
jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
50 100 

Kossuth utca Idősek Klubja 25 32 

Vörösmarty út 11. 
étkeztetés 

 

kb. 120 fő, ebből 70 
fő szociális 

étkeztetés, ezen 
kívül nappali ellátás, 

dolgozók 

90-100 

Vörösmarty út 11.  Idősek otthona 42 102,3 

Béke u. 134. 
Családsegítés és 

gyermekjóléti 
szolgáltatás 

nincs meghatározva 100 

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 2014. 

Összegzés: nagyon alacsony az Idősek nappali ellátásban résztvevők száma. Az engedélyezett 
férőhelyszám 25 fő, ami alacsony kihasználtságot jelent az intézmény esetében. Az Időskorúak 
otthonában 2015-ben már 43 fő tartózkodik bent a 42 fős férőhelyszámon, és 16 fő várakozó van 
a listán. A város demográfiai mutatói, az öregedési index egy elöregedő települést mutat.  A 
várakozói lista is azt jelzi, hogy sokan az idős korosztályból szeretnének a városban maradni, 
ahol éltek, onnan nem elmenni. Az idősek közül sokan a külterületen élnek, szükséges lenne a 
tanyagondnoki szolgálat kialakítása. 

33. táblázat: Az önkormányzat által nyújtott szociális jellegű természetbeni és pénzbeli ellátások 

Pénzbeli és természetbeni 
ellátások rendszere 

2010 2011 2012 2013 

Rendszeres szociális segély (db) 15 30 27,31 27,31 

Lakásfenntartási támogatás (fő) 453 630 749 622 

Átmeneti segély (fő) 458 242 397 280 

FHT (fő) 37,2 59 98 77 

Forrás: TEIR soros adattábla  

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős 
mértékben átalakul.  Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 
elválasztásra kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális 
biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. 
 
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az 
ellátások az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt 
összegű és kiemelt ápolási díj), közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság.  
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által 
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, 
típusait az önkormányzatok határozhatják meg a Szoc. törvényben, illetve az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek szerint. 
 
Az új szociális törvény jelentősen felülírja a rászorultság alapján járó vagy adható segélyek 
rendszerét. A rászorultság alapján járó pénzbeli ellátásai közül megszűnik 

Pénzbeni és 
természetbeni 
ellátások  
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  a rendszeres szociális segély,  

  a lakásfenntartási támogatás, 

  a rászorultság alapján járó természetben nyújtott ellátások közül a Szoc.tv. 55. §-a szerinti 
adósságkezelési szolgáltatás.  

2015. szeptember 1-jétől ugyancsak megszűnik a Gyvt. 20/C. §-a alapján nyújtható óvodáztatási 
támogatás arra hivatkozásul, hogy 2015. szeptemberétől bevezetik gyermekek hároméves 
korától kötelező óvodáztatást. 

Továbbra is megmaradna: 

 az időkorúk járadéka, 

 a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

 az ápolási díj. 

Új ellátási formaként jelenik meg az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 

A kötelező segélyek körén kívüli további támogatásokról, segélyekről tehát az önkormányzat 
szabadon dönthet majd. A Szoc. törvény tervezett 45. szakasza példaszerűen sorolja fel azokat 
az területeket, amikor „különösen” javasolja a támogatást a krízishelyzetbe került személyek 
számára. Eszerint települési támogatás nyújtható majd: 

 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

 a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére, 

 a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

 a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

A törvény leszögezi: a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 

Tiszakécske Önkormányzata 3/2015. (II. 26.) sz. rendeletet alkotott a fentieknek megfelelően, 
amelyben a települési támogatások körét az alábbiakban határozta meg:  

 rendkívüli települési támogatás 

 rendszeres lakhatási támogatás 

 hátralék-kezelési támogatás. 

A fejlesztés az idősgondozás területén időszerű, igény mutatkozik az Idősek otthonának 
kapacitásbővítésére. 2014-ben az Idősek otthonának Vörösmarty úti épülete teljes felújításon és 
bővítésen esett át, most már megfelel az előírásoknak, csupán bútorbeszerzés szükséges. 

1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra 

Tiszakécskén az Arany János Művelődési Központ és Város Könyvtár a Béke utca 134. szám 
alatt található. Az intézmény közművelődésre hasznosítható területe 1822 m2. A művelődési 
központ 790 személy befogadására alkalmas, ezen belül a színházterem 440 férőhelyes, míg a 
nagyteremben 150 fő foglalhat helyet. Az épületben kisebb-nagyobb csoportok befogadására 
alkalmas klubszobák is megtalálhatóak. A Művelődési Központban rendszeresen alkotó 
művelődési közösségek, egyesületek tartják találkozóikat, foglalkozásaikat, illetve alkalmanként 
rendezvényeiket. A Művelődési Központ rendszeresen saját szervezésű rendezvényeivel kínál 
programlehetőséget a tiszakécskeiek és a városba látogatók számára. A Művelődési Központ 

Fejlesztések 2007- 
2013 között 

Intézmények  
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színháztermében az idelátogatóknak lehetőségük van színházi előadásokon, valamint 
mozifilmvetítésen is részt venni, ami színesíti a közművelődési kínálatot, a szabadidő 
eltöltésének a lehetőségét. 

A város egyetlen könyvtárában (Kossuth u. 40.) gyakorta rendeznek különböző 
rendezvényeket, mint például „könyvkóstolót” a művészet, irodalom után érdeklődők számára. Az 
intézmény könyvtárának közművelődésre hasznosítható területe 330 m2. A könyvtár az épület 
három szintjén 130 fő befogadására alkalmas. A könyvtárban nincs előadások, foglalkoztatások 
tartására alkalmas terem. Jelenleg ezeket a kölcsönzőben végzik, emiatt bővítés szükséges.  

Az alábbi táblázat a könyvtár látogatottsági adatait mutatja az elmúlt három évre vonatkozólag. 

34. táblázat: Könyvtár látogatottsága 

 Könyvtár 2012 2013 2014 

A települési könyvtár beiratkozott olvasóinak száma (fő) 1396 1475 fő 1536 

A települési könyvtár egységeinek száma leltári állomány (db) 65346 64672  64720 

A települési könyvtárak szolgáltató helyeinek száma (db) 1 1 1 

A települési könyvtárból kölcsönzött könyvtári egységek száma (db) 34903 38361 36241 

Helyben használt dokumentumok (db) 21817 25081 24812 

Könyvtárközi kölcsönzés (db) 195 115 126 

Rendezvényen résztvevők száma (fő) 14177 22437 23112 

Rendezvények száma (db) 73 77 79 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015. 

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az olvasók száma emelkedett az elmúlt három évben. 
2012-ről 2013-ra 79 fővel, míg 2013-ról 2014-re 61 fővel. A könyvtári kölcsönzések száma 
azonban 2013-ra visszaesést mutat. A könyvtári rendezvények is igen nagy látogatottságnak 
örvendhetnek, és ahogy a számok mutatják az érdeklődés növekszik évről évre. 2014-ben a 
megrendezésre kerülő 79 rendezvényen, már összesen 23 112 fő vett részt.  

Az Ókécskei Közösségi Házat az Arany János Művelődési Központ működteti időszakos nyitva 
tartással. A településen a Közösségi Ház biztosít időszaki kiállításokat a 60 fő befogadására 
alkalmas kiállítótermében, mely épület a Templomtér 6. szám alatt helyezkedik el. Itt található az 
országban egyedülálló Fáth Lajos párna-gyűjtemény. A Közösségi Ház Múzeummá alakítása 
további turisztikai lehetőségeket jelentene. 

Az alábbi táblázat a Művelődési Központ és Közösségi ház intézmény látogatottsági adatait 
mutatja az elmúlt három évre vonatkozólag, melyből jó látszódik az évek alatt folyamatosan 
növekvő érdeklődés az intézmény által kínált művelődési lehetőségek iránt.  
 
35. táblázat: A Művelődési Központ és Közösségi Ház kihasználtsága 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 

 

Művelődési Központ és Közösségi Ház  2012 (fő) 2013 (fő) 2014 (fő) 

Rendszeres művelődési formák  14992 10037 13655 

Ismeretterjesztés 1135 378 1533 

Táborok 14 41 81 

Rendezvények kiállítások, műsorok 54754 22650 36045 

Szolgáltatások 0 4706 760 

Külső szervek tevékenysége 2437 3053 2167 

Összes résztvevő száma 73333 40865 54251 
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A településen további lehetőséget kínál a művészet után érdeklődők számára a Műterem Galéria, 
ahol a kiállított olajfestmények, aquarellek és pasztellképek, néprajzi értékeket is bemutató, 
hangulatos ókécskei környezetben találhatók, valamint a Református Kollégium Galériája. A helyi 
népi hagyományok művelői (pl. mézeskalács készítő) is jelen vannak a településen.  

 

A település rendszeresen megtartott éves rendezvényei: Magyar Kultúra Napja, Március 15-i 
Városi megemlékezés, Költészet Napja, A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, 
Majális, Városi Gyermeknap, Pedagógusnap, Kécskei Fogathajtó Verseny, Semmelweis nap, Új 
alkotóműhely, Kécskei Művésztelep, Kécskei Napok, Kécskei Ősz, Kécskei Áldozatok Napja, 
Szociális Munka Napja, Városi Karácsony. 

36. táblázat: A rendezvények látogatottsági mutatói  

Tiszakécske  2012  2013  2014 

Városi rendezvényeken való részvétel (fő) 12000  13800  10000  

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015. 

Mozi van a településen, ami színesíti a közművelődési kínálatot, a szabadidő eltöltésének a 
lehetőségét. Megjegyzendő, hogy noha a településen több nemzetiség is jelen van, (bár 
létszámuk csekély), nem jelennek meg a nemzetiségi kultúrát ápoló rendezvények, illetve a 
nemzetiségekhez kötődő ünnepségek. A stratégia készítés során a munkacsoport 
egyeztetéseken felmerült, hogy hiányoznak a minőségi szórakozást biztosító létesítmények 
(különösen a fiatal lakosság számára). 

A település önkormányzata elismeri a testnevelési és sportmozgalom valamennyi társadalmilag 
hasznos funkcióját, és valós értékén kezeli a humán szféra e fontos területét. A sportélet a 
település életének nagyon fontos szegmensét jelenti. Tiszakécske korábban NB I-ben 
szereplő focicsapattal és NB II-es kézilabda csapattal rendelkezett, de komoly hagyományai 
vannak a birkózásnak (világbajnokságon való részvétel), a sportlövészetnek, és a még mindig NB 
II-ben működő teke sportnak is. A Lovasegyesület visszatérő rendezvénye a régió amatőr 
fogathajtói számára megrendezett Kécskei Fogathajtó Verseny, a lovaspálya Dózsa telepen 
található. A településen jelentős számban jelen vannak a rekreációs, szabadidős és wellness 
sportok is. A művelődési központ helyet biztosít a szabadidős, sport, és egészséges életmódhoz 
kötődő programoknak is. A város sportélete különösen üdülési szezonban gazdag. A 
szabadidős és sporttevékenységek, valamint ezek intézményei összefüggenek a város 
idegenforgalmi, üdülő jellegével. Ebből a szempontból kiemelkedőek a termálfürdők, az 
iskolában lévő tornatermek (ami ma már nem tudja betölteni a megnövekedett igénybevétel miatt 
a funkcióját), valamint a Tisza-parti szabadidőpark és sportliget. Tiszakécske kerékpárúttal is 
rendelkezik, mely 15 km hosszan vezet, így középtávú túrákra is alkalmas. Hiányzik még 
azonban több kapcsolódási pont a település határaitól. A horgászat, az evezés, a Vizi sportok 
kedvelőinek igazi paradicsoma a Tisza, azonban az élővízi horgászathoz kapcsolódó 
infrastruktúrának elengedhetetlen a fejlesztése. 

A fogyatékosok szabadidősport és sport lehetőségei korlátozottak a városban, de az atlétika és 
az úszás területén számukra is biztosított a sportolás lehetősége. A sportintézmények csak 
részben akadálymentesítettek. A termálvizes lehetőségek mellett hiányzik egy tanuszoda, mely 
egész évben a gyermekek egészséges életmódját, a mindennapi mozgást támogatná. 

A településen sportintézmény nem működik. Tiszakécske sportjának szervezett hátterét a Városi 
Sportegyesület és az önálló sportegyesületek jelentik, eltérő utánpótlás neveléssel. A városban 
működő önálló sportegyesületek: Kécskei Gyermekekért DSE, Tiszakécskei Ifjúsági Unió 
(leginkább szabadidő sport), Tiszakécskei Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület, 

Rendezvények  

Sport  
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TOPKIDS Karate Sportegyesület, Tiszakécskei Lovasegyesület, Horgász Egyesület. Gondot 
jelent ugyanakkor, hogy kevés a helyi tömegsport lehetőség. 

Számos sportegyesület működik, eltérő utánpótlás neveléssel.  Összefogásuk a város 
támogatásával egy civil kerekasztalban lehetséges lenne. Kiemeltem fontos, hogy ne egymás 
mellett, hanem egymást erősítve dolgozzanak, programjaikat összehangolva.  A hosszú távú 
lehetőségeket kihasználva szükséges az edzők képzettségét emelni. 

A településen az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot működtet, így a 
sportolási lehetőségek financiális hátterét több módon próbálják biztosítani. Az önkormányzat 
2004-ben hozta 8/2004 (III.23.) KR számú rendeletét a sportról, melynek célja a város lakossága 
számára a rendszeres sportoláshoz szükséges feltételek, lehetőségek megteremtése, az ifjúság 
körében a sport népszerűsítése és a sport preferált várospolitikai területként való kezelése. A 
helyi rendelet és a helyi pályázati rendszer szabályai alapján az egyesületek pályázatot 
nyújthatnak be költségeik finanszírozására. 

37. táblázat: A város közművelődési és sport infrastruktúrájának jellemzői (aktuális állapot) – nem 
csak önkormányzati 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 2015. 

 

Intézmény neve  
Kihasználtság/ 
látogatottság 

Beavatkozási szükségletek 

Arany János Művelődési 
Központ és Városi 
Könyvtár 

Lásd fentebb 
részletesen. 

 Légkondicionálás kialakítása a közösségi 
terekben 

 Művelődési Központban kis létszámú 
csoportszobák kialakítása 

 Művelődési Központ belső felújítás, 
akadálymentesítés 

 Városi könyvtár épületének bővítése 
 Szabadtéri színpad kialakítása 

Iskolák tornaterme (4 db) 100 %  Bővítés 

Sportliget 

főidényben (iskolai 
időszak, szabadtéri 

sportolásra alkalmas 
idő) 200-750 fő/nap 

Sportcentrum kialakítása: 
 Lelátó építésének befejezése 
 Futballpálya létesítése 
 Sportcsarnok és sportuszoda építése 

Bitumenes kézi-
kosárlabda pálya 

nincs adat  

Lovaspálya 9-10.000 fő/év  Közösségi tér felújítása 

Tisza-parti Gyógy- és 
Élményfürdő  

 180 000 fő / év 

 Parkoló és infrastrukturális fejlesztések 
 Fogadó épületbővítés 
 Központi konyhaépület kialakítás 
 Ivócsarnok 
 Termál park kialakítás 
 Csúszda torony vízi attrakcióval 
 Szálláshely-bővítés  
 Termál energia többlépcsős hasznosítása - 

növényház 

Kerekdombi Termálfürdő 60.000 fő/év  szálláshely- és szolgáltatás-bővítés 
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1.8.1.5 Közigazgatás 

A településen a Polgármesteri Hivatal a Kőrösi út 2., a Járási Hivatal pedig a Szent Imre tér 1. 
alatt található. Az akadálymentesítés nem teljes mértékben biztosított az épületekben, kapacitás 
hiány miatt a hivatalok bővítése, korszerűsítése szükséges. 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 
célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben 
élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők. 

Tiszakécske település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának 
követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,a 
diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az 
egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák 
komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az 
óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 
területi szerveivel (Tankerülettel).  Tiszakécske Város elkötelezett az esélyegyenlőtlenségek 
csökkentésében, ezért élve a törvény adta lehetőséggel, a fenti elvek érvényesülése érdekében 
megalkotta és elfogadta a településre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programját 2013. június 
27-én. 

38. táblázat: A szükséges esélyegyenlőségi intézkedések összefoglalása 

Forrás: Helyi esélyegyenlőségi program 2013. 

Esélyegyenlőségi 
Program  

A mélyszegénységben élők és a romák 

Az intézkedés címe, megnevezése  Intézkedés tartalma Felelős 

Munkanélküliség csökkentése a roma 
célcsoportban 
 

Információk begyűjtése és közvetítése, program 
szervezése 

Tiszakécske Város 
Önkormányzata 

Mélyszegénységben élők egészségügyi 
állapotának elősegítésre 

Információk begyűjtése és közvetítése, 
pályázatok beadása, programok szervezése 

Egyesített Szociális 
Intézmény és 
Egészségügyi Központ 

Felnőttképzési programok indítása a 
mélyszegénységben élők és romák 
körében 

Információk begyűjtése és közvetítése, 
pályázatok beadása, oktatás megszervezése 

Tiszakécske Város 
Önkormányzata 

Tanyavilág infrastruktúrájának 
fejlesztése 

Információk begyűjtése és közvetítése, 
pályázatok beadása, projekt megvalósítása 

Tiszakécske Város 
Önkormányzata 
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Gyermekek 

Az intézkedés címe, megnevezése  Intézkedés tartalma Felelős 

Oktatási intézményekbe történő 
könnyebb bejutás külterületen élő 
gyermekek számára 

Információk begyűjtése, Volán Zrt 
megkeresése 

Tiszakécske Város 
Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

Külterületen élő gyermekek számára 
nyári gyermekétkeztetéshez történő 
egyenlő hozzáférés lehetősége 

Információ begyűjtése, közvetítése, 
pályázat benyújtása 

Tiszakécske Város 
Önkormányzata 

A HH, HHH gyerekek nyilvántartásának 
pontosítása 

Információgyűjtés, nyilvántartás 
elkészítése és vezetése 

Tiszakécske Város 
Önkormányzata 

Nyári szabadidős tevékenységek 
kibővítése kiskorú gyermekek számára 

Adatgyűjtés, szabadidős programok 
megszervezése, jelenlegi programok 
folytatása, pályázat 

Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 

Forrás: Helyi esélyegyenlőségi program 2013. 

Forrás: Helyi esélyegyenlőségi program 2013. 

Forrás: Helyi esélyegyenlőségi program 2013. 

 

 

Nők 

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

Intézkedés tartalma Felelős 

Nők aktivitása a munkaerőpiacon Információgyűjtés és közvetítés, 
érdekegyeztetés az érintettekkel, 
intézményekkel, illetve foglalkoztatókkal 

Tiszakécske Város 
Önkormányzata 

Családon belüli bűnmegelőzés Információk gyűjtése, közvetítése, pályázatok 
keresése, benyújtása, megvalósítása, 
programok, kampányok szervezése 

Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 

Parkolás könnyítése 
kisgyermekes szülők számára 

Információk gyűjtése, közvetítése, pályázatok 
keresése, benyújtása, megvalósítása 

Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 

Biztosított szünidei felügyelet 
kiskorúak részére 

Információk gyűjtése, programok 
megszervezése és folytatása, pályázatok 

Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 

Idősek 

Az intézkedés címe, megnevezése  
Intézkedés tartalma Felelős 

Idősebb korosztály munka világába 
történő bejutása 

Információ gyűjtése, fórum megszervezése 
résztvevők bevonásával 

Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 

Aktív időskor és időskorúaknak 
programok szervezése, informatikai 
jártasság megszerzése 

Információ gyűjtése és közvetítése, 
tanfolyamok, szabadidős programok 
szervezése, pályázatok beadása és 
megvalósítása 

Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 

Közterületek, járdák, parkok, 
középületek akadálymentesítése 

Információgyűjtés, pályázati lehetőség 
keresése, beadása, megvalósítása 

Tiszakécske Város 
Önkormányzata 

Bűnmegelőzés az idősek körében Információgyűjtés, közvetítés, pályázatok 
keresése, beadása, programok és 
kampányok szervezése 

Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 
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Fogyatékkal élők 

Az intézkedés címe, megnevezése  Intézkedés tartalma Felelős 

A fogyatékkal élők nyilvántartásának 
pontosítása 

Információgyűjtés, nyilvántartás 
elkészítése és vezetése 

Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 

Fogyatékkal élők munka világába 
történő bejutása 

Információgyűjtés, fórumszervezés 
Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 

Fogyatékkal élők életmódjának és 
életvitelének megismerése 

Információgyűjtés, közvetítés, pályázatok 
keresése, beadása, programok és 
kampányok szervezése 

Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi 
Központ 

Forrás: Helyi esélyegyenlőségi program 2013. 

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, 
válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 
Tiszakécskén a lakossághoz képest viszonylag kevesen vették igénybe az adósságkezelési 
szolgáltatást. A HEP szerint 2010-ben és 2011-ben volt a legmagasabb az adósságkezelésben 
részesültek száma, 2012-ben jókora visszaesés tapasztalható. 2013-ban rendeletmódosítással 
szigorította Tiszakécske város képviselőtestülete az adósságkezelés szabályait. Eszerint 
ugyanazon személynek csak az első adósságkezelés alkalmával nyújtható 75%-os támogatás, 
ez másodszor már csak 50%, harmadszor 25%, negyedik és minden további alkalommal 10%.  

1.9 A település gazdasága  

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Tiszakécske város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően említésre kerül a megyei 
területfejlesztési programban. Gazdasági szerepkörét tekintve a megyei program a várost 
funkcionális központként definiálja. A 290/2014. (XI:26.) Korm. rend. 3. számú melléklete a 
Tiszakécskei járást kedvezményezett járásként definiálja. A városban a regisztrált vállalkozások 
száma 1850 (2012), a működő vállalkozások száma már jóval alacsonyabb: 609 (2012).  Ez a 
regisztrált vállalkozások esetében nagyobb, a működő vállalkozások esetében kisebb, mint 2010-
ben. A Tiszakécskén működő vállalkozások a Bács-Kiskun megyében működők 2 %-át tették ki 
2012-ben. A Tiszakécskei járásban 1135 db van, azaz a járásban működő vállalkozások több 
mint fele, 53,66 %-a Tiszakécskén található. 2011-ről 2012-re a működő vállalkozások száma 
mind a járásban, mind Tiszakécskén kb. 8 százalékpontos csökkenést mutatott. A megyében 
működő vállalkozások kb. 3,8%-a található a járásban. 

Tiszakécskéhez méretében és húzóágazatában hasonló megyei város Kiskunmajsa, amelynek 
lakossága 2013-ban 11 505 fő (Tiszakécskéé 11 491 fő). Mindkét város a termálvízre alapozott 
turisztikai fejlesztéseket helyezi középpontba, ugyanakkor az ipari tevékenység is jelentős. 
Gazdasági szerepkörét tekintve a megyei program Kiskunmajsát is gyógyturisztikai potenciállal 
rendelkező helyként jellemzi. Hasonlósága miatt Kiskunmajsa adataihoz is viszonyítjuk 
Tiszakécske jellemzőit a következőkben. 

A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a 2012-es adatok alapján az országos érték: 
65,06 db, a régiós 56,71 db, a megye esetében 58,12 db. Tiszakécske város értéke: 52,71, ami a 
megye 11 járásközpontja közül a 7. A város e tekintetben kedvezőtlenebb helyzetben van a 
megye egészéhez képest Kiskunmajsához hasonlóan, ahol ez az érték 53. 

Megyei program 
szerinti gazdasági 
súly  

Vállalkozások száma 
szerinti súly  
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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.  

39. táblázat: Működő vállalkozások megoszlása alkalmazotti létszám alapján  

Területi egység  működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján  

 1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 249- X fő 

 mikro kis  közép  nagy  

Tiszakécske város  571 31 5 2 

Kiskunmajsa város 575 24 5 1 

Bács-Kiskun megye  28 535 1 416 238 31 

Tiszakécske város részesedése 
a megyei összegből (%) 

2% 2,2% 2,1% 6,4% 

Forrás: KSH, 2012 

A fenti táblázat adatai alapján megállapítható, hogy Tiszakécske városban, a megyei adathoz 
hasonlóan a mikro vállalkozások vannak többségben, azaz a településen lévő vállalkozások 
93,8%-a mikrovállalkozás (a megyéé 94,4%). A város arányaiban kicsivel magasabb a megyei 
átlagnál a kisvállalkozások (10-49 főt foglalkoztató cégek) vonatkozásában (5,1 %), melyek az 
összes települési vállalkozás vonatkozásában 2,2%-ot tesz ki. A középvállalkozások esetén a 
helyi és megyei súly azonos, 0,8%. 250 főt, illetve a felett foglalkoztató vállalat 2 db van a 
településen, amely így helyi szinten magasabb arányt képvisel (0,3%) a megyénél (0,1%). 
Összességében Tiszakécske aránya a megyei működő vállalkozások közül 2 %, ugyanúgy, mint 
Kiskunmajsáé, azzal a különbséggel, hogy Tiszakécskén magasabb a kisvállalkozások aránya és 
eggyel több nagyvállalkozás működik a városban. 

14. ábra: Működő vállalkozások idősoros alakulása Tiszakécskén 

 

Forrás: KSH 
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A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti 
megosztása a 2012. évi adatok alapján. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok 
beazonosítása és összehasonlítása a megyei jellemzőkkel.  

40. táblázat: A működő vállalkozások ágazatok szerinti megoszlása Tiszakécskén és Bács-Kiskun 
megyében  

Gazdasági ág 
Tiszakécske 

város 
(db) 

Bács-Kiskun megye  
(db)  

Mezőgazdaság  48 1985 

Ipar 64  2933 

Építőipar 68 2766 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 153 7 573 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 52 3 794 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 15 1 141 

Szállítás, raktározás 44 1314 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 38 1515 

Információ, kommunikáció 11 885 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 17 1122 

Ingatlanügyletek 19 963 

Közigazgatás, védelem 0 6 

Oktatás 17 1091 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 21 1357 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 11 562 

Egyéb szolgáltatás 31 1 213 

Összesen 609 30220 

Forrás: KSH 2012 

A 2012-es adatok szerint a működő vállalkozások közül a mezőgazdaságban, halászatban 
tevékenykedők aránya 7,3 % a településen (Kiskunmajsán ennél jelentősebb, 10,7 %), amely 
magasabb a megyei aránynál (6,6%), viszont alacsonyabb a járási adatnál (8,5%). Az iparban 
tevékenykedő működő vállalkozások aránya kb. azonos a megyeivel (10 %, illetve 9,7 %), viszont 
az építőiparban Tiszakécskén már a működő vállalkozások 11,2 %-a tevékenykedik, szemben a 
megyei 9,1 %-kal. Kiskunmajsán az ipar, építőipar nemzetgazdasági ágakban tevékenykedő 
vállalkozások aránya 18,8 %, Tiszakécskén magasabb, 21,7 %-os az arány. A Tiszakécskén 
legjelentősebben a gépjárműjavításhoz, szállítmányozáshoz, kereskedelemhez, turizmushoz 
kapcsolódó szolgáltatói szektor jelentőségét mutatja, hogy Tiszakécskén a működő vállalkozások 
70,4 %-a tevékenykedik a szolgáltatói szektorban (Kiskunmajsán szintén 70,4 %), ez a szám 
azonban alacsonyabb a megyei 74,6 %-nál. Erőteljes a településen a szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység, az ezen a területen tevékenykedő vállalkozások a városban működő 
vállalkozások 8,5 %-át teszik ki. 

Ágazati szerkezet 
szerinti súly  
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15. ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 

 

Forrás: TEIR idősoros adatok 

Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték Tiszakécskén folyamatosan növekvő tendenciát mutat 
Bács-Kiskun megye többi járásközpontjához hasonlóan (2012-ben 1327), miközben a 
Magyarország egészére vonatkozó adat 2012-ben a tiszakécskei értéknél 45 %-kal nagyobb. 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.2.1 Mezőgazdaság 

2011-ben a működő vállalkozások közül a mezőgazdaságban, halászatban tevékenykedők 
aránya 7,3 %, a megyei szintnél (6,3%) magasabb. 2012-ben 3,7 % a mezőgazdaságban 
működők aránya. Ezen vállalkozások 93,75 %- a mikro, 6,25 %-a kisvállalkozás (mindösszesen 
48 db 2012-ben). Közép és nagyvállalkozás nem működik az ágazatban. Méret és árbevétel 
szerint nincsenek jelentős különbségek. A külföldi tulajdon nem jellemző. 100 foglalkoztatott közül 
5 dolgozik az agráriumban (2011), a megyei 8 főnél kevesebben. 2011-ben a foglalkoztatottak 
7,4 %-a, 217 fő dolgozott a mezőgazdaságban. 

Természeti adottságaiból eredően a körzet gazdasági életében elsődleges a mezőgazdaság 
ugyanúgy, mint Kiskunmajsán. A mezőgazdasági termeléshez (főként zöldség, gyümölcs) 
kapcsolódó feldolgozóipar alakult ki, úgynevezett savanyító üzemek terjedtek el. Több ilyen 
kisüzem működik, melyekben 1-10 főre tehető az alkalmazottak száma. Jól képzett 
agrárszakemberek állnak rendelkezésre.  

Tiszakécske termőterülete összesen 2010-ben 7447 ha, átlagos aranykorona értéke 17,3 AK 
körüli. Ebből szántó terület 5467 ha, kert művelési ágú 10 ha, gyümölcsös 299 ha, szőlő 129 ha, 
gyep 1005 ha, erdő 516 ha, nádas 21 ha. 

Birtokszerkezete felaprózódott, nagytáblás művelés az öntésföldeken jellemző, illetve nagyobb 
összefüggő birtoktestek vannak a település északi- észak-keleti részén gyep művelési ágban. 
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A jobb minőségű földterületeken a szántóföldi növénytermesztés keretén belül a gabonafélék 
(takarmánygabona, búza, kukorica, napraforgó), a gyengébb talajadottságú területeken a 
kertgazdálkodás, szőlő- és gyümölcstermesztés a meghatározó. Jellemző termesztett 
gyümölcsök: dió, szilva, meggy, alma, őszibarack, zöldségnövények közül a káposztafélék, 
dinnye, uborka. A „gyalog” művelésű szőlőkultúrák a Kurázsban és a Bögi Szőlők területén 
egykor jelentős területet foglaltak el, mára a kertségekben a fóliás zöldségtermesztés egyre 
inkább terjed. Az állattartást jelenleg már nem a nagy gazdaságok, inkább a háztáji jellegű kisebb 
állatlétszámú gazdaságok jellemzik.  

A kiadott őstermelői igazolványok száma 2015 év elején 450 db, az agrárvállalkozások száma 
2012-ben 48 db, ugyanakkor a mezőgazdaságban helyben foglalkoztatottak száma 275 fő, ami 
azt jelzi, hogy az őstermelők fele családi gazdaságban működik. 

1.9.2.2 Ipar 

2011-ben a működő vállalkozások közül az iparban, nehéziparban tevékenykedők aránya 
összesen 21,2 %, 2012-ben 21,67 %. Ekkor az iparban működő vállalkozások 86,36 %- a mikro, 
9,85%-a kis és 2,27 % középvállalkozás. Összesen 2 nagyvállalkozás működik az ágazatban a 
településen (1 a feldolgozó, 1 az építőiparban), ami 1,52 %-ot jelent. Méret és árbevétel szerint 
jelentősek a különbségek. A külföldi tulajdon meghatározó, hiszen a legnagyobb foglalkoztatók 
között több külföldi tulajdonú (ANDRITZ Kft, Hechinger Hungary Kft). 2011-ben 100 
foglalkoztatott közül 40 dolgozott az iparban, építőiparban, a megyei adatnál (30) magasabb 
arányban. 2011-ben a foglalkoztatottak 58,2 %-a, 1702 fő dolgozott az ipar-építőipar 
ágazataiban. 

Regionális jelentőségű ipari foglalkoztató a településen az energetikai, vízerőművi, papíripari 
gépgyártással foglalkozó ANDRITZ Kft., amely az ANDRITZ GROUP vállalatai mellett Siemens 
Mülheim és Berlin (Németország) és LMZ (Oroszország, Szentpétervár) számára gyárt 
termékeket. A cégnek több mint 400 munkavállalója van, teljes gyártóterülete 150.000 m2. A 
vállalkozáshoz a környező, megyén túli településekről is járnak dolgozni. Regionális, sőt azon 
túlmutató jelentőségű foglalkoztatók még a Duna Csoporthoz tartozó vállalkozások is 
(tiszakécskei székhelyű a Duna Aszfalt Kft, amely a magyar építőipari piac egyik legjelentősebb 
szereplőjeként az ország számos településén végez út- és mélyépítő tevékenységet 
fővállalkozóként. A csoporthoz tartozik a tiszakécskei telephelyű Hódút Freeway Kft, 
bitumenemulzió készítési tevékenységgel, és a javítóműhelyt, géptelepet Tiszakécskén 
üzemeltető Vakond Via Kft. is.). A településről az alábbi településekre járnak át a munkavállalók: 
Kecskemétre a Mercedeshez, Nyárlőrincre a fűrésztelepre, a Maspex Olympos Kft.-hez, 
Lakitelekre a Flaga Gáz Kft-hez, Budapestre a Duna Aszfalt-hoz, Kocsérra a Kécske Agrár Kft-
hez 
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16. ábra: Az ipari tevékenység ágazati megoszlása  

 

Forrás: KSH, TEIR 2012 

11. térkép: A város ipari hasznosítású területei (vágat)  

 

Forrás: TRT munkarész 2015. 
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A településen nincs ipari park. Ipari tevékenység koncentráltan a Dózsatelepen, a Szolnoki út 
melletti Ipartelepen található, emellett szétszórtan a város különböző részein, valamint 
Tiszabögön.  A fenti térképen jelölt ipari zónákban folyik, vagy tervezett az ipari termelés. Ezeken 
jelentősebb önkormányzati infrastruktúrafejlesztés eddig nem volt. Az önkormányzat ipari park 
kialakítását tervezi 2018-ban a pályázati lehetőségek függvényében. A hozzá hasonló adottságú 
Kiskunmajsán 2000 óta működik Ipari Park, amely jelenleg 61 %-a hasznosítható szabad 
területtel rendelkezik. 

1.9.2.3 Szolgáltatások 

2011-ben a működő vállalkozások 71,5 %-a, 2012-ben 70,44 %-a tevékenykedett a szolgáltatási 
szektorban. A szolgáltató ágazatban működő vállalkozások 96 %- a mikro,3,5 %-a kis, és 0,5 %-a 
középvállalkozás 2012-ben, nagyvállalat nincs. Méret és árbevétel szerint nincsenek jelentős 
különbségek. A külföldi tulajdon nem jellemző. 2011-ben a foglalkoztattak (4268 fő) 51,78 %-a 
dolgozik a szolgáltató ágazatban (2210 fő).  

A szolgáltató ágazatban működő vállalkozások alszektorok közötti megoszlását szemlélteti az 
alábbi diagram. Láthatóan a kereskedelmi, gépjármű-javítási szolgáltatók köre a legszélesebb, 
ezt követik a szállítási, raktározási szolgáltatások, majd a szálláshely- és vendéglátóipari 
szolgáltatások. Jelentős a városban a szakmai tudományos, műszaki szolgáltatások aránya (12 
%), erről azonban az önkormányzatnak nem állnak rendelkezésére részletesebb információk.  

17. ábra: A szolgáltatási szektor ágazatok szerinti megoszlása 

 

Forrás: KSH 2012. 

 

A kereskedelmi vállalkozások általában mikro- és kisvállalkozások (helyi kiskereskedelmi üzletek 
száma 2012-ben 203 db). A kiskereskedelmi bolthálózat a városközpontban illetve a Szolnoki út 
mentén sűrűsödik, Tiszabögön és Kerekdombon még megfelelő, a külterületeken csak 
szórványos. A helyi cégek mellett egy COOP működik, míg a multi kereskedelmi cégek közül a 
Penny Market és a Spar található a településen. A helyi vásárlói szokások eltolódnak a heti 
kecskeméti bevásárlások felé, mert a bevásárló központokban nagyobb választékot talál a vevő, 
ráadásul olcsóbb árakon. 
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G=  KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS

H=  SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

I=  SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

J=  INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

K=  PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

L=  INGATLANÜGYLETEK

M=  SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

N=  ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ
TEVÉKENYSÉG
O=  KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM

P=  OKTATÁS

Q=  HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

R=  MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ

S=  EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
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Nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozás a településen a Méta Kereskedelmi Kft. (ital 
nagykereskedelem), valamint a TEMPEL Kft (mezőgazdasági gépek nagykereskedelme). Balla 
Imre e.v. mezőgazdasági gépkereskedéssel foglalkozik, gabonakereskedelemmel pedig a 
Kécske-Agrár Kft. 

Pénzügyi szolgáltatók a településen az OTP Bank, a Fókusz Takarékszövetkezet, a K&H Bank,  
a Harmonia Group Biztosítási Alkusz Kft., az OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ Zrt. Emellett 2 posta 
és 3 benzinkút van Tiszakécskén. 

A turizmus Kiskunmajsához hasonlóan jelentős gazdasági szegmens a településen, húzó 
ágazatnak számít elsősorban a „három víz” miatt – élő Tisza, holt Tisza és termálfürdők - de 
természetesen csak idényjelleggel. A szolgáltatások jelentős része a turizmusra 
támaszkodik. Tiszakécske Város Önkormányzata 88/2014 (VII.30.) számú határozata 
alapján, 2015. év elején kezdeményezte a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. 
(XII. 25.) EüM rendeletben foglaltak alapján Tiszakécske Szolnok-Lakitelek összekötő 
vasútvonaltól délre eső városrészének és a Kerekdombi üdülő körzet városrészeknek 
gyógyhellyé nyilvánítását a mellékletben szereplő térképnek megfelelően.  A gyógyhely-
minősítéshez kapcsolódó infrastruktúra (pl. ivócsarnok) és koncepció kialakítása még hiányzik. 
Problémát jelent továbbá, hogy a térségi turisztikai attrakciók, rendezvények nem 
összehangoltak, nem kapcsolódnak egymáshoz. A Tisza-parti üdülőterületen körülbelül 1200 db 
üdülőház található, ennek kb. 10 %-a eladó, sok közülük elhanyagolt állapotban van.  

A kereskedelmi-szolgáltató funkció a Tisza-parti üdülőterületen, valamint Kerekdombon 
koncentrálódik a termálfürdőknek köszönhetően. A Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő a 
következő gyógyszolgáltatásokat nyújtja: gyógyvizes medencefürdő, gyógyvizes kádfürdő, 
iszappakolás, szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs – tangentor, 
víz alatti csoportos gyógytorna, 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás. Emellett wellness 
szolgáltatások is elérhetők. A területen az utóbbi években folyamatos fejlesztésekre került sor. A 
Kerekdombi Termálfürdőben wellness és fitness szolgáltatások vehetők igénybe. 

Az önkormányzati nyilvántartás szerint 33 kereskedelmi szálláshely van Tiszakécskén, ebből 1 
db négycsillagos hotel (Barack Hotel&Spa****, 2 db panzió, 3 db camping, 5 db apartman, 1 db 
önkormányzati üdülőház és 21 db egyéb szálláshely. Ezzel összehasonlítva Kiskunmajsán nem 
működik szálloda, így magas színvonalú szálláshelyet nem tud a város biztosítani az odaérkező 
turistáknak. Kiskunmajsán a város és az üdülőfalu területén megközelítőleg 2 400 férőhely 
kapacitás van, melyek jellemzően üdülőházak valamint kemping férőhelyek; az üdülőházak 
kihasználtsága relatív alacsony, ugyanúgy, mint Tiszakécskén. Tiszakécskéhez hasonlóan 
Kiskunmajsán is folyamatban van a gyógyhellyé nyilvánítás, valamint ott egy regionális klaszter 
kialakítását tervezik más térségi fürdővárosokkal együtt, amely Tiszakécske számára is 
lehetőséget jelenthet a csatlakozásra. 

Vendéglátóipari szolgáltatásokat 10 étterem, 5 borozó/söröző, 2 cukrászda/kávézó/kávéház, 2 
büfé nyújt Tiszakécskén, időszakos jelleggel a szezonalitás miatt. Ezek közül állandó jelleggel 5-
6 db működik. 

A város főbb vonzerői közé tartozik a Kerekdombi termálfürdő, a Tisza-parti Gyógy- és 
Élményfürdő, a Szabad strand, a Tiszakécske-Tiszabög Kincsem Part, a helyi templomok, Gyalai 
Béla festőművész Műterem Galériája, a Református Kollégium Galéria, Kovács Miklós kékfestő 
mester műhelye, Böröczki Edit fazekas műhelye, Kristóf Márta mézeskalács-készítő műhelye. A 
meglévő vonzerők jelentős része fejlesztésre szorul állapota, vagy a turisztikai kiszolgáló 
létesítmények hiánya miatt. Országos természetvédelmi oltalom alatt áll az élő Tisza a Közép-
Tiszai Tájvédelmi Körzet részeként, valamint a Jászkarajenői puszták részeként a Gerje-sík. 
Turisztikai vonzerőt jelentenek még a helyi kulturális és sport rendezvények, a helyi sportolási 
lehetőségek. A településen kihasználható az élő és Holt-Tisza kialakult vízrendszere, a város jó 
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adottságokkal rendelkezik a gyógy-, vízi, természetjáró, lovas-, tanyasi, horgász-, vadász, 
kerékpáros turizmus számára. Hiányzik viszont a településen egy turisztikai információszolgáltató 
iroda, valamint egy turisztikai szakmai szervezet, amelynek tagjai ötleteikkel, tudásukkal segítik a 
városi PR tevékenységét és marketing munkáját. A helyi turisztikai attrakciók kialakításához 
szükség lenne egy turisztikai koncepcióra is a helyszín, arculat, időzítés kialakítása, 
összehangolása érdekében. 

Tiszakécskén az összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma 2013-ban 650 férőhely, a járási 
szállásférőhelyek 60,86%-a. Ez a szám 2009 óta folyamatosan nő, miközben a 
vendégéjszakák száma 2008 óta (18152) folyamatosan csökken a gazdasági válságnak 
köszönhetően, 2013-ban már csak 8537. A külföldi vendégéjszakák aránya a szálláshelyeken 
2013-ban 33,8 %, ami a megyei aránnyal azonos. A többi megyei járásközponthoz hasonlóan 
2011 óta lassan csökkenő a tendencia, miközben Magyarország egészén növekvő. 

18. ábra: Vendégforgalom alakulása Tiszakécskén 

 

Forrás: TEIR 

A vendégforgalom 2007 óta tendenciáját tekintve csökken (Kiskunmajsán szintén), 2013-ban 
2278 vendég járt a településen.  

Az elmúlt időszakban jelentős turizmusfejlesztésre önkormányzati forrásból nem került sor, eddig 
a helyi szabad strand területe bővült valamint az infrastruktúra karbantartására került sor. A 
magán forrást tekintve azonban az elmúlt 7-10 évben jelentős fejlesztések történtek, sor került a 
Kerekdombi Termálfürdő teljes felújítására és bővítésére, a Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő 
felújítására, bővítésére, valamint 2013-ban az ötven szobás négycsillagos Barack Hotel&Spa 
megépülésére. 

A településen az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat részben profitorientált vállalkozások 
egészítik ki, jelentős részük az önkormányzattól bérel ingatlant. A városban jelentős a fizetőképes 
kereslet ezekre a szolgáltatásokra.  
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1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, 

települést érintő fontosabb elképzelések 

Mint az 1.9.1 fejezetben említettük, a működő vállalkozások összetétele szempontjából a megyei 
átlagnál jelentősebb Tiszakécskén a mezőgazdaság szerepe, az ipar (gépgyártás) és építőipar 
jelenléte, míg a szolgáltatói szektor megyei átlaghoz mért jelentősége valamivel alacsonyabb, 
ugyanakkor a településen meghatározó. 

A helyi idegenforgalmi és iparűzési adó mértékét szemlélteti a következő ábra. 

19. ábra: Helyi idegenforgalmi és iparűzési adó mértéke 

 

Forrás: KSH 

Megemlítendő, hogy a KSH adatok eltérnek az önkormányzati adatszolgáltatás során kapott 
iparűzési adó mértékére vonatkozó adatoktól, az eltérés oka nem ismert. 

41. táblázat: Helyi iparűzési adó 

Év Helyi iparűzési adó (millió Ft) 

2007. 216,7 

2008. 187,8 

2009. 299,9 

2010. 400,9 

2011. 314,1 

2012. 400,6 

2013. 587,6 

2014. 693,7 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A helyi iparűzési adókat tekintve megállapítható, hogy 2008 és 2010 között fokozatos növekedés 
figyelhető meg, majd a 2011-es hullámvölgy után 2012-től az éves mértéke továbbra is 
folyamatosan növekszik, 2014-ben már 693,7 millió Ft. Ennek oka, hogy az elmúlt években 
jelentős növekedés volt gépgyártásban, autóelektronikai alkatrészek gyártásában. Jelentős 
visszaesés nem tapasztalható a településen. A hozzá hasonló Kiskunmajsán az ipari 
tevékenység kevésbé jelentős, ott a helyi iparűzési adó mértéke 2009 és 2014 között évente 
minimális eltéréseket mutat, 2014-ben 364 millió Ft. Tiszakécskén az idegenforgalmi adó mértéke 
viszont lassú növekedés után 2011-re jelentősen csökkent.  
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A településen az egyik legnagyobb foglalkoztató a helyi önkormányzat, az önkormányzatnál és 
intézményeinél 250 fő kerül foglalkoztatásra, ebből 35 fő a polgármesteri hivatalban. 

Domináns iparágnak számít foglalkoztatotti létszám és árbevétel alapján a gépgyártás és 
építőipar alágazat. A térség iparában jellemző a nehézipar, de megjelenik a könnyűipar, mint 
elektronikai, műszeripari összeszerelés. A legjelentősebb foglalkoztató az ANDRITZ Kft. (volt 
TIGÉP Kft), mely az önkormányzat után a legnagyobb munkáltató, gépgyártási és alkatrész 
gyártási, mezőgazdasági eszközgyártási tevékenységgel. Mezőgazdasági gépek, berendezések 
nagykereskedelmével foglalkozik a TEMPEL Kft, illetve az Orkán Kft. szemcseszóró 
berendezéseket, ipari porszívókat gyárt.  

Jelentős építőipari foglalkoztatók a Duna Csoport tagjai: a Duna Aszfalt Kft, VAKOND Kft., Hódút 
Freeway Kft, amelyek főleg út- és mélyépítéssel foglalkoznak, valamint a Vakond Via Kft., amely 
a csoport tagjaként gépészeti javítást, mélyépítési gépmunkát végez. 

A HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft. járműelektronikai alkatrészeket gyárt, az Armatech 
Erőműtechnika Kft. ipari gépek, berendezések javításával foglalkozik. Faipari (bútorgyártó) 
üzemet működtet a GREEN-WORLD Kft. a volt MEZŐGÉP telephelyen. 

Jelentős a Kécske-Agrár Kft. tevékenysége, amely a sárbogárdi Agro-ferax Kft-vel együtt 
(tulajdonosi kör azonos) szántóföldi növénytermesztéssel (gabona, takarmánynövények), 
állattartással, gabonakereskedelemmel foglalkozik. 

A HOLIMEX Kft. tisztított bélfeldolgozó (osztályozó, csomagoló) üzemet működtet a bögi út 
mellett, telephelye a Dózsa telepen található. 

A turisztikai szolgáltatások szempontjából foglalkoztatóként jelentős a Tisza-parti és a 
Kerekdombi termálfürdők, valamint a kapcsolódó szálláshelyek és vendéglátóipari egységek 
működése. 

Az elmúlt 7-10 évben az ANDRITZ Kft telephely bővítése, illetve korszerűsítése, a TEMPEL Kft. 
új telephely építése, a Hechinger Hungary Kft. telephely bővítése, korszerűsítése, az 50 szobás 
négycsillagos Barack Hotel építése volt a jelentősebb munkahelyteremtő beruházás. Emellett sor 
került a Kerekdombi Termálfürdő teljes felújítására és bővítésére, valamint a Tisza-parti Gyógy- 
és Élményfürdő felújítására, bővítésére, amely szintén munkahelyteremtéssel járt.  

Befektetési szempontból a város vonzerejét a szakiskolai képzés jelenti. Hátrányt jelent viszont 
ebből a szempontból a fő közlekedési út hiánya, valamint Kecskemét, Szolnok és 
Kiskunfélegyháza munkaerő elszívó hatása. A külföldi tőke jelenléte kiemelkedő a térséghez 
képest, Tiszakécskén belül is meghatározó, mivel Tiszakécske legnagyobb foglalkoztató cégei 
közül több külföldi tulajdonban van. Ezek a gépipari alkatrészgyártó vállalkozások export 
tevékenységet is végeznek, beszállítóként is tevékenykednek. A beszállítói hálózatok kiépülése 
nem jellemző a településen, a város többi vállalkozása nem nagyon képes rákapcsolódni a 
nagyobb cégek tevékenységére. Ugyanígy a városi vállalkozások nem tömörülnek klaszterekbe, 
illetve ilyeneknek nem tagjai. Helyi gazdasági érdekszövetségek sem jöttek még létre. 

A térségben nincs turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet.  Jelenleg az Arany 
János Művelődési Központban turisztikai adatbázis kialakításán dolgoznak. Igény merült fel egy 
turisztikai információkat szolgáltató, idegenforgalmi, településmarketing tevékenységet ellátó 
iroda kialakítása iránt. 
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42. táblázat: A város legfontosabb vállalkozásai  

Forrás: ceginformacio.creditreform.hu és önkormányzati adatszolgáltatás, 2015. 

A jelentősebb gazdasági célú támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

vállalkozás neve tevékenysége 
nettó 

árbevétel  
2013 (Ft) 

foglalkoztatotta
k száma 
(fő 2015) 

export 

ANDRITZ Kft Motor, turbina gyártása 
(kivéve: légi, közútijármű-
motor) 

9 851 997 000 472 igen 

Duna Aszfalt Kft út, autópálya építése 54 073 164 
000 

357  

HECHINGER 
HUNGARY Elektronikai 
Kft 

Járművillamossági, -
elektronikai készülékek 
gyártása 

985 592 000 300 igen 

Vakond Via Építő és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

út, autópálya építése 1 830 224 000 169  

VAKOND Út és 
Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

út, autópálya építése 4 572 055 000 1  

ORKÁN  Kft. levegőszűrő és 
granulátumszóró 
berendezések gyártása 

317 043 000 41 igen 

Armatech 
Erőműtechnika Kft. 

ipari gép, berendezés javítása 144 759 000 6  

HOLIMEX Termelő és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 294 756 000 30  

Kécske Agrár Kft Gabonaféle (kivéve: rizs), 
hüvelyes növény, olajos mag 
termesztése, takarmány-
előállítás, 
gabonakereskedelem 

414 343 000 9  

TEMPEL Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Mezőgazdasági gép, 
berendezés nagykereskedelme 

1 297 574 000 23  

TEMPEL-TECHNIK Kft. Mezőgazdasági gép, 
berendezés nagykereskedelme 

153 808 000 n.a  

KÉCSKEGÉP Kft. Egyéb speciális szaképítés 
m.n.s. 

74 358 000 12  

MÉTA Kft. Élelmiszer, ital, dohányáru 
vegyes nagykereskedelme 

1 814 427 000 32  

DÉP Trans Kft. közúti áruszállítás 551 610 000 21  

COMPAS AUTÓGÁZ 
Kft. 

n.a. 527 614 000 5  
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1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

 

A város, a Bács-Kiskun megyén keresztül haladó, Szolnok – Kiskunfélegyháza között lévő 4625 
számú összekötő főút két oldalán helyezkedik el. Belterületi útszakaszán található Tiszabög – 
Tiszakécske – Kerekdomb városrészek nagy forgalmi terhelést viselnek, mivel az összekötő 
főúton jelentős teher- és személygépjármű forgalom van.  

A város országos úthálózati sűrűség szempontjából kedvező helyzetben van, mivel az országos 
úthálózat vérkeringése a 4601 jelű (nagykőrösi), a 4615 jelű (jászkarajenői), a 4623 jelű 
(szentkirályi) és főként a 4625. jelű (Szolnok – Kiskunfélegyháza) összekötő utakkal több irányba 
be van kötve. A 44. számú Kecskemét – Békéscsabai főút pedig a város központjától mintegy 8 
km-re Lakitelek területén halad, melyhez a 4625 jelű úttal kapcsolódik.  

A jövőben tervezett M44-es Békéscsaba irányába Bács-Kiskun megyén áthaladó autóút 
legközelebb közvetlenül a tiszakécskei közigazgatási határ mellett Lakiteleken keresztül halad el.   

A 4625 jelű összekötő út egyik irányban Szolnok megyét, másik irányban pedig Bács-Kiskun 
megye déli részét (ezen keresztül kiemelten a Tiszántúlt a 44. számú főút igénybevételével, 
valamint Kecskemétet) köti be az országos úthálózatba. A 4623 jelű összekötő útnak pedig 
Kecskemét irányába való bekötéssel van kapcsolata. Ezen kívül ez az út fontos szerepet játszik a 
Kecskemét – Szolnok irányú forgalom lebonyolításában is. A 4623. jelű összekötő útra bekötő 
további összekötő utak (4601 jelű és 4615 jelű utak) pedig Pest megye irányában biztosítják a 
forgalom levezetését. A Magyar Közút Nonprofit Kft. Bács-Kiskun megyei országos 
mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig c. dokumentumában Tiszakécskét érintően a 
4601 sz. út Nagykőrös –Tiszakécske közti szakaszán 10,371 km hosszan, és a 4625 sz. út 
Tiszakécske-Lakitelek közötti szakaszán 12,198 km hosszan felújítás tervezett 2020-ig.  

A tiszainokai és a nagyrévi révhez vezető utak a Tiszán komppal és csónakkal történő átkeléssel 
a város és a két kistelepülés közötti elszigeteltséget csökkentik.  

Az országban elérhető legközelebbi repülőtér Budapesten található, amely közel 100 Km-re 
helyezkedik el a várostól.  

A város szélessávú internethálózattal van lefedve.  

Tiszakécske várost átszelő vasútvonal Kiskunfélegyháza – Lakitelek és másik irányban Szolnok 
felé biztosít kapcsolatot. Ezen kívül lakiteleki átszállással Kunszentmárton és Kecskemét felé van 
lehetőség további közlekedésre.  

Tiszakécske területén négy vasúti megállóhely van: 1 db Kerekdombon, 1 db Tiszakécskén és 2 
db Tiszabögön.  

A vasútvonal helye és a Tisza elhelyezkedése meghatározza a város területi fejlődési 
lehetőségét. Ennek ellenére közlekedési, áruszállítási és idegenforgalmi szempontból (Tisza 
melletti üdülőterületek) fontos szerepet tölt be a város közlekedésében. 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség  
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12. térkép: Tiszakécske város közlekedés földrajzi elhelyezkedése a stratégiai hálózatok és 
csomópontok feltüntetésével  

 

Forrás: TRENECON COWI Kft. 2015. 

 

A helyi Munkaügyi Kirendeltség által felkutatott, az álláskeresők számára felajánlható 
munkalehetőségeik kb. 90 %-a fizikai munkára vonatkozik, azon belül is nagyobb arányban 
betanított munkára. Az utóbbi időben kielégítetlenül maradtak a szakipari munkára vonatkozó 
munkaerőigények, ugyanis az idősebb korosztály sok esetben egészségi szempontból nem felel 
meg, a fiatalabb generáció pedig kevésbé választja a szakmunkás pályát (pl: kőműves, burkoló, 
festő, ács, szakács). Ugyanígy probléma Kiskunmajsán is, hogy helyben nincs az igényeknek 
megfelelő szakképzett munkaerő.   

2014 decemberében Tiszakécskén a munkavállalási korú népesség 7812 fő a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint, a munkanélküliség aránya 3,55 % (szemben a megyei 
6,34 %-kal). A munkanélküliség az előző évi 4,5 %-hoz képest csökkent a településen. A 2014 év 
végén nyilvántartott 277 álláskereső közül 119 férfi, 158 nő, Közülük alapfokú végzettséggel 83 
fő, középfokú végzettséggel 183 fő, felsőfokú végzettséggel 11 fő rendelkezik. Életkorukat 
tekintve 25 év alatti 52 fő, 25-54 év közötti 162 fő, 55 év feletti pedig 63 fő. A regisztrált, de 
ellátás nélküliek száma 190 fő, álláskeresési járadékban 38 fő részesül, nyugdíj előtti segélyen 
19 fő van, 30 fő pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatást kap az önkormányzattól. 

A településen folyó kutatás-fejlesztési tevékenységre vonatkozóan nem állnak adatok az 
önkormányzat rendelkezésére, kamarai információ szerint magán kutatóhellyel az ANDRITZ Kft. 
rendelkezik. A Széchenyi 2020 állami pályázati információs portál adatai szerint az elmúlt 
években technológiafejlesztés több helyi vállalkozásnál is történt (pl. Andritz Kft., Bruszt és Társa 
Bt., EUROMARK Kft., Fejedelmi Pékség Kft., Szabó Istvánné e.v.). Konkrét K+F tevékenységet, 
technológiai innovációt támogató pályázaton az Andritz Kft., az EUROMARK Kft. a Kécskei 
Tekervények Kft. (Moduláris fali dekorációs elemcsalád technológiai fejlesztése), és a MATPAD - 
Magyar Oktatásfejlesztési Kft. (MATPAD - moduláris matematikai készségfejlesztő eszköz 
technológiai fejlesztése) nyert támogatást. 

Munkaerő 
képzettsége  

K+F és innovációs 
láncok  
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1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

 

A város teljes lakásállománya 2013-ban 5340 db (a hasonló méretű Kiskunmajsán 5470 db). A 
lakásállomány 2001-hez képest 251 db-bal növekedett, ami 4,9 %-os bővülést jelent. A 2000-
2011 között épült lakások aránya a 2011. évi lakásállomány %-ában: 3,3 %, szemben a megyei 
5,3 %-kal. Fenntartott önkormányzati lakásbérlemények száma 2012-ben 94 db, 2014 év végén 
86 db.  

20. ábra: A lakások és lakott üdülők kormegoszlása 

 

Forrás: KSH 2011. 

Paneles lakásépítés nem történt Tiszakécskén, a város alapvetően hagyományos beépítésű. Az 
önkormányzati bérlakás állomány jellemzőit az 1.10.5. fejezetben tárgyaljuk.  

A városban az elöregedő népesség és az elvándorlás miatt kb. 150 db eladatlan, üresen álló ház 
található, ezek szétszórtan helyezkednek el a városban. A külterületen élők aránya magas, a 
KSH 2012. január 1.-i adatszolgáltatása szerint 878 lakás található külterületen, ez a belterületi 
lakások 23,7%-a. 

43. táblázat: Ingatlanárak 

 

Forrás: Ingatlanadattár 

Az önkormányzati információk szerint a helyi lakáspiacot jelenleg a túlkínálat jellemzi. Az 
önkormányzat 2013-ban 4 db építési engedélyt és 1 db használatbavételi engedélyt adott ki. 
2014-ben a kiadott építési engedélyek száma változatlanul 4 volt, míg használatbavételit 3 db-ot 
adtak ki. 
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A lakhatást segítő támogatások közül a következők vehetők igénybe: lakásfenntartási támogatás, 
lakásfelújítási kölcsön, valamint adósságkezelési szolgáltatás. Az önkormányzathoz forduló , 
lakásfenntartási támogatást igénybe vevők közül, elsősorban a közüzemi számláik miatt igénylik 
ezt a fajta szolgáltatást, illetve a téli időszakban a fával való tüzelés megoldásában jelent ez a 
fajta támogatás komoly segítséget a számukra. Az önkormányzat a kamatmentes kölcsön 
formájában nyújt lakáscélú támogatást a 3/2003. (II.8..) sz. önkormányzati rendelet szerint 
lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, családi ház bővítéséhez, emelet és tetőtér-beépítéshez, lakás-
felújításhoz, komfort nélküli lakás komfortosításához, méltányosságból egyéb épület lakáscéljára 
lakhatóvá tételére és igénybevételére vagy pénzintézetnél – lakáscéljára – felvett kölcsön 
kifizetésére. 

Nagyobb, több lakásos beruházásokra a közelmúltban nem került sor, piaci alapú önkormányzati 
bérlakások kiépítésére 2002-ben (10 lakásos) és 2003-ban (39 lakásos) került sor. 2006-ban 35 
lakásos ház épült, a többivel együtt mind a városközpontban. 

Az önkormányzati szociális bérlakások havi bérleti díja a komfortfokozat függvényében változik. 

44. táblázat: Szociális bérlakások havi bérleti díja 

Lakástípus  Bérleti díj (Ft/m2 + ÁFA) 

Összkomfortos lakás 310 

Komfortos lakás 280 

Félkomfortos lakás 150 

Komfort nélküli lakás 100 

Szükséglakás 50 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 2015. 

A piaci alapú bérlakásoknál a bérleti díj emelkedik az építés óta letelt időszak hivatalos 
inflációjának mértékével. 

1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés 

eszköz és intézményrendszere  

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 

Tiszakécske város önkormányzatának 2012 és 2013 éves költségvetésének költségvetési 
főösszege 688 033 000 Ft, illetve 474 525 000 Ft. Az önkormányzat 2012. évi bevétele 4 307 582 
eFt, kiadása 4 466 503 eFt volt, így 158 921 eFt hiány keletkezett, amely fedezetére előző évi 
előirányzat-maradványt, pénzmaradványt és vállalkozási maradványt vett igénybe, valamint 
értékpapírt értékesített. 2013. évben 2 128 979 eFt bevétele, 2 324 448 eFt kiadása volt az 
önkormányzatnak, 602 905 e Ft hiány keletkezett, amelyek fedezetére előző évi előirányzat-
maradványt, pénzmaradványt és vállalkozási maradványt vett igénybe. Az önkormányzat 
likviditása megfelelően alakult. 

Tiszakécske fő önkormányzati bevételi forrásai 2012-ben: 

működési bevételek (194 403 ezer Ft), intézmény-finanszírozás (1 008 712 ezer Ft), 
önkormányzatok sajátos bevételei (810 903 ezer Ft), működési támogatások (561 599 ezer Ft), 
felhalmozási bevételek (406 350 ezer Ft), egyéb működési bevétel (322 544 ezer Ft), 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 756 ezer Ft), alulfinanszírozás (172 652 ezer Ft), 
előző évi pénzmaradvány (772 400 Ft). Az önkormányzat 2013. évi bevétele összesen 4 262 319 
ezer Ft-ra tehető. 

Költségvetés  
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Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi módosított pénzmaradványa 973.948 eFt, az 
előző évi pénzmaradvány fel nem használt összege 254.654 ezer forint, így a felhasználható 
pénzmaradvány 1.228.602 ezer forint. A pénzmaradvány a következő intézmények között került 
felosztásra: városi óvodák, bölcsődék, Arany János Művelődési Központ és Könyvtár, 
Polgármesteri Hivatal, Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ, 
Városgondnokság.  

2013. évi költségvetési rendeletben forrásként tervezett pénzmaradvány 1.103.114 ezer Ft 

Az önkormányzati kiadások legjelentősebb tételét a működési kiadások jelentették. Összetétele: 

intézmény-finanszírozás 1.008.712 eFt , személyi juttatás + járulék 682.085 eFt, dologi kiadások 
584.489 eFt, ellátottak juttatásai 1.196 eFt, célfeladatok 210.216 eFt, szociális feladatok 72.983 
eFt, szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcsolatos kiadások 0 eFt, működési célú támogatások 
163.232 eFt.  

A felhalmozási kiadások összetétele: felújítási, felhalmozási kiadások 480.217 eFt, felhalmozási 
célú pénzeszköz átadás 45.869 eFt, pénzügyi befektetések kiadásai 403.006 eFt, lakásépítési és 
vásárlási szociális kölcsön 8.984 eFt. 

Az önkormányzat nem bocsátott ki kötvényt, és hitelt sem vett fel. Adósságkonszolidációra nem 
került sor. 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 17/2014. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet, meghatározza az 
önkormányzati vagyon csoportosítását, rendelkezik a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról, hatáskörökről. Tartalmazza a vagyon hasznosításának, értékesítésének módját, a 
pályáztatás feltételeit. A forgalomképes üzleti vagyonnal a Képviselő- testület – 17/2014. 
(VIII.01.) Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározott keretek között – szabadon 
rendelkezik. 

Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései, és az éves költségvetési 
rendelet határozza meg. 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 

A hasznosítás formái: 

 a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló 
9/2005.(IV.29.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban 
foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős 
módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban 
beruházási, fejlesztési kiadások fedezetéül szolgál. 

 használatba adása, bérbeadása 

A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása során a lakásokról és helyiségekről szóló 
4/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet alapján kell eljárni. 

A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig 
legyen kihasználatlan állapotban. 

Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások 
letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával 

Vagyongazdálkodás  
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Az önkormányzat törzsvagyonát tekintve az adatok szerint 2005 és 2014 között 82 %-os 
növekedés ment végbe, míg az üzleti vagyon 37,4%-kal csökkent. A vagyon legjelentősebb 
tételeit a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre átadott eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök 
jelentik. 

45. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása (2005.-2014.) 

Év Törzsvagyon (eFt) Üzleti vagyon ( eFt) 
Kötvény és 

hitelállomány (eFt) 

2005 2696826 1698525 0 

2006 2772451 1699271 0 

2007 2792885 1772467 0 

2008 2903705 1843371 0 

2009 2859775 2253690 0 

2010 2886571 2301504 0 

2011 3024792 2348119 0 

2012 3173429 4103361 0 

2013 3468733 4585445 0 

2014 4912661 1063843 0 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 2015 

A nemzeti vagyon forgalomképtelen körébe tartoznak a köztéri szobrok, a helyi közutak, a 
köztemető és építményei, a folyékony kommunális hulladéktelep, a holtág és a töltés, 2013-ban 
összesen 936 050 eFt értékben. A korlátozottan forgalomképes körbe tartoznak a közművek, a 
képviselőtestület és szervei elhelyezésére szolgáló épület, az intézmények, a csapadék- és 
szennyvízcsatorna, egyéb építmények, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek, 2013-ban 
összesen 2 532 683 eFt értékben. 

Az üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, beruházások, 
befektetett pénzügyi eszközök, készletek (élelmiszerek), követelések, értékpapírok, 
pénzeszközök értéke 2013-ban összesen 4 585 445 eFt. 

Az önkormányzati tulajdonú, illetve irányítású társasági részesedéseket a következő táblázat 
tartalmazza. 

46. táblázat: Részesedések állománya  

Részesedés megnevezése (eFt) 2012 2013  

Bácsvíz Zrt. 234 732 234 732 

Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ (törzsbetét) 110 110 

Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (törzsbetét) 30 30 

Tiszakécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  2 000 

Összesen: 234 872 236 872 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 2015. 

Hosszú távú vagyongazdálkodási elvek: 

 Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 
működési stabilitás biztosítása érdekében. 

 Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak való megfelelés, az 
energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban 
pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. 
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 A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem előtt 
kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 

 A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. 

 Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására 
kell törekedni. 

 Minden önkormányzati intézmény vonatkozásában törekedni kell az energiahatékonyság, 
valamint az energiatakarékosság növelésére. 

Tiszakécske Város 2014-2019. évekre szóló gazdasági programja a választási ciklusra szól, de 
figyelembe veszi az azt meghaladó időtartományt is és az időszakot, amely megmutatja az 
önkormányzati döntések irányát. 

Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy megkeresse, felkutassa azokat a fejlesztési pontokat, 
amelyek elérhetőek, finanszírozhatóak és amelyek a település számára a fejlődést, megújulást, 
megszépülést, az élet minőségének javulását biztosítják az itt élők számára.  

Minden lehetőséget ki kell használni annak érdekében, hogy a biztonságos működés 
megmaradjon, a fejlesztésekre fordítható források maximálisan ki legyenek használva. Előnyben 
kell részesíteni azokat a projekteket, amelyek a város fenntartható fejlődését segítik elő. A 
lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek 
forrásteremtő együttműködésben valósulnak meg, különösen értékesek azok a programok, 
amelyek a magán és közszféra érdekegyesítése során jönnek létre.  

Különös figyelmet kell fordítani és ki kell használni a város vasútjától délre eső és a teljes 
kerekdombi üdülőterületet magába foglaló gyógyhellyé nyilvánítás lehetőségeit, beleértve a 
természet adta adottságokat is. Egyensúlyra kell törekedni a működés, fejlesztés és a különböző 
programok tekintetében. A városszerkezet alakításában különös gonddal kell ügyelni a 
munkahelyek megtartására, új munkahelyek létesítésének támogatására, hiszen ezek adnak 
alapot a migráció (elvándorlások) megfékezésére, a fiatalok letelepedésére. 

Működés fő alapelve: 

Alapvető általános feladat, az Mötv. és a jogszabályokból adódó feladatok betartása, ezen 
feladatokon túl a város társadalmi, gazdasági fejlődésének elősegítése. Az önkormányzat 
együttműködik a város polgáraival, a városban működő társadalmi és civil szervezetekkel jó 
partneri kapcsolatokra, széleskörű együttműködésre törekszik 

Pénzügy, adópolitika:  

Cél az önkormányzat kötelező feladatainak folyamatos ellátása, intézményei üzemeltetési 
feltételeinek biztosítása, a központilag teljes körűen le nem finanszírozott rész fedezetének 
önkormányzati forrásokból történő megteremtése, még annak az árán is, hogy a felújítási és 
fejlesztési elképzeléseket önmérsékletet tanúsítva valósítja meg. Cél az eladósodás elkerülése, 
így az intézmények gazdaságos működtetése. A helyi adópolitikánál azt kell szem előtt tartani, 
hogy az a lakosság átlagosnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező rétegét ne hozza 
lényegesen nehezebb helyzetbe, ezért a helyi adók körét és mértékét a reáljövedelmek 
növekedésének figyelembevételével, csak addig a mértékig szabad növelni. Az önkormányzat 
célja a helyi adók következetes beszedése. A lehető legteljesebb mértékben ki kell használni a 
regionális és Uniós pályázati lehetőségeket, ennek érdekében biztosítani kell az éves 
költségvetés keretein belül a pályázatokhoz szükséges saját erőt. 

Vagyongazdálkodás keretén belül legfontosabb cél az intézmények használatában lévő vagyon 
és az egyéb célú vagyontárgyak, vagyonértékű jogok leghatékonyabb hasznosítása. 

Gazdasági Program  
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1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

Tiszakécske városban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a Képviselő-testület 
rendelkezik. A képviselő-testület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt 
többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű 
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli 
fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A képviselő-testület döntéseinek 
előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület különböző bizottságai (Pénzügyi, 
Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, Vagyonnyilatkozatot-kezelő és 
Összeférhetetlenségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Szociális, Egészségügyi, 
Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság). 

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Osztályának feladata (vagyongazdálkodás, építési engedélyezési eljárás, pályázatok, 
beruházások). 

21. ábra: Polgármesteri Hivatal szervezeti ábra 

 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az elmúlt években az önkormányzat csak néhány gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket 
hajtott végre.  

A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között szerepel, hogy előkészítés alatt a 
gazdasági területek kijelölése, valamint ipari park létesítése. A mellékletben szereplő térképen 

Közvetlen eszközök  
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látható a lehetséges ipari parki terület. A létesítés 2018-ban tervezett a pályázati lehetőségek 
függvényében. 

A helyi gazdasági szervezetek, vállalkozások együttműködési, beruházási szándékai, a 
befektetők vonzása fokozható helyi kedvezmények felkínálásával: 

  kedvezményes árú önkormányzati tulajdonú telekbiztosítás  

  adókedvezmények, az iparűzési adó meghatározott idejű mérséklése vagy elengedése az 
ingatlanadó mérséklésével (megfelelve az uniós és hazai adószabályoknak) új 
munkahelyteremtő beruházások esetén,  

 a fejlesztési területeken működő vállalkozásoknak tartós bérletre tett ajánlat az 
önkormányzat részéről. 

Az önkormányzat közvetett gazdaságfejlesztő eszközöket csekély mértékben alkalmaz, 
kapcsolatot tart a megyei, országos gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezetekkel (pl. a megyei 
kamarákkal). Fontos lenne a településrendezési szabályozás gazdasági, idegenforgalmi 
szempontoknak megfelelő kialakítása, módosítása (pl. művelési ág megváltoztatása szükség 
esetén). 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

2014-ben az önkormányzat átlagosan 70 fő, maximum 110 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. 
A program 2010. évi elindulása óta a közfoglalkoztatottak száma ingadozott.  
 

47. táblázat: Közfoglalkoztatási adatok 

Év 
Közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma (fő) 

Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település 
aktív korú lakosságához képest (%) 

2010 141 1,79 

2011 86 1,09 

2012 98 1,24 

2013 67 0,91 

Forrás: Helyi esélyegyenlőségi program, KSH 

Tiszakécske városban az aktív korú lakosságához képest nagyon kis arányt képvisel a 
közfoglalkoztatás. Ez a foglalkoztatási forma eddig nem tudta pótolni a hiányzó 
munkalehetőségeket. A közfoglalkoztatottak létszámát meghatározza a központi keret száma is, 
amelyre az önkormányzat évente kap lehetőséget. A közfoglalkoztatás szervezésében a helyi 
önkormányzat, a Városgondnokság, valamint a Járási Munkaügyi Központ Kirendeltség vesz 
részt. A közfoglalkoztatottak közterület fenntartását, földutak karbantartását, intézmények 
karbantartását végzik, városüzemeltetési feladatokat látnak el. A legsikeresebb a foglalkoztatás a 
közterület-fenntartás, épületfenntartás, épületek építése területeken, sikertelen foglalkoztatás 
nem volt. A sikeresség oka, hogy a foglalkoztatáshoz szükséges feladatokra az önkormányzat 
pénzügyi fedezettel rendelkezik és tervszerű a foglalkoztatás. A foglalkoztatáshoz való 
hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői Tiszakécskén nem teljesen 
megfelelőek, a helyi feladatokat ellátó távolsági buszközlekedés nem elégíti ki az igényeket. 

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás 

Az önkormányzat a városközpontban 2002-ben 10-lakásos, 2003-ban 39 lakásos piaci alapú 
önkormányzati bérlakást, 2006-ban 35 lakást alakított ki. A KSH statisztikák szerint az 
önkormányzati lakásbérlemények száma 2008-2009-ben 95 db, 2010-2012 között pedig 94 db. 
Ezt követően az önkormányzati bérlakás állománya 2014-re 86 db-ra csökkent, mivel 1 db 

Közvetett eszközök  

Bérlakás állomány  
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bérlakást eladtak, 7 pedig lebontásra került a Polgármesteri Hivatal bővítése érdekében. Ez 
2012-höz képest 8,5 %-os csökkenést jelent. 

Az önkormányzat 2014 végén 47 db szociális alapú bérlakással és 39 db piaci alapú bérlakással 
rendelkezik. A szociális bérlakások elszórtan helyezkednek el a városban (28 db városközponti, 
12 db elszórtan a városban, 7 db a külterületen, utóbbiak félkomfortos vagy komfort nélküli 
lakások). A piaci alapú 39 összkomfortos társasházi bérlakás egy épületben a városközpontban 
található. A bérlakások 15 %-a családi házakban, 85 %-a társasházban található. A szociális 
bérlakások komfortfokozata: 47,7 % összkomfortos, 43 % komfortos 9,3 % komfort nélküli 
szükséglakás. A piaci alapú bérlakások mind összkomfortosak. 

A bérlakásokra vonatkozó 4/2006. (III.31.) sz. önkormányzati rendelet szerint a kérelem 
benyújtását követően a Pénzügyi és Vagyonhasznosító Bizottság a megüresedő lakásra 
javaslatot tesz a szociális helyzet és egyéb jogcím alapján a lakásra jogosult bérlő kiválasztására. 

A lakásbérleti szerződést – ha jogszabály, vagy a képviselő-testület másként nem rendelkezik -, 
csak határozott időre, legfeljebb 5 évre lehet megkötni. 

A szociális bérlakások kihasználtsága 83 %-os (38 db), mivel 8 db lakás felújításra szorul A 
központban levő szociális bérlakások felújítása, korszerűsítése tervezett.  

A szociális lakások iránt benyújtott kérelmek száma a következőképp alakult az elmúlt években: 

48. táblázat: Szociális lakások iránt benyújtott kérelmek száma 

Év Kérelmek száma (db) 

2009 24 

2010 14 

2011 2 

2012 2 

2013 4 

2014 2 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Jelenleg összesen 48 db kérelem van várólistán. 

A 39 db piaci alapú bérlakás kihasználtsága 100 %-os. A közeljövőben ezek tetőszerkezetének 
felújítása tervezett. A bérlakás igénylés menete: a Pénzügyi és Vagyonhasznosító Bizottság a 
megüresedő lakásra vonatkozóan pályázati eljárást folytat le. Pályázati eljárás során lakás bérbe 
adható bármely természetes személynek. A bérleti szerződés határozott időre, 5 évre lehet 
megkötni.  

A mélyszegénységben élők és a romák lakáskörülményeiről elmondható, hogy a 40 m2, illetve ez 
alatti lakások 33%-ot, a 40-70 m2 közöttiek 40%-ot, a 71-100 m2 közöttiek 23%-ot, és 100 m2 
fölöttiek 5%-ot tesznek ki a lakásállományukból. A lakások átlagos alapterülete: 57,8 m2. A 
lakások mérete tehát nem túl nagy, az egy főre jutó élettér kevés, a zsúfoltság gyakran nagy 
ezeknél a családoknál. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a szociálisan rászoruló, 
bérlakásaikban élő családok lakókörnyezeti rendezettségére. Amennyiben ezen családok 
lakóingatlanának állapota jelentősen megromlik és anyagi helyeztük nem fedezi a teljes felújítást, 
illetve javítást, az önkormányzat egyéb ellátásokkal és támogatásokkal segíti őket. 

A helyi esélyegyenlőségi program készítésekor a roma családok 70%-a tulajdonosként élt 
otthonában. Bérlőként 5%, önkormányzati lakás bérlőjeként 7,5%, szívességi lakáshasználóként 
(nem fizet bérleti díjat) 10%, egyéb jogcímen 7,5% élt a megkérdezett családok közül. 

A városban egyéb önkormányzati bérlemények száma 35 db, ebből 18 db orvosi rendelő 
(átlagosan 20 m2-esek, összközműves), 1 db gyógyszertár (ök. 222 m2), 2 db üzlethelyiség  (ök. 

Egyéb bérlemények 
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20 m2), 4 db iroda (40-72 m2 ök.), 1 db üzem, iroda, raktár (betonkeverő üzem, 600 m2), 1 db 
üzem (varroda, 300 m2), 6 db piactéri üzlet (félkomfort, 15 m2/db), 1 db Húsbolt (67 m2 
félkomfort), 1  db italbolt 110 m2 (félkomfort). A bérlemények a központi belterületen 
helyezkednek el, kivéve az italboltot, mely Tiszabögön található. 

1.10.6 Intézményfenntartás 

Önkormányzat által fenntartott intézmények: 

 Polgármesteri Hivatal  

A Polgármesteri Hivatalban 2013. január 1. napjától 2 osztály, a hatósági (hatósági és szervezési 
osztály összevonásával), valamint a gazdálkodási osztály működik. A hivatalban a polgármester 
irányításával és a jegyző vezetésével 32 ügyintéző dolgozik, közülük I. besorolási osztályú 
(felsőfokú végzettségű) 13 fő, II. besorolási osztályú (középfokú végzettségű) 15 fő, 2 fő pedig 
ügykezelő, illetve 2 fő technikai alkalmazott.. A Polgármesteri Hivatal főépülete – a közelmúltban 
– kívül-belül teljesen felújításra került, a dolgozók jó munkakörülmények között dolgozhatnak. A 
hivatal informatikai ellátása jó, az informatikai programokat (szoftvereket) időnként frissíteni 
szükséges. 

 Városi Óvodák és Bölcsőde  

Az Óvoda 5 telephelyen működik, ezek a Béke utcai óvoda (4 csoport, 100 férőhely), az Erkel-
fasori Óvoda (4 csoport, 100 férőhely), az Arany János utcai Óvoda (4 csoport, 85 férőhely), a 
Templom téri Óvoda (2 csoport, 75 férőhely) és az Újbögi Óvoda (2 csoport 50 férőhely). A 
Bölcsőde a Kossuth utcában működik 26 férőhellyel, 2 csoporttal integráltan az Óvodával, de 
szakmailag különállóan. A bölcsődei kapacitás 100 %-ban kihasznált, igény mutatkozik új 
bölcsőde építésére. Helyhiány miatt elutasított gyermek nincs az óvodákban. A gyermekek 
folyamatos felvétele, illetve egyéb ok (pl. elköltözés) miatt a létszám változik. Az engedélyezett 
dolgozói létszám az óvodákban: 47 fő (30 óvodapedagógus, 16 dajka, 1 óvodatitkár). Az óvodák 
felszereltsége esztétikus, korszerű, az udvari eszközök folyamatos felújítást igényelnek. A Béke 
utcai óvoda felújításra szorul.  
 

 Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 

Az ESZI házi segítségnyújtás ellátotti létszáma 45 fő, nincs várakozó. Foglalkoztatottak száma 7 
fő. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelyezett készülékek száma 50 db, 1 fő várakozó. 
7 fő gondozó látja el őket. Nappali ellátás (Idősek klubja) létszáma 8 fő, 1 fő gondozó. 2015-ben 
tervezett a Fogyatékosok nappali ellátásának beindítása, melynek személyi és tárgyi feltételei 
adottak. Szociális étkeztetésnél ellátottak száma 58 fő, várakozó nincs (kapacitás 70 fő). 
Szakmai létszám itt 3 fő. A Családsegítési Szolgáltatás esetén 3 teljes és egy fél munkaidős 
foglalkoztatott, a Gyermekjóléti Szolgáltatás esetén 3 teljes és egy fél munkaidős foglalkoztatott 
dolgozik. Idősek otthona ellátás egy telephelyen működik, 42 fő ellátottal, a várakozók száma 15 
fő. Szakmai létszám itt 20 fő. Egészségügyi Központ 17 fő alkalmazott, éves betegforgalom házi 
és gyermekorvosi ellátásban 93 497, fogorvosi ellátásban 9375 fő. Szakrendeléseken ellátottak 
száma 41664 fő. Védőnők éves betegforgalma 3514 fő. 

 Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár  

A Művelődési Központhoz tartozik az Ókécskei Közösségi Ház működtetése is. Engedélyezett 
dolgozói létszám 11,5 fő. 2014-ben a Művelődési Központ és Közösségi Ház éves látogatottsága 
54 251 fő, a könyvtáré 23 112 fő. 

 Városgondnokság 

Bemutatása az 1.11 fejezetben található. 

Önkormányzati 
fenntartás  
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A fentieken kívül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik a 
Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola.  

49. táblázat: Az önkormányzati intézmények költségei (e Ft) 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 2013. 

Az önkormányzati zárszámadások szerint az önkormányzati működési kiadások közül 1.487.240 
e Ft jutott intézmény-finanszírozásra 2012-ben, ez az összeg 2013-ban1.008.712 e Ft-ra 
csökkent 

Az önkormányzati fenntartású intézmények jelentősebb fejlesztéseit tartalmazó táblázat a 
mellékletben található.  

50. táblázat: Önkormányzati működtetésű intézmények (2015) 

Önkormányzati működtetésű 
intézmény neve  

beavatkozási szükségletek 

Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítés, bővítés  

Városi Óvodák és Bölcsőde Béke utcai óvoda felújítása szükséges.  
Új bölcsőde vagy alternatív megoldások (pl. családi napközi) 
létesítése szükséges 
Akadálymentesítés 

Egészségügyi Központ Nyílászárócsere, akadálymentesítés, új lift építése halaszthatatlan, 
gyermekrészleg tetőfelújítás, lámpacsere, háziorvosi rendelők 
felújítása 

Egyesített Szociális Intézmény  Szociális otthon bővítése 

Arany János Művelődési 
Központ és Városi Könyvtár 
(Ókécskei Közösségi Ház is ide 
tartozik) 

Kiscsoportos termek kialakítása szükséges 
A könyvtár rész bővítése  
Belső felújítás 
Légkondicionálás kialakítása. 
Akadálymentesítés 
Fűtéskorszerűsítés a Művelődési Központban 

Móricz Zsigmond Általános 
Iskola, Gimnázium, Szakképző 
Iskola, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola (csak a 
működtetés) 

Alsó, felső tagozat felújítása 
Gimnázium felújítása, 
Kollégium felújítása 
Eltérő tantervű tagiskola felújítása 
Szakképző iskola bővítése, ide kerékpártároló építése 
Tanműhely felújítása 
Alapfokú Művészeti Iskola felújítása 
Akadálymentesítés 
Légkondicionálás 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 2015. 

 

2013 
Működési 
bevételek 

(e Ft) 

Felhalmozási 
és tőkejellegű 
bevételek (e 
Ft) 

Működési 
kiadások 

(e Ft) 

Felhalmozási 
kiadások 

(e Ft) 

Polgármesteri Hivatal 400 731 0 301 145 1 829 

Városgondnokság 362 047 0 233 775 70 152 

Egyesített Szociális Intézmény 154 950 0 133 101 1 542 

Egészségügyi Központ 106 647 0 106 062 585 

Városi Óvodák és Bölcsőde 386 446 0 385 433 1 481 

Arany János Művelődési 
Központ és Könyvtár 

87 189 0 77 057 4710 
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A településen a XVIII. századtól folyik egyházi oktatás, a XIX. században épült a Református 
Egyház fenntartásában működő jelenlegi iskola, amely az államosítás után 1993-tól újra egyházi 
fenntartásban működik Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma néven. A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-
jétől az önkormányzati köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, 
valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket (147,12 fő foglalkoztatotti létszámot, 
folyamatban levő projekteket is) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át, ugyanakkor 
a működtetés (a szakképző iskola kivételével) továbbra is az önkormányzatnál maradt, amely az 
ingatlanok, eszközök ingyenes használati jogát biztosítja a KLIK számára. A fenntartásra 
átadásra került köznevelési intézmény a Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti és Pedagógiai Szakszolgálat. 

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. Egyrészt a város pályázati forrásból az elmúlt 
időszakban számos energetikai felújítást (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés) 
hajtott végre az intézményeiben a mellékletként csatolt táblázatban szereplő adatok szerint,, 
másrészt megújuló energiaforrásokat alkalmaz bizonyos intézményeknél.  

A települési energiaellátás 3 formája: 

 Villamos energia. A város villanyhálózatának hossza 285 km. A fogyasztásba bekapcsolt 
lakások száma 4 703 db, üzletek száma 221 db. A közvilágítás a városban megfelelő. A 
fogyasztók villamos energia ellátását a 4623 jelű út mellett lévő, E.ON tulajdonú 120/20 kV-
os, 16 MVA teljesítményű alállomás biztosítja. Tiszakécskén egy villamos energia szolgáltató 
működik, az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 

 Földgáz. A gázfelhasználás és az ellátottság növekedése együttesen hozzájárult a lakossági 
fűtésből eredő légszennyezők kibocsátásának jelentős mérséklődéséhez, a levegőminőség 
kedvezőbb alakulásához. Kiépített gázhálózat 87 km gerincvezetékére bekapcsolt 
fogyasztók száma 4827. A települési gázszolgáltató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 

 Termálvíz-szolgáltató¨Tiszakécske Város Önkormányzata a saját intézmények tekintetében. 

A Sportliget öltözőinél, a Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Felső tagozatában és Gimnáziumban, az Erkel fasori 
Óvodában és a Rákóczi úti diákotthonban termálvizes fűtést alakítottak ki, az Egyesített Szociális 
Intézmény Vörösmarty úti épületében és az Egészségügyi Központban napkollektoros melegvíz-
ellátást alkalmaznak. A napenergiával történő áramtermelés fejlesztése folyamatban van. Az 
önkormányzat az önkormányzati lakásokban és egyéb intézményekben, így a Művelődési 
Házban, az Egészségügyi Központban, a Családsegítő Szolgálatnál, a könyvtárban is termálfűtés 
kialakítását tervezi.  

Az önkormányzati közintézményekben, közterületeken a következő energia megtakarítást 
eredményező beavatkozások történtek:  

 Közvilágításban kompakt fénycsövek beépítése a közvilágítási hálózaton,  

 Fűtéskorszerűsítés (modernizálás, hőcserélők beépítése), épületek hőszigetelése (falak, 
hőszigetelő nyílászárók). 

A város 2007-2014 között megvalósított energiahatékonysági fejlesztéseit az 1. számú melléklet 
táblázata tartalmazza. 

Önkormányzat – 
KLIK – egyházak 
viszonya az 
intézményfenntartás
ban  

Megújuló 
energiaforrások 
hasznosítása  
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1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások  

A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi 
önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: 
köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb 
értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság, 
vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek 
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és 
fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben 
definiáltak mellett például: hó- és síkosságmentesítési feladatok , szúnyoggyérítés, köztisztaság, 
hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, 
utcanév-táblák kihelyezése ,külterületi ingatlanok gyommentesítése stb.). 

Az önkormányzat a településüzemeltetési feladatokat összetettségük miatt az Önkormányzat 
Városgondnoksága és egy, az önkormányzat többségi tulajdonában álló vállalkozás (Tiszakécske 
Város Városüzemeltetési Nonprofit Kft.) mellett több közszolgáltatóként megbízott cégen 
keresztül látja el. A települési üzemeltető cégek: 

 Közútkezelő, városüzemeltetés:  

 Országos közutak tekintetében: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatósága (6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.) 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogelődjét a Magyar Közút Kht.-t, mely a 19 megye 
közútkezelésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében jött létre. A társaság, mint 
zártkörű részvénytársaság 2009.04.01. napjától kezdte meg működését, majd 2013.11.01-től 
a Kormány 1600/2013. (IX.3.) határozatának értelmében átvette az Állami Autópálya Kezelő 
Zrt. közútkezelői tevékenységét. 

 Helyi: Tiszakécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

Tiszakécske Város Önkormányzatának Városgondnoksága (saját intézmény, 6060 
Tiszakécske, Fő út 32.) városüzemeltetési feladatokat lát el (pl., hó, síkosságmentesítés, 
köztisztaság, csapadékcsatornák karbantartása, gyommentesítés, stb.). 

A belterületi utak és a közterületek tisztítása kézi és gépi erővel történik. A város köztisztasági 
helyzete gyakori lakossági észrevételek tárgya, ezért az utak, terek, parkok, játszóterek 
rendszeres takarítása, a megfelelő számú gyűjtőedények kihelyezése és üríttetése 
alapvetően javíthatja a lakosok komfort- és közérzetét, elősegítheti a város tisztántartását. 

 Villamos energia szolgáltató: 

 E.ON Energiaszolgáltató Kft.   (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8.) 

Az E.ON Hungária Zrt. 2007. május 14-én alapította az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-t. az 
E.ON csoporthoz tartozó áram- és gázszolgáltató társaságok közüzemi szolgáltatói 
tevékenységeinek elvégzésére. 2013. december 31-én az E.ON Energiaszolgáltató Kft.  
szétvált két önálló korlátolt felelősségű társaságra. A kiválással létrejött E.ON 
Energiakereskedelmi Kft. átvette a versenypiaci áram és gáz kereskedelmi tevékenységet az 
E.ON csoporton belül.  A szétválás eredményeként 2014. január 1-től az E.ON 
Energiaszolgáltató Kft. feladata az E.ON csoporton belül az egyetemes szolgáltatási körben 
vételező  ügyfelek ellátása 

 Gázszolgáltató: 
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 GDF Suez Energia Magyarország Zrt (6724 Szeged, Pulcz u. 44.) 

2010. június 1-től a GDF SUEZ energia ágazatának magyarországi leányvállalatai jogilag 
önálló társaságokból álló új szervezeti struktúrában működnek tovább, jelenlegi 
székhelyeiken, valamint telephelyeiken. GDF SUEZ. Egyetemes szolgáltatói engedélyes 
társaságként az ország két régiójában (Észak-Dunántúl és Dél-Alföld), valamint hat 
megyéjében, köztük Bács-Kiskun megyében végez földgáz-értékesítést az egyetemes 
szolgáltatásra jogosult fogyasztók részére. 

 Ivóvíz: 

 Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

A BÁCSVÍZ Zrt. illetve jogelődje az Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat 1950 óta 
végez közműves ivóvíz- és csatornaszolgáltatást Észak-Bács-Kiskun megyében. 
Alaptevékenységük: vízszolgáltatás, csatornaszolgáltatás. Kiegészítő szolgáltatásaik: 
vízminőség-ellenőrzés; vízmérő- és szivattyújavítás; vízhálózat-vizsgálat; csatornahálózat-
vizsgálat; fejlesztés, térinformatika; műszaki tervezés; mélyépítés; szállítás, gépjármű-javítás; 
kertészeti tevékenység. 

A társaság a Duna-Tisza közén, 48 településen nyújt közműves ivóvíz-szolgáltatást. A 
kitermelt vizet 11 tisztítóműben kezelik: Bugac-Alsómonostor, Bugacpusztaháza, Izsák, 
Kecskemét (2), Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza-Aranyhegy, Kocsér, Nagykőrös, Tass, 
Tiszakécske. A cég 5 db kistérségi regionális rendszert működtet: Kecskeméti Kistérségi 
Vízmű, Dunai Kistérségi Vízmű, Tiszai Kistérségi Vízmű, Tiszainoka kistérségi vízmű, Csépa-
Tiszasas-Tiszaug. 

 Szennyvíz: 

 Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

 Rákóczi István (6060 Tiszakécske Fő u.) 

 Hulladékgazdálkodási közszolgáltató: 

 Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.) 

Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tiszakécske közigazgatási területén lát el 
hulladék szállítási közszolgáltatási tevékenységet 2024-ig. Feladata a gyűjtőedényben 
gyűjtött települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átvenni és elszállítani, valamint az 
átmeneti tárolásra szolgáló telephelyet üzemeltetni. A hulladék szállítására alkalmas 
eszközök száma és kapacitása: 3 db gyűjtő-szállító tehergépjármű, 1 db 16 m3-es, 1 db 18 
m3-es, 1 db 20 m3-es. Közszolgáltatási engedély időbeli hatálya: 2014. 03.26.-2019. 03. 26. 

A települési szilárd hulladék kezelése, gyűjtése közszolgáltatás keretében helyi rendelettel 
szabályozott módon biztosított. A település köz- és magánterületének tisztántartására, 
állattartásra vonatkozó tevékenység helyi rendeletekkel szabályozott módon történik. 

A települési szelektív hulladékgyűjtést is a vállalkozás végzi. 

 Közösségi közlekedési szolgáltató: 

 DAKK Zrt. (korábbi Kunság Volán Zrt. (6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4 - 6.) 

A társaság 2012. november 19- én jött létre. Megalapításával közös irányítás alatt működnek 
a Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye helyközi és helyi közösségi közlekedési 
szolgáltatói. A DAKK ZRt. feladata helyközi autóbusszal végzett közösségi közlekedési 
szolgáltatás, személyszállítás. 

 MÁV Zrt. (6090 Kunszentmiklós, Vasút u. 9.) 
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A MÁV Zrt. fő tevékenységi körei közé sorolandó a személyszállítás, a pályavasúti 
szolgáltatások, a mérnöki és mérésügyi szolgáltatások, Máv Dokumentációs Központ és 
Könyvtár szolgáltatásai. E tevékenységek közül Tiszakécskét elsősorban a személyszállítás 
érinti. 

1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata  

1.12.1 Természeti adottságok  

A zöldfelületi rendszer kül- és belterületen egyaránt a Tisza völgyére szerveződik. Ez az együttes 
a település ökológiai hálózatának gerincét képezi.  

Tiszakécske (az élő Tisza és a környező galériaerdők) része az országos jelentőségű védett 
területnek, a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzetnek a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 28.§ (1) pont b), c) bekezdései, valamint (3) és (4) pontja, illetve az 59/2007. (X.18.) 
KvVM rendelet szerint az érintett területek helyrajzi számai a mellékletben megtalálhatók. A 
Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet az országos ökológiai hálózaton belül ökológiai folyosó. 

A védett területek (pl.: Natura 2000 területek) kiterjedése igen nagy. A Natura 2000 hálózat által 
érintett területek (különleges madárvédelmi területek és különleges természetmegőrzési 
területek) helyrajzi számait és térképszelvényét a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
tartalmazza, a Tiszakécskét érintőek a mellékletben megtalálhatók. 

Tiszakécske közigazgatási területén két különleges madárvédelmi terület és kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület található (275/2004. (X.8) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) 
KvVM rendelet szerint): 

 a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló Közép-Tisza különleges 
madárvédelmi terület (HUHN10004) és Közép-Tisza kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület (HUHN20015), 

 a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló Jászkarajenői puszták 
(HUDI10004 és HUDI21056), melynek része a Gerje-sík. 

Tisza-parti sétány 

Holt-Tisza területe mintegy 100 ha. A vízminőségét mederkotrással, átöblítéssel lehet javítani. A 
tiszai vízkivétel és a Holt-Tisza vízpótló rendszere kiépített, engedéllyel rendelkezik. 

Holt-Tisza vízparti sávjának, árterének zöldfelülete, galériaerdői. 

A táj karakterét meghatározó gyepterületek védelmét hagyományos használatukkal és az erre 
való ösztönzéssel lehet megőrizni. 

Az erdőterületek nem jelentősek Tiszakécske igazgatási területén, viszont szerepük fontos a 
település zöldfelületi rendszerének, ill. ökológiai hálózatának kialakításában. Erdő 1227,4173 ha, 
fásított terület 0,115 ha (földhivatali adat).  

Az Országos Erdőállomány Adattár aktuális adatai alapján Tiszakécske közigazgatási területén 
1547,73 hektár erdő található, ebből védelmi rendeltetésű erdő 344,51 hektár, gazdasági 
rendeltetésű erdő 1166,65 hektár, közjóléti rendeltetésű erdő 36,57 hektár. 

Külterületen a mezővédő erdősávok látványos tájképi elemek. 

Külterületen a mezőgazdasági művelés a meghatározó. A talajadottságok és művelési tradíciók 
alapján az alábbi övezetek határolhatók le: 
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 mezőgazdasági kertes övezet 

 általános mezőgazdasági övezet. 

 

Domborzat és talajviszonyok 

Tiszakécske Bács-Kiskun megye észak-keleti részén, annak közigazgatási határán, a Duna-
Tisza köze keleti lejtőjének szélén, a Tisza jobb partján helyezkedik el. Felszíne nyugatról keletre, 
a Tisza felé lejt. Legmagasabb pontja a kocséri határnál van, legalacsonyabb a Gát és a Csámpa 
sziget területe. Tengerszint feletti magassága a Tiszakécske –Nagykőrös út tiszakécskei 
határánál 101 m, a Csámpa sziget 84 m, a tiszai ártérig nyugatról keletre 15 m-t lejt.  
 
A közigazgatási terület 13327 ha nagyságú, melyből 891 ha belterület. Legnagyobb kiterjedés 
nyugat-keleti irányban is, észak-déli irányban is 15 km. Határa több mint 50 km hosszú.  
A Tisza, mely kelet felöl településhatár, 22,5 km hosszon érinti a közigazgatási területet. 
Határrészeinek hagyományos elnevezése: Kerekdomb, Tiszabög, Árkus-dűlő, Csámpa-dűlő, 
Kisföldek, Oláhházi-dűlő, Tiszabögi tanyák, Kurázs. Szomszédjai: Kocsér, Jászkarajenő, 
Tiszajenő, Magyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszaug, Lakitelek, Szentkirály. 
 
Környezetföldtani szempontból a térség talajai egyöntetűen felszíni szennyeződésre erősen 
érzékeny porózus képződmények. Ezt fokozzák a talaj vízföldtani, vízgazdálkodási tulajdonságai. 
Ezek mellett a tiszakécskei talajok szerves anyag tartalma közepes, illetve alacsony, mely 
kedvezőtlenül befolyásolja a talaj káros környezeti hatásokkal szembeni puffer kapacitását.  
 
A jellemző észak-északnyugati széliránynak és a helyenként viszonylag kedvezőtlen 
talajszerkezeteknek, valamint egyes helyeken, a parlagon hagyott termőföldeknek köszönhetően, 
továbbá az út menti védőfásítások eltűnése miatt az igazgatási terület egyes részein (a 
közigazgatási terület középső, nyugati, dél-nyugati területeinek térségében) előfordulnak 
időszakos deflációra érzékeny területek. Ezen területeken mezővédő erdősávok telepítése 
javasolt a megfelelő területhasznosítás mellett. Az erdősávok telepítése különös figyelemmel – a 
növénytermesztési, táj- és természetvédelmi szempontokat is szem előtt tartva – végzendő.  
A területen kiemelt védettségű geológiai képződmény, védendő földtani érték nem található. 
 
További rövid bekezdés a helyi talajokról, bővebben a 1.17.1 részben 

Éghajlat 

A térség éghajlata szélsőségesen kontinentális, amely mind a hőmérséklet ingadozásában, mind 
a csapadék eloszlásában megnyilvánul. A hőmérséklet átlagos középértéke 10,4 C fok, a 
tenyészidőszak alatti átlagos hőmérséklet 17,4 C fok, az évi átlagos hőingadozás 50 C fok körüli, 
a fagyos napok száma 80-90 nap évente. 
 
A közölt értékek sokévi átlagot tükröznek, amely azonban az utóbbi években megdőlni látszik a 
meteorológusok és tudósok egyre szélesebb körében elismert klímaváltozási folyamatok miatt.  
Az elkövetkezendő időszakban egyre szélsőségesebb klimatikus és időjárási viszonyokra lehet 
számítani, ezért nagyon fontos, hogy a növényzeti fedettség a településen minél teljesebb 
legyen. Ne maradjanak megműveletlen területek, a gyepgazdálkodás és erdősítés, fásítás, 
gyümölcsök aljnövényzet telepítése egyre nagyobb jelentőséggel bír. 
 
Napsütéses órák számában Tiszakécske is az ország egyik leggazdagabb területe. Az évi 
napsütéses órák száma meghaladja a 2 000 órát. A tenyészidőszakban napsütéses órák száma 

Éves napfénytartam 
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1 480 körüli, ami kiemelkedő szerepet biztosít elsősorban a napfény igényes szőlő, gyümölcs, 
zöldségfélék termelése szempontjából.  
Az évi átlagos csapadékmennyiség 521 mm, melyből a tenyészidőszakra (április-szeptember) 
átlagosan 301 mm jut. A csapadék eloszlása szeszélyes. A relatív légnedvesség télen 82 %, 
tavasszal 70 %, nyáron 64 %, ősszel 75 %. A tenyészidőszak átlagában a levegő nedvessége 66 
%, ami növénytermesztési szempontból kedvezőtlen, gyakran aszályt eredményez.  
A szélerősség országos viszonylatban nem magas (3-4 m/s), de a homokos vidékeken ez is 
jelentős széleróziót okoz, ezért szükséges a talajfelszín növényzettel történő fedettsége 
(gyeptakaró). Az uralkodó szélirány nyugat, északnyugat, ritkábban északkeleti.  

Vízrajz 

A térség legjelentősebb vízfolyása a Tisza, amely a város közigazgatási területén átfolyó, 
kisvízfolyások, csatornák befogadója. A Tiszába, mint közvetett befogadóba csak a Holt-Tiszából 
a Foktoroki csatornán keresztül kerül a településen összegyűjtött, használt víz (csapadékvíz, 
csurgalékvíz, tisztított szennyvíz). Tiszakécskén, a Tiszán engedélyezett természetes fürdőhely 
található, mely vízminőségének megtartása vagy javítása a turizmusfejlesztéssel szorosan 
összefügg. 
 
A Holt-Tisza vízminőségét jellemzően a holt-ágba került vizek szennyezése határozza meg.  
Tiszakécske közigazgatási területének szennyeződésérzékenységi besorolása: IV. Érzékeny 
területek („B”). A vizsgált térség –a felszíni vizek tekintetében –a 3. általánosan védett felszíni 
vízminőség-védelmi területi kategóriába tartozik.  
A bevezetett vizek só tartalma, vezető képessége, pH-ja, illetve szerves anyag tartalma az 
osztályba sorolásnak megfelelő határértéket nem lépi túl. A holt-ág vizének oxigén fogyasztása a 
magas szerves-anyag tartalom miatt jelentős lehet, különösen az aszályos években, amikor 
lefűződött szakaszokon pangó vizes helyek, mocsarak jellemzik. 
 
A holtág vízhiányos állapota az eutrofizálódást segíti, amit vizsgálati eredményekkel lehetne 
alátámasztani. A vegetáció erős kiterjedése jellemző az egész holtágra, ami a keresztül folyóvíz 
tisztulását garantálja.  
Tiszakécske város szeretné a Holt-Tisza rehabilitációját, rendezését, turisztikai hasznosítását 
(hidak, sétáló-és kerékpárút) sport és szabadidős tevékenységek fejlesztését megtenni. Ennek 
előkészítéseképpen 2009-ben elkészült a II-es holtág kotrása és a körülötte lévő terület 
tereprendezése, parkosítása. 
 
A holt-ág vízminőségét – mintavételi helyek hiányában rendszeresen nem vizsgálják – a 
befolyások, becsatlakozó vízfolyások főbb szennyeződései alakítják. A szennyeződések mérését 
Tiszakécske Önkormányzata a közeljövőben tervezi a felszíni vízfolyások négy, a Holt-ágba 
belépő pontján.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csapadék 

Szél 
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13. térkép: Település és környékének vízrajza 

 

Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/ 2015. 

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2 fejezet 
tartalmazza. 

Növényzet 

Tiszakécskén és környezetében évszázadokon át meghatározó volt a Tisza. A folyót a XIX. 
század közepén szabályozták, de a mai napig is érezhető, valamikor mennyire uralta a tájat. Az 
élő Tisza a települést 22,5 km hosszúságban határolja, partját galériaerdők szegélyezik, melyek a 
Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet részei. A galériaerdők őshonos fái tölgyek, kőrisek, feketenyárak, 
szürkenyárak, füzek voltak, ma már többnyire nemesnyár ültetvények alkotják a galériaerdőt, bár 
füzek és szürkenyárak ligetekben előfordulnak. A galériaerdők gazdag aljnövényzete sok 
állatfajnak ad otthont.  

Állatvilág 

Madárvilágára jellemző a fakopács, a bakcsó és szürke gém, az egerészölyv, a fekete gólya, a 
barna réti héja, a galambász héja, a hamvas réti héja, a vörös vércse, a szarka, a bíbic, a 
sárszalonka.  

A Tisza jellemző halfajai a kecsege, a ponty, a keszeg és a harcsa. A folyó minden év nyár eleji 
látványossága a „Tisza virágzás”. 

Az egész folyót végigkísérik a kubikgödrök, amelyek a gátak építésekor keletkeztek. A Tisza 
2000-ben történt súlyos mérgezésekor ezekben maradtak meg az őshonos halak ikrái, amikor a 
folyó szinte teljes halállománya elpusztult. A kubikgödrök mára sajátos élőhelyekké váltak, 
partjaikon jellemzők a botoló füzek, melyek odvaiban élnek a macskabaglyok.  

A Holt-Tiszát széles nádasok övezik, ahol kócsagok, kanalas gémek, fekete gólyák, szürke és 
vörös gémek, valamint több vadkacsafaj él. A nádasokban található barátréce, csörgőréce, 

Növényzet 

http://okir.kvvm.hu/fevi/
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vonulási időszakban kanalas és nyílfarkú réce is. Nem ritka a búbos vöcsök és a szárcsa sem. 
Őshonos gyógynövénye a fekete és a fehér nadálytő.  

A város északi határban szikes puszták, zsombékos, vizenyős rétek védett madárfajok élőhelyei. 
Leggyakoribb a bíbic, de gyakori a nagy goda, és a piros lábú cankó. A tavaszi és őszi 
madárvonuláskor átutazó vendég a görbe csőrű nagy póling. A zsombékosban réti fülesbaglyok 
és sárszalonkák élnek. 

A rét és mocsárvilág lakói mocsári teknősök, vízisiklók és a táplálékul szolgáló békák. Növény 
érdekessége tavasszal a lila fürtös gyöngyike és az agárkosbor, nyáron a kamilla és a kakukkfű, 
ősszel a sziki őszirózsa és a magyar sóvirág. 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

Tiszakécske kiemelkedő turisztikai-, idegenforgalmi vonzástényezője a Tisza. A települést 22,5 
km hosszan határolja a folyó. A partot galériaerdők szegélyezik, melyek a Közép-Tiszai 
Tájvédelmi körzet részei. Számos védett növény- és állatfaj talál itt menedéket magának. Az 
erdőt idős fák alkotják, melyeken fakopácsok hallatják hangjukat. Néhol a fákra, bokrokra 
felkapaszkodó növények - főleg a vadszőlő - fátyoltársulást alkotnak és így olyan képet kap a 
terület, mintha egy trópusi dzsungelben járnánk.  

Tiszakécske (Tiszabög–Kerekdomb) térsége az országos legjobb vízföldtani adottságokkal 
rendelkező területei közé tartozik. A jó adottságok az egykori ősvízrajzból adódnak: az Ős-Duna 
a felső pannon középső tagozata óta a legutóbbi 5-600 ezer évig errefelé építgette 
hordalékkúpját.  
 
Régészeti leletek bizonyítják, hogy Tiszakécske már az őskorban lakott hely volt. Kécske 
területén két helyen, Kerekdombon és Tiszabög Kincsem part északi oldalán lévő őskori telep 
alsó rétegeiben rézkori és bronzkori leletanyag található. Egyes vélekedések szerint lehetséges, 
hogy a határban lévő halmok közül több bronzkori eredetű, mint Sárhalom, vagy az 1976-ban 
elhordott Peregi halom, Székhalom. Ezek valószínűleg temetkezési helyek lehettek. A település 
területén lakó népek életében a Tisza meghatározó szerepet töltött be, az inokai és nagyrévi 
átkelőhelyeket ősidők óta használták. Nagyrév elnevezése is jelentős tiszai átkelőhelyre utal. 

A bronzkort követően a vaskorban szkíták, később kelták éltek itt. A kelták uralmát a szarmaták 
döntötték meg. A szarmata lovas nomád nép uralma a tájon csaknem négy és fél évszázadig 
tartott. Településeik nyoma Kécske területén a vízjárta térségek és a Tisza ártere fölé emelkedő 
parton Kerekdombtól Óbögig megtalálhatók. A Sárhalomtól északra házsoraik nyugat-keleti 
irányban húzódtak. Az a hely, ahol a falu állt, a mocsaras területből enyhén kiemelkedik. Másik 
nagyobb településük a Székhalom környékén volt, amely nevét a szikes agyagos szürke színéről 
kapta. A halom észak-déli irányú, a házsorok iránya is azonos. (A Tisza akkor még nem a 
jelenlegi medrében folyt.) 

Az Árpád-korra utaló leleteket tártak fel az Árkus-dűlőben, ahol talajegyengetés közben 24 sírból 
álló köznépi temető maradványaira bukkantak a X-XI. századból. Az Árpád-kori falu kiterjedését 
az 1975-ben mélyen megszántott óbögi Csárdaföldön sikerült lemérni kb. 100*400 m-es 
területen. Ugyanilyen faluhely az újbögi Kincsempart, ahol az őskortól az Árpád-korig találtak 
tárgyi emlékeket. Kerekdombon a házsorok keleti végén az északi irányba kiinduló út és a 
nyugat-keleti irányú vízlevezető árok ÉNY-i szögletében is egy kb. 200*300 m területű Árpád-kori 
falu állt.  

Nagy változást hozott a tatárjárás több mint egy évig tartó pusztítása. Batu kán a Tisza vonalán 
vonult le Szegedig, útjában elpusztítva minden falvat, így Kécskét is. Ekkor sokan kerestek 

Tájtörténet  
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menedéket a Tisza ingoványos vidékén, de nincs adat arra, hogy a tatárjárás előtt itt élőkből 
később mennyien települtek vissza. A Kerekdombon lévő falu már nem épült újjá, csak Bög 
újjáépülésére utalnak XV. századi oklevelek. A Tisza jobb partján található falvak közül Tószeg, 
Várkony, Vezseny, Bög, Kécske és Alpár települt újra. Kécske mai határában két település 
létesült, Kécske és Bög. Kerekdomb és az Árkus-dűlői falu területét Kécskéhez csatolták, az 
óbögi faluét Böghöz. Kécske és Bög központjában a XV. században egyaránt kőtemplom állt. A 
kécskei templom tornya elég magas volt, temetőjét kőfal vette körül. Kécske főútvonalak 
találkozásában feküdt, Bögöt viszont csak az egyik főútvonalról kivezető útról lehetett 
megközelíteni, ezért Kécske védelméről is jobban kellett gondoskodni.  

Levéltári feljegyzések bizonyítják, hogy Bög és Kécske a Vezsenyiek és Kinizsi Pál birtoka volt. 
Elképzelhető, hogy Vezsenyi vagy Kinizsi szerzett piactartási jogot Kécskének. Kinizsi Pál már 
1488-ban egyedüli birtokosa volt Kécskének. A XV. században Bög és Kécske már nagyobb falu 
volt, mindkettő folyóparti település, melyeknek a magas part szabta meg a Tisza felé való 
terjeszkedését. A településen átmenő forgalom is említést érdemel ebben az időben.  

Mindkét falu áldozatul esett a török hódításának, Bög 1526 után már nem szerepel a forrásokban. 
Valószínű, hogy Kécske lakói többnyire Nagykőrösre menekültek, de később visszatértek 
földjeikre és áttértek a református hitre. Írásos emlék van arról, hogy a török hódoltság kezdetén 
Kécskén mintegy 350 ember élt 57 db portán, míg a XVII. század végi összeírás nem említ 
portát, mint nemesi pusztát említik meg az 1690-es összeírás során.  

A Rákóczi szabadságharc után Kécske az abonyi közbirtokosság tulajdona lett. Ők főként Hont 
és Nógrád vármegyékből telepítettek katolikus családokat Kécskére. 1717-ben Újkécskének már 
vannak lakói. A katolikus és református népcsoport elkülönült egymástól. A református vallású 
őslakók lettek az ókécskeiek, a katolikus telepesek az újkécskeiek. A két falu egymás mellett, de 
önállóan fejlődött, 1867-ben közigazgatásilag is külön váltak. Fejlődésük is eltérő volt, Ókécskére 
főleg a belterjes szőlő- és gyümölcstermesztés volt a jellemző, a híres rózsabarack és a jól kezelt 
borok jelentették a jövedelmet. Újkécske lakossága számára a fejlődést kedvezően befolyásolta 
az 1897-ben kiépített vasútvonal, ami iparosodási folyamatot indított el, megalapítva a 
Permetezőgépgyárat. Bár mindkét település jobbára a mezőgazdaságból élt, Ókécske 
földbirtokkal rendelkező része hamar polgárosodott, ami meglátszott építészeti igényességén is.  

Az 1907-es helységnévtár adatai szerint Ókécskén 681 lakóházban 3082 fő élt, területe 4882 kh 
volt. Lakossága zömében magyar, és református vallású. Újkécske lakossága ugyanekkor 7501 
fő, területe 16766 kh, lakóházainak száma 1339 db. Újkécskéhez tartoztak ekkor az Árkus-dűlő, a 
Bögi dűlő, Kerekdomb, Oláházi dűlő, Pereghalmi dűlő, Sárhalmi dűlő, Székhalmi dűlő és Újbög. 
Mindkét községnek volt anyakönyvvezetősége, csendőrörse, hajóállomása. Ókécskén volt 
postahivatal, Újkécskén postahivatal, távirdahivatal és vasútállomás. Mindkét falu a kecskeméti 
törvényszékhez és a nagykőrösi járásbírósághoz és adóhivatalhoz tartozott. Újkécske 
gazdaságát a szőlő-gyümölcskultúrán alapuló mezőgazdaságon kívül a kézműipar és a 
mezőgazdasági termékeket feldolgozó ipar valamint a kereskedelem jellemezte.  

A két világháború Kécskét sem kerülte el. A második világháború utáni államosítások és 
kuláküldözések Ókécske népét jobban sújtották, mert itt lakott a tehetősebb réteg. 1950-ben a két 
település Tiszakécske néven egyesült és továbbra is nagyközségként szerepelt.  

Az 1960-as években újra fejlődésnek indult a település. A szakiskolai képzés mellett 1963-ban 
megindult a gimnáziumi oktatás. Gyárrészlegek települtek ide, kiépült a szociális 
intézményrendszer. Létrejött a kerekdombi, majd a Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő, mindkettő 
körül üdülőtelep létesült. Ennek a korszaknak látványos fejlődésben vitathatatlan szerepet játszott 
Miskó István tanácselnök, akit még ma is nagy tisztelet övez a településen, emlékét a Tisza-part 
melletti sétány őrzi. 
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1986. január 1-ével Tiszakécske városi rangot kapott, korábbi nagy ívű fejlődését azonban 
megtörte a rendszerváltás, illetve az azt megelőző gazdasági hanyatlás. A korábbi 
mezőgazdasági és ipari üzemek részben tönkrementek, részben felaprózódtak. Mindez együtt 
járt egy olyan privatizációval, ahol az új tulajdonosok nem rendelkeztek akkora tőkével, ami a 
töretlen fejlődést biztosítani tudta volna.  

A város közigazgatási területén a föld - mint környezeti elem - terhelését, állapotát alapvetően a 
városépítés és a mezőgazdasági művelés befolyásolja, amelyek hatásai térben és időben is 
összetetten jelentkeznek. 
 
A térségben a legjelentősebb felszínformáló tényező maga a város. A beépítésekből, 
megváltozott területhasználati módokból eredően jelentősen fokozódott a környezeti elemek 
igénybevétele. A föld esetében ez a felszín módosulását, a művi/épített elemek arányának 
növekedését, az emberi tevékenységből eredő talajterhelést/szennyezést (hulladék-és a 
szennyvízelhelyezés) jelenti. 
 
A földfelszín növénytermesztésre történő intenzívhasználatánál a termeléssel együtt járó 
talajpusztulás mértéke és a különféle kemikáliák (műtrágya, növényvédőszer), szerves- és 
hígtrágyák környezeti feltételekhez nem kellően igazodó alkalmazása okozhat környezeti 
problémákat. 
 

14. térkép: Település és környékének tájhasználati térképe 

          
Forrás: Corine 2015. 

  

Tájhasználat, 
tájszerkezet 
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1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 

Tiszakécske a Duna –Tisza közén, a Kiskunsági Homokvidéken és a Pilis-Alpári homokháton 
fekszik. Az igazgatási terület két karakteres tájtípussal jellemezhető: 
 
A Tisza vonalától nagyjából a Szolnok–Kiskunfélegyháza vasútvonaláig folyó menti hullámtér 
található öntésföldeken, réti talajokon kialakult liget és láperdő maradványokkal. A terület a Tisza 
és árvízvédelmi töltése közé eső területrésze a Közép–Tiszai Tájvédelmi Körzet részeként 
országos természetvédelmi oltalom alatt áll. Különleges értéket képvisel a Holt–Tisza lefűződött, 
megmaradt nagy kanyarulata.  
 
A Közép–Tiszai Tájvédelmi Körzetnek a Tisza hullámterében létrehozott terület része a település 
országos természetvédelmi oltalom alá vont területe, amely kiegészül a természeti és ex-lége 
területek körével. A Kiskunsági Nemzeti Parknak (továbbiakban: KNP) sem védett területei, sem 
puffer zónája nem található a város közigazgatási területén.  
 
Tiszakécske külterületét érinti a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: HNPI) 
természetvédelmi kezelésébe (és az ATIKTVF hatósági felügyelete alá) tartozó, országos 
jelentőségű védett természeti terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, amely alapvetően a Tisza 
hullámterét fedi le, észak felöl a tiszaugi hídig terjed. 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Védendő táji értékek: 
A város közigazgatási területen egyes részek táji, tájképi értéket képviselnek és ezért a 
fejlesztéseknél, beépítéseknél fokozott hangsúly kell helyezni megőrzésükre, fenntartásukra. 
Tiszakécske igazgatási területének szerkezete, tájhasználata évszázadokon át alakult ki. 
Meghatározta a Tisza, annak áradásai, árterületei a galériaerdőkkel. A település Ény-i, homokos 
területeiből kiemelkedő halmokon ősidők óta települések voltak, melyek a mai tanyavilágban 
tovább élnek. A település ezen része a dűlőutak mentén sűrűsödő sor-illetve szórt tanyás, a 
Sárhalom, Pereghalom dűlőkben, a Székhalom dűlő nyugati részén viszonylag sok megmaradt 
tanyával. A belterülethez közeledve az Árkus dűlőben és a Székhalom dűlő keleti részén 
viszonylag kevés megmaradt tanyával szórványtanyás térség alakult ki. A tanyák jellegzetes 
alföldi tájkaraktert képviselnek, általában fákkal körülvéve, körbeépített udvarral, lakóépülettel, 
istállóval, kamrával, nyári konyhával körülépítve magasodnak ki a tájból. A tanyák többsége 
eredeti szépségét megőrizve maradt fenn, megfelelő úthálózattal, alap infrastruktúrával, 
intézményekkel ellátott. Úthálózata a belterület felé sugaras rendszerű, melyeket szabályos 
rendben keresztirányú dűlőutak kötnek össze. A térség jó adottsággal rendelkezik a lovas-, a 
tanyasi-, az öko- és a kerékpáros turizmus megteremtéséhez.  
 
A város közigazgatási területén több nyilvántartott régészeti lelőhely van. A régészeti lelőhelyek 
törvény erejénél fogva ex lege védettek, de régészeti érdekű területről is a régészeti örökség 
elemei csak feltárás keretében mozdíthatóak el. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a 
földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a 
földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás 
másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel 
kell tárni. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el. 
Kerekdombon 3, Ókécskén 1, Árkus dűlőben 1, Tiszabögön 2 (Kincsem-part, Bögi-halom) 
azonosított, nyilvántartott lelőhely található. 16 azonosítatlan lelőhelyet is nyilvántartanak. 
 
További feladatok a természetvédelem területén 
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 az országos és helyi természetvédelmi területek, természeti értékek védelmének biztosítása, 
a természetvédelem igényeinek szem előtt tartása a már elhatározott vagy tervezett 
térségfejlesztési programoknál (pl. úthálózati, iparterületi és közműves fejlesztési 
elhatározások); 

 a helyi jelentőségű természeti értékek védelmének, megmaradásának elősegítésére és az 
értékek állapotának, a változásoknak nyomon követésére együttműködés kialakítása a 
természetvédelemben érdekelt/érintett szervezetekkel (Nemzeti Park Igazgatóság, Megyei 
Önkormányzat, civil szervezetek). 

1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti 
vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, 
illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek 
tartoznak. 
 
Az országos övezeti lehatárolás településhatáros, amelyben az országos tájképvédelmi terület 
övezete tartalmaz olyan településeket, amelyek vagy természeti, vagy kulturális örökségi, vagy 
mindkét szempont együttes jelenléte alapján kerültek be az övezetbe. A megyei terv az 
országosan lehatárolt településeken belül konkrét folthatáros övezeti tartalmat állapít meg.  
 
Az országos övezetbe tartozó területek védelme érdekében a törvény egyes területfelhasználási 
kategóriák kijelölésével, valamint a bányászati tevékenység és a közműrendszerek 
elhelyezésével kapcsolatban állapít meg korlátozásokat. Meghatározza ezen túl a 
településrendezés eszközeiben alkalmazandó szabályokat, melyek az övezet települési szintű 
lehatárolását és védelmét biztosítják. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
kiskun megye területrendezési terv alapján, a város országos jelentőségű tájképvédelmi területe 
nem lett kijelölve. 

 

1.12.3.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
kiskun megye területrendezési terv alapján, a város térségi jelentőségű tájképvédelmi területe 
1713 ha.  

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy 

védelemre tervezett terület, érték, emlék 

1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

Natura 2000 terület: az Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelvének, illetve a Madárvédelmi 
Irányelvének függelékeiben szereplő élőhelyek, állat-és növényfajok védelmére kijelölt területek. 
Előbbiek lehetnek különleges természet megőrzési területek (ktt.), illetve kiemelt jelentőségű 
különleges természet megőrzési területek (kjtt.); utóbbiak a különleges madárvédelmi területek 
(kmt.). Ugyanazon terület egyszerre kijelölhető természet megőrzési területként és madárvédelmi 
területként is. A NATURA 2000 területekre vonatkozó jogi szabályozást a 275/2004 (X. 8.) 
Kormányrendelet, illetve a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet taglalja. A Natura 2000 területek 
színes térképét az 1. melléklet tartalmazza. 
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15. térkép: A település és környékének Natura2000-es területei 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 2015. 

 

1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

Tiszakécske város külterületén az alábbi jogi státuszú, természetvédelmi kategóriájú területek 
fordulnak elő: 

 Országos jelentőségű védett természeti terület: részben hagyományos tárgyalásos eljárással 
védetté nyilvánított területek, részben a törvény erejénél fogva (ún. ex lege) védett szikes tó 
és lápterületek. A rájuk vonatkozó természetvédelmi jogi előírásokat, természetvédelmi 
hatósági hatásköröket az 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 28-41. §-a közli.  

 Természeti terület: Területileg nem védett, de kimagasló természeti értékkel bíró, 
legtöbbször védet növény-és állatfajok élőhelyeként szolgáló, természet közeli állapotú 
terület. E területek jegyzékétől a Tvt. Hatályba lépésétől (1997. január 1.) számított két éven 
belül ki kellett volna hirdetni, de erre sajnos mindmáig nem került sor. A természetvédelmi 
hatóság Tiszakécske külterületén ugyanakkor mégis rendelkezik általános (minden 
ingatlanra vonatkozó) hatósági jogkörein túlmenő hatósági jogosítvánnyal e területek 
kapcsán, lásd a következő pontot. 

 Tiszakécske város egész külterülete – pontosabban annak minden egyes természetközeli 
állapotú, illetve valamilyen természeti értékkel bíró része, ide értve például a védett 
madárfajok fészkelő helyéül szolgáló szántókat – a „Tisza homokhátsági vízgyűjtője 
Érzékeny Természeti Terület” (ÉTT) része lett, az érzékeny természeti területek védelmére 
vonatkozó 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján. A hivatkozott KöM-FVM 
együttes rendelet és Tvt. alapján az ÉTT-ken a Tvt. Természeti területekre vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni, így például gyep és nádas művelési ágú ingatlanrészeiken a 
művelési ág váltás a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyéhez kötött. Az Agrár-
Környezetvédelmi Program térségi (zonális) célprogramjainak kiterjesztése tervezett a 
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jövőben minden ÉTT-re, így a rajtuk folytatott természet közeli gazdálkodás plusz állami 
támogatásokra tehet majd szert.  

Tiszakécske város része a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzetnek, melynek törzskönyvi száma 
158/TK/78. Országos jelentőségű, egyedi védettségi szintet jelent. Védelmi kategória: TK 
kiterjedése: 9338,51hektár, ebből fokozottan védett 1260 hektár 

 

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település területén 
és a környező területeken.   

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális 
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az 
élőhelyei és genetikai rezervátumai. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
kiskun megye területrendezési terv alapján, a város magterülete 729 ha. 
 
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb 
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók 
biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a 
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
kiskun megye területrendezési terv alapján, a város ökológiai folyosója 2128 ha. 

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a 
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók 
védelme az esetleges külső káros hatásoktól. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
kiskun megye területrendezési tervben a város pufferterülete 227 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magterületek 

Ökológiai folyosók  

Pufferterületek 
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16. térkép: Település és környékének természetvédelmi területei 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 2015. 
 

1.12.3.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

 

A tájhasználati konfliktusok jelegük szerint lehetnek reverzibilisek és irreverzibilisek, 
mérsékelhetők és nem mérsékelhetők, időtartamukat tekintve időszakosak, tartósak vagy 
véglegesek. Megkülönböztetünk funkcionális, tájökológiai, környezetvédelmi, valamint vizuális 
konfliktusokat, utóbbi azonban nem azt jelenti, hogy egy-egy konfliktus tisztán besorolható 
valamelyik kategóriába. Gyakran előfordulnak átfedések, pl., hogy egy funkcionális konfliktus 
egyben környezetvédelmi, esetleg vizuális konfliktust is okoz.  
 
Tiszakécske térségében –mint a Tisza mentén általában- a legjelentősebb konfliktusok a Tisza 
menti komplex tájgazdálkodás kialakításának hiányából adódó konfliktusok: 

 művelési ágak helyenként rossz megválasztása, 

 összefüggő ökológiai és zöldfolyosó hálózat hiánya, 

 ökológiailag érzékeny területek melletti intenzív területhasználat (főként a Tisza és az Alcsi-
Holt-Tisza mentén), 

 egykori gyepterületek visszaszorulása, 

 nagy egybefüggő mezőgazdasági táblák, mozaikosság hiánya. 

 
A Tisza menti komplex tájgazdálkodás kialakítása érdekében az érintett települések 
összefogására, a vízgazdálkodási, mezőgazdasági, természetvédelmi, települési érdekek 
összehangolására van szükség. 
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Tiszakécske üdülőövezetének közvetlen közelében helyezkedik el a folyó jobb part 284,0-285,10 
fkm közötti szelvényben üzemelő szabad strand. A tiszai szabad strandfejlesztésére sokat 
fordított az önkormányzat és a helyi vállalkozások is, de az igazán jó minőségű infrastruktúra 
megvalósításának a hullámtérben jogi és műszaki akadályai is vannak. A területet rendszeresen 
elönti a víz, ezért a hullámtéri építmények rendre veszélybe kerülnek. A vízminőség javulása 
miatt a szabad strand újra kedvelt mind a helyi és környező települések lakossága körében, mind 
az üdülői körben. 
 
A védett területeken folytatott gazdálkodás a magyar természetvédelmi területek általános, de 
mai arányaiban nem kívánatos jellemzője. A kistérségben a legfontosabb kedvezőtlen 
jelenségek, amelyek konfliktusok, problémák forrásai: 

 szántóterületek jelenléte, 

 a nem környezetbarát mezőgazdasági hasznosítási törekvések során bekövetkező 
lecsapolások, meliorációk, ill. a túlzott talajvízhasználat következtében intenzív kiszáradás, 

 a környezetszennyezésekből eredő állapotromlások, 

 konkrét élőhely megsemmisülések, infrastrukturális területfoglalások, 

 alullegeltetett, felgazosodó gyepterületek, 

 nem környezetbarát gyepgazdálkodás, 

 erdősülő illetve cserjésedő rétek, 

 az erdőművelési ágak felújítási kötelezettsége alkalmatlan termőhelyeken is, 

 monokultúrás erdőgazdálkodás. 

Természetközeli élőhelyek: 

A Tisza árterében, Tisza-part, Holt-Tisza ág, Petsik csatorna és közvetlen környezete 

A partok mentén ökológiai folyosó létrehozásával és a meglévő értékes zöldfelületekkel ökológiai 
hálózat hozható létre, amelynek egyes területei alkalmasak lesznek ökotúrisztikai, rekreációs, 
pihenő övezetté alakításra. Ma is vannak területek, amelyeket a lakosság már ilyen célokra 
használ. 

A Tisza-part szakadás veszélyessé válhat! 

Célok és konfliktusok: 

 Tisza-ártér jelenlegi állapotának megőrzése. 

 A védelemre érdemes területek állapotának felmérése, kezelési terv készítése. 

 Különböző vonalas létesítmények és külterületi épületek tájba illesztése. 

 Ökológiai folyosókkal ökológiai hálózat kialakítása. 

 A biodiverzitás csökkenésének megfékezése. 

 Természeti értékek védelmének állandó konfliktus helyzetei. 

 Bkm2020program: 

A prioritás közvetlenül járul hozzá az Európa 2020 Stratégia és a kapcsolódó nemzeti 
dokumentumok, például a Nemzeti Éghajlati Stratégia klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzéseihez. Az életminőség, vonzerő javítását célzó helyi- és térségi gazdaságfejlesztési 
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projektek tervezése, támogatása, végrehajtása során tekintettel kell lenni a környezet teherbíró 
képességére. A vidékfejlesztés szempontjából az alábbiakat kell kiemelni: 

 Az érintett terület gazdag NATURA 2000 területekben, védett természeti 
értékekben, területekben. 

 A klímaváltozás hatásainak különösen kitett terület vízháztartása instabil, 
sérülékeny. 

 Ökológiai szempontból a Duna és a Tisza, valamint a medréhez és hullámteréhez 
kapcsolódó élőhelyek kiemelt jelentőséggel bírnak. 

Gyenge minőségű földterületek erdősítése által az erdőterület növelhető. Az erdőterületek magas 
vízigénye és párologtatása miatt azonban az erdősítések hosszú távon csak fokozzák a 
homokhátsági vízhiányt, így folytatásuk nagy valószínűséggel a talajvízszint további csökkenését 
okozza. Mivel az erdőtelepítés a felszínközeli vízkészletek fokozott felhasználását jelenti, 
természetvédelmi szempontból a csökkenő talajvízszintű területeken kerülendő. A tájképi jelleg 
megőrzése és a szél okozta porterhelés csökkentése érdekében ezért inkább a mezővédő 
erdősávok telepítése javasolt, főképp ha az őshonos fafajok előtérbe helyezésévek történik. Ez 
növelné a táji és biológiai sokféleséget is. 

Utak, dűlő utak, mezővédő erdősávok, vízpart fásítás jelentősen hozzájárulnak az ökológiai 
hálózat kialakulásához. 

A hullámtér tervezett erdősítése kapcsán megjegyzendő, hogy az árvízi levezető sávokba 
telepített erdők visszatérő konfliktust jelentenek a természetvédelmi és az árvízvédelmi érdekek 
között, mert a természetvédelmi jogszabályok alapján kizárólagosan telepíthető őshonos 
faállományok kedvezőtlenek az árvizek levezetése szempontjából, ezért a hullámtéri 
erdőtelepítések csak a kellő szakmai egyeztetések lefolytatása után javasoltak. 

1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata  

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

Közterületen lévő pihenésre, játékra, sportra, vagy reprezentációra alkalmas zöldfelületek: 
lakóterületi közkertek, közterek, közparkok, városközponti reprezentatív terek, vagy nagyobb 
kiterjedésű, rendezvények területéül szolgáló, vagy üdülésre alkalmas városi szintű közparkok 
(esetünkben a Tisza-parti szabadidőpark), továbbá az ezeket összekötő vízparti- és utak menti 
zöldsávok, fasorok alkotják a zöldfelületi hálózatot.  

Ide sorolhatók egyes korlátozottan látogatható zöldfelületi intézmények parkjai is (szabadtéri 
sportpályák, strandok, temetők). 

A városi zöldfelületei jelenleg még nem szerveződtek egységes rendszerré, bár az utóbbi 
években javult a közparkok felszereltsége, kiépítettsége, nőtt használati értékük.  

A város zöldfelületi fejlesztési lehetőségei kifejezetten jók, mind területi (közparkok, közkertek), 
mind hálózati elemek (utcafásítás) tekintetében. A fejlesztési lehetőséget elsősorban és 
jellemzően a meglévő elemek minőségi fejlesztése, valamint rendszerbe történő kapcsolása 
képezi, felhasználva a gazdag táji, környezeti természeti és zöldfelületi kapcsolatokat. 

1.13.1.1 Szerkezeti, kondícionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek 

2009-2012 évek alatt a város több belterületi parkja is megújult, valamint az Önkormányzat saját 
erőből teszi szebbé a lakókörnyezetet a villanyoszlopokra szerelt virágtartók és abban elhelyezett 
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virágok segítségével. A virágosítási munkához közmunkásokat is igénybe vettek. Ezen felül az 
Önkormányzat minden évben tavasszal a főút melletti parkokban közmunka keretében virágokat 
ültet és azokat szükség szerint öntözi és gondozza. 

 

Közterek 

 Szent Imre tér  0,3 ha    

A polgármesteri hivatalhoz és a késő barokk Szentháromság templomhoz kapcsolódik. Idős fái 
(hárs, platán) értékesek. A tér rangját az itt álló emlékművek emelik. A tér kertépítészeti felújítása 
megtörtént. Rendezett. 

 Béke tér  0,45 ha       

A városközpontban lévő, reprezentatív parkká alakított terület. A térbe továbbra is parkolók 
ékelődnek. 

 Randevú tér  0,057 ha 

Béke tér folytatása. A parkolók itt sem szerencsés helyre kerültek. A tér a városközpont felújított 
téregyüttesének része a Szent Imre és Béke térrel. 

 Templom tér  0,6 ha 

Ókécske közepén álló református templom környezetének növényzete értékes.  A 
templom főbejáratához látványos kétoldali fasor vezet.   

 Szent István Park 0,15 ha 

Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár környezetében, Ó- és Újkécske 
találkozásánál található. A felújított téren Szent István lovas szobrát állították fel.  

 Szolnoki, Attila utca sarkán egy háromszög alakú, fásított, funkció nélküli tér van. 

 Kialakításra váró játszóterek   

Szolnoki út-Kazinczy utca sarkán labdapálya van két kapuval egy kopár téren. A Déryné utca-
Puskin utca által határolt területeken, és a Mátyás király utca mentén lévő igénytelen 
zöldfelületek játszótérként funkcionálnak. 

 

Közpark  

Sétakert   1 ha 

Nagy kiterjedésű park a Holt-Tisza mentén. A nyárral fásított területen gyepes tisztás, felújított 
sportpálya és játszótér található. Leginkább a közeli iskolák tanulói használják. A Fő úttól rézsű 
és kerítés védi. Kerékpárúton megközelíthető. 

Városi szintű közpark 

 Miskó István sétány 21 ha 

A Tisza-parti sétányról látványosan feltárul a folyó kanyarulata. Felújított játszószerek, 
pihenőpadok vannak kihelyezve. Partisáv szélessége és hossza impozáns méretű értékes táji 
elem. Hajóállomás van a parti strand felőli végén. Korábbi növényzetét megritkították és ezzel a 
parton ligeterdő kialakulását tették lehetővé. A park déli oldalán (üzemen kívül helyezett) 
gyermekvasút visz végig. 

 Szabad strand 1,5 ha 
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Az ártéren húzódik 300 m hosszan, szélessége 50 m. A város felőli oldalán kiszolgáló épületek 
vannak (Subi Bár, büfé, stb.). A vízparti föveny egyengetéséről rendszeresen gondoskodnak.  

Fejlesztési cél csúszda, kilátó, strandlabdapályák építése. A strand a Szabadidőpark keleti lezáró 
eleme. 

Fasorok 

Fásítási koncepciója nincs a településnek és nem is készül, noha szükség lenne rá. 

 Egységes a Béke utca, Szolnoki út (szakasza), és a Kossuth utca fasora. 

 A Szolnoki út és a folytatása, Körösi út, Fő út fásítására, továbbá az üdülőterületet feltáró 
Strand utca, Fürdő utca, és az Óvárossal összekötő Szabolcska Mihály utca, Kossuth utca 
fásítására a jövőben nagyobb figyelmet kell szentelni. 

Törékeny, betegségre érzékeny, szemetelő, helyüket kinőtt fákat megfelelő tervek alapján, 
folyamatosan várostűrő, alakjában a helyhez illő méretű fákra kell cserélni. 

Szűk utcákban, ahol csak egyoldali fasor telepíthető, lehetőség szerint a fasor É-D-i tengely 
esetén a nyugati oldalra, Ny-K-i tengely esetén a déli oldalra kerüljön. Így a sugárzás ellen jobban 
védenek a fák. 

A város jelentősebb útjainak zöldsávjainak felújítása, egységes fásítása indokolt (Fő út, Szolnoki 
út, stb.). 

Kossuth utcai védett gömbakác fasor pótlása, intenzívebb gondozása indokolt. 

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

Tiszakécske kül- és belterületi zöldfelületekkel alacsony színvonalon ellátott. 11430 fő lakossal 
számítva 20,6 m2 parkfelület jut egy lakosra. Ehhez adódnak hozzá a fasorok, külterületen lévő 
természeti területek, erdők, erdősávok, vízfelületek. Kevés a településépítészeti és egyedi 
tájérték. Belterületi zöldfelületi elemek megoszlása aránytalan, a közparkok hiánya (különösen 
Kerekdombon, Tiszabögön, üdülőterületeken) szembetűnő. 

belterjesen gondozott (öntözött):       2,557 ha 

külterjesen gondozott:       21 ha 

Köztér 1,557 ha, közpark 1 ha, városi szintű park 21 ha + szabad strand  1,5 ha,  

(Z) összesen:         23,557 ha 

1.13.1.3 Zöldfelületi intézmények 

 Sportpálya        5,1 ha 

Tiszakécske Város Képviselő-testülete 8/2004 (III,23.) KR számú rendelete a sportról VI. rész 
Városi szintű sporttevékenység irányítása, koordinálása, ellenőrzése 11. § (1) c.) Tiszakécske 
Város Képviselő-testületének a sportfeladatok ellátásával kapcsolatosa városi sportlétesítmény 
távlati fejlesztési terv elkészítése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése. 

 Sportliget  

Ókécske, Újkécske között labdarúgópálya helyezkedik el lelátóval. Labdarúgó gyakorlópálya, 
kézilabdapálya, futópálya, kiszolgáló épület is épült. 

El kell végezni a karbantartási, felújítási, korszerűsítési feladatokat. A játszó- és sportszerek 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.  

 Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő, apartman és kemping  5,8 ha 
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Strandfürdő, uszoda, gyógyfürdő és wellness (szauna, élményfürdő, jacuzzi, bébimedence), 
vízgyógyászati, fizikoterápiás, masszázs, éttermi szolgáltatásokkal. Változatos kínálat van 
szabadtéri és fedett medencékben. Szállás: Barack Hotel****, apartmanok, camping. 

A fürdő előtt teret alakítottak ki. A tér nyugati oldalán buszforduló épült. 

 Kerekdombi Termálfürdő és Kemping     5,5 ha 

A fürdő bejáratánál busz és vasúti megálló van. Tiszakécskével közúti kisvonat is összeköti. A 
fürdő, wellness és termálmedencék állnak a vendégek rendelkezésére. Parkjában fittness 
berendezésekkel felszerelt tér, sportpályák épültek. Gyermekek részére fedett medence, 
csúszda, klimatizált pihenő, füves játszótér épült. A fürdő területén vendéglő, büfé, játékterem is 
található. Idényszerűen tart nyitva. 

 Üdülés 

Üdülőtelkes területek alakultak ki. Fejleszthető a tanyai turizmus (Kerekdomb térsége, Oláhházi 
dűlő tanyás külterület), ökoturizmus. 

 Temető        6,74 ha 

Szolnoki úti városi köztemető, Szabolcska Mihály úti felekezeti temetők.  

Lakóterületbe ékelődtek. A köztemető központi sétány gondozott, fasora értékes. A régi 
temetőrész elhanyagolt, értékes síremlékeivel kegyeleti parkká alakítható. A kerítésfal, urnafal 
képi megjelenése zavaró. A kápolna környezete elhanyagolt. A kerítés töve gazos.  

 Ókécskei temetők:            1,45 ha 

Helyenként zsúfolt, lakóterületbe ékelődő, gondozott területek. Erkel fasor felől értékes tölgyfasor 
zárja le. A drótkerítés nem illik a településképbe. 

 Kegyeleti park (felhagyott zsidó temető)     0,15 ha. 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 

 a közparkok aránytalan eloszlása a városrészekben 

 egyes városrészekben a közösségi terek hiánya 

 a közlekedési területek mellett a zöldsávok, zöldfelületek csökkenése a parkolók javára 

 utcafasorok hiánya  

 parkok és fasorok növényanyagának öregedése 

 nem megfelelő fafajták jelenléte 

 a különleges területek zöldfelületeinek hiányosságai (mennyiség és minőség) 

 a közművek és fasorok összehangolásának hiánya 

 kevés a belterjesen gondozott zöldfelület  

Mennyiségi problémák 

A városrészek zöldfelületeinek eltérő mennyiségei elsősorban abból adódnak, hogy a közösségi 
fejlesztés is mindig a városközpontból indul, vagy ide koncentrálódik. 

Ugyanakkor Tiszakécske több olyan lehetőséget kínál, melyben az idegenforgalom, a lovassport, 
a gyógyturizmus, stb. fejlesztése, az öko-gazdálkodás lehetősége, az egyes városrészekben a 
közösségi terek kialakítása, a zöldfelület fejlesztéssel is együtt kell, hogy járjon. 
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Minőségi problémák 

A zöldfelületek fenntartása nagyrészt megfelelő színvonalú, minőségi problémát a nem megfelelő 
növényfajták, és/vagy a zöldfelületek hiánya okoz. 

1.13.3 Szükséges fejlesztések, fejlesztési célok  

 Tisza, Holt-Tisza mentén egységes zöldfolyosó létrehozása folyamatban van.  

 Tájképi jelentőségű, a turizmus szempontjából kiemelt fontosságú területek megóvása, 

identitásuk erősítése (pl. Nemzeti Parkokhoz tartozó területek)  

 A nyári aszályok miatt szükség van meglévő zöldfelületek gondozásának intenzívebbé 
tételére öntözéssel. Ezáltal növekszik a belterjesen gondozott zöldfelület. 

 Az utcák jó részét a lakosság fásította. Vegyes, sok helyütt hiányos fasorok alakultak ki. 
Egységes utcaképet csak ezek lecserélésével, kertépítészeti tervek alapján telepített 
fasorokkal lehet létrehozni. A zöldsávok telkenként ötletszerűen változó, mozaikszerű 
növényzetét szintén tervezéssel lehet egységessé, látványossá tenni. 

 Az üdülőterület beépítése sűrű, intenzív. A telkek aprók, az utcák keskenyek.  

 A lakó-, és intézmények telkeire a reálisan érvényesíthető legnagyobb növényzeti 
fedettségre kell törekedni. 

 Beépítés védelmét szolgáló erdősávok telepítendők a mezőgazdasági területek határára. 

 Külterületen a természetvédelmi törvényi kötelezésből adódó természeti területeket és 
értékeket a természetes erdőket és gyepeket feltétlenül meg kell tartani. Az út menti 
fásításokat és a mezővédő erdősávokat a lehető legteljesebb mértékben elő kell írni. 

 Vizsgálni a védelemre javasolható további zöldfelületeket, fasorokat.  

 Egységes városi fásítási, felújítási tervet kell készíteni, majd megvalósítani. 

 Intézmények környezetét, kertjét igényes kertépítészeti tervek alapján kell kialakítani. 

 Megyei gyógyhelyek és gyógytérségek fejlesztése programban a város benne van 
(Kapcsolódó OP: GINOP). (TRT) 

 Gyógyhelyek kialakításakor szigorú zaj és levegőszennyezési korlátoknak való megfelelést 
kell teljesíteni a településnek. (TRT) 

 Az ipari területek mentén véderdők, fasorok telepítése, tájba illesztés. Környező vizek 
védelme. 

 Az illegális természetkárosító tevékenységek (fakivágás, hulladéklerakás) visszaszorítása 

 Középtávú (10 évre szóló) zöldfelületi stratégia kidolgozása, elfogadása, végrehajtása a 
rendezett zöldfelületi elemek, a településképi és lakossági igények, valamint a turisztikai 
szerepkör által támasztott elvárások kiszolgálására. 

 Szabályozási tervet kell készíteni és az ebben rögzített zöldfelületekkel szembeni 
tennivalókat, fejlesztéseket végre kell hajtani. (Nincs hatályos TRT) 
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1.14 Az épített környezet vizsgálata  

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 Településszerkezet, helyi sajátosságok vizsgálata 

Tiszakécske igazgatási területének szerkezete, tájhasználata évszázadokon át alakult ki.  

A település Ény-i, homokos területeiből kiemelkedő halmokon ősidők óta települések voltak, 
melyek a mai tanyavilágban tovább élnek. A település ezen része a dűlőutak mentén sűrűsödő 
sor- illetve szórt tanyás, a Sárhalom, Pereghalom dűlőkben, a Székhalom dűlő nyugati részén 
viszonylag sok megmaradt tanyával. A belterülethez közeledve az Árkus dűlőben és a 
Székhalom dűlő keleti részén viszonylag kevés megmaradt tanyával szórványtanyás térség 
alakult ki. Az öntésföldeken, a Csámpa dűlőben és az Oláhházi dűlőben nem maradt tanya. 

Úthálózata a belterület felé sugaras rendszerű, melyeket szabályos rendben kereszt irányú 
dűlőutak kötnek össze. A tanyák közé szórványban majorok települtek.  

A Bögi-szőlők és Kurázs jellegzetesen sortanyás, már-már falusias beépítésű, viszonylag sűrűn 
lakott. 

A volt zártkertek területe – Szentkirályi út és vasút közötti terület, a Tisza-parti üdülőterület és 
annak közvetlen környéke- Tiszakécske szőlőskertje volt. 

Az öntésföldek, a Csámpai rész, az Oláhházi dűlő kötött talaján szántóföldi termesztés és 
gyepgazdálkodás a jellemző. 

Tiszakécske belterületei a Tiszát kísérő Szolnok-Kiskunfélegyházi útra felfűződve alakultak ki az 
északi határtól egészen a déli határig kisebb-nagyobb megszakításokkal. 

Az Óbögből és Újbögből egyesült Tiszabög főforgalmi útra épült egyutcás szalag település 
mintegy 4 km hosszon. A főútra 3 merőleges utca csatlakozik, egyik a kompátkelőhöz vezető Rév 
út, másik a vasútállomáshoz vezető út, harmadik a Pereghalomhoz vezető út. 

A forgalmi út melletti intézmények és lakóházak előtt és között nem alakultak ki teresedések, a 
településrésznek gyakorlatilag nincs központja. 

Már a XIX. század közepéről való régi térképen jól kirajzolódik a Bögi szőlők területe szabályos 
utcaszerkezetével. A Kurázs ennek szerves folytatásaként csak később, valamikor a XIX. század 
második felében, a filoxéra járvány után, a szőlőtermesztés általános elterjedésekor alakult ki. 

A városmag történetileg két központú település. Ókécske halmazos szerkezetű, zegzugos 
utcahálózatú, makro-szerkezetét a Tisza folyása határozza meg. Újkécske szabályosabb 
utcahálózattal, széles, párhuzamosan futó szekérutak és az őket alkalomszerűen összekötő rövid 
közök hálózatából alakult ki. A XIX. sz. végén erre a településrészre érkezett a vasút és vele 
némi ipar. A két településrész két önálló, egymással rivalizáló község volt, a közöttük lévő terület 
a két község egyesítéséig nem is épült be.  

Mai építészeti képe jellegzetesen családi házas, kisvárosias, az ókécskei részen 
polgárosodottabb. A beépítés többnyire csak félig zárt sorú, a porták viszonylag nagyok. Mára a 
háztáji gazdálkodás a belterületen alig jellemző, a területhasználat a pihenő- és díszkertek 
irányába mozdult el. A fák mindenütt az utcakép lényeges elemét képezik. Az uralkodó 
stílusjegyek - az 1960-as évek Béke téri építkezéseit nem tekintve - az eklektika és a magyar 
szecesszió köréből valók, Újkécskén ennek népiesebb változatában. A II. világháború utáni 
házak magukon viselik a kor jegyeit, valószínűleg még jó ideig meghatározzák közvetlen 
környezetük arculatát. 
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A város szövete a fentiekből következőleg meglehetősen egynemű. Közintézmények és 
többlakásos házak csak a városközpontban fordulnak elő. A templomok és az ókécskei 
gazdasági épületek sem képeznek jelentős épületegyütteseket. A szerkezetben nagy foltokat 
jelentő egységek (a város három temetője, a sportpályák és a termálfürdő) meghatározó, de nem 
urbánus elemek. Jelentős, de egyedüli kivétel a Móricz Zsigmond Gimnázium tömbje, mely 
azonban szintén szabadon állóan „úszik” a maga telkén. 

A Fő utca és a Holt-Tisza közötti területen kis telkes, többé-kevésbé szabályos utcaszerkezetű 
gazdaportás beépítés alakult ki, valószínűleg a szegényebbek lakóhelyeként. A Fő utca két 
oldala az 1960-as évek sátortetős épületeivel átépült. 

Az 1950-es egyesítés után fokozatosan összeépült Ókécske és Újkécske, kialakult tölcsérre 
emlékeztető térszerkezete. 

A kor szellemében Kécske is kialakította üdülőterületét a Tisza-part melletti szőlős területeken, 
ahol kezdetben helyi lakosok vettek portát és kezdtek el építkezni. Később, az 1970-es évek 
közepén-végén, az egy lakás-egy üdülő jegyében folytatódott a hétvégi házak építése, amely az 
1980-as évek közepére gyakorlatilag befejeződött. Ez a terület-felhasználás – követve a meglévő 
utak természetes, kialakult nyomvonalát- komolyabb térszerkezeti változást nem eredményezett. 
Helyi sajátosság, hogy a lakóterületek és az üdülőterületek egymás mellett, egy térszerkezetté 
összenőve helyezkednek el, ami a találkozási sávokban vegyes – üdülő-lakó- területhasználatot 
eredményez. 

Kerekdomb – Óböghöz hasonlóan- egyutcás település, de abban különbözik attól, hogy nem 
főforgalmi út mentén, hanem arra merőlegesen alakult ki. Már az őskortól- kisebb-nagyobb 
szünetekkel- lakott hely. Az egyutcás településmagra merőleges utcákkal épült rá a későbbi 
második párhuzamos utca. A település nagyjából szabályos utcahálózatot alkot. Sajátossága, 
hogy a gazdaportás telkek mellett megjelentek a főként lakáscélú családi házak, ezek közé 
kisebb csoportokban vagy szórványban üdülőtelkek ékelődtek a helyi termálvízre épülve. A 
termálfürdő melletti, korábban zavaró hatású volt major a rendszerváltást követően a gyógyvízre 
alapozott ásványvíz- palackozóvá alakult.  

A településszerkezet terület-felhasználási hiányossága, hogy a központtól távolabb eső területek 
hamarabb kerültek beépítésre, mint a központhoz közeliek. Ez részben abból is adódik, hogy 
Tiszakécske mai térszerkezete kisebb települések, településmagok erőszakos egyesítésével 
illetve önkéntes összenövésével alakult ki, mely viszonylag terjengős belterületet eredményezett. 
Ezt ma már alapvető adottságként kell kezelnünk, amely hosszú és nagy távon is kijelöli a 
fejlesztési irányokat. Tiszabög és a központi belterület – a ma még beépítetlen területek 
felhasználásával- egybeépülése evidensnek látszik és a város mai szándékaitól függetlenül 
spontán módon is megvalósul, ahogyan erre példát más települések esetében szép számmal 
láthatunk. 

Zavaró hatású az állatvásártér és a temetők lakóterületbe ágyazottsága, aminek középtávú 
megszüntetése kívánatos, hosszú távú megszüntetése szükséges. A külterületi – ma 
többségükben alul hasznosított- mezőgazdasági majorok jövőbeni funkciója bizonytalan, a 
lakóterületek tőszomszédságában jelenlétük zavaró. Funkcióváltásuk, környezetük beépítése 
különös gondot igényel. 
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51. táblázat: Földrészlet statisztika fekvésenként 

Földrészlet statisztika fekvésenként 
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Belterület  7301 72 583 9280545 18 102393 1271 

Külterület  6552 3 0 121271048 33 981423 18509 

Zártkert 1229 0 0 2721711 94 22668 2215 

Összesen  15082 75 583 133273304  

Forrás: Takarnet, nyilvános településstatisztikai adat (2015.) 

1.14.1.2  Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Miután nincs hatályos településszerkezeti terv, csak a 2005-ben készült, de jóvá nem hagyott 
szerkezeti tervre és a kialakult állapotra hagyatkozhatunk, átértékelve az akkor tervezett 
elemeket. 

52. táblázat: Beépítésre szánt területek: 

 

Területfelhasználási 
kategóriák 

meglév
ő 

(beépül
t) ha 

fejleszt
és 
ha 

összesen 
ha 

Megjegyzés 
javaslat 

Kisvárosias lakóterület (Lk) 80,31 4,13 84,44 
a fejlesztés részben okafogyott, 
felülvizsgálandó 

Kertvárosias lakóterület 
(Lke) 

204,24 32,19 267,64 
a fejlesztés részben megvalósult, 
felülvizsgálandó 

Falusias lakóterület 

(Lf) 

184,51 145,54 304,05 
a fejlesztés Tiszabögön és Ókécskén 
túlzott, a fejlesztési terület csökkentése 
javasolt 

Településközpont 

vegyes terület (Vt) 

13,46 6,7 20,16 
a fejlesztéssel érintett területeken a 
telekalakítás lakóterületként valósult meg, 
aktualizálandó 

Központi vegyes 

terület (Vk) 

2,25 0,57 2,82 
intézményfejlesztések érdekében történő 
területbővítés, intézményterületbe történő 
besorolása javasolt 

Kereskedelmi 

szolgáltató terület 

(Gksz) 

49,25 18,26 67,51 
részben megvalósult vagy másként valósult 
meg, felülvizsgálandó 

Egyéb ipari 

gazdasági (Gipe) 

58,61 48,15 106,76 fenntartandó 

Zavaró hatású ipari 

gazdasági, üzemi 

mezőgazdasági 

(major) területek 

(Gipz) 

104,31 0 104,31 

a volt majorok tényleges funkciójuk alapján 
különleges mezőgazdasági üzemi területbe 
sorolandók, az alulhasznosított majorok 
jövőbeni rendeltetésük szerint sorolandók 
övezetbe, felülvizsgálandó, zavaró hatású 
iparterület kijelölése nem javasolt, 
ellentétes a gyógyhely funkcióval 
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Területfelhasználási kategóriák 
meglévő 

(beépült)(ha) 
fejlesztés 

(ha) 
összesen 

(ha) 
Megjegyzés 

javaslat 

Üdülőházas területek 

(Üü) 

9,26 0 9,26 
csak meglévő, 
fenntartandó 

Hétvégiházas területek 

(Üh) 

73,14 46 119,14 

ilyen mértékű 
területbővítés nem 
indokolt, 
felülvizsgálandó 

Piac területe (Kpi) 
0,76 0,77* 1,53 

Gksz vagy 
településközpont 
területen is 
elhelyezhető, 
felülvizsgálandó 

Vásártér területe (Kvr) 

0,77* 8,64 8,64 

Gksz vagy Gipe 
területen is 
elhelyezhető, 
felülvizsgálandó 

Szabadidő és sportterület 

(Ksp) 

11,5 0 11,5 
területe fejlesztendő, 
felülvizsgálandó 

Termálfürdő területe (Ktf) 
5,64 6,66 12,30 

részben megvalósult, 
aktualizálandó 

Kertészeti terület (Kkt) 
5,37 0 5,37 

ma is működik, 
fenntartandó 

Temető (Kt) 
6,74 9,43 16,17 

beépítésre nem szánt 
különleges területbe 
történő besorolása 
javasolt 

Kegyeleti park (Kkp) 
0,5 0 0,5 

beépítésre nem szánt 
különleges területbe 
történő besorolása 
javasolt 

Szeméttelep (Khu) 
7,98 0 7,98 

rekultivációja 
folyamatban, 
funkcióváltása 
komposztáló teleppé 
indokolt 

Szennyvíztelep (Kszt) 

3,23 0 3,23 fejlesztették, 
fenntartandó 

Forrás: TRT munkarészek 2015.  
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53. táblázat: Beépítésre nem szánt területek  

Terület-felhasználási kategóriák Megjegyzés Területnagyság (ha) 

közúti közlekedési, közmű elhelyezési 
és hírközlési terület (Köu) 

meglévő:140,2 ha 

tervezett: 52,85 ha, felülvizsgálandó 

193,05 

vasúti közlekedési, közmű elhelyezési 
és hírközlési terület: (Kök) 

meglévő 20,8 

vízi közlekedési terület: (Köv) Tisza a közig. határig, másodlagos 
rendeltetés, felülvizsgálandó, 
vízgazdálkodási terület 

166 

közpark, közkert, védőzöld, 
kondicionáló zöld (Z) 

meglévő: 17,31 ha 
tervezett: 22,05 ha, közpark vagy 
közkert övezetbe sorolandó 

39,36 

védelmi (védett és védő) erdő (Ev) meglévő: 357,63 ha 
tervezett: 58,44 ha 

416,07 

gazdasági erdő (Eg) területe növelendő 330 ha-ral 487,43 

egészségügyi, szoc., turisztikai erdő 
(Ee) 

közjóléti erdő övezetbe sorolandó 37,23 

Mezőgazdasági területek a besorolások felülvizsgálandók 
az OTÉK hatályos előírásai szerint 

 

kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
(volt zártkertek egy része) 

 190,04 

lakott kertes mezőgazdasági terület 
(Mkl) (Bögi szőlők, Kurázs) 

 174,08 

általános tanyás (sor- és 
szórványtanyás) terület (Mát) 

 4864,82 

általános árutermelő mg. terület (Máá) 
(öntésföldek területe) 

 2143,34 

fásításra kijelölt mezőgazdasági terület 
(Máf) (OTRT-ben kijelölt terület) 

 2875,8 

korlátozott használatú mezőgazdasági 
terület (Mák) (a tiszabögi természeti 
terület és a Tisza közötti rész) 

 341,39 

Vízgazdálkodási terület- Vízmeder, 
vízállásos terület 

vízi közlekedési terület (Köv) 
166+0,38+142,71 

309 

Vízgazdálkodási terület- Árvízédelmi 
töltés (Vgát) 

a besorolás felülvizsgálandó 55,88 

Forrás: TRT munkarészek 2015.  
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1.14.1.3 Funkció vizsgálata 

54. táblázat: Települési funkciók 

Funkció 
Alfunkció (ha 

kell) 
Intézmények megnevezése 

Darab-
szám 

Humán funkciók 

 

bölcsőde, óvoda 

Bölcsőde: Kossuth u. 59. ( 26 férőhely) 
Óvodák:  
Arany J.u. 2.(85 férőhely) 
Béke u.147.(100 fhely) 
Erkel fasor 3/5.(100 fh) 
Templom tér (50 fhely) 
Kerekdomb 133. nem üzemel 
Tiszabög Rév u.4. (50 fh) 

1 db 
bölcsőde, 

6 db 
óvoda 

alapfokú 
középfokú iskola 
és szakoktatás 

Általános iskolák:  
Kőrösi u. 27.(12 tantermes) 
Erkel fasor10.12 tantermes) 
Tiszabög 14. (8 tantermes) 
Eltérő tantervű tagiskola: Szabolcska u. 113. (4 
tantermes) 
Alapfokú művészeti iskola: Béke u. 162. (9 
tantermes) 
Református:Templom tér 3. (16 tantermes) 
Középiskolák: 
Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola , Gimnázium Erkel fasor 
10. (9 tantermes) 
Szakképző iskola:  
Kossuth u. 65.(5 tantermes) 
Református Gimnázium, Templom tér 3. (16 
tantermes) 

4 db 
általános 
iskola 
 
3 db 
középis-
kola 
 

egészségügyi 
ellátás 

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi 
Központ 12 munkahelyes szakrendeléssel, Szolnoki 
út 2-4. 
Fizikoterápia, Béke u. 132. 
Országos Mentőszolgálat Mentőállomás Kőrösi u. 4. 

3 db 

szociális 
szakosított 
ellátás 

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi 
Központ:  
Időskorúak Szociális Otthona Vörösmarty u. 11. 

1 db 

szociális és 
gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi 
Központ Gyermekjóléti Szolgálata, Dr. Hanusz Béla 
u. 11. 

1 db 

Közösségi funkciók 

 könyvtár Városi Könyvtár  Kossuth u. 1 db 

színház, mozi Arany J. Művelődési Központ 450 fős 
színházteremmel 50-80 ezer igénybevevő/év 

Béke u. 134. 

1 db 

közösségi ház Ókécskei Közösségi Ház (volt csecsemőotthon), 
Templom tér 6. 

1 db 

uszoda, strand Tisza-part, Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő, 
Kerekdomb termálürdő 

3 db 

Igazgatási funkciók 
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Funkció 
Alfunkció (ha 

kell) 
Intézmények megnevezése 

Darab-
szám 

 rendőrség Rendőrörs, készenléti faház, Béke u. 167. 1 db 

tűzoltóság Tűzoltóság, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ady E. u. 
65. 

1 db 

okmányiroda Szent Imre tér 1.  1 db 

önkormányzati 
hivatal 

Kőrösi u. 2.  1 db 

kormányablak Szent Imre tér 1.  1 db 

Közlekedési funkciók 

 autóbusz 
állomás 

nincs  

vasútállomás MÁV Magyar Államvasutak Rt. Vasútállomás 1 db 

benzinkút MOL benzinkút, Szolnoki út 
Tótusz Kft. Petőfi u. 51. 

2 db 

repülőtér nincs  

Gazdasági funkciók 

 Ipartelep jelentős ipari területekkel rendelkezik, bővítési terület 
biztosítandó 

 

piac fedett-nyitott piac és piaccsarnok 2 db 

pénzügyi 
szolgáltatók és 
bankok 

OTP Bank, Béke tér 6. 
K&H Bank Béke tér 6. 
Erste Bank Szolnoki út 8 

3 db 

irodaház csak igazgatási intézmények  

szálláshely Barack Hotel, Anna Panzió, Viktória üdülő,Vén 
Tisza-part Panzió, Termálfürdő Apartmanok és 
kemping, Napos Pihenőház, Kerekdomb Termál 
Parküdülő, Termál Kemping 

9 db 

vendéglátó 
egységek 

 6 db 

Forrás: saját szerkesztés, intézményi adatszolgáltatás 2015. 

 

55. táblázat: Városrészek funkciói 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

 

 

Városrész Fő funkció 
Másodlagos 

funkció 
Egyéb 

Központi belterület Lakó 
Kulturális 

kereskedelmi 
Gazdasági 

Tisza-parti üdülőterület Üdülő Rekreációs, zöld Intézményi Lakó 

Kerekdomb 
Lakó, Üdülő  
Rekreációs 

kereskedelmi mezőgazdasági 

Tiszabög Lakó 
Gazdasági, 

kereskedelmi 
mezőgazdasági Ipari 
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1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek 

Tiszakécskén a rendszerváltáskor és az azt követő néhány évben a városközpont területén lévő 
barnamezős terület (Vegyépszer terület) már részben átépült, a területből fennmaradó, az 
Egészségügyi Központ mögött lévő 1209 helyrajzi számú, a Petőfi utcáról megközelíthető telek 
funkcióváltása javasolt településközpont vegyes terület rendeltetéssel.  

A lakóterület szövetében lévő gazdasági területek funkcióváltása célszerű, de a működő 
gazdasági területek átsorolása jelenleg nem időszerű. 

Barnamezős, azaz funkcióváltásra javasolt rekonstrukciós, esetleg rehabilitációs területnek 
tekintendők továbbá a Kossuth utcában lévő volt sütőüzem (hrsz:877), melynek településközpont 
vegyes területi funkcióváltása javasolt, a volt habselyem gyár területe (hrsz:909), amelynek a 
mellette lévő óvodára tekintettel településközpont vagy intézményi vegyes terület-felhasználása 
indokolt. A Spar melletti, a Vízhányó utcában lévő 1495/1 hrsz-ú alulhasznosított gazdasági 
terület kereskedelmi-szolgáltató funkcióváltása javasolt. A Tiszabög területén lévő volt mozi (hrsz: 
4880/4) területe kereskedelmi szolgáltató vagy településközpont vegyes területi besorolásnak 
megfelelő használata lenne célszerű.  

A volt Holimex telep (hrsz: 0581/2) ipari gazdasági területként továbbra is fenntartandó, tekintettel 
a mellette lévő működő gazdasági területekre. 

A volt TSZ-majorok a belterületek közelében ipari-kereskedelmi részben gazdasági funkcióval 
működnek. Ezek közül alulhasznosított a Tiszabög, „Terjéki major” hrsz: 0608/14, melynek ipari-
gazdasági területként történő használata indokolt. A városközponttól távolabbi külterületeken lévő 
majorok részben használaton kívüliek, részben állattartó területek.  

1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek) 

Konfliktussal terheltnek tekinthető a lakóterületbe ágyazódott meglévő ipari üzemek, mint a 
Hechinger Hungary Elektronikai Kft. (Kossuth u. 77.), a nagykereskedelmi raktárak területei, 
melyek a várostestben szórványosan mindenütt elhelyezkednek. (Különösen a Szolnoki út 
mentén sűrűsödnek) 

A szabályozásnál a meglévő ilyen területek építésjogi státuszát fenn lehet tartani, de a 
védőterületek telken belüli kialakítását az építés feltételül kell kötni. Törekedni kell a meglévő 
szomszédsági zavarok kiküszöbölésére, új létesítmények elhelyezésekor ezek megelőzésére.  
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1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

 

17. térkép: Telekstruktúra a település egészén 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára 2015 

Külterületen a jellemző telekméret 6000 m2, vagy az feletti. Ez kedvező, mert az elaprózódott 
telekszerkezet gátja a mezőgazdasági művelésnek, a korszerű gazdálkodásnak. Kedvező azért 
is, mert a gazdálkodók a gazdaságaik területén tudnak lakást is létesíteni. 

A volt Zártkertek területén a 900-1500 és 1500-3000 m2 között telekméret jellemző. Itt a 
lakásépítésre gyakorlatilag csak telekösszevonás esetén van lehetőség. A zártkertek egy része 
funkciójában átalakult, az üdülőterület közelében lényegében pihenő-üdülő funkciót kapott, 
üdülőterület potenciális fejlesztési területe. 

18. térkép: Telekstruktúra a volt Zártkertek területén 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára 2015. 

A Tisza-parti üdülőterület Tiszához legközelebbi, legrégebben kialakult terület jellemző 
telekmérete 300 m2 alatti, az újabb telekosztások már 300-400, illetve 400-500 m2 közöttiek.  
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19. térkép: Telekstruktúra a Tisza-parti üdülőterületen 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára 2015. 

A kerekdombi üdülőterületekre a 300-400 m2 közötti telekméret jellemző. 

20. térkép: Telekstruktúra Kerekdombon 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára 2015. 

Ókécske halmazos szerkezetű területén a telekméretek változatosak, kis részük nem éri el a 300 
m2 telekterületet sem, de legjellemzőbb a 400-800 m2 közötti telekméret. Nem elhanyagolható a 
nagyobb, 900-1500 m2 között telekméretek aránya sem. Ennek ellenére a telkek tovább 
aprózódását –tekintettel arra, hogy ez a terület Tiszakécske legrégibb része- nem szabad 
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megengedni. A városközponthoz (Szent Imre tér) közeledve a szabályos telekosztás a mérvadó, 
ahol a jellemző telekméret 600-800 m2 közötti, de jelentős hányada ennél nagyobb, 900-1500 m2 
közötti. A Szolnoki úttól nyugatra eső területeken is a szabályos telekosztás és a 600-900 m2 
közötti telekméret a meghatározó. Megfigyelhető, hogy a legújabb lakótelkek a 600 m2 körüli, de 
legfeljebb 800m2 telekmérettel alakultak ki. (Tiszát kísérő, Tiszabög felé kialakult lakóterület és 
ezzel szemben, a Szolnoki út nyugati oldalán kialakult, még alig beépült terület) 

21. térkép: Telekstruktúra Ókécskén 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára 2015. 

Kerekdomb falusias jellegű lakóterületére az 1500-3000 m2 közötti nagytelkes szerkezet jellemző 
csakúgy, mint Tiszabög területén. A Kurázs lakott kertjeiben 1500-3000 m2, illetve 3000-6000 m2 
közötti telekméret jellemző. A Kurázs érintett a nagyvízi meder övezete által, ezért itt az új 
építkezéseket korlátozni, esetenként tiltani kell. 

22. térkép: Településstruktúra Tiszabög és Kurázs területén 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára 2015. 

Az önkormányzat jelentős területű ingatlantulajdonnal rendelkezik beépített és beépítetlen 
területeken is (például a Bögi-kanyar). Fenti telekvizsgálat nem terjed ki a tulajdonvizsgálatra, 
részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült 
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1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter 

Tiszakécske Város önkormányzata rendelkezik tulajdonkataszterrel. A tulajdonkataszter 2014. 
12.31-i állapotot tükröz.  

A tulajdonkataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek, valamint az egyéb 
önálló ingatlanok is nyilván vannak tartva. Az önkormányzatnak 1633 db névjegyzékbe vett 
tulajdona van, melyből 50 db földrészlet (ami 195,60 Ha); 1583 db pedig önálló egyéb ingatlan. 

23. térkép: Forgalomképes önkormányzati területek (lila jelzéssel) 

 Forrás: TRT munkarészek 2015. 

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 nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése 
településrendezési eszközök megalapozása során történik. 

1.14.5 Az építmények vizsgálata 

Az épületállomány állaga nagyjából követi a városrészek korát. Ókécskén található a legtöbb 
avult állagú épület. A jellemző beépítés földszintes, a beépítési mód oldalhatáros, illetve 
félzártsorú. A központi részen polgárosodottabb, zártsorú. Itt jelentős átépítések várhatók, amint 
a gazdasági helyzet javul.  

A központi belterületen (Újkécske) az épületek állaga közepes vagy jó. Ezek zöme az 1960-1980-
as években épült, jellegzetesen családi házas, kisvárosias. A legtöbbjüket már felújították, de 
szórványban új épületek is megjelentek. A főtér környezetében tapasztalható a legtöbb átépítés. 
Itt a jellemző beépítés zártsorú, földszint + 1 emeletes magassággal. 

A Fő utca és környéke az 1960-as években épült sátortetős, földszintes beépítésű, 
épületállománya közepes, egyre avuló. 
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Az újabb építésű részek (Wesselényi utca és Szolnoki út közötti terület) épületállománya 
földszintes, jó állagú. 

Az üdülőterületek az 1970-es években épültek, az 1980-as évek közepéig befejeződtek. 
Épületállományuk követi az akkori kor színvonalát, állaguk közepes, néhány felújítástól eltekintve. 
Felújításuk aktuális, de a tulajdonosi kör egyre öregedő, a kis telekméretek miatt a mai kor 
színvonalának megfelelő átépítés, de a felújítás sem valószínű. 

Tiszabög épületállománya egyre romló, itt tapasztalható a legkevesebb új építés. Az 
épületállomány közepes, illetve avult. A beépítés jellemzően földszintes, oldalhatáron álló. 

Kerekdomb épületállományára nagyjából ugyanez jellemző. A jellemző beépítés itt is földszintes, 
oldalhatáron álló. 

A külterületi épületállomány avuló, a tanyák száma csökken, néhány új külterületi tanya ugyan 
épült, de ezek jellemzően a belterülethez közel helyezkednek el. 

1.14.6 Az épített környezet értékei  

1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

1.14.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A város közigazgatási területén 25 nyilvántartott régészeti lelőhely van. A közigazgatási határon 
belül szisztematikus régészeti terepbejárásra még nem került sor. Ha ez megtörténne, a 
régészeti lelőhelyek száma megsokszorozódna. A régészeti lelőhelyek törvény erejénél fogva ex 
lege védettek, de régészeti érdekű területről is a régészeti örökség elemei csak feltárás 
keretében mozdíthatóak el.  

A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell 
kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit 
aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A tervezett munkálatok kizárólag a 
feltárás befejezése után kezdődhetnek el.  

A településrendezés során biztosítani kell ezen lelőhelyek védelmét, ha ez nem lehetséges, 
akkor a leletmentést. 

Régészeti érdekűnek tekintendő a teljes külterület, valamennyi terület, természetes vagy 
mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely 

előkerülése várható vagy feltételezhető, különösen a Tisza és Holt-Tisza menti magas partok.  

Részletesen foglalkozik ezzel a 2004-ben készült és 2015-ben felülvizsgálatra kerülő 
örökségvédelmi hatástanulmány. 

A régészeti lelőhelyek vonatkozásában a 2001. évi LXIV. tv szerint kell eljárni. A Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2015. június 11-i adatai szerint 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek táblázata a mellékletek között található. 

1.14.6.3 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti 

jellemzők 

Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályait a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet 
állapítja meg. A helyi védelemmel kapcsolatos előírásokat a rendezési terv ajánlásait figyelembe 
véve a helyi értékvédelmi rendeletnek javasolt tartalmaznia.  

Jelenleg ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett helyi védett épület Tiszakécskén nincs.  
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Helyi területi védelemre javasolt terület: 

Ókécske teljes területe nyugatról a Kinizsi utca tengelyével, délről az új holt-tiszai elkerülő úttal, 
keletről a Bocskay - Fürdő utcák tengelyével határoltan. A területet északról a Kolozsvári utca 
északi oldala határolja egy telekmélységben. 

Újkécske helyi védelemre javasolt területét keletről nyugat felé a Fő utca és a József A. utca 
tengelye határolja, északon a Béke utca tengelyéig a könyvtárral bezáróan, délről az új holt-tiszai 
elkerülő úttal határoltan (Tisza-sorok).  

A területi védelem a telekszerkezetre és a kialakult utcahálózatra javasolt, az épületek 
vonatkozásában csak azok léptéke, földszintes illetve a városközpontban legfeljebb 1 emeletes 
jellege és a beépítési mód tartandó meg. A területre egyedi építésszabályozás indokolt. 

Örökségvédelmi Rendelet általi helyi védelem biztosítandó a szerkezeti tervlapon jelölt épületek 
és műtárgyak esetében. 

Részletesen foglalkozik ezzel a 2004-ben készült és 2015-ben felülvizsgálatra kerülő 
örökségvédelmi hatástanulmány. 

1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes 

Országos Műemlékjegyzékben szereplő épület: 

Újkécske, Kőrösi út 1. (hrsz. 2272) Rk. templom, klasszicizáló késő barokk, 1818. Berendezés: 
Mária szobor, rokokó, XVIII. sz. vége; klasszicista főoltár, XIX. sz. eleje. Előtte feszület (1844) és 
Nepomuki Szt János szobor (1853). Törzsszáma 668. Védetté nyilvánítva 22509/1958. számon. 
A templom műemléki környezetébe a 2271 hrsz-ú közvetlenül szomszédos ingatlan tartozik. 

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2015. június 11-i 
adatai szerint műemlékek táblázata a mellékletek között található. 

A műemléki környezet területén minden változtatást, beavatkozást a műemléki környezet 
városképi illetőleg tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alávetni.  

Országos műemléki védettségre javasolt az ókécskei református templom épülete és annak 
környezete: a Templom térre néző házak telke. Amennyiben ismét nem kapná meg az országos 
védettséget, helyi védelme mindenképpen indokolt. 

1.14.6.5 Helyi védelem 

Helyi védettségre érdemes épületek: 

1. Béke u. 28. lakóház    hrsz:1786 
2. Béke u. 55. lakóház N    hrsz:1997/2 
3. Béke u. 70. lakóház N    hrsz:1836 
4. Béke u. 124.  lakóház    hrsz:1881 
5. Béke u. 132. lakóház    hrsz:1891 
6. Béke u. 134. lakóház    hrsz:1891 
7. Béke u. 152. idegenforgalmi hivatal   hrsz:1198 
8. Béke u. 162.  lakóház    hrsz:1187 (most irodaház) 
9. Béke u. 172.  zeneiskola    hrsz: 1173 
10. Béke u. 175. lakóház N    hrsz:1130 
11. Kígyó u. 18. lakóház N    hrsz:355 
12. Kolozsvári u. 6. lakóház N    hrsz: 425 
13. Kolozsvári u. 30. lakóház  (oromzat)N   hrsz: 287 
14. Kolozsvári u. 33. lakóház  (oromzat)N   hrsz: 319 
15. Kossuth L. u. 5. lakóház    hrsz:1010 
16. Kossuth L. u. 6. lakóház    hrsz:1116 
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17. Kossuth L. u. 9. lakóház    hrsz:994 
18. Kossuth L. u. 23. lakóház    hrsz: 968 
19. Kossuth L. u. 48. lakóház (gyógyszertár)  hrsz: 858 
20. Kossuth L. u. 56. lakóház    hrsz: 863 
21. Kossuth L. u. 58. lakóház    hrsz: 867 
22. Kossuth L. u. 59. lakóház    hrsz: 910 (most bölcsőde) 
23. Kossuth L. u. 61. lakóház    hrsz: 904 
24. Kossuth L. u. 70. (66) öregek panziója   hrsz: 886 
25. Kossuth L. u. 72. (68) lakóház   hrsz: 887 
26. Kossuth L. u. 74. lakóház és melléképület  hrsz: 774 
27. Kossuth L. u. 76. lakóház    hrsz: 771 
28. Kossuth L. u. 78. lakóház N    hrsz: 770 
29. Kossuth L. u. 80. lakóház    hrsz: 768/2 
30. Kossuth L. u. 82. lakóház    hrsz: 766 
31. Kossuth L. u. 95. lakóház N    hrsz: 16 
32. Kossuth L. u. 97. lakóház    hrsz: 25 
33. Kossuth L. u. 105. lakóház    hrsz: 27 
34. Kossuth L. u. 107. lakóház    hrsz: 2 
35. Kossuth L. u. 113. lakóház    hrsz: 20 
36. Kossuth L. u. 115. lakóház    hrsz: 6 
37. Kőrösi u. 2. városháza    hrsz: 2274/1,2 
38. Kőrösi u. 35. lakóház N    hrsz: 241 
39. Kőrösi u. 101. volt malom    hrsz: 2069/4 
40. Pozsonyi. u. 19. lakóház    hrsz: 734 
41. Szabolcska M. u. 79. lakóház   hrsz: 722 
42. Szabolcska M. u. 80. lakóház   hrsz: 543 
43. Szabolcska M. u. 87. lakóház   hrsz: 731 
44. Szabolcska M. u. 107. volt mozi   hrsz: 155 
45. Szabolcska M. u. 113-115. spec. iskola  hrsz: 136,137 
46. Szabolcska M. u. 117. lakóház   hrsz: 134 
47. Szabolcska M. u. 130. lakóház   hrsz: 499 
48. Szabolcska M. u. 132. lakóház   hrsz: 494 
49. Szabolcska M. u. 182. lakóház   hrsz: 201/1 
50. Templom tér református templom   hrsz: 1 (orsz. védelemre javasolt) 
51. Templom tér 2./a ált. iskola    hrsz: 69 
52. Templom tér 4/a. óvoda    hrsz: 70 
53. Templom tér 6. volt városháza   hrsz: 72 
54. Templom tér 21. lakóház    hrsz: 150 
55. Vörösmarty u. 2. lakóház    hrsz: 26 
56. Vörösmarty u. 11. lakóház    hrsz: 43/1 (most szociális otthon) 
57. Kerekdomb 93. lakóház N    hrsz: 4077 
58. Vásár u. 5.     hrsz: 1073 
59. Vásár u. 8.     hrsz: 2281 
60. Rákóczi u. 19.     hrsz: 795 
61. Bocskai u. 10. lakóház    hrsz: 175. 
62. Szolnoki u. 6.     hrsz: 4880/4 

 

A helyi védelemről önkormányzati rendeletet kell alkotni, a védettséget az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyezni. Célszerű megteremteni a helyi védelem támogatási rendszerét, 
mert a védettséggel kötelezettségek is járnak, melyek olykor nagy anyagi terhet rónak a 
tulajdonosokra, akiktől nem várható el ennek teljes körű finanszírozása. 
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1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Feszültségeket okoznak a beépített lakóterületek közvetlen szomszédságában jelen lévő 
működő, vagy éppen használaton kívüli, de újra termelésbe vonható mezőgazdasági majorok. Az 
ezek mellett kijelölt fejlesztési területek csak akkor vehetők igénybe a tervezett rendeltetés 
céljára, ha előzőleg a konfliktus forrását jelentő major felszámolása vagy a fejlesztési terület 
rendeltetését nem zavaró funkcióváltozása megtörtént. 

Konfliktus forrásai a lakóterületben mozaikosan jelen lévő gazdasági és raktár épületek, 
funkcióváltásukat a településrendezés eszközeivel is szorgalmazni kell. 

Zavaró hatású az állatvásártér és a temetők lakóterületbe ágyazottsága, aminek középtávú 
megszüntetése kívánatos, hosszú távú megszüntetése szükséges. 

Az üdülőterületen a pihenő és szórakoztató, vendéglátó funkció keveredése konfliktushelyzetet 
jelent, megoldása különösen a hétvégi házas területeken fontos, amely elsődlegesen pihenő 
funkciójú. 

A belterületen a légvezetékek okozhatnak a fasorok fenntartásában nehézségeket, és a 
trafóházak, nagyfeszültségû vezetékek hordozó szerkezetei városképi konfliktusokat, csakúgy, 
mint a mobil átjátszó tornyok. 

Nagyon kevés nyilvános WC van a városban, a lakosság és a turisták a közintézményeket 
használja erre a célra, ami a fenntartásban plusz terheket, esztétikai problémákat jelent.  

1.15 Közlekedés  

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Tiszakécske város Bács-Kiskun megyében, a Tiszakécskei járás székhelye a Tisza partján. 

Bács-Kiskun megye átmeneti és összekapcsoló szerepet tölt be a Dunántúl és a Tiszántúl, a 
főváros, a fejlett nyugati és fejletlenebb (keleti hazai és balkáni) területek között. Ennek 
következtében a nagytérségi szerkezetben a legmeghatározóbbak a főbb közlekedési vonalak. 
Ezek közül legjelentősebb a Budapest-Kecskemét-Szeged vonal, amely mentén települtek és 
települnek a főbb logisztikai rendszerek. Tiszakécskét ez a vonal áttételesen, mintegy félóra 
megközelítési távolságban érinti csak. Az ebből adódó előnyöket igazán kihasználni nem képes. 

Tiszakécske kisvárosa a – Bács-Kiskun megyén belül legkisebb területű és alacsonyabb 
népességű – Tiszakécskei járás központja. Fekvése a megyében a leginkább keleti, a 
megyeszékhelytől, Kecskeméttől mintegy 35 km-re keletre található. 

Az alábbi táblázat mutatja a 2001-es és 2011-es népszámlálások eredményei alapján, hogy 
melyek a település főbb ingázási cél és induló kapcsolatai. Látható, hogy Tiszakécskére a 
legtöbben Lakitelekről járnak be, s nagyobb célpont még – az eljárók szempontjából - 
Kecskemét. 

Település 
közlekedési szerepe 

Ingázás 
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56. táblázat: Napi rendszerességgel közlekedők és mód szerinti megoszlásuk (fő/nap) 

Megnevezés 

Összesen 
(fő/nap) 

Összesen 
(fő/nap) 

Személy- 
gépkocsival 

(fő/nap) 

Tömeg- 
közlekedéssel 

(fő/nap) 

Kerékpárral 
(gyalog) 
(fő/nap) 

2001* 2011 

Helyi közlekedő 3 142 4 871 1 457 232 
2 288 
(894) 

Bejáró 145 534 304 230 0 

Lakitelek .. 103 45 58 0 

Kecskemét .. 59 35 24 0 

Tiszajenő .. 38 18 20 0 

Tiszaalpár .. 28 18 10 0 

Jászkarajenő .. 23 8 15 0 

Eljáró 785 1 115 440 624 48 

Kecskemét .. 552 216 321 12 

Szolnok .. 91 33 58 0 

Lakitelek .. 71 50 12 9 

Kocsér .. 62 24 11 27 

Szentkirály .. 46 14 32 0 

* 2001-ben csak foglalkoztatott. 
Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH. 

A következő diagramon jól látható, hogy a helyi forgalomban jelentős szerepe van az aktív 
közlekedési módoknak (gyaloglás 18%, kerékpározás 47%). A személygépkocsi mindhárom 
esetben (helyi 30%, eljáró 44% és bejáró 62%) esetben kitüntetett szerepet kap. A vasútnak 
jelenleg elhanyagolható szerepe van a közlekedésben 5-6%, míg a távolsági buszt az utasok 30-
40%-a használja. 

22. ábra: Az ingázók mód szerinti megoszlása 

 

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH. 

A városnak országos főúthálózati kapcsolata nincsen. Összekötő úton a 44. sz. elsőrendű főút 
Lakiteleknél 10 km-re érhető el. 
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24. térkép: Tiszakécske környezetének országos jelentőségű főútjai 

 

Forrás: „Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” kiadvány adataiból (2014.07. Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.) 

Közúti kapcsolatok tekintetében nyugati irányban az M5 autópálya Kecskemétnél – 
útvonalválasztástól függően – 40-45 km távolságban érhető el. A főváros közúton – a 4. sz. 
elsőrendű főút vagy az M5 autópálya felé – 115-135 km autózással érhető el. 

Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány összekötő út 
kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető, így a 
város e szempontból is regionális alközpontnak tekinthető. Az innen induló utasok Budapest, 
Kecskemét és Szeged irányába rendelkeznek közvetlen járatokkal. A vasútállomás autóbusszal 
is elérhető. A város közigazgatási területén belül 46 helyközi megálló található. 

Tiszakécske a 145-ös számú, Szolnok – Kecskemét vasútvonal középállomása. Az egyvágányú, 
dízel vontatással kiszolgált vonal a regionális hálózat része. A személyforgalmi szolgáltatás 
ütemes menetrendi jellegű. 

A Tiszának, mint vízi útnak a kihasználtsága csekély, főként rekreációs és turisztikai jellegű. 

Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 95 km távolságban 
érhető el. 

1.15.2 Közúti közlekedés 

A közúthálózati szempontból a mellékutakon alközponti szerepet betöltő város a környező 
településekkel északkeleti – Tiszajenő – irányban a 4625. j., északi – Jászkarajenő – irányban 
pedig a 4615. j. összekötő úton áll kapcsolatban.  A település délnyugati (Fő utca) – Lakitelek – 
irányú kapcsolatát szintén a 4625. j. összekötő út, a nyugati – közvetlen Kecskemét – irányú 
kapcsolatát a 4623. j., míg az északkeleti – Nagykőrös – irányú kapcsolatát a 4601. j. összekötő 
út biztosítja. 

Városkörnyéki közúthálózat: 

Városkörnyéki 
közúthálózat 
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25. térkép: Tiszakécske városi közúthálózata 

 

Forrás: „Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” kiadvány adataiból (2014.07. Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.) 

A város, a Bács-Kiskun megyén keresztül haladó, Szolnok – Kiskunfélegyháza között lévő 4625 
számú összekötő főút két oldalán helyezkedik el. Belterületi útszakaszán található Tiszabög – 
Tiszakécske – Kerekdomb városrészek nagy forgalmi terhelést viselnek, mivel az összekötő 
főúton jelentős teher- és személygépjármű forgalom van.  

A városi belterületi úthálózattal kapcsolatban elmondható, hogy a város gyűjtő- úthálózati 
funkcióját jelenleg szinte teljes mértékben az országos közutak belterületi szakaszai látják el, így 
döntően a 4625. j., 4601. j. és a 46133. j. utak. Kedvezőtlen körülményként hat, hogy a várost 
keleti oldalról közútfejlesztési szempontból lezárja az ókécskei védett belterületi rész és a Tisza, 
nyugati oldalról pedig lezárja a Szolnok-Kiskunfélegyháza vasútvonal, mégpedig úgy, hogy több 
szakaszon a vasút és az országos közút kedvezőtlen formában halad egymás mellett. (a közút- 
vasút szintbeni keresztezés szabványos kialakítása nagyon nehézkes). 

Belterületi úthossz 87 km, ebből szilárd burkolatú 57 km, külterületi utak összes szilárd burkolata 
12 km. A településen nem minden utca szilárd burkolatú (65 % szilárd burkolatú). A Tiszakécske 
üdülő övezetéhez szilárd útburkolatú műút vezet, ahol az üdülők megközelítése és 
közművesítése 100 %-ban megoldott 

Az országos közutak burkolata elöregedett, teherbírása nem megfelelő. Utazáskényelmi 
szempontból az utak kedvezőtlenek. Ez különösen jellemző a 4601 jelű összekötő útnak a 
Tiszakécske területén lévő szakaszára. Az útburkolatok felújítása, új aszfaltburkolattal történő 
ellátása lenne szükséges.  A külterület jól leközlekedhető dűlőút-hálózattal rendelkezik, sok 
helyen szilárd burkolattal ellátva, ugyanakkor a burkolat nélküli, de közutakat összekötő, 
település elkerülési lehetőséget biztosító (pl. Hajdú dűlő, Kerekdombon tehéntelepi út, Tiszabögöt 
elkerülő út) utak kiépítése javasolt. 

Városi közúthálózat 
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A belterületi önkormányzati kezelésű utak, utcák döntően szűk beépítettségűek, s 
nyomvonalvezetésük miatt szabványos úthálózattal nehezen kiépíthetőek. Az új beépítési 
területeken e probléma kiküszöbölését kiemelt feladatnak kell tekinteni. A már beépített 
területeken pedig a lehetőség szerint kell kezelni ezt a problémát. 

A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra mutatja. 

26. térkép: Tiszakécske főbb útjainak forgalmi terhelése 

 

Forrás: „Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” kiadvány adataiból (2014.07. Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.) 

Az alábbi ábra Tiszakécske közúti közlekedésbiztonsági helyzetét szemlélteti az utóbbi évek 
személyi sérüléses balesetei alapján. Halálos baleset a településen nem történt az elmúlt 
években. Látható, hogy közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesebb útszakaszok a Szolnoki 
út és Szabolcska Mihály utca. 

 

27. térkép: Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KKK  

A helyi úthálózaton három körforgalmú csomópont van, és 13 db szintbeli vasúti átjáró. 

 

Forgalmi jellemzők 

Közlekedésbiztonság 

Forgalomszabályozás, 
közúti-vasúti 
keresztezések 
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Az alábbi diagram a KSH adatai alapján mutatja a település motorizációjának alakulását. Látható, 
hogy Tiszakécskén az 1 000 főre eső személygépjárművek száma magasabb, mint az országos 
és a Dél-Alföldi átlag, gyakorlatilag a Bács-Kiskun megyei értékkel egyezik meg.  

 

23. ábra: Motorizáció alakulása 

 

Forrás: KSH 

1.15.3 Parkolás  

A város parkolóhelyeinek száma a belterületen korlátozott, 8 db kiépített parkolóhely van, melyből 
1 db autóbusz parkolására is alkalmas. A városközpont szűk terei, illetve közvetlen közlekedési 
szabályozása kis lehetőséget ad új parkolók létesítésére. 

A város területén az alábbi helyeken vannak külön parkolási lehetőségek biztosítva: 

 Szent Imre téren; 

 Szent Imre tér és Béke utca közötti területen lévő parkolóban; 

 Béke utcában a Művelődési ház melletti parkolóban; 

 Kisebb parkolási lehetőség kevés helyen ugyan, de az üzletek, iskola előtt is van, így pl. Fő 
út – Kőrösi utca csomópontnál, stb.  

A 4625. jelű összekötőút főként a város főutcájának leterheltsége miatt, valamint a forgalmasabb 
helyeken további, a szabvány előírásoknak megfelelő mennyiségű és műszaki kiépítésű (pl. 
telken belüli) parkolóhely megvalósítása lenne szükséges. A nagy forgalmú intézmények (orvosi 
rendelő, művelődési központ) környezetében a közterületi parkoló kevés, a telken belüli parkolás 
megoldatlan. A parkolási lehetőségek sokszor problémát okoznak a gyermeküket szállító 
szülőknek. 
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1.15.4 Áruszállítás  

Áruszállítási szempontból megemlítendő területek – ahol nagyobb szállítási igényű cégek 
találhatók - a városon kívül az Oláházi dűlő, illetve Tiszakécske területén a Dózsa telep. 

57. táblázat: Főbb áruszállítási célpontok 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 2015. 
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1.15.5 Közösségi közlekedés 

28. térkép: Közösségi közlekedési megállóhelyek 

 

Forrás: NKS országos modell, bemenő adatok: 2011/2012. évi autóbusz és vasúti menetrendek 

1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés  

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Kunság Volán Zrt. látja el, 
a közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Kunság Volán Zrt. az Dél-alföldi 
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (DAKK Zrt.) egyik alapítója. 

A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind Budapest (napi 2 induló járat, menetidő 02:43 – 
02:48 között), mind a megyeszékhely Kecskemét (napi 23 induló járat, menetidő 00:37 – 00:55 
között), mind a regionális központ Szeged (napi 23 induló járat, menetidő 01:50 – 02:20 között) 
felé. 

Tiszakécske és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány 
összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település 
elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megállóhely 
található.  Tiszakécskén a helyközi megállóhelyek döntő többsége a 4625. j. összekötő út és a 
46327. j. állomáshoz vezető út belterületi szakaszain helyezkedik el. Tiszakécske közigazgatási 
területén 46 helyközi megálló található. A városközpont, az oktatási és közintézmények, továbbá 
a vasútállomás közvetlenül elérhető. 

A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz. A 
forgalmasabb helyeken (pl. Erkel fasor, Szabolcska u., Szolnoki út) kb. 60-70 járat áll meg egy 
munkanapon, de a kisebb megállókban is 15-20 db. Tiszakécskén nincsen külön autóbusz 
állomás, a legforgalmasabb megállóhely a Városháza, amelyet egy átlagos munkanapon kb. 
78 járat érint. 

Tiszakécskén nincs helyi autóbusz közlekedés, a településen belüli kapcsolatot a helyközi járatok 
biztosítják, ami a helyi tömegközlekedést csak részben oldja meg, pl. a Tisza-parti üdülőterület 
felé gyakorlatilag nincs tömegközlekedés. 

Helyközi és távolsági 
autóbusz közlekedés 

Helyi autóbusz 
közlekedés 
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1.15.5.2 Vasúti közösségi közlekedés  

Tiszakécske települést összesen négy szolgálati hely tárja fell. A város belterületét az azonos 
nevű vasútállomás, a városhoz tartozó, távoli településeket pedig Kerekdomb és Óbög 
megállóhelyek, valamint Újbög megálló-rakodóhely. Mindegyik a Magyar Államvasutak Zrt. által 
üzemeltetett 145-ös számú, Szolnok – Kecskemét vasútvonalon található. 

A 145-ös számú vasútvonal mintegy 65,9 km hosszon vezet, két alföldi megyeszékhelyet 
összekötve, kiszolgálva egyben a köztes településeket is. A vasútvonal műszaki állapota vegyes, 
elfogadható és rossz műszaki állapotú szakaszok is megtalálhatók (jellemző azonban a rossz 
műszaki állapot). A vonal a regionális vasúti pályák csoportjába tartozik, egyvágányú, dízel 
vontatású, az engedélyezett sebesség 60 km/h, a tengelyterhelés szakaszosan 170/200/210 kN.  

A vonalon a 2014/2015. évi menetrend szerint, Tiszakécske állomást érintően egy hétköznapi 
nap átlagosan 16 személyszállító vonat közlekedik. A menetrend ütemes jellegű, két és 
háromórás vonatkövetésekkel. 

A személyvonatok Tiszakécskéről Szolnokig 44 perc, Kecskemétig 66 perc alatt jutnak el. A 
vasútvonal Lakitelek állomáson keresztez a 146-os számú, Kiskunfélegyháza – Kunszentmárton 
vonallal. Lakitelek állomáson a menetrendi szerkezet alapján minden irányú átszállókapcsolat 
biztosított, így jó kapcsolat van Kiskunfélegyháza (54 perc) és Szentes (92 perc) felé is. Az 
alacsony sebességű mellékvonal következtében ugyanakkor az eljutási idők nem 
versenyképesek. 

Kerekdomb megállóhely Tiszakécske vasútállomástól 7 perc, Újbög 5 perc, Óbög pedig 10 
percnyire van. 

1.15.5.2.1 Tiszakécske állomás 

Az összesen két fővágánnyal és egy rakodóvágánnyal rendelkező állomás Szolnoktól 30 km-re, 
Kecskeméttől 35, 9 km-re található. A szolgálati hely periférikus elhelyezkedésű, a város keleti 
szélén, a lakott területek határán fekszik, a városközpont felől megközelíteni több útvonalon is 
lehet, a Béke utcán, az Ady Endre úton, vagy az Arany János utcán keresztül. A távolság mintegy 
1,3 km. 

A helyi áruforgalom részére rakodóvágány szolgál, mely mellett burkolatlan rakodóterület, 
oldalrakodó és használaton kívüli raktár van. 

Az utasok le- és felszállására két darab, 141 és 151 m hosszú, sk+15 cm-es alacsony, 
keskenyperon található, melyet a felvételi épület felől szintben lelhet megközelíteni, az alapvető 
utaskomfort és az akadálymentesség nem biztosított.  

A közepes állapotú felvételi épület az állomás keleti, város felőli oldalán található.  

Az állomás előtere közepes állapotú. A behajtó út minősége jó, de parkolók nincsenek kijelölve. 
Az autóbuszmegálló a felvételi épület tőszomszédságában található. A gyalogutak rossz 
állapotúak, nem akadálymentesek. Kerékpártároló a felvételi épület mellett van. 

A vasútvonal jövője kérdéses. A rossz műszaki állapot miatt a vonal átfogó korszerűsítése, a 
szolgáltatási színvonal emelése miatt a sebesség növelése is mindenképpen szükséges lenne. 
Mindez azonban jelentős beruházási költségigényű, mely mellett az utasforgalom hasznai 
korlátozottan jelentkeznek. A vonal a legnagyobb forgalmi áramlatú Kecskemét irányába ráadásul 
jelentős kerülőt jelent. Az egész mellékvonali kérdéskör felülvizsgálatra szorul. 
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1.15.5.2.2 Kerekdomb megállóhely 

Kerekdomb Tiszakécske állomástól délre, mintegy 4,9 km-re, az azonos nevű településrész 
közepén van. Megközelíteni a 4623. j. összekötőútról nyíló, a vasutat keresztező önkormányzati 
úton lehetséges. 

Az utasforgalom részére a vágány mellett található 115 m hosszú, sk+15 cm magas alacsony és 
keskenyperon szolgál, melyet szintben lehet megközelíteni, az akadálymentesség nem 
biztosított. 

A peron mellett található épületben váróhelyiség található. 

A megállóhelyen parkoló, kerékpártároló, nincs, autóbuszmegálló a közeli Fő utcán, gyaloglási 
távolságra (kb. 150 m) van. 

1.15.5.2.3 Újbög megálló-rakodóhely 

A szolgálati hely Tiszakécske várostól északra, mintegy 2,9 km-re, Tiszabög nevű település déli 
határában található. Megközelíteni a 4625 j. összekötőútról (Tiszabög u.) nyíló, rossz állapotú 
hozzávezető úton lehet.  

A rakodásokat az átmenő fővágány mellett egy rakodóvágány szolgálja, mely mellett burkolt 
rakterület található. 

A megállóhelyen a vonali vágány település felőli oldala mellett 170 m hosszú, sk+15 cm magas, 
alacsony és keskenyperon található. megközelíteni a felvételi épület felől szintben lehet, az 
akadálymentesség nem biztosított.  

A vasútüzemi szempontból használaton kívüli, jó állapotú felvételi épület a keleti oldalon, a 
település felé található. 

A megközelítő út rossz állapotú, parkolók, kerékpártárolók nincsenek. 

1.15.5.2.4 Óbög megállóhely 

Az utasforgalmi hely Tiszabög északi szélén, a lakott terület határán, Tiszakécskétől 5,9 km-re 
fekszik. Megközelíteni a 4625 j. útból nyíló Vasút utcán keresztül lehet. 

A megállóhely sk+15 cm magas, 77 m hosszú alacsony és keskenyperonja a vonali vágány 
mellett, annak keleti oldalán található. A peronhoz esőbeálló csatlakozik, parkoló, kerékpártároló, 
autóbuszmegálló nincs. 

1.15.6 Kerékpáros közlekedés 

A településen a kerékpározás viszonylag gyenge infrastrukturális és forgalomtechnikai 
adottságainak ellenére a KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint a kerékpározás részaránya 
47% körüli. 

Tiszakécskén fontos közlekedési eszköz a kerékpár és a turizmusnak is lényeges része. 
Tiszakécske mintegy 1,4 km-es szakasz kivételével a kerekdombi városhatártól a tiszabögi 
városhatárig kiépített kerékpárúttal rendelkezik. E kerékpárutak az elmúlt 20 évben létesültek, így 
többük felújítása szükséges, valamint az Önkormányzat a városközpontban hiányzó mintegy 1,4 
km-es kerékpárút szakaszt is meg kívánja valósítani a jövőben. A település kerékpáros hálózati 
elemei hiányosak, kerékpártúra-útvonalak bizonyos helyeken hiányoznak (pl. Tőserdő-
Tiszakécske között). Kerékpárút-kapcsolódási pontok hiányoznak a településhatároktól. A 
kerékpárutak burkolata felújításra szorul, sok helyen balesetveszélyes.  

Az önkormányzat fontosnak tartja a kerékpározás feltételeinek minél általánosabb 
megteremtését, szem előtt tartva maximálisan a közlekedésbiztonság szempontjait, valamint azt 
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a tényt, hogy a kerékpár nem egy szűk réteg közlekedési eszköze, hanem gyakorlatilag olyan 
korhatár nélkül igénybe vehető jármű, mely használóinak közlekedési szabályismerete széles 
határok között mozog. 

1.15.7 Gyalogos közlekedés 

A kiépített járdák hossza 23 600 m, kiépítetlen pedig 100 m. 

A meglévő gyalogjárdák sok helyen balesetveszélyesek, kivéve a városközponthoz kapcsolódó 
belső övezetben, amelyek a közlekedési szabályozással, átépítéssel felújításra kerültek. 

A települési rendezési terv szerint szerkezeti jelentőségű gyalogút a Miskó I. sétány. 

A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján a településen belüli – kizárólag – gyalogos 
helyváltoztatások részaránya 18%. 

1.15.8 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos megállapítások 

A belterület említett közlekedési gondjait jelentősen csökkenthetné egy, a várost elkerülő 
útszakasz, amit hosszú távú területfejlesztési terveiben a város szerepeltet is. 

Az elfogadott megyei és kistérségi területfejlesztési koncepció szerint megvalósuló új 
beruházásokat, a főutat elkerülő új szakasz kiépítését, kerékpár utakat, vasútállomás és 
környezetének felújítását, valamint az üdülő övezetek közlekedési problémáinak megoldását, a 
rövid és hosszú távú tervezésnél szerepeltetni kell. 

A közlekedésfejlesztés szerves részét képezi a városon belüli, illetve a Tisza menti gátra 
tervezett kerékpárút rendszer bővítése, illeszkedve az üdülőövezet és Ókécske közlekedési 
rendszeréhez.   

A projektmegvalósítás közlekedési szempontú kockázatainak kezelésénél kiemelten fontos a 
lakosság és az érintett szervek minél szélesebb körű és részletesebb tájékoztatása, illetve 
bevonása a folyamatokba már az egyes projektek tervezésének kezdeti fázisaitól. 

1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság 

1.16.1 Víziközművek  

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és 

termálvíz hasznosítás) 

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvíz minőségű, 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.  

A Tiszakécskei Kistérségi Regionális vízmű az alábbi települések és településrészek vízellátását 
biztosítja: Tiszakécske, Lakitelek, Tiszaalpár, Tiszabög, Kerekdomb, Kapásfalu, Tőserdő. A 
vízellátó rendszer vízbázisát 14 db kút biztosítja, melyből 9 db vízellátó-mélyfúrású kút, 5 db 
figyelő-mélyfúrású kút. 
 
Üzemelő vízbázis területi eloszlása: Tiszakécske 6 db mélyfúrású kút, Tiszaalpár 1 db mélyfúrású 
kút, Lakitelek 1 db mélyfúrású kút, Kapásfalu 1 db mélyfúrású kút 

Infrastruktúra 
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jellemzők 

Ivóvíz, vízbázis  
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29. térkép: Tiszakécske vízmű védőterületének felszíni vetülete 

 
Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/ 2015. 

A település vízellátását a 6 db védett vízadó-rétegre telepített mélyfúrású kút biztosítja. Ezek 
közül 5 db főüzemi, 1 db csúcs idei, 1 db tartalék kútként üzemel. A városi vízmű mértékadó 
kapacitása 9 000 m3/nap. A városban kiépített vízmű-hálózat kapacitása 5 000 m3/nap. A 
vízbázis csúcsidei kapacitása 3-5 000 m3/h. A vízjogi engedéllyel lekötött vízmennyiség 1 500 
ezer m3/év, II. osztályú rétegvíz, amit 1 db 1000 m3-es felszíni víztározóból osztanak szét a 
kiépített ivóvíz hálózaton a lakosságnak, intézményeknek, vállalkozásoknak, közüzemeknek. 
 

A kutak által kitermelt nyersvizet az előklórozó egységen keresztül a töltéses gáztalanító 
berendezésre juttatják. A gáztalanított víz a 2x150 m3 vasbeton tárolóba jut, majd a szivattyúk 
segítségével a vastalanító egységre kerül. A vastalanított víz az utóklórt megkapva a 2x500 m3 
víztárolóba jut. A gáztalanított, vastalanított és klórdioxiddal fertőtlenített vizet szivattyúkkal 
juttatják az 1000 m3 víztoronyba, valamint az ivóvízhálózatba. A vízellátó rendszer víztermelő 
átlagos kapacitása 1480 m3/d. 

Ivóvízellátás 

http://okir.kvvm.hu/fevi/
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Tiszakécske város külterületén élő lakosság vízellátását a lakók saját hatáskörben biztosítják, 
szinte minden esetben kis mélységű fúrt kútról. Ezek az egyedi kutak a tanyák illetve külterületi 
ingatlanok építésekor kerültek, kerülnek kiépítésre vagy a már meglévő kutak újra használatba 
vétele történik. 
 
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében a talajvizet kitermelő kutat a jegyző engedélyezi, 
Tiszakécskén 10 m mélységhatárig. 
Közszolgáltató: BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózattal és közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal kapcsolatos 
statisztikai adatok, összehasonlítva néhány dél-alföldi járásszékhellyel: 

58. táblázat: Közüzemi ivóvízvezeték-hálózattal és közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal kapcsolatos 
statisztikai adatok 

2011. évben 

Közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba 
bekapcsolt 

lakások száma 
(db) 

Közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba 
bekapcsolt lakások 

aránya (%) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő

-hálózatba 
bekapcsolt 

lakások száma 
(db) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő

-hálózatba 
bekapcsolt 

lakások aránya 
(%) 

Lakásállomán
y (db) 

Bácsalmás 2885 92,29 408 13,05 3126 

Jánoshalma 3930 88,59 731 16,48 4436 

Kiskőrös 6065 89,96 5598 83,03 6742 

Kiskunmajsa 3935 74,04 3714 69,88 5315 

Kunszent-
miklós 

3255 91,66 608 17,12 3551 

Tiszakécske 4538 85,08 1564 29,32 5334 

Forrás: KSH 2011. 

 
24. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a teljes 
lakásállományhoz viszonyítva 

 
Forrás: KSH 

A vízpótló és elosztó hálózat egy része jelenlegi műszaki állapotában rekonstrukcióra szorul. A 
vízhálózati szakaszok és szerelvények állapota elavult. 
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Az Észak-Bács-Kiskun megyében rendelkezésre álló felszín alatti vízkészletek minősége a 
magas arzén-, ammónium-, vas- és mangántartalom miatt nem felel meg az uniós elvárásoknak. 
A települések derogációs kötelezettségének teljesítése érdekében Tiszakécskén is megvalósul a 
Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program (KEOP-1.3.0/09-11-2011-
0023). A Kék-víz programon belül nyolc település (Bugac, Izsák, Tiszaalpár, Kerekegyháza, 
Lajosmizse, Nyárlőrinc, Orgovány és Városföld) önálló vízművel gyarapodik és napi 60 ezer 
köbmétert meghaladó új tisztítási technológiai kapacitás épül ki. További települések ellátásához 
a kivitelező 171,5 km vezetéket létesít és térségi rendszereket alakít ki. Az összes költség ötöde 
a meglévő hálózatok felújításában, tisztítási csomópontok és körvezetékek építésében 
hasznosul. 
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program az alábbi 30 településen 
valósul meg: Apostag, Ágasegyháza, Ballószög, Bugac, Bugacpusztaháza, Dunavecse, 
Fülöpháza, Fülöpjakab, Gátér, Helvécia, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, 
Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlőrinc, Orgovány, 
Pálmonostora, Petőfiszállás, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass, Tiszaalpár, Tiszakécske, 
Városföld. 
 
Tiszakécske városban több termálvíz kút üzemel (1 db önkormányzati, 4 db pedig 
magánkézben), melynek vizét a helyi termálfürdők, kertészetek, valamint a közintézmények 
használják fel. A fürdő vize 1344 m-ről tör fel, 52 °C-os, magas fluorid tartalommal rendelkező 
lágy gyógyvíz és nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz, mely reumatikus, ízületi bántalmakra, 
mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek gyógyítására, műtétek utáni rehabilitációra, baleseti 
utókezelésre is alkalmas. 

A Liget utcai termálkút csurgalékvize nem elválasztható rendszerben kiépített csatornán kerül 
elvezetésre, hanem a csapadékvíz elvezető csatornába kerül. Befogadó a Tisza-holtág vízgyűjtő 
tere, melyre a jelenleg bevezetett használt víz az elhanyagolható mennyisége miatt ökológiai 
befolyásoló hatással nincs. A termálkút csurgalékvizének elvezetését a követelmények szerint 
biztosítani kell.  
 
Az öntözéshez a területen a Tisza áll rendelkezésre.  

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés 

 
Tiszakécske Városban az 1980-as években megépült a szennyvíztisztító telep és az ipari 
üzemek, társasházak, tanácsi intézmények, a nyomott rendszerben kiépülő szennyvízhálózatra 
rákötésre kerültek. 2003. és 2005. között Tiszakécske Város Önkormányzata megvalósította a 
szennyvízcsatorna építés I. ütem beruházást, melynek keretében 1034 ingatlan került rákötésre a 
szennyvízcsatorna hálózatra (korábbival együtt 1412 ingatlan vált beköthetővé). A 
szennyvízcsatornázás II. üteme során (2009-2010-ben) a város belterületén 31.235,6 m hosszú 
(NA 200) gravitációs rendszerű gyűjtőcsatorna került kiépítésre 19.379 m hosszú bekötőcsatorna 
(NA 150) megépítése mellett. A meglévő nyomás alatti csatornaszakaszokhoz való illesztés 
érdekében 1708,2 m hosszú nyomóvezetéket is ki kellett építeni. A beruházás megvalósítása 
során 13 db hálózati átemelő és 541 tisztító akna is létesítésre került.  A projekt során elkészült 
házi bekötések száma 2272 db. 
 
A szennyvíz csatornahálózatának fő gerince az üdülőövezethez kiépítésre került. Jelenleg a 
kommunális szennyvíz elszállítása vegyesen, részben szippantással, részben 
szennyvízvezetékben történik. A csatornázottság mértéke több mint 95 %-os, így a tengelyen 
szállított szennyvíz mennyisége nagyon csekély. A szennyvíztisztítást 1db 3450 m3/nap 

Termálvízhasználat 

Öntözés 

Szennyvízgyűjtő 
hálózat 
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kapacitású tisztítómű látja el. A kiépített hálózat közel 200km hosszú gyűjtővezetékre kapcsolt, 
megközelítőleg 3500 lakásból gyűjti a szennyvizet. 
 
A városi szennyvíztisztító telep korszerűsítésével, bővítésével, a leürítő-hely kiépítésével meg 
kell oldani az iszapok további szakszerű kezelését és környezetkímélő elhelyezését. 

Az ipari üzemek szennyvizeinek hatékonyabb kezelése az üzemi szennyvizekben kibocsátásra 
kerülő egyes szennyezők (pl. szerves anyagok, nehézfémek) mérséklését igényli megfelelő 
előkezelők létesítésével a kibocsátóknál meg kell követelni.  

Közszolgáltató: BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 
 
25. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a teljes 
lakásállományhoz viszonyítva 

 
Forrás: KSH 

 
A tiszakécskei szennyvíztisztító telepről elvezetett, tisztított szennyvíz befogadója az Inokaréti 
belvízcsatorna, ennek befogadója a Holt-Tisza lecsapoló belvízcsatorna. Ugyanakkor az 
elengedett szennyvíz minősége a Tisza vízénél jobb minőségű. A használt termálvizet bár 
tisztítva, de a város a Tiszába engedi. Ez hosszú távon így nem megfelelő, vizsgálni szükséges a 
víz hőmérsékletét és sótartalmát. A környezetkímélő megoldás a visszasajtolás lenne, amelyet 
azonban jogszabály jelenleg nem ír elő. 
 
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.  

A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző 
körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési 
viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban 
meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák 
kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár 
számos hátrányt hordoznak), míg a laza - falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt, tájba 
illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.  
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A város felszíni vizeinek befogadója északon a Peitsik-csatorna, észak-keleten a Tisza, még 
délen a Holt-Tisza.  
 
2014 őszére fejeződött be a csapadékvíz elvezetés kiépítése. Az I. ütemben korábban (2002) 
elkészült a Szolnoki úttól jobbra és a Kiskunfélegyházi úttól északra fekvő városrész csapadékvíz 
elvezető hálózata. A II. ütem 1. szakaszban elkészült a Szolnoki úttól balra és az Attila úttól 
északra fekvő városrész gyűjtő elvezető csatornái, azonban ezen a városrészen forráshiány miatt 
nem építették meg az utcai becsatlakozó csatornákat. A 2014-ben lezajlott II. ütemet 2. 
szakaszban valósította meg az önkormányzat. A II. ütem 1. szakaszban kiépítette az elmaradt 
utcai csatornákat, továbbá a Szolnoki út, Rákóczi út által lehatárolt városrész vízelvezető 
hálózatát, valamint a Kossuth, Szabolcska, dr. Bedő utcák csatornáját. A belterület mélyebb 
részeiről gravitációs vízelvezetés nem lehetséges, ezért három csapadékvíz átemelő került 
kialakításra a mélyen fekvő területekről a csatornahálózat által összegyűjtött vizek levezetésére. 
 
„A tiszakécskei önkormányzat belterületi víz-elvezetése (II. ütem 2. szakasz)” című projektre 
elnyert Európai Uniós támogatás mértéke összesen 343.693.755 Ft, mely a teljes költség 90%-át 
teszi ki. A projekt során összesen 10,757 km épített/felújított vízelvezető árok és csatorna épül ki. 
Az ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság száma 1243 fő, illetve a megvédett területek 
nagysága 46,6 ha nagyságú.  
 

A III. ütem keretében belvízelvezető csatorna kerül kiépítésre 2015- 2016 folyamán a központi 
belterület fennmaradó részein, a tiszabögi és kerekdombi városrészeken. Ezek megépítésével 
elhárulna a belvízveszély a település összes belterületi lakóterületén. 

A csapadékvíz elvezető csatornák folyásirányát a terepadottságok határozták meg, a befogadók 
felé lejtenek. A meglévő csapadékvíz elvezető csatornák gravitációsak, az utcák többségében 
megtalálhatóak, általában elvezetik az összegyűjtött csapadékvizet. A rendszeres karbantartás 
hiánya miatt sok helyen iszapeltávolítás szükséges, az átereszeket, árkokat, zárt csatornákat ki 
kell tisztítani. Sok esetben a meglévő árkok, átereszek, zárt csatornák felújítása szükséges. 
 
A jövőbeni nyomvonal kialakításánál azt is figyelembe kell venni, hogy a Liget utcai termálkút 
csurgalékvize nem elválasztható rendszerben kiépített csatornán kerül elvezetésre, hanem a 
csapadékvíz elvezető csatornába kerül. Befogadó a holtág vízgyűjtő tere, melyre a jelenleg 
bevezetett használt víz az elhanyagolható mennyisége miatt ökológiai befolyásoló hatással nincs. 
A beépítésre szánt területek kijelölésénél, illetve az építési (rendezési) szintek meghatározásánál 
figyelemmel kell lenni a terület talajvíz viszonyaira, valamint arra, hogy a kérdéses területről a 
csapadékvíz megfelelő eséssel az érintett befogadóba – mértékadó belvízszint mellett is – 
bevezethető legyen.   

1.16.2 Energia  

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Villamos energiaszolgáltató: E.ON Tiszántúli régió. 
A város villanyhálózatának hossza 285 km. A fogyasztásba bekapcsolt lakások száma 4 703 db, 
üzletek száma 221 db. A közvilágítás a városban megfelelő. A fogyasztók villamos energia 
ellátását a 4623 jelű út mellett lévő, Eon tulajdonú 120/20 kV-os, 16 MVA teljesítményű alállomás 
biztosítja. Az alállomás a Szolnok-Kecskemét 120 kV-os országos távvezetékre csatlakozik.  
 
Ebből az alállomásból látják el még Jászkarajenő, Tiszavárkony, Lakitelek, Nyárlőrinc és 
Szentkirály településeket is. A korábban az alállomást ellátó martfűi betápláló vezeték jelenleg 
tartalék feladatot lát el. A fogyasztók az alállomásból indított 20 kV-os szabadvezeték hálózatra 
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telepített 20/0,4 kV-os transzformátor állomásokból megtáplált 0,4 kV-os vezetékhálózatra 
csatlakoznak. A 20/0,4 kV-os transzformátor állomások többsége OTR típusú oszlop 
transzformátor állomás, a belvárosban üzemel néhány épített házas állomás.  
 
A 0,4 kV-os vezeték hálózat nagy része szabadvezetékes, a városközpontban található 
földkábeles kiépítésű is. A város további fejlesztéséhez az alállomás megfelelő kapacitással 
rendelkezik. A fejlesztésre kijelölt területek villamos energia ellátására új 20 kV-os vezetékeket és 
transzformátor állomásokat, valamint 0,4 kV-os elosztó hálózatot kell kiépíteni. A város belső 
területein javasolt, hogy az új 0,4 kV-os hálózatok elsősorban földkábeles, másodsorban 
légkábeles kialakítással készüljenek. A meglévő 0,4 kV-os szabadvezetékeket lehetőség szerint 
földkábeles, esetleg légkábeles kialakításúra kell átépíteni.   
 

A gázhálózat és a nyomásszabályozók üzemeltetője a GDF SUEZ Kecskeméti Kirendeltsége 
(6000 Kecskemét, Ipoly sor 5.). 

A gázfelhasználás és az ellátottság növekedése együttesen hozzájárult a lakossági fűtésből 
eredő légszennyezők kibocsátásának jelentős mérséklődéséhez, a levegőminőség kedvezőbb 
alakulásához. Kiépített gázhálózat 87 km gerincvezetékére bekapcsolt fogyasztók száma 4827.  
 
A város gázellátását az 1980-as években kezdték kiépíteni. A gázellátást a Kardoskút –Városföldi 
nagynyomású gázvezetékről biztosítják. A Kiskunfélegyháza Borsi halom mellett épített 60/8 bar 
nyomású, 10 000 m3/h kapacitású átadó állomás biztosítja Tiszaalpár, Lakitelek, Kerekdomb, 
Tiszakécske gázellátását. A nagy-középnyomású betápláló gázvezeték a 4625 jelű közút, 
valamint a Szolnok – Kiskunfélegyháza vasút mellett épült a sportpálya melletti 
nyomásszabályozóig, illetve az ipartelepen és a dűlőúton át a város északi részén a 4652 jelű út 
melletti nyomásszabályozóig.  
 
A városi gázelosztó hálózat 3 bar nyomású. A Borsi halom melletti gázátadó állomás bővítése 
lehetővé teszi a város fejlesztésével párhuzamosan növekvő gázigény biztosítását. A városban a 
növekvő gázigény szükségessé teszi a gáznyomás-szabályozó bővítését esetleg új 
nyomásszabályozó építését. A fejlesztési területeken a gázvezeték hálózatot a továbbiakban is 3 
bar középnyomású elosztóvezetékkel kell megépíteni. Az ingatlanok kis nyomású gázellátását az 
ingatlanonként építendő 3/0, 03 bar nyomásáttételű gáznyomás szabályozókkal lehet biztosítani. 
 
 26. ábra: A lakosság távhőellátásra felhasznált hőmennyiségének (Gigajoule) változása  

 
Forrás: KSH 
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1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

A megújuló energia előállítása és felhasználása kiemelt helyen szerepel az Európai Unió és 
hazánk energiapolitikájában is. Az Alföldi régió különösen fontos hazánkban a potenciális 
megújuló energiaforrások szempontjából, ugyanis ebben a térségben összpontosul a biomassza, 
a nap- és geotermális energia jelentős része. 

Bács-Kiskun megyében területi adottságai alapján 75 m magasságban a szélsebesség évi 
átlagos értéke: 5-5,5 m/s. Ennek kihasználását azonban számos, a szélerőművek telepítését 
kizáró tényező – leginkább természet- és tájképvédelmi követelmények – jelentősen 
leszűkíthetik. További problémája e térségeknek, hogy a szélirányok nem konzekvensek, szinte 
minden szélirány előfordul és 3–4 jelentősebb szélirányban is azonos szélsebesség adódik. 
Ugyanakkor a megyében vannak alkalmas területek szélerőművek telepítésére, ahol az átlagos 
szélsebesség éves vonatkozásban 6 m/s, illetve annál néhány tizeddel nagyobb. Ez 2200–2500 
óra csúcskihasználást eredményez, amely a gazdaságos működés alapfeltétele. Az erőművek 
telepítésénél azonban figyelembe kell venni a korlátozó tényezőket, ilyen a NATURA 2000 
területek, települések, vizuális hatás, vizes élőhelyek. 

Tiszakécske környezetében jelenleg szélenergia hasznosítás nincsen. 

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. 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2014 augusztusában napelemek telepítésére a 
Tiszakécskei Járási Hivatalra, a Városgondnokság épületére, az Arany János Művelődési Ház, 
az Egészségügyi Központ és a Móricz Zsigmond Kollégium épületére a villamosenergia termelés 
érdekében (KEOP-4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása). A pályázat támogatást 
nyert, a megvalósítás a közeljövőben várható. 
 
Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske határain folyó Tisza energiájának 
hasznosítására lapátos vízierőmű építését tervezi 2019-2020-ban. A vízierőmű működése során 
keletkező elektromos energia felhasználását elsősorban intézményeinek ellátására fordítja, míg 
az e fölött létrejövő elektromos energia értékesítésre kerül, így e környezetbarát 
energiahasznosítással nem csak környezetbarát, hanem az önkormányzat bevételre is szert 
tehet az erőmű működtetésével. A projektet uniós pályázati forrásból szeretnék megvalósítani.  
 
Tiszakécske Város Önkormányzata aprítékos erőművet kíván létrehozni energetikai, illetve 
elektromos áram előállítási célra. Ezzel nem csak az önkormányzati intézmények fűtési, 
elektromos energiája lenne biztosítható, hanem az elektromos áram termelésével bevételre is 
szert tehet az önkormányzat a termelt elektromos energia értékesítéséből. A projekt 
megvalósítása munkahelyeket is létesít (a biomassza alapú energiatermelés sok szereplőt 
igényel), mivel az erőmű üzemeltetése és az aprítékhoz szükséges cserjeirtás is munkahelyeket 
létesít a településen. A projektet uniós pályázati forrásból szeretnék megvalósítani. 
 
A körzet hévízkútjai többnyire a 750-1425-4000 m közötti homokszinteket állítja termelésbe, 
egyenként 1300-2400 l/p max. vízhozamot adva. A terepszint feletti +1,5 +3,9 m-en kifolyó víz 
hőmérséklete 51-63oC, hasznosítása általában komplex módon (strand + fűtés) történik.  
Tiszakécske Város Önkormányzata rendelkezik egy üzemelő termálkúttal. E kútból termálvízzel 
fűti a Sportliget öltözőépületét, a gimnáziumot részlegesen, az általános iskola felső tagozatát, a 
diákotthont és egy óvodát.  
 

Szélenergia 

Szoláris energia 

Vízenergia 

Biomassza 

Geotermikus energia 
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Tiszakécske a termálvíz hasznosítását bővíteni szeretné. A jelenlegi kút eredetileg 1200 méter 
talpmélységű volt, jelenleg 900 méterig feliszapolódott és az eredeti pozitív kútból, azaz a 
termálvíz szivattyú nélkül tört a felszínre, jelenleg már negatív, tehát a termálvizet szivattyúzni 
kell ahhoz, hogy a felszínre kerüljön. Az új, modernebb kút nagyobb vízhozamú lesz, így 
alkalmas lesz arra, hogy a termálfűtéssel rendelkező intézmények száma növekedjen, sőt, 
remélhetőleg az önkormányzati lakások egy részét is termálfűtésre lehet átállítani. A projekt 
2015-ben valósulhat meg pályázati finanszírozás esetén.  

Megjegyzendő, hogy a geotermikus energiakutatás rendkívül költségigényes. 

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

A Tiszakécskei Önkormányzati intézmények energiahatékonyságát növelni kell, olyan módon, 
hogy vizsgálni és támogatni kell a településen a korszerű, megújuló energia-források 
(geotermikus- és napaenergia) alkalmazásának, elterjesztésének lehetőségeit. Felül kell vizsgálni 
az önkormányzati tulajdonában, üzemeltetésben, vagy kezelésben lévő épületek 
energiagazdálkodását. Ezen belül szükségszerű felmérni az épületek nyílászáróinak állapotát, az 
épületekben meglévő fűtési rendszer állapotát, korszerűségét, hatékonyságát, hőszigetelés 
kialakításának szükségességét. Az állapotfelmérő vizsgálatok elvégzését követően fel kell állítani 
az elvégzendő munkák prioritását, a hozzájuk rendelhető költségeket, a rendelkezésre álló 
forrásokkal, pályázati lehetőségekkel együtt.  
 
Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények, hálózatok tervezett energiahatékonyság 
növelő eddig fel nem sorolt beruházásai a következők. (A pályázatok jelenlegi állásáról nincsenek 
információk.) 

 A tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium az 1980-as években létesült. Annak ellenére, 
hogy a folyamatos karbantartás miatt jó állapotú, de az épület szerkezetei, nyílászárói, 
gépészeti rendszere, fűtési rendszerei és tetőszerkezetei nem felelnek meg a mai kor 
követelményeinek, mivel azok nem korszerű hőszigetelt, nagy hatásfokban működő 
rendszerek. Az épület felújítása során az épület hőszigetelt külső hőszigetelést kap, 
nyílászárói kicserélésre kerülnek. Az épület tetőszerkezete és héjazat megújításra kerül, 
napelemek kerülnek elhelyezésre. A fűtési rendszer, amely részben termálvizes, megújításra 
kerül nagy hő leadó képességű radiátorok lesznek felszerelve. Az épület elavult gépészeti 
vezetékeinek és padlóburkolatainak cseréje is megtörténik. Az épület világítási rendszere is 
korszerűsítve lesz. (2018-2019) 

 Az önkormányzat napelemekből álló napelem erőművet kíván létesíteni. Az ehhez 
szükséges megfelelő nagyságú, az EON magasfeszültségű elektromos energia hálózatához 
közel eső területtel rendelkezik, amelyen napelemek elhelyezésével napelem parkot, azaz 
naperőművet valósítana meg. A naperőmű működése során keletkező elektromos energia 
felhasználását elsősorban intézményeinek ellátására fordítja, míg az e fölött keletkező 
elektromos energia értékesítésre kerül. 

 Tiszakécske Város Önkormányzata, illetve jogelődje már az 1980-as évektől hasznosítja a 
termálvízből származó hőenergiát. Ennek keretében több intézménye, így egy óvoda, az 
általános iskola felső tagozata, részlegesen a gimnázium, a diákotthon, a sportliget öltözője 
is termálvízfűtéssel működik. E fűtési mód igen gazdaságos, ezért a rendszer fejlesztése 
válna szükségessé. Ennek keretében az önkormányzati lakásokban és egyéb 
intézményekben, így a Művelődési Házban, az Egészségügyi Központban, a Családsegítő 
Szolgálatnál, a könyvtárban is termálfűtés kerülne kialakításra. E célhoz hozzájárul az, hogy 
az itt felsorolt intézmények egymáshoz igen közel helyezkednek el, így a termálvíz 
elvezetése és hasznosítása rövid úton, viszonylag kevés hőveszteséggel megvalósítható. A 
fűtési energiaköltségek a projekt megvalósítása esetén nagyságrendekkel, felére, harmadára 
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csökkennének. Mindemellett az alternatív energia felhasználása miatt a 
környezetszennyezés jelentős mértékben csökken. 

 A városi közvilágítás energiatakarékos megújítása  

1.16.3 Elektronikus hírközlés 

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 területi igazgatóságai: 

   Budapesti Igazgatóság 

   Debreceni Igazgatóság 

   Miskolci Igazgatóság 

   Pécsi Igazgatóság 

   Soproni Igazgatóság 

   Szegedi Igazgatóság 

Műholdas TV szolgáltatás Tiszakécske területén a következő szolgáltatóknál érhető el: Telekom, 
UPC Direct, DIGI, AustriaSat Magyarország  

IPTV szolgáltatás Tiszakécske területén a következő szolgáltatónál érhető el: Telekom 

27. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának változása  

 

Forrás: KSH 

 

Az Internet szolgáltatások Tiszakécske területén a szolgáltatás típusa szerint csoportosítva: 
ADSL szolgáltatás: Externet, Invitel, Telekom  
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Mikrohullámú internet szolgáltatás: Vidékháló Kft. 

A telefonhálózat 100%-ban elérhető, több kábel, és telefontársaság is kínálja szolgáltatásait, de 
emellett a 3 mobil szolgáltató is elérhető a város teljes területéről. 

1.17 Térségi és települési környezetvédelem  

1.17.1 Talaj 

A talaj Magyarország egyik legfontosabb, feltételesen megújuló természeti erőforrása, melynek 
megóvása, sokrétű funkcióinak megőrzése, termékenységének fenntartása nem csupán a 
földhasználó, hanem az egész társadalom hosszú távú érdeke. Az előnyös természeti adottságok 
miatt a kedvező talajok aránya jó, a nagy termőképességű talajok kiterjedése jelentős. A kedvező 
adottságokat azonban természetes talajpusztulási folyamatok és az emberi beavatkozások 
egyaránt károsítják.  
 

 Földtani szempontból a talajképző kőzet Tiszakécske közigazgatási terület jelentős részén a 
pleisztocén korú futóhomok, míg észak-keleten és a középső területeken, valamint foltokban 
nyugaton a holocén korú folyóvízi homok, kavics, ártéri iszap, agyag, mésziszap, tőzeg és 
futóhomok a jellemző.  

 Mérnökgeológiai szempontból a közigazgatási területen általában a futóhomok, míg északon 
és délen foltokban az ártéri infúziós lösz, illetve a középső és nyugati területeken foltokban a 
mésziszap és az édesvízi mészkő a jellemző talajtípus. 

 Genetikai talajtérképek alapján a Tisza melletti területeken a réti öntéstalaj, a közigazgatási 
terület délnyugati szélén a réti talaj, a közigazgatási területen általában a humuszos 
homoktalaj, míg nyugaton foltokban a szolonyeces réti talaj a jellemző, északra pedig 
foltokban a réti szolonyecek fordulnak elő.  

 FAO talajtérképek szerint a Tisza menti öntéstalajok, dél-nyugaton foltokban futóhomok, a 
közigazgatási terület északi sávjában réti csernozjomok, míg a közigazgatási terület egyéb 
részein (középen és nyugaton) csernozjom jellegű homoktalajok fordulnak elő.  

 Talajelpusztulás szempontjából a Tisza melletti területeken jellemzően a lehordott talaj 
felhalmozódási területei találhatóak (szedimentáció), míg a közigazgatási terület középső, 
nyugati és dél-nyugati területei deflációra hajlamos területek.    

 Vízgazdálkodási szempontból a Tisza mellett, a közepes víznyelésű és vízvezető 
képességű, nagy vízraktározó képességű, jó víztartó talajok, az egész szelvényben 
viszonylag egyenletes mechanikai összetétel mellet, míg a közigazgatási terület nyugati 
részén foltokban gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető képességű, erősen víztartó, 
kedvezőtlen vízgazdálkodású szikes talajok a jellemzőek. A közigazgatási terület északi 
részén foltokban az igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízvezető képességű, 
igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen szélsőséges vízgazdálkodású szikes 
talajok, míg a település egyéb területein az igen nagy víznyelésű és vízvezető képességű, 
gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok a jellemzőek.    

 Vízföldtani szempontból a talajvíztároló kőzetek a területen a pleisztocén és holocén kiváló 
vízvezető képességű (alluviális-és terasz-) homokos kavicsrétegek. A rétegvíztárolók a 
pleisztocén fluvioeolikus homok, kavics rétegek. Mezőgazdasági, termőhelyi szempontból a 
település talajának nagy része különböző minőségű homok. A kiszáradt tómedrekben és 
vízjárta helyeken a volt vízerek felületét vályog és szikes talaj fedi. Ilyen a Sárhalom és 
Székhalom környéke.  Az egykori tiszai ártér és a Csámpa dűlő kötött talajú. Ezeket a 

Telefonhasználat 
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folyamszabályozás előtt a Tisza évente többször elárasztotta, és iszappal borította. Laza 
homoktalaj nagyobb foltokban a kocséri, szentkirályi, lakiteleki határ felöli részeken és 
Tiszabögön található. 

30. térkép: Tiszakécske és környékének jellemző talajtípusai 

 
                              Forrá 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 2015. 

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

1.17.2.1 Felszíni vizek 

 

Tiszakécske környezetének felszíni vizeit a D-K-en a Tökös –Kerekdombi csatorna (1782 m), Ny-
on a Párhuzamos csatorna (7668 m). É-on a Peitsik-csatorna (36 450 m) belvízcsatornák, ÉK-K-
en a Tisza, D-en a Holt-Tisza lecsapoló csatorna (715 m), mint befogadók szállítják tovább. Ezek 
a csatornák a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében állnak.  

A további fő belvízcsatornák a Tisza–Kunsági Vízgazdálkodási Társulat, a KÖTIVIZIG és 
Tiszakécske Város Önkormányzatának kezelésében állnak: Tökös I. (2990 m), Kerekdombi ök. 
csatorna (1935 m), Ankalaposi csatorna (4600 m), Inokaréti csatorna (3580 m), Peitsik 1-1 
csatorna (2250 m), Peitsik 1-2 csatorna (7560 m), Peitsik 1-3 csatorna (12 250 m), Székhalmi 
csatorna (7570 m), Pereghalmi I csatorna (6195 m), Peregi Z/1 csatorna, Peregi Z/1-1 csatorna, 
(969 m), Peregi I/1 csatorna (2403 m), Pereghalmi II csatorna, Peregi II/1 csatorna, Sárhalmi 
csatorna, Újbögi csatorna, Óbögi csatorna. 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 2014. január 1-vel hatályba lépett módosítása 
szerint, a vizekkel és vízi létesítményekkel összefüggő állami feladatok körében az igazgatósági 
tevékenységet a vízügyi igazgatási szervek végzik. Azon állami tulajdonban lévő vizek és vízi 
létesítmények, amelyek vonatkozásában vízitársulat vagyonkezelői joga vagy kezelői joga van 
bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba vagy egyébként vízitársulat üzemeltetésében állnak a 
működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv, vagyonkezelésébe kerülnek. 

Vízfolyások, tavak 
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A terület felszíni vizeinek mennyiségét döntően a csapadékviszonyok és a felszíni viszonyok 
határozzák meg. A felszíni vizek minőségét a települési infrastruktúra, a csatornázottság 
színvonala, illetve a működő ipar befolyásolja. Hatással van a vízminőségre a mezőgazdasági 
művelés alatt álló területekről bejutó diffúz szennyezés, illetve a települési hulladékgazdálkodás 
is.  
Tiszakécske 84 –101 mBf tengerszint feletti magasságú, a Tisza, illetve a belvízcsatornák felé, 
nyugatról, észak-nyugatról, keleti dél-keleti irányú enyhe lejtésű.  
A Tisza folyó KÖTI-KTVF illetékességi területére eső részén 4 szelvényben kerül sor 
rendszeresen vízmintavételre, mint feltáró mintavételi helyen: Tiszafüred, Kisköre, Szolnok fölött 
és Tiszaugon. A tiszafüredi szelvényben évente 3 mintavételre került sor, a többi szelvényben 
havi gyakorisággal történt mintavétel.  
 
A vizsgálati eredmények alapján a víz minősége a tápanyagháztartás vonatkozásában kiváló 
minősítéssel jellemezhető. Hossz-szelvényben vizsgálva megállapítható, hogy a nitrát kisebb 
ingadozással mindvégig 4,0-4,40 mg/l érték között változik és már a felső szelvényben is hasonló 
nagyságrendű, vagyis a terhelés a felső vízfolyás szakaszon következik be. Szintén 
megfigyelhető a nitrit határérték közeli koncentrációja, ami elméletileg a jó állapothoz tartozó 
határértékhez viszonyított telítettséget jelent. Az ortofoszfát tartalom magasabb értéket mutat a 
Tiszafüredi szelvényben és csökkenő tendenciát a Szolnok fölötti szelvényig, majd ismételten egy 
növekedést mutat, mindvégig a határérték fölötti értéktartományban maradva. Az 
eredménysorból a Tiszafüredi szelvény alatti szakaszon végbemenő természetes lebomlási 
folyamatok mértékére lehet következtetni és a Szolnok és alatta bekövetkező szennyezőanyag 
terhelésre, növekedésre. 

 
Tiszakécskén 1999-2000-ben rendkívüli belvíz volt, melynek során több mint 260 lakóépület 
károsodott. Az azóta eltelt időszakban is több alkalommal fordult elő rendkívüli belvíz, de a 
belterületi csapadékvíz elvezetés I.-II. ütemének és a II. ütem 2. szakaszának megvalósításával 
az ilyen nagy tömegű károsodás megelőzhetővé vált. Ennek ellenére még fennállhat a belvíz 
károkozásának esélye a belvízelvezető csatornákkal nem rendelkező területen. A III. ütem 
keretében belvízelvezető csatorna kerülne kiépítésre 2015-2016-ban a központi belterület 
fennmaradó részein, a tiszabögi és kerekdombi városrészeken. Ezek megépítésével elhárulna a 
belvízveszély a település összes belterületi lakóterületén. 
 
A Peitsik-csatorna szakaszos kotrását 2010-ben az önkormányzat saját erőből megvalósította, 
elősegítve ezzel a 2010-es évben nagy gondot okozó belvíz levezetését és a belvízzel 
veszélyeztetett házak mentésének megoldását. 
 
Tiszakécskén a belvíz védekezési készültség esetén azonnal bevethető védekezésre a 
tűzoltóság. Katasztrófa esetén a polgármester a törvény által biztosított hatáskörében eljárva 
azonnali intézkedéseket tesz. Belterületen a szikkasztó és vízelvezető árkok nagy mennyiségű 
csapadék befogadására lennének képesek, de ez nem minden esetben bizonyulnak 
elegendőnek. Tiszakécske a Tiszakécskei Belvízvédelmi szakaszhoz tartozik. 

1.17.2.2 Felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek minőségi szempontból veszélyeztetettek. A felszín alatti vizek szennyező-
forrásai leginkább a házi szennyvizek és az állati trágya helytelen gyűjtése, a települési szilárd 
hulladéklerakó megfelelő műszaki védelem nélküli kialakítása, a palástcementezés nélkül 
létesített cső-kutak, stb. A felszín alatti vízkészletek 200-600 m közötti vízadó rétegből nyert 
rétegvizek kiváló ivóvíz minőségű vizet garantálnak.   
A talajvizek minőségét a rendelkezésre álló csekély adatmennyiség, valamint a víztérnek a 
hidrometeorológiai viszonyok változására való gyors reagálása miatt igen nehéz minősíteni.  

Belvíz 

Érintett 
belvízrendszer 

Felszín alatti vizek 
érzékenysége 
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Belterületeken a talajvizek csaknem kivétel nélkül jelentősen szennyezettek. Sok esetben 200 
mg/l fölötti a nitráttartalom, 50-70 mg/l a KOI. Az összes oldott anyag nem ritkán 3000-5000 mg/l 
közötti. A bakteriológiai vizsgálatok gyakran fekáliás eredetű szennyeződést jeleznek. 
Külterületeken helyenként még ivóvíz minőségű talajvizek is feltárhatók.  
 
Mivel a talajvizek jelentik a mélységi vizek utánpótlásának bázisát, azok állapotának jobb 
megismerése és a további szennyezésének visszaszorítása kiemelt feladat. 
 
Az ivóvízbázis védelmére a 98/83 EK irányelv vonatkozik, ez előírja, hogy a település-rendezési 
tervekben ki kell jelölni a védő övezeteket: 

 Belső védőövezet: rendeltetése, a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a 
szennyeződéstől és a megrongálódástól, területén csak a vízmű létesítményei helyezhetők 
el. 

 Külső védőövezet: rendeltetése a le nem bomló, továbbá bakteriális és egyéb lebomló 
szennyező anyagok elleni védelem, területén létesítményt elhelyezni a felügyelőség és a 
közegészségügyi hatóság engedélyével lehet, a területén szennyező tevékenység 
mezőgazdaságban növény-védőszer használat nem engedélyezett, hulladékot elhelyezni, 
tárolni, elszikkasztani tilos.  

 Hidrológiai védőidom, védőövezet: rendeltetése, a le nem bomló szennyező anyagok elleni 
védelem, amelyet, vagy a vízkivétel teljes utánpótlási területére (vízgyűjtőjére), vagy annak 
meghatározott részére kell kijelölni. 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Tiszakécske érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területen lévő település. 

A beépíthetőség, csatornázás, szennyvízszikkasztás, hulladék elhelyezés szempontjából nagy 
fontosságú a talajvízszint ismerete. A magas talaj-vízállású területek jól azonosíthatók és 
megállapítható, hogy a város túlnyomó részén a tavaszi (márciusi) talajvízszint a felszín alatti 2 
m-en belül várható. Igen magas talajvízállásos területek elsősorban a Holt-Tiszát környező 
laposabb fekvésű városrészek. 
 

Talajvíz 
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31. térkép: Település és környékének felszín alatti vízszint térképe 

 
Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 2015. 

 
A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a 
környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések 
összefoglalását.  

A település a Nagykőrösi-homokhát vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez és a Tisza 
részvízgyűjtőhöz tartozik. A tervezési alegységet északi, nyugati, déli irányban a természetes 
magas vonulatok, míg keletről a Tisza folyó határolja. Közigazgatásilag Jász-Nagykun-Szolnok, 
Bács-Kiskun és Pest megyékhez tartozik. Az alegység teljes területe 3607 km2. A felszínét 
elsősorban a vizek és a szél alakították ki. A területet északnyugat felől kissé magasabb fekvésű 
domborzat jellemzi, míg keleten a terület sík. Az alegységen található települések közül 13 Jász-
Nagykun-Szolnok, 6 Bács-Kiskun, 9 pedig Pest megyéhez tartozik, melyekből 7 db város, 19 db 
nagyközség-község, illetve 2 db tanyás jellegű település. Gazdasági jellegét tekintve 
mezőgazdasági, melynek szintje a szántóföld minőségének függvényében változik. A felszín 
alatti vízkivételek főként a Duna-Tisza közi homokhátságra jellemzőek. 

A körzet összes hévízkútja a 750-4000 m közötti homokszinteket állítja termelésbe, egyenként 
1300-2400 l/p max. vízhozamot adva. A terepszint feletti +1,5 +3,9 m-en kifolyó víz hőmérséklete 
51-63oC, hasznosítása általában komplex módon (strand + fűtés) történik.  

Hidegvíz beszerzésére a 335-480 m vastagságú pleisztocén rétegsor homokjait használják.  

A település vízellátását 6 db védett vízadó-rétegre telepített mélyfúrású kút biztosítja. Ezek közül 
5 db főüzemi, 1 db csúcs idei, 1 db tartalék kútként üzemel. A városi vízmű mértékadó kapacitása 
9 000 m3/nap. A városban kiépített vízmű-hálózat kapacitása 5 000 m3/nap. 

VGT  

Felszín alatti 
vízbázis 
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1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

Tiszakécske teljes közigazgatási területe „védett” levegőminőségi besorolásba tartozik, amely 
meghatározza a levegőminőségi határértékeket és az érvényre juttatandó kibocsátási 
határértékeket is. 
A város levegőminőségére vonatkozó közvetlen mérések nem állnak rendelkezésre, azonban a 
település közvetlen szomszédságában lévő két nagyváros Kecskemét és Szolnok folyamatos 
emissziós mérési adatokkal rendelkezik. E két nagyváros a széljárástól függően döntően 
befolyásolja Tiszakécske város levegőminőségét. Az előző időszakból származó adatokkal 
összevetve megállapítható, hogy mind a négy vizsgált légszennyező anyag tekintetében - SO2, 
NO2, ÜP, szállópor (PM10) komponensek - javult a térség légszennyezettségének állapota. 
Különösen figyelemre méltó az ülepedő por, amelynél az előző évi 7,62-ről 4,13-ra csökkent az 
átlagos légszennyezettség. A szálló por (PM10) koncentrációja is kedvezően alakult, mind a 24 
órás, mind az éves átlag a határérték alatt volt. 
 
Az ipari eredetű kibocsátás a városban az elmúlt években csökkenőtendenciát mutat. A szilárd 
anyagnál, kén-dioxidnál jelentősebb, a nitrogén-oxid kibocsátásnál pedig mérsékeltebb 
csökkenés figyelhető meg. A mezőgazdasági tevékenységekből származó szilárd anyag, illetve 
tüzelőanyag elégetéséből származó légszennyező anyagok (szén-monoxid, nitrogén-oxid, stb.) 
kibocsátásában csökkenés figyelhető meg. A háztartási tevékenységeknél a környezetkímélő 
földgázfűtés általánossá válását követően kedvező változás ment végbe, mivel nagymértékben 
csökkent a fűtés során levegőbe került szilárdanyag-, korom- és kéndioxid-kibocsátás. A 
közlekedésből eredő ólom emissziónál jelentőscsökkenés következett be az üzemanyag 
ólomtartalmának csökkentésével. Továbbra sem elhanyagolható azonban a gázolajjal üzemelő 
buszok és tehergépjárművek korom-és elégtelen szénhidrogén-kibocsátása. 
 
A kibocsátások jellemzően 10 m alatt, néhány esetben pedig 10-20 m közötti magasságban 
történnek, így e terület nem játszik számottevő szerepet a nagy távolságba eljutó légszennyezés 
kialakításában. A település átszellőzöttsége megfelelőnek mondható.  
A fűtési módok megoszlása a településen kedvező képet mutat: belterületen gyakorlatilag 
teljesen kiépített a gázhálózat és a gázzal fűtött lakások aránya is magas.  
 
Általánosságban elmondható, hogy a térség pollenterhelése az előző évekénél kedvezőbben 
alakult. Feltételezzük, hogy a Tiszakécskén évek óta tapasztalt szignifikáns pollenszám 
csökkenéshez hozzájárulhatott a széleskörűen kibontakozó parlagfű elleni védekezés, melyben 
Bács-Kiskun megye országos összehasonlításban is élen járt. Tiszakécske Város Képviselő-
testületének 6/2001. (III.30.) KR. sz. rendelete rendelkezik a parlagfű irtásáról. 
 
A kültéri allergének közül a parlagfű az egyik legjelentősebb, az allergiás betegek igen nagy 
százalékánál specifikus IgE, parlagfű elleni túlérzékenység mutatható ki. Térségünkben ez a 
gyomnövény rendkívül elterjedt, a helyi pollenterhelést alapvetően meghatározza. Ezen a téren 
feltétlen változás szükséges annak érdekében, hogy a levegő minősége javuló tendenciát 
mutasson, és az allergiás megbetegedések számának további emelkedése megállítható legyen.   
 
A levegőminőség a következő intézkedésekkel javítható, melyek egy része a város önerejét 
jelenleg meghaladó feladat: 

 településeket elkerülő úthálózat kiépítésének szorgalmazása,  

 levegőminőség okozta egészségügyi problémák mérséklése,  
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 a biológiai allergének, egészségkárosító gyomnövények, továbbá a közlekedési eredetű és 
ipari tevékenységből származó tényezők által előidézett lakossági megbetegedések 
számának csökkentése,  

 légszennyező anyagok, ezen belül a biológiai allergének egészségre gyakorolt hatásainak 
elemzése,  

 a biológiai allergének jelenlétének állapotfelmérése szükséges, ennek ismeretében 
intézkedési terv keretében meg kell határozni a szükséges intékedéseket (elhanyagolt, 
gyomos területek nagyságának csökkentése külterületen és belterületen egyaránt, esetleg 
beépítési kötelezettség előírása stb.) 

 levegőminőséggel kapcsolatos tájékoztatás és információs rendszer fejlesztése.  

 belterületi fásítás kiterjesztése és zöldfelületek telepítése  

 burkolat felújítás, a még nem burkolt utak burkolattal való ellátása, járdaépítés 
(gyalogátkelőhelyek), kerékpárút építés  

 hagyományos, nagy levegőterhelést okozó energiaforrások helyettesítésére szolgáló 
lehetőségek felmérése, önkormányzati épületek és lakóépületek hőszolgáltatása 
tekintetében (pl. megújuló energiaforrások) 

  utak pormentesítése: a szilárd burkolatú utak rendszeres pormentesítése, nyáron az utak 
locsolása  

  a lakosság tájékoztatása a hulladékok tüzelőanyagként történő elégetéséről, valamint a nyílt 
téri hulladékégetésről, és annak jogi következményeiről  

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés 

Tiszakécske Város főbb zaj-, és rezgésforrásai: 

 A közúti forgalom zaja: az eseti forgalom számlálások alapján megállapítható, hogy a 
legnagyobb zajszintek a forgalmas főútvonalak átkelési szakaszain és a városias beépítésű, 
nagy belső forgalmat lebonyolító utcákban alakulnak ki. A megfigyelések azt is megmutatták, 
hogy a város közúti forgalmában a szezonális összetevő jelentős, de nem domináns. Bár 
jelentős a vonzás-és átmenő forgalom terhelése, mégis a belső forgalomból eredő zaj 
tekinthető meghatározónak. Ez viszont számos útszakaszon feltehetően a határértéket 
meghaladó terheléssel jár. A közlekedési eredetű rezgések az észlelhetőség és épületekre 
való veszélyesség határát csak rossz minőségű vagy állapotú út esetén és a vasúti pálya 
rezgéskeltő elemeihez (váltók, hevederes kötések) túlzottan közeli épületeknél érhetik el. 
Tekintetbe véve a zöldövezeti lakóterületeket, üdülő övezeteket Tiszakécske nem 
minősíthető zajos településnek.  

 A vasúti forgalom zaja: összességében megállapítható, hogy a vasúti forgalomból eredő 
zajterhelés nem veszélyeztet jelentős területeket. 

 Üzemi és üzemi jellegű tevékenységek zajai: az üzemek, létesítmények működésével 
kapcsolatos környezeti zajok rendszerint helyi és műszakilag megoldható problémákat 
jelentenek. A lakossági panaszok száma évente nem jelentős és gyakran a zajosan üzemelő 
vendéglátó, szórakoztató helyek ellen irányul. Az üzemi jellegű tevékenységek, 
létesítmények többségénél határérték túllépés nem volt kimutatható. A határértéken felüli 
zajkeltőket a hatóság zajcsökkentésre kötelezte. Az ipari eredetű rezgések mindig egyedi 
feltárást és megoldást igényelnek elsősorban technológiai megfontolások és nem az 
épületek veszélyeztetése miatt. 

 Környezeti rezgések: a környezeti rezgések fő forrása a közlekedés és az ipari tevékenység.  
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A zajterhelés mérséklését elősegítendő az Önkormányzat helyi rendelet segítségével 
szabályozást adott ki 32/2008.(X.30.) számon „Tiszakécske Város Önkormányzata közigazgatási 
területén működő vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről” (2009.12.) címmel, melyben 
szabályozza a helyi vendéglátó ipari egységek nyitva tartását, ezzel biztosítva az éjszakai 
zavartalan pihenést és megadta a közigazgatási terület zajvédelmi szempontú övezeti 
besorolását és az itt érvényesítendő határértékeket is. 

1.17.5 Sugárzás védelem 

Településen nagyfeszültségű távvezeték és mobiltelefon torony belterületen nem található. 

Új mobiltelefon tornyok létesítésére alkalmas helyeket az érvényes szabályozási/rendezési terv 
nem rögzíti. 

Tiszakécske Pakstól 101 km-re található, így az atomerőmű 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási 
Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik. Az Élelmiszer-fogyasztási 
Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ 30-300 km) az a terület, amelyen belül szükségessé 
válhat a lakosság élelmiszer-fogyasztásának korlátozása, a mezőgazdasági termelők és az 
élelmiszer feldolgozó ipar ellenőrzése, tevékenységük szükség szerinti, szigorú rendeleti 
szabályozása, illetve korlátozása. 
 
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy országos 
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból 
álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek 
folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. 

Tiszakécske területén sugárzásmérő pont nem található. 

1.17.6 Hulladékkezelés 

 

A települési szilárd hulladék kezelése, gyűjtése közszolgáltatás keretében helyi rendelettel 
szabályozott módon biztosított. Ez a 26/2004. (VI.24.) számú rendelet „A helyi települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról”. A település köz-és magánterületének tisztántartására, 
állattartásra vonatkozó tevékenység helyi rendeletekkel szabályozott módon történik.    
 
Jelenleg a település a kommunális hulladékot saját géppark segítségével begyűjti, erre az ATI-
KTVF 69433-1-9/2009. határozat hulladék kezelési tevékenység engedélyezéséről jogosítja.  
A hulladékot a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ által üzemeltetett Felgyői 
hulladéklerakóra szállítja napi rendszerességgel. A szállítás a város teljes területére kiterjed, a 
lakosság megfelelő tájékoztatást kapott melyik napokon kell a hulladéktároló edényt kihelyezni. A 
város összképét nagyban javítja, hogy a hulladéktároló edények csak az elszállítás napján 
vannak a közterületeken. Az elmúlt években több alkalommal történt módosítás a lerakót illetően, 
erre a költségek csökkentése érdekében volt szükség. Jelenleg két további lerakóhely van, amely 
távolságot tekintve közelebb helyezkedik el, azonban a lerakási díjban drágábbak a jelenlegi 
Felgyőinél. 
 
A város ipari üzemeiben és vállalkozásainál keletkező, veszélyes hulladéknak nem minősülő ipari 
termelési hulladékok fajtáiról, mennyiségéről adatok nem állnak rendelkezésre. Ezen a helyzeten 
várhatóan csak az ismételt kérdőíves felméréssel lehet változtatni, mivel a Hulladékgazdálkodási 
Törvény a gazdálkodóknak valamennyi hulladékra nyilvántartási és ártalmatlanítási 
kötelezettséget ír elő.  

Hulladékgazdál-
kodási Társulás 
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A településen inert hulladéklerakó létesítésére is szükség van, mivel ez sem megoldott. A 
településen keletkező zöldhulladék jelenleg csak lerakóra történő elszállítással kezelt, ezért a 
lerakóra szállítandó hulladékok mennyiségének csökkentése, a zöldhulladék újrahasznosítása 
érdekében komposztáló telep létesítése is szükséges. 
 
A város nagyobb ipari létesítményei szelektíven gyűjtik hulladékaikat, valamint a BAT keretében 
a hulladékkeletkezést minimálisra szorítják a termelés során.A településen a veszélyes hulladék 
gyűjtése nem megoldott, csak akkumulátort és olajat gyűjtenek a kereskedők.  
 
A település területén a települési szilárd hulladékot a Tiszakécske Város Önkormányzata 
nevében a Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szállítja el. Az összegyűjtött települési 
hulladék a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központba kerül lerakásra.  
 
28. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 

 
Forrás: KSH 

 
A hulladékok szelektív gyűjtésével a térségből történő rendszeres elszállításával (papír, üveg, 
műanyag, fém) másodlagos hasznosításra alkalmas hulladékféleségek kinyerésével a lerakóra 
kerülő mennyiségek jelentősen csökkenthetők. Tiszakécske város területén, mint közszolgáltató, 
a Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi a szelektív hulladékgyűjtést, mely házhoz 
menő ún. zsákos, illetve hulladékszigetes gyűjtés, melyből tíz darab került kialakításra.  
. 
Ezen kívül Tiszakécske több vállalkozója által üzemeltetett kis boltja rendelkezik szelektív 
hulladékgyűjtő edényekkel elektronikai berendezések, égők, világítótestek, elemek, 
akkumulátorok számára. Ezek ürítéséről a vállalkozók saját hatáskörben gondoskodnak. 
 
Az Önkormányzat által indított akció keretében lehetőség adódott több mint 200 db komposztáló 
edény kiosztására a lakosság körében, ezzel is elősegítve a biológiailag lebontható hulladékok 
szelektálását, ezzel is csökkentve a kommunális hulladék mennyiségét. A lakossági zöldhulladék, 
mezőgazdasági termelési hulladék elhelyezése teljes mértékben nem megoldott. 
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Évente két alkalommal lomtalanítási akció keretében az Önkormányzat saját költségén vállalja a 
lakosság által kihelyezett lom hulladék elszállítását. Ezzel nagymértékben tehermentesíti a 
lakosságot az ilyen nagyméretű hulladékok elhelyezésének illetve tárolásának problémája alól. 
Az elektronikai hulladékok elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak hasonló akció keretében 
évente egy alkalommal. A város központjában kialakított ideiglenes lerakóhelyen a lakosság 
ingyen elhelyezheti elhasználódott, hulladékká vált elektromos kisgépét, berendezését. Innen az 
akcióban részt vevő szelektív hulladékgyűjtő partner szállítja el saját telephelyére.  
 
A város közigazgatási területén az állattartó telepek (baromfi, sertés, szarvasmarha) termelnek 
jelentősebb mennyiségű hulladékot (hagyományos és hígtrágya, állati tetemek). A trágyák 
gyakorlatilag teljes mennyiségben elhelyezésre/ártalmatlanításra kerülnek a szántóföldre való 
kijuttatással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a településen némely állattartó telep 
működése (pl. az Oláhházi dűlőben) bűzhatást okoz a közvetlen környezetben és a 
városközpontban is, amely lakossági panaszokat eredményez. 
Az állati tetemek (szarvasmarha, sertés, juh) folyamatosan elszállításra kerülnek, amelyeket az 
ATEV Rt a solti üzemében dolgoz fel. A város területén elhullott haszon-és kedvtelésből tartott 
állatok elhelyezésére dögkút nem lett kialakítva. 
 
A települési folyékony hulladék esetében a BácsvízZrt. végzi a begyűjtést.  
A települési kommunális folyékony hulladék nagy része ~96% csatornán keresztül érkezik a 
Tiszakécskei szennyvíztisztító telepre, ahol először mechanikai majd biológiai kezeléssel 
megtisztítják.  
A nem csatornázott területeken a szennyvíz gyűjtése szikkasztó gödrökben történik, legtöbb 
esetben szigetelés nélküli tárolókban, ezzel további környezetszennyezést okozva. Begyűjtésük 
szennyvíz szippantó autókkal történik. 2012 végén a csatornázás II. üteme befejeződött, 
Tiszakécske város több mint 95 %-nak csatornázása elkészült.  
Az éves szinten keletkező kommunális szennyvíz iszap mennyisége120 m3, melyet a 
Kecskeméten található központi telephelyre szállítanak komposztálás céljából.  

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

Rendszeresen problémát jelentenek a települési alkalmi hulladék-elhagyások, melyek potenciális 
veszélyt jelentenek a környezeti elemekre és vizuális konfliktust is okoznak. Sajnos ez 
Tiszakécske külterületén állandóan visszatérő probléma. A megelőzés csak tudatformálással 
képzelhető el. 
 
A következő városon belül rendszeresen jelentkező vizuális környezetterhelés a közterületi 
károkozások. Ezek is rendszeresen visszatérő probléma, amely közterületi kamerarendszer 
telepítésével „előzhető meg”. 
 
Tiszakécskén a városi zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó 
hálózat hiányosságai (védő- és takarófásítások hiányai) egyaránt vizuális terhelést okoznak. 

1.17.8 Árvízvédelem 

Tiszakécske város belterületének határán, az üdülő körzet védelmére egy 425 m hosszú nyári 
gátat üzemeltetett és tartott fenn. A védmű feladata a mögötte lévő üdülők és más létesítmények 
és nem utolsó sorban magának a városnak a védelme volt.  

Állati eredetű 
hulladékok 

Folyékony hulladék 
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Az 1970-es tiszai tavaszi árvíz teljesen új helyzetet teremtett. Az árvíz minden addiginál 
magasabb vízszintet eredményezett, amely elöntéssel fenyegette a kiépült üdülő területet és a 
település egyes részeit. 

A 2006. évi árvíznél a város kb. 2700 méternyi védekezés alá vont belterületi szakaszának 
bevédésére fordított kb. 92 millió Ft-ból, ennek a szakasznak a megvédésére 22-23 millió Ft-ot 
emésztett fel. De aránytalanul sok gépet és élőerőt igényelt a nyárigát és a magaspart védelme 
és a mögöttes területek mentesítése a fakadó- és szivárgó vizektől. 

Jelenleg befejeződött egy olyan új töltés megépítése, amely a nyárigát jelenlegi felső végét a 
kiépített árvízvédelmi töltéssel köti össze. Ez a töltés a méretében és kialakításában megfelel az 
érvényben lévő előírásoknak és alkalmas a tiszai árvizek elleni védelemre. A töltés 
kialakításában, magassági és keresztmetszeti méreteiben alkalmas a tiszai árvizek kivédésére és 
megfelel a jogszabályok előírásainak. A fejlesztés eredményeként árvízkár ellen kielégítően 
védett lakosok száma 3.800 fő állandó lakos, és a nyári főszezonban több ezer üdülőterületi 
nyaraló család. A fejlesztés eredményeként megvédett terület 280 ha.  

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A település belterületi zöldfelületi elemekben bár nem rosszul ellátott, középparkokban viszonylag 
szegény és ráadásul ezek kiépítettsége sem elégséges. A városnak ezen az adottságán javít a 
belterület széli vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó gazdag természeti értékekkel bíró vízparti 
területek aránya.  
A város kialakult, bár tényleges hálózattá nem szerveződő zöldfelületi rendszerének az alábbi 
elemek képezik részét: 

 A Béke tér és Szent Imre tér, valamint a Templom tér központi parkjai. 

 Út menti fasorok (kiemelten a Béke utca, Szolnoki út és Kossuth utca egységes telepítésű 
fasorai és fasorszakaszai) 

 A Tisza-partisétány. 

 A termál és a szabad strand zöldfelületei. 

 A városi köztemető és a Szabolcska Mihály úti felekezeti temetők zöldfelületei. 

 Az Arborétum zöldfelülete. 

 A Holt–Tisza parti sávjának zöldfelületei. 

 A lakó-és üdülőtelkek meglévő növényállománya. 

 
E különálló zöld felületeket kellene rendszerré szervezni, ill. e meglévő közparkokat kellene 
megfelelő használati értéken és színvonalon kiépíteni és felszerelni 
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1.18 Katasztrófavédelem  

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Olyan természetes vagy mesterséges üreg nem található a településen, amely befolyásolná 
a területhasználatot. Alábányászottsággal érintett terület nem található Tiszakécske területén, ill. 
a közelében. 

Tiszakécske Környezetvédelmi Programja (2010-2015) alapján a település közigazgatási 
területén nincs legális, működő építőipari, illetve ásványi nyersanyag lelőhely (működő külszíni 
bánya, illetve bányászati célt szolgáló létesítmény) sem. (Szilárd ásványi nyersanyag-kutatást a 
bányafelügyelet nem engedélyezett).  
 
Olyan természetes vagy mesterséges üreg nem található a településen, amely befolyásolná a 
területhasználatot. Alábányászottsággal érintett terület nem található Tiszakécske területén, ill. a 
közelében. 
Tiszakécske Környezetvédelmi Programja (2010-2015) alapján a település közigazgatási 
területén nincs legális, működő építőipari, illetve ásványi nyersanyag lelőhely (működő külszíni 
bánya, illetve bányászati célt szolgáló létesítmény) sem. (Szilárd ásványi nyersanyag-kutatást a 
bányafelügyelet nem engedélyezett).  
 
Ugyanakkor a Szolnoki bányakapitányság kiadott egy határozat, amely többek között 
Tiszakécske közigazgatási területére szól: 
a RAG Hungary Kft. javára bányatelket állapít meg „Tiszakécske I – szénhidrogén, széndioxid” 
védnéven. A határozat kiállításának dátuma: 2010. május 18. A jelzett területen nem folyik 
bányászati tevékenység, csak engedély van rá. 

1.18.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

Tiszakécske lakosainak, elsősorban a tavaszi esőzések és hóolvadás idején beázik és megtelik a 
pincéje, így számos esetben annak fala beomlik. Sokszor földcsuszamlás keletkezik, a közterületi 
útburkolat alól a víz kimossa a talajt, ami kátyúsodást okoz és hozzájárul az utak 
beszakadásához, állagának romlásához. 

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. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente 
keletkezhet. 
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32. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus 
rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják 

 

Forrás:foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrenges-
veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7 

Legutóbbi érezhető rengések: 

 2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal, 

 2014.08.03 Cserhátsurány 

 2014.06.04 Bükk hegység 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elkészítette az Országos Felszínmozgás Kataszter 
digitális változatát. A digitális térkép célja, hogy Magyarország felszínmozgásos területeit 
feltérképezze. Különféle felszínmozgásokat rögzítettek (pl. rétegcsúszást, suvadást, omlást). A 
felvitt és rögzített adatok alapján az Országos Felszínmozgás Kataszter nem tartalmaz adatot 
Tiszakécske körzetre. Megállapítható, hogy Tiszakécske térsége földrengésnek kevésbé kitett 
térségek közé tartozik. 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Tiszakécske, mint közepesen veszélyeztetett 
település (B) szerepel.  

A katasztrófaveszély elkerülése érdekében a településrendezési terv eszközeinek módosítása 
során figyelembe kell venni az ár- és/vagy belvíz által veszélyeztett területeket. 

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

A Tisza-holtág közelsége miatt Tiszakécskén a keletkező belvíznek van befogadója. A holtág a 
32. számú Tiszakécskei belvízrendszerben található. A belvízrendszert É-ról a Kőröséri 
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belvízrendszer, K-ről a Tisza jp-i védtöltés, D-ről a Tisza jp-i védtöltés, valamint Ny-ról az ATI-
KÖVIZIG működési területe határolja. A belvízrendszer teljes egészében síkvidéki terület, lejtése 
Ény-Dk-i irányú. A holtág, természetes lefűződéssel keletkezett a XV.-XVI. században. A Tisza 
árvízvédelmi töltésrendszerének megépülésével (1866-1895) a holtág az összegyülekező 
belvizek befogadója lett.  
 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
kiskun megye területrendezési terv alapján, a város rendszeresen belvízjárta területe 2608 ha. 

33. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe (1. belvízzeI nem, vagy alig 
veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI mérsékelten veszélyeztetett terület, 3. belvízzeI közepesen 
veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI erősen veszélyeztetett terület) 

 

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-
INFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu 

1.18.2.3 Mély fekvésű területek 

A városnak nincsen mély fekvésű területe. 

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

Mintegy 560 millió forint nyert az önkormányzat a belterületi árvízvédelmi töltés megépítésére 
2011-2012-ben. A pályázat 100 százalékban támogatott volt, így a városnak az új gátszakasz 
nem kerül pénzbe. A több mint félmilliárdos beruházási ár nem csak az építést, hanem minden 
járulékos beruházási elemet is térített, például a régészeti munkálatokat és az esetleges 
lőszermentesítést. A beruházás helyén, az üdülő területet - illetve lényegében a város egy 
jelentős részét - egy 425 méteres nyárigát védte, a Halász és a Vadász utca között. Ez azonban 
nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak, illetve állapota és kiépítettsége veszélyezteti a 
mögötte elterülő területeket. A beruházás azóta befejeződött. 

http://www.tiszakecske.hu/arviz2.pdf
http://www.tiszakecske.hu/toltes.pdf
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Tiszakécskén 1999-2000-ben rendkívüli belvíz volt, melynek során több mint 260 lakóépület 
károsodott. Az azóta eltelt időszakban is több alkalommal fordult elő rendkívüli belvíz, de a 
belterületi csapadékvíz elvezetés I.-II. ütemének és a II. ütem 2. szakaszának elmúlt években 
való megvalósításával az ilyen nagy tömegű károsodás megelőzhetővé vált. Ennek ellenére még 
fennállhat a belvíz károkozásának esélye a belvízelvezető csatornákkal nem rendelkező 
területen. A III. ütem keretében – 2015-2016-ban – cél egy belvízelvezető csatorna kiépítése a 
központi belterület fennmaradó részein, a tiszabögi és kerekdombi városrészeken. Ezek 
megépítésével elhárul a belvízveszély a település összes belterületi lakóterületén. Ezek a 
területek korábban nem voltak veszélyeztetettek, viszont az utóbbi időben bekövetkezett 
beépítések, térburkolások, valamint az utak szilárd burkolattal történő ellátása, oda vezettek, 
hogy egy-egy heves esőzés után a szikkasztóárkok nem tudják fogadni a csapadékot és azok a 
mélyebb részeken elöntéseket okoznak. A beruházás megvalósításával elérhető, hogy a Peitsik-
csatorna pedig semmilyen körülmények között ne szennyeződjön, élővilága ne kerüljön 
veszélybe, és vízminősége ne sérüljön. Mindezt pl. a hordalékfogó műtárgyak alkalmazásával 
lehet elérni. 

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Tiszakécske területén nincs. 

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő 

korlátozások 

Tiszakécske mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek. 

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások 

Tiszakécske területén veszélyes ipari üzem nincs. 

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely 

Tiszakécske Környezetvédelmi Programja (2010-2015) alapján a település közigazgatási 
területén nincs legális, működő építőipari, illetve ásványi nyersanyag lelőhely (működő külszíni 
bánya, illetve bányászati célt szolgáló létesítmény) sem. (Szilárd ásványi nyersanyag-kutatást a 
bányafelügyelet nem engedélyezett).  
 
A Szolnoki bányakapitányság kiadott egy határozatot, amely többek között Tiszakécske 
közigazgatási területére szól, ebben a RAG Hungary Kft. javára bányatelket állapít meg 
„Tiszakécske I – szénhidrogén, széndioxid” védnéven. A határozat kiállításának dátuma: 2010. 
május 18. Az önkormányzat tájékoztatása szerint engedély lehetséges, de nem működik jelenleg 
kitermelés sehol a településen. 
 
A településen esetlegesen található korábban felhagyott anyaggödröket (homokbányákat) a 
területek későbbi hasznosításának megfelelően rekultiválni szükséges. 
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1.20 Városi klíma 

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1.2 fejezet tartalmazza. 

A környezet abiotikus (klíma, talaj) tényezői jelentősen meghatározzák a lehetséges biológiai és 
társadalmi életfunkciókat, termelési, fogyasztási-szolgáltatási tevékenységeket, és az ezeknek 
keretet adó épített környezeti feltételeket is.  
 
A jellegzetes alföldi sík bel-és külterület beépítettsége, a Tisza parti, ártári övezete és 
növényzete, az átszellőzés és a lokálisan megjelenő légszennyezettség sajátos jelentőséggel bír 
a városi klíma alakulásánál. A város légterét az ÉNY-É-ÉK irányú szelek uralják az esetek 
többségében és az átlagos szélsebesség 4 m/s értékűnek vehető. Az uralkodó ÉNY-i szél 
irányából a város gyakorlatilag nyitott, és a Tisza sávjában, valamint a Kecskemét felöl érkező 
szelek a város légterét szabadon elérhetik. A beépített városi területeken a szélsebesség 
becsülhetően lecsökken és a kialakuló turbulens mozgások elősegítik a légszennyező anyagok 
hígulását, elszállítódását a légtérből. 
 
A városi klíma alakulásában elsőrendű szerepe van a városi térség energiaforgalmának. A 
természetes felszíneknél ez hosszabb idő alatt kiegyenlített, de a város beépített területein a 
párologtató felszínekkel (növényzet, vízfelületek) szemben a burkolt, beépített felületek túlsúlya 
jellemző, amelyek a fűtés, kisugárzás, visszaverődés révén juttatnak többlet hőmennyiséget a 
környezetbe. Ezért kell fokozott figyelmet fordítani a beépítettség mértékre és módjára, a 
zöldfelületi arányokra, a biológiailag is aktív zöldfelületek, vízfelszínek kialakítására az 
átszellőzési lehetőségek biztosításához. 
 
A város környezetében és a városon belül is folyamatosan ellenőrzik a parlagfű mentesítési 
munkálatok meglétét, ha ez nem történik meg, akkor a terület tulajdonosát bírsággal terhelik. 
Ennek az intézkedésnek köszönhetően az utóbbi évek során sokat javult a pollenkoncentráció és 
várhatóan a parlagfű visszaszorításával ez a tendencia további javulást fog mutatni. 
 
Az Önkormányzat helyi 8/2008.(III.27.) sz. rendelete „Az avar-és kerti hulladék égetéséről, 
továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól 
is elősegítette a lakosság közérzetének és a levegő tisztaságának javulását. 
 

Tiszakécske nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének.  
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2 Helyzetelemző munkarész 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk 

összevetése  

Tiszakécskén a csökkenő népesség öregedő tendenciát mutat, ezzel párhuzamosan az eltartott 
népesség aránya nő. 2001 óta a roma nemzetiség létszáma megduplázódott, mivel 
hovatartozásukat többen vállalták.  A külterületeken élő családok helyzete mindenképp javítandó. 
Rendkívülien alacsony az óvodáztatási támogatásban részesülők száma. A képzettségi mutatók 
javultak, a város biztosra veheti a fejlődés lehetőségét a humánerőforrás területén. A 
munkanélküliség a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezőket érinti a legkevésbé. 
Veszélyeztetettek az elavult, vagy nem hiányszakmával rendelkezők csoportja, a középfokú 
végzettséggel, de nem keresett végzettséggel rendelkezők csoportja, és a szakmanélküli 
emberek. A városban kiemelkedő a társadalmi szempontból rendkívül hasznos nevelőszülői 
tevékenység, amelynek során a nehéz helyzetben lévő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekekről gondoskodnak szeretettel a nevelőszülők, ugyanakkor az intézményvezetői 
tapasztalatok szerint előfordul a jövedelem-kiegészítési célú nevelőszülői magatartás is, mely 
esetekben a gyermekkel kevesebbet törődnek.  A demográfiai tendenciák közvetlen, egyrészt 
negatív (óvodák), másrészt pozitív (idősek ellátása) hatással vannak az intézményi kapacitások 
jövőbeni kihasználtságára, közvetett hatással a gazdaságra (pozitív tekintetben a kapcsolódó 
helyi munkahelyteremtés révén, negatív tekintetben az aktív korúak arányának csökkenése 
révén). Ugyancsak jelentős negatív hatással bír az önkormányzat gazdálkodására a 
támogatások, segélyek, intézmény-fenntartási költségek miatt. A tendenciák révén a civil 
tevékenység erősödése várható. a szociális ellátáshoz kapcsolódóan. A roma nemzetiség 
létszámának tényleges növekedése, a külterületen élők helyzete a szociális ellátás számára 
jelent több feladatot (negatív hatást). Ugyanakkor a javuló képzési mutatók a gazdaságra fejtenek 
ki pozitív hatást, bár a képzési struktúra negatív hatással bír erre a területre. 

 

A város soknemzetiségű, így sokféle és színes kultúrát hordoz, ugyanakkor a kulturális kínálat 
körében egyáltalán nem jelennek meg a nemzetiségi kultúrát ápoló rendezvények, ünnepségek. 
A civil aktivitás magas a városban, a sportélet széleskörű, élénk, jelentős a városban. Ezek a 
tényezők a szociális ellátás területére jelentős pozitív hatással bírnak a kapcsolódó civil, 
önkéntes tevékenységgel. Pozitív hatásuk van a gazdaságra is, hiszen a település turisztikai 
vonzerejét növelik a művelődési központ, a civil szervezetek, sportegyesületek rendezvényei, 
programjai. A civil tevékenység pozitív hatással lehet a környezetvédelemre, a települési 
zöldfelületekre, illetve a lakosság állapotán keresztül a demográfia területére is a lakossági 
akciók (pl. szemétgyűjtés, növényültetés, egészségvédelmi tájékoztatók) szervezése révén. Az 
önkormányzati gazdálkodás számára közvetlen negatív hatással bír a kulturális, civil 
tevékenység, hiszen támogatást igényel, ugyanakkor közvetve pozitív a hatás, mivel kevesebbet 
kell az egészségügyi, település-fenntartási, szociális tevékenységekre fordítani. 

 

Az egészségügyi szakellátás széles köre biztosított, a magánrendelések iránt is nagy az igény, 
ugyanakkor a háziorvosi ellátás infrastruktúrája fejlesztésre szorul. A közszolgáltatásokat 
biztosító intézmények akadálymentesítése szükséges. A demográfiai adatokhoz mérten a 
bölcsődei férőhelyek száma nagyon alacsony, noha 100 %-os a kihasználtsága. .Az intézmények 
kapacitásproblémákkal küzdenek. A kapacitások kihasználtsága, valamint az óvodákban a HH, 

Társadalom: 
demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

Települési közösség 
(kohézió, kultúra, 
hagyományok, 
civilek) – a 
közösség, mint 
településfejlesztési 
erő 

Intézmény-rendszer 
(közszolgáltatások) 
és városüzemeltetés 
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HHH, BTN gyermekek együtt nevelése átgondolandó. Az iskolák és a településen működő 
vállalkozások között a szakképzés tekintetében napi szintű kapcsolat alakult ki.  Az oktatás 
területén történt előrelépés a lakosság végzettségét tekintve egyértelműen pozitív képet mutat, 
amely a munkavállalásra is pozitív hatással bír. A képzések struktúrája azonban kevéssé 
illeszkedik a helyi gazdaság igényeihez, arra így negatívan hat. A szociális ellátás területén 
hiányzik a tanyagondnoki szolgálat, a gyermekek nyári étkeztetése, számukra szabadidős 
programok szervezése nagyon fontos feladat. A termálvizes lehetőségek mellett hiányzik egy 
tanuszoda, mely egész évben a gyermekek egészséges életmódját támogatná. Nagyon alacsony 
az idősek nappali ellátásban résztvevők száma. Az intézmények akadálymentesítése nem teljes 
mértékben megoldott. A városüzemeltetési feladatok rendben ellátottak, az önkormányzat 
lehetőség szerint az intézmények karbantartását, felújítását is megoldja. A felsorolt 
tevékenységek célpontja a társadalom, amelyre pozitívan egyrészt közvetlenül (pl. egészségügy 
ellátás), másrészt közvetve hat (pl. városüzemeltetés). A kulturális intézmény, sportlétesítmények 
működése erősen, pozitívan hat a civil szervezetek tevékenységére is a hely biztosításával. Az 
intézményeket azonban fenn kell tartania az önkormányzatnak, amely a költségvetésére terhet 
ró. A városüzemeltetési tevékenység magában foglalja a közlekedési létesítmények 
karbantartását, a zöldfelületek fenntartását, a hulladékgyűjtést is, így pozitív hatással van ezen 
tényezőkre. 

A város funkcionális központ funkciót tölt be a térségben. A járásban működő vállalkozások több 
mint fele Tiszakécskén található, ugyanakkor a megyei járásközpontok sorában csupán a 7. A 
megyei átlagnál jelentősebb Tiszakécskén a mezőgazdaság szerepe, az ipar (gépgyártás) és 
építőipar jelenléte (2 nagy vállalkozással), míg a szolgáltatói szektor megyei átlaghoz mért 
jelentősége valamivel alacsonyabb, ugyanakkor a településen meghatározó. A turizmus jelentős 
gazdasági szegmens a településen, húzó ágazatnak számít elsősorban a „három víz” miatt – élő 
Tisza, Holt-Tisza és termálfürdők - de csak idényjelleggel. A mezőgazdaságban a gabonafélék, a 
kertgazdálkodás, szőlő- és gyümölcstermesztés a meghatározó. A térség iparában jellemző a 
nehézipar, de megjelenik a könnyűipar, mint elektronikai, műszeripari összeszerelés. Az elmúlt 
években jelentős növekedés volt ezen a területen. Az önkormányzat ipari park kialakítását 
tervezi. Munkaerő szempontjából azonban kielégítetlenül maradnak a szakipari munkára 
vonatkozó munkaerőigények. Befektetési szempontból a város vonzerejét a szakiskolai képzés 
jelenti, hátrány a fő közlekedési út hiánya, valamint Kecskemét, Szolnok és Kiskunfélegyháza 
munkaerő elszívó hatása. A térségben nincs turisztikai desztináció menedzsment (TDM) 
szervezet. A gazdasági jellemzők, a működő vállalkozások jelenléte pozitív hatással van az 
önkormányzat költségvetésére, a lakosság életminőségére a nyújtott szolgáltatásokon, a 
jövedelmen keresztül, negatívan hathat viszont a komfortérzetre a környezeti hatással (pl. 
sertéstelep). A gazdasági létesítmények állapota meghatározó az épített környezet 
szempontjából. A gazdasági igények hatnak az oktatási képzési szférára, de a hatás semleges. A 
gazdaság negatívan hathat a környezetre, a természetre az ártalmakkal, a szükséges 
közművekre is hathat (pl. a szennyvízkibocsátással), ugyanakkor a fejlődő vállalkozások az 
alkalmazott megújuló hasznosítási lehetőségekkel védik a környezetet. A települési áruforgalom 
negatívan hat az utak állapotára. 

 

Az önkormányzat vagyoni helyzete viszonylag jónak mondható, kötvény és hitelállománya nincs. 
A jelentős mértékű helyi iparűzési adó, valamint idegenforgalmi adó jelentős bevételeket nyújt, 
amely egy része támogatásokra, karbantartásra, fejlesztésekre fordítható. Ez pozitív hatással 
lehet szinte minden területre, amely önkormányzati hatáskör: az intézmények működésére, a 
lakossági életminőségre, a gazdaságfejlesztésre, a közlekedési létesítményekre, a természet, a 
környezet, közművek állapotára, a civil szervezetek támogatására, negatív hatás lehet a 
forráshiány miatti karbantartás, fejlesztések elmaradása. Kiemelendő a szociális 
támogatásokra tett hatás, amely negatív is lehet, ha kiemelt területekre (pl. hátrányos 
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helyzetű gyermekek) nem jut támogatás, ez a lakosság (és a gyermekek, akik a jövőt 
biztosítják) életkilátásaira (jövendő munkanélküliség), demográfiai folyamataira is alapvető 
hatással bír.  Ugyancsak nagyon fontos az önkormányzat bérlakás állományának bővítése, 
fejlesztése az igényeknek megfelelően, különös tekintettel a szociális célúakra, mely a 
demográfiai folyamatokra hat pozitívan. Az önkormányzati költségvetés finanszírozási hatása 
közvetetten negatív hatást jelenthet tájvédelmi szempontból pl. a gátépítés tekintetében. 

A térség éghajlata szélsőségesen kontinentális, amely mind a hőmérséklet ingadozásában, mind 
a csapadék eloszlásában megnyilvánul. A tenyészidőszakban napsütéses órák száma magas, 
ami kiemelkedő szerepet biztosít elsősorban a napfény igényes szőlő, gyümölcs, zöldségfélék 
termelése szempontjából. A levegő nedvessége 66 %, ami növénytermesztési szempontból 
kedvezőtlen, gyakran aszályt eredményez. A területen kiemelt védettségű geológiai képződmény, 
védendő földtani érték nem található. A településen termálvíz található, amelyet fürdők 
létesítésére, valamint intézményfűtési céllal hasznosítanak. 

A Közép–Tiszai Tájvédelmi Körzetnek a Tisza hullámterében létrehozott terület része a település 
országos természetvédelmi oltalom alá vont területe, amely kiegészül a természeti és ex-lége 
területek körével. A térség jó adottsággal rendelkezik a lovas-, a tanyasi-, az öko- és a 
kerékpáros turizmus megteremtéséhez. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon 
történő besorolásáról szóló jogszabályban Tiszakécske, mint közepesen veszélyeztetett település 
(B) szerepel. Jelenleg befejeződött egy olyan új töltés megépítése, amely méretében és 
kialakításában megfelel az érvényben lévő előírásoknak és alkalmas a tiszai árvizek elleni 
védelemre A Tisza-part szakadás veszélyessé válhat! A településen jelentősek a csapadékvíz 
elvezetéséből adódó problémák is.  

Holt-Tisza területe vízminőségét mederkotrással, átöblítéssel lehet javítani. A vízpartok mentén 
ökológiai folyosó létrehozásával és a meglévő értékes zöldfelületekkel ökológiai hálózat hozható 
létre, amelynek egyes területei alkalmasak lesznek ökoturisztikai, rekreációs, pihenő övezetté 
alakításra 

Tiszakécske térségében –mint a Tisza mentén általában- a legjelentősebb konfliktusok a Tisza 
menti komplex tájgazdálkodás kialakításának hiányából adódó konfliktusok, azaz a művelési 
ágak helyenként rossz megválasztása, az összefüggő ökológiai és zöldfolyosó hálózat hiánya, 
ökológiailag érzékeny területek melletti intenzív területhasználat, egykori gyepterületek 
visszaszorulása, mozaikosság hiánya. 
A napsütötte órák magas száma miatt a települési intézményekben légkondicionálásra van 
szükség (negatív hatás), ugyanakkor lehetőséget biztosít a napenergia hasznosításra, 
csökkentve ezzel az önkormányzati intézmények fenntartási költségeit.  A települési természeti 
adottságok pozitívan hatnak a gazdaságra (turisztikára), a demográfiára, a lakosság 
életminőségére, pozitív és negatív hatással a környezetvédelemre (plusz tevékenységeket, 
költséget jelentenek), valamint közvetve pozitív és negatív hatással vannak az önkormányzat 
gazdálkodására (pl. az idegenforgalmi adó mértékén, vagy az árvízvédelmi beruházásokon 
keresztül). Közvetve pozitív hatása van az egészségügyi intézményre is, valamint a turizmuson 
keresztül a kulturális intézményekre is. További közvetett pozitív hatása van a települési civil 
szervezetek működésére is, a környezetvédelmi célúakra, túraegyesületekre stb.  

Az erdőterületek nem jelentősek Tiszakécske igazgatási területén, viszont szerepük fontos a 
település zöldfelületi rendszerének, ill. ökológiai hálózatának kialakításában. Külterületen a 
természetvédelmi törvényi kötelezésből adódó természeti területeket és értékeket, a természetes 
erdőket és gyepeket feltétlenül meg kell tartani. Az út menti fásításokat és a mezővédő 
erdősávokat a lehető legteljesebb mértékben elő kell írni. 

A városi zöldfelületei jelenleg még nem szerveződtek egységes rendszerré, bár az utóbbi 
években javult a közparkok felszereltsége, kiépítettsége, nőtt használati értékük. Tiszakécskén a 

Táji és természeti 
adottságok 

Zöldfelületek 
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városi zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat hiányosságai 
(védő- és takarófásítások hiányai) egyaránt vizuális terhelést okoznak. 

A város zöldfelületi fejlesztési lehetőségei kifejezetten jók, mind területi (közparkok, közkertek), 
mind hálózati elemek (utcafásítás) tekintetében. A fejlesztési lehetőséget elsősorban és 
jellemzően a meglévő elemek minőségi fejlesztése, valamint rendszerbe történő kapcsolása 
képezi, felhasználva a gazdag táji, környezeti természeti és zöldfelületi kapcsolatokat. Fásítási 
koncepció jelenleg nincs. A város jelentősebb útjainak zöldsávjainak felújítása, egységes fásítása 
indokolt (Fő út, Szolnoki út, stb.). Zöldfelületi stratégia jelenleg nincs, azonban a stratégiában 
megfogalmazott javaslatokra építve tervezik a jövőben az elkészítését, hasonlóan a fásítási 
koncepció esetében is. Megyei gyógyhelyek és gyógytérségek fejlesztése programban a város 
benne van. A zöldfelületek mennyiségének növekedésének kedvez a földalapú támogatások 
esetén 2015-től kötelező zöldítés. A zöldfelületek mennyisége és minősége pozitívan hat a 
levegőminőségre, illetve a turizmuson keresztül a gazdaságra, egészségre, életminőségre 
(demográfiai folyamatokra), a környezet állapotára. Mivel ezek kialakítása, fenntartása költséget 
jelent, közvetlenül negatívan hat az önkormányzat gazdálkodására, közvetve viszont pozitívan az 
idegenforgalmi adó növekedésén és az egészségügyi költségek csökkenése révén. Közvetve 
pozitív hatása van tehát az egészségügyi intézményre is, valamint a turizmuson keresztül a 
kulturális intézményekre is. További közvetett pozitív hatása van a települési sport egyesületek, 
civil szervezetek működésére is, megfelelő adottságok esetén működhetnek kerékpáros,  
túraegyesületek stb. Bizonyos közműépítéseknél akadályt jelenthetnek a zöldfelületek. 

 

Tiszabög és a központi belterület – a ma még beépítetlen területek felhasználásával- 
egybeépülése evidensnek látszik. A város közigazgatási területen egyes részek táji, tájképi 
értéket képviselnek és ezért a fejlesztéseknél, beépítéseknél fokozott hangsúly kell helyezni 
megőrzésükre, fenntartásukra. A város közigazgatási területén 25 nyilvántartott régészeti lelőhely 
van. A településen egy műemlék található és több helyi védettségre érdemes épület. A helyi 
védettség kialakítása azonban támogatási terhet ró az önkormányzat gazdálkodására, arra 
negatív hatással bír. 

Zavaró hatású a temetők lakóterületbe ágyazottsága, aminek középtávú megszüntetése 
kívánatos, hosszú távú megszüntetése szükséges. A külterületi – ma többségükben alul 
hasznosított- mezőgazdasági majorok jövőbeni funkciója bizonytalan, a lakóterületek 
tőszomszédságában jelenlétük zavaró. Funkcióváltásuk, környezetük beépítése különös gondot 
igényel. A lakóterület szövetében lévő gazdasági területek funkcióváltása célszerű, de a működő 
gazdasági területek átsorolása jelenleg nem időszerű. Konfliktussal terheltnek tekinthető a 
lakóterületbe ágyazódott meglévő ipari üzemek, a nagykereskedelmi raktárak területei, melyek a 
várostestben szórványosan mindenütt elhelyezkednek. (Különösen a Szolnoki út mentén 
sűrűsödnek). Szezonálisan konfliktust jelent az üdülő területeken a pihenő és szórakozó funkciók 
keveredése. Az épített környezet adottságai pozitív és negatív hatással lehetnek lakosságra, a 
turizmusra, ugyanígy az önkormányzati gazdálkodásra, mivel a turizmusból helyi bevételek 
képződnek, viszont a környezet fenntartása, felújítása költségekkel jár. Az épített környezet 
fenntartása a városüzemeltetési intézmény számára plusz feladatokat, terheket jelent, a táji 
adottságokra pedig negatív hatással bír. Az épített környezet növelése, fejlesztése bizonyos 
esetekben a közlekedési forgalom növekedésével is járhat, pl. turisztikai célpontok esetén. 

Tiszakécskére a legtöbben Lakitelekről járnak be, s nagyobb célpont még – az eljárók 
szempontjából - Kecskemét. A helyi forgalomban jelentős szerepe van az aktív közlekedési 
módoknak (gyaloglás, kerékpározás). A személygépkocsi kitüntetett szerepet kap. A vasútnak 
jelenleg elhanyagolható szerepe van, míg a távolsági buszt az utasok 30-40%-a használja, a 
város közigazgatási területén belül 46 helyközi megálló található. A városnak országos 
főúthálózati kapcsolata nincsen. Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati 

Épített környezet 
(épített örökség is)  

Közlekedési hálózat 
és minősége 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 174 

ITS DA Konzorcium 

  
 

lefedettség lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető, így a 
város e szempontból is regionális alközpont. Tiszakécskén nincsen külön autóbusz állomás, sem 
helyi autóbusz közlekedés, a településen belüli kapcsolatot a helyközi járatok biztosítják, ami a 
helyi tömegközlekedést csak részben oldja meg, amely negatívan hat az intézmények, 
munkahelyek, üdülőterületek megközelíthetőségére. A városi kisvonat (bár jelenleg nem 
működik) összeköti a Tisza-parti üdülőterületet a városközpont városrésszel, így újabb kisvonat 
beszerzése segítené a városban lévő tömegközlekedés hiányával kapcsolatos problémák 
megoldását. A külterületen élők számára nem megoldott az eljutás a városba. Belterületi 
útszakaszán található Tiszabög – Tiszakécske – Kerekdomb városrészek nagy forgalmi terhelést 
viselnek, mivel az összekötő főúton jelentős teher- és személygépjármű forgalom van. Az 
országos közutak burkolata elöregedett, teherbírása nem megfelelő. A város parkolóhelyeinek 
száma a belterületen korlátozott. A nagy forgalmú intézmények környezetében a közterületi 
parkoló kevés, a telken belüli parkolás megoldatlan. A 145-ös számú vasútvonal műszaki állapota 
vegyes, jellemzően rossz. Az eljutási idők nem versenyképesek, az utasforgalmi létesítmények 
hiányosak, az akadálymentesítés több megállóban nem megoldott. Az igény is csekély, így az 
egész mellékvonali kérdéskör felülvizsgálatra szorul. A település kerékpáros hálózati elemei 
hiányosak, kerékpártúra-útvonalak hiányoznak, kapcsolódási pontok hiányoznak a 
településhatároktól. A meglévő gyalogjárdák, kerékpárutak burkolata sok helyen 
balesetveszélyes. A Tiszának, mint vízi útnak a kihasználtsága csekély, főként rekreációs és 
turisztikai jellegű. A közlekedési hálózat kiépítettsége közvetlenül pozitívan, nem megfelelő 
minősége viszont negatívan hat az intézményekre, illetve a gazdaságra foglalkoztatási, turisztikai 
szempontból, a közlekedési lehetőségek megléte/hiánya pozitívan, illetve negatívan hat a 
foglalkoztatási lehetőségekre.. A karbantartási, fejlesztési szükségletek nagy terhet rónak az 
önkormányzat gazdálkodására. A kerékpárút-túraútvonalaknak közvetett hatása van a 
demográfiai folyamatokra is az egészségvédelem szempontjából, a közlekedési lehetőségek 
hiánya az életminőségre negatívan hat (pl. külterületen élőkre). A közlekedési infrastruktúra 
állapota, a közlekedési eszközök rendelkezésre állása, az elérhetőség jelentős pozitív, illetve 
negatív hatással van az épített és természeti környezet állapotára (táji szempontból negatív), 
környezetvédelmi szempontból a közösségi, illetve gyalogos, kerékpáros közlekedés preferált. 

 

A települési szennyvízcsatorna-hálózat a központi belterületen 95%-ban kiépített, ennek aránya a 
többi városrészben 0%. A települési közművek kiépítettek, a belvízvédelem területén 
szükségesek további beavatkozások. A település vízellátását a 6 db védett vízadó-rétegre 
telepített mélyfúrású kút biztosítja.  

A csapadékvíz-elvezető csatornák jövőbeni nyomvonal kialakításánál azt is figyelembe kell venni, 
hogy a Liget utcai termálkút csurgalékvize nem elválasztható rendszerben kiépített csatornán 
kerül elvezetésre, hanem a csapadékvíz elvezető csatornába kerül. A belvízelvezető csatornák 
kiépítésének tervezett III. ütemével elhárulna a belvízveszély a település összes belterületi 
lakóterületén. A csapadékvíz elvezetése szintén megoldásra vár. Tiszakécske városban több 
termálvíz kút található, melyet a helyi termálfürdők, kertészetek, valamint a közintézmények 
használnak fel. Bács-Kiskun megyében területi adottságai miatt a szélenergia kihasználását 
számos, a szélerőművek telepítését kizáró tényező – leginkább természet- és tájképvédelmi 
követelmények – jelentősen leszűkítheti. Műholdas TV szolgáltatás, IPTV szolgáltatás 
Tiszakécske területén több szolgáltatótól is elérhető, Az Internet szolgáltatások a következők a 
szolgáltatás típusa szerint csoportosítva: ADSL szolgáltatás: Externet, Invitel, Telekom. 
Mikrohullámú internet szolgáltatás: Vidékháló Kft. A közművek mennyisége, állapota, a hírközlési 
szolgáltatások közvetlenül hatnak a demográfiai folyamatokra az életminőségre tett pozitív és 
vagy negatív hatással, ugyanilyen hatással vannak a gazdasági folyamatokra, a működő 
vállalkozásokra, közvetve a turizmusra. Pozitívan befolyásolják az intézmények működését 
(rajtuk keresztül a demográfiai folyamatokat), ugyanakkor az intézményfenntartás miatt az 

Közművek és 
elektronikus 
hírközlés 
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önkormányzat gazdálkodását negatívan befolyásolják. A költségvetésre tett pozitív közvetett 
hatás ugyanakkor a működő vállalkozások révén befizetett iparűzési adó. A hrírközlési 
lehetőségek jelentős közösségépítő erőt képviselnek. A közművek kiépítése negatívan hat a 
természetre, környezetre, ugyanakkor pl. a szennyvíz kezelése közművesítéssel pozitívan hat rá, 
mivel a talaj- és vízszennyezés elkerülhető. Közlekedési szempontból bizonyos esetekben 
hátrányt jelent pl. az útburkolat-bontás a szennyvízcsatornázáskor. 

 

Rendszeresen problémát jelentenek az alkalmi hulladék-elhagyások, melyek potenciális veszélyt 
jelentenek a környezeti elemekre és vizuális konfliktust is okoznak. Sajnos ez Tiszakécske 
külterületén állandóan visszatérő probléma. A települési szilárdhulladék-lerakó rekultiválásra 
került. A városon belül rendszeresen jelentkező vizuális környezetterhelést jelentenek a 
közterületi károkozások. 

Tiszakécske térsége az ország legjobb vízföldtani adottságokkal rendelkező területei közé 
tartozik. A települési termálvíz sokoldalú felhasználási lehetőséggel bír, amelyet a település ki is 
használ gazdasági céllal termálfürdők üzemeltetésére, valamint az önkormányzati intézmények, 
lakások fűtésére, csökkentve ezzel azok költségeit. Ez pozitívan hat az idegenforgalomra, 
valamint az önkormányzat költségvetésére. A napsütéses órák magas száma lehetővé teszik a 
településen a napenergia felhasználást, amely a közintézményekben meg is történik, csökkentve 
ezzel az önkormányzat fenntartási költségeit. Az önkormányzat jövőben a vízenergia és 
biomassza hasznosítását is tervezi. A környezetvédelmi tevékenység pozitívan hat a természet 
állapotára. A környezetvédelmi feladatok önkormányzati feladatok lévén költséget jelentenek az 
önkormányzatnak, ugyanakkor a megújuló energiaforrások felhasználásával költségmegtakarítás 
érhető el az intézmények fenntartásában. A környezettudatos gondolkodás és működés 
költségmegtakarítást eredményez a vállalkozásoknál is. A környezet állapota ösztönzi a civil 
csoportok tevékenységét. A klíma- és energiahatékonyság pozitív hatással van a lakossági 
jövedelmi viszonyokra, ami a demográfiai folyamatokat befolyásolja. A megújuló energia 
alkalmazási lehetőségek energiahatékonysági szempontból pozitív hatást jelentenek a közművek 
esetében. 

Környezetvédelem - 
klímatudatosság/ 
energiahatékonyság 
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59. táblázat: Hatás mátrix 

  
 

Vizsgált tényezők ("hatott")  

Ható 
tényező

k  

  

demográfiai 
viszonyok 

és 
tendenciák  

települési 
közösség 
(kohézió, 
kultúra, 

hagyományok
, civilek)  

intézmény-
rendszer 

(közszolgálta
tások) és 

város- 
üzemeltetés  

 gazdaság 
szerkezet 

és 
dinamika  

önkormányza
t vagyoni 

helyzete és 
gazdálkodási 
egyensúlya 

táji és 
természeti 
adottságok 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

(épített 
örökség is)  

közlekedési 
hálózat és 
minősége 
(belső és 

külső)   

közművek 
és 

elektroni-
kus 

hírközlés 

környezet- 
védelem – 

klíma-
tudatossá
g/ energia-
hatékonys

ág  

demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

  +   +/- +/-  - 0  0   0  0  0  0 

települési közösség 
(kohézió, kultúra, 
hagyományok, civilek 
)  

 +   +  +  +/-  0 +  0  0  0   + 

intézmény-rendszer 
(közszolgáltatások) 
és városüzemeltetés  

 +  +     +/- -   0 +   +   +   +    +   

gazdaság szerkezet 
és dinamika 

  +/-  0  +/-     + -  -    +/-  -  -    +/-  

önkormányzat 
vagyoni helyzete és 
gazdálkodási 
egyensúlya 

 +/-  +/-  +/-  +/-   +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/- 

tágabb táji és 
természeti 
adottságok 

  + +  -   +/-   +/-     +  ?   +/-  +/-    +/- 

zöldfelületek   +  +    +   +  +/-   +/-      0 0   -  +  
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Vizsgált tényezők ("hatott")  

Ható 
tényező

k  
  

demográfiai 
viszonyok 

és 
tendenciák  

települési 
közösség 
(kohézió, 
kultúra, 

hagyományok
, civilek)  

intézmény-
rendszer 

(közszolgálta
tások) és 

város- 
üzemeltetés  

 gazdaság 
szerkezet 

és 
dinamika  

önkormányza
t vagyoni 

helyzete és 
gazdálkodási 
egyensúlya 

táji és 
természeti 
adottságok 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

(épített 
örökség is)  

közlekedési 
hálózat és 
minősége 
(belső és 

külső)   

közművek 
és 

elektroni-
kus 

hírközlés 

környezet- 
védelem – 

klíma-
tudatossá
g/ energia-
hatékonys

ág  

épített környezet 
(épített örökség is) 

  +/-   0 -    +/-     +/-  -  -     - 0  0  

közlekedési hálózat 
és minősége (belső 
és külső)   

  +  0  +/-   +/-  -  - 0   +/-      0  +/-   

közművek és 
elektronikus 
hírközlés 

 +/-     +  +  +/-   +/- -   - +   -   +/-  

környezetvédelem - 
klímatudatosság/ 
energiahatékonyság  

+  +   +  + +/-  +  +/-      +/-    0 +    
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3 Helyzetértékelő munkarész 

3.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

Tiszakécskén a csökkenő népesség öregedő tendenciát mutat, amely negatívan hat az 
egészségügyi, oktatási, nevelési intézmények kapacitáskihasználtságára, ugyanakkor a szociális 
intézmény időseket érintő kapacitása már nem elegendő, az idősek ellátási formáira egyre 
nagyobb szükség van. A lakossági elszegényedési folyamat hatásainak csökkentése 
szempontjából nagyon fontos az önkormányzati bérlakásállomány karbantartása, fejlesztése, 
bővítése az igényeknek megfelelően, különösen a szociális alapon bérelhetőeké. Mivel sokan 
élnek a külterületeken, tanyagondnoki szolgálat szükséges. A település tanyás térségein élők, 
különösen az idősek, valamint az ott élő gyermekek intézményi szolgáltatásokhoz történő 
eljutása nem biztosított, amely szegregációs folyamatokat gerjeszt, így a közlekedési problémát 
mindenképp kezelni szükséges az elszegényedés elkerülése, csökkentése érdekében. A 
gyermekek oktatási, nevelési intézményekből történő hiányzásának egyik oka lehet az eljutási 
lehetőségek hiánya, amely azután az óvodáztatási támogatás igénybevételének gátja. Az 
óvodába és bölcsődébe beíratott gyermekek egyharmada (!) hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű (28%), sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási 
problémákkal küzdő gyermek és arányuk az elmúlt években egyre nőtt. Az óvodai kapacitások 
kihasználtsága, illetve a HH, HHH, SNI, BTN gyermekek megoszlása nem egyenletes a 
telephelyek között (egyik túlterhelt, másik szabad kapacitású), és mivel egy intézmény működteti 
őket, a kapacitáskihasználtság és a pedagógus leterheltség egyenletes eloszlása érdekében 
érdemes lenne az óvodák közötti egyenletes gyermekfogadást és együttnevelést megvalósítani. 
Ezzel megállíthatók a szegregációs folyamatok, elősegíthető a gyermekek későbbi iskolai 
sikeressége. Szociális szempontból nagyon fontos, jogszabályi előírás is a gyermekek nyári 
elfoglaltságának biztosítása, a nyári gyermekétkeztetés, amelyet biztosítani kell, különös 
tekintettel a rászorulókra. A bölcsőde tekintetében megállapítható, hogy a 0-3 éves korosztály 
nagyságához képest a 26 férőhelyes bölcsőde kapacitáskihasználtsága 100 %, ugyanakkor a 
korosztály életkori sajátosságai miatt a bölcsőde napi kihasználtsága nagyon alacsony. Az új 
igények kielégítésére alternatív megoldások is alkalmazhatók, a Biztos Kezdet házak, a Tanoda 
típusú programok a hátrányos helyzetűek számára is nagy segítséget jelentenek. A Móricz 
Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskolában a tanulók több, mint egyötöde tartozik a HH, HHH, SNI, BTN körbe, 
míg az egyházi intézményben nagyon alacsony az ilyen tanulók száma. Az oktatás területén 
történt előrelépés a lakosság végzettségét tekintve egyértelműen pozitív képet mutat, amely a 
foglalkoztatási helyzet szempontjából kedvező lehet a jövőre nézve. A településen jelenleg nem 
mondható magasnak a munkanélküliség, jellemzően szerkezeti jellegű. Az utóbbi időben 
kielégítetlenül maradtak a szakipari munkára vonatkozó munkaerőigények, ugyanis az idősebb 
korosztály sok esetben egészségi szempontból nem felel meg, a fiatalabb generáció pedig 
kevésbé választja a szakmunkás pályát (pl: kőműves, burkoló, festő, ács, szakács). A 
befolyásolási lehetőségekhez mérten érdemes lenne a piaci igényeket kielégítő képzési 
lehetőségek kialakítását preferálni, illetve a helyi vállalkozásokkal ennek kialakításában 
együttműködni (pl. gyakorlati helyek szempontjából). Mivel a munkanélküliek jelentős részét az 
alacsony iskolai végzettségűek teszik ki, érdemes lenne őket e fenti hiányterületeken képzésben 
részesíteni. A demográfiai folyamatok közül fontos megemlíteni a napi szinten ingázók körét, 
amely Tiszakécskén igen jelentős, a lakosság 11,32 %-a, 1313 fő járt el naponta 2011-ben a 
településről munkavállalási céllal, illetve oktatási, nevelési intézményekbe, csaknem fele 
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Kecskemétre, mivel a tömegközlekedés megfelelően biztosított a megyeszékhelyre. A középfokú 
oktatás szempontjából piacképes, színvonalas oktatás szükséges a településen, hogy 
Kecskemét elszívó hatása ne érvényesüljön. Fontos a foglalkoztatási lehetőségek bővítése is a 
helyi képzett munkaerő megtartása érdekében. Az önkormányzat a közfoglalkoztatási 
lehetőségeket kihasználva, esetlegesen hozzáadott értéket teremtve, igyekszik javítani a 
foglalkoztatási helyzeten, ezen keresztül a település üzemeltetési feladatait is ellátja. Érdemes 
lenne azonban ezt a lehetőséget a jogszabályi lehetőségek szerinti értékteremtő tevékenységre 
is kiterjeszteni, esetleg szociális szövetkezetet létrehozni, amely pl. a közintézmények étkeztetési 
feladatainak ellátásához is hozzájárulna (pl. zöldség, gyümölcstermesztés), vagy amelynek 
közvetve turisztikai haszna is lenne. A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében az iparterületek 
fejlesztése mellett egyéb közvetlen és közvetett gazdaságfejlesztési eszközök is alkalmazhatók a 
vállalkozásösztönzés, betelepülés elősegítésére. Nagy hátrányt jelent befektetői szempontból a 
fő közlekedési útvonalak hiánya, előnyt jelent viszont a képzett munkaerő rendelkezésre állása. A 
településen jelenlevő nagy vállalkozások és az önkormányzat fontos szerepet tölt be 
foglalkoztatási szempontból, azonban még mindig a mikro- és kisvállalkozásoké a legnagyobb 
szerep. A vállalkozások jelenlétének köszönhetően viszonylag magas a településen az iparűzési 
adó éves értéke, amely a tervezett gazdasági fejlesztések mellett szociális jellegű támogatások 
forrása is lehet (pl. nyári gyermekétkeztetés). A település húzóágazata az építőipar, gépipar, 
szállítás, kereskedelem, valamint a turizmus, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások. Mivel a 
turizmus mutatói az utóbbi években csökkenő tendenciát mutatnak, fokozott figyelmet kell 
fordítani erre a területre, a marketingre, turisztikai célú fejlesztésekre (egyeztetve a térségi 
települések önkormányzataival a kapcsolódás érdekében), hogy a foglalkoztatottság, valamint az 
önkormányzat idegenforgalmi bevételei ne csökkenjenek. A természeti és épített környezet 
turisztikai (és környezetvédelmi) célokat is figyelembe vevő megfelelő kialakítása, fenntartása 
kiemelkedő fontosságú, ez a lakossági életminőség szempontjából is előnyös, ugyanúgy, mint a 
közlekedési helyzet javítása egyrészt a tömegközlekedési lehetőségek igényeknek megfelelő 
biztosításával, másrészt a meglevő út-, kerékpárút-burkolatok és járdák felújításával. A helyi 
élénk kulturális és sportélet a helyi közösség építésén túl turisztikai hasznot is jelent, ugyanakkor 
ennek értéke növelhető a helyi nemzetiségek kulturális értékeinek bevonásával. A településen 
sok civil szervezet működik, azonban tevékenységük nem összehangolt, nem megismerhető, 
mivel nincs közös portál, nincs civil kerekasztal. Tevékenységük összekapcsolható lenne a helyi 
szociális, városüzemeltetési feladatokkal, turisztikai szolgáltatásokkal, egyéb önkormányzati 
feladatokkal. Utóbbiban a helyi fiatalok is részt vehetnének önkéntes munkával, hajlandóság 
mutatkozik rá. A lakónépesség komfortérzete szempontjából kiemelendő, hogy a 
szennyvízcsatorna hálózat központi belterületi részein kívüli területek nem kiépítettek, a 
csapadék-, és belvízvédelem területén is vannak még teendők. A lakossági sportlehetőségek 
köre nem túl széles, a meglevő sportcsarnokok nem elégítik ki a helyi igényeket, tanuszoda sem 
működik, noha két termálvizes fürdő is van a településen. Az önkormányzat intézményi költségei 
csökkentése érdekében jó gazda módjára hasznosítja a település környezeti adottságait a 
termálvíz, valamint a napenergia energetikai felhasználásával. E jó gyakorlatnak szélesebb körű 
alkalmazása javasolt, emellett a lakosság szemléletformálása is szükséges a környezetvédelem, 
energiatudatosság érdekében. 

A fentebb jelzett gazdaságfejlesztési és társadalmi, szociális jellegű beavatkozások nélkül 
a település lakossága tovább fogy és nemcsak a folyamatos elöregedés, hanem az elvándorlás 
következtében is, amely elsősorban a megyeszékhelyre és fővárosra irányul. Ez esetben a 
lakosság foglalkoztatási és életminőségi helyzetének romlása várható, az elszegényedés és 
szegregáció fokozódik (különösen a tanyás térségekben), amelyet most kellene megállítani. A 
korai fejlesztés és önkormányzati támogatások hiányában a gyermekek életkilátásai romlanak, 
egyre magasabb lesz a HH, HHH, SNI és BTN gyermekek aránya az oktatási, nevelési 
intézményekben, amely a pedagógusok fokozódó leterheltségével jár együtt. Az idősek egy része 
számára nem adatik meg a méltó öregkor a kapacitások hiányában. A helyi munkanélküliség 
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tovább mélyülhet, különösen az alacsony iskolai végzettségűek tekintetében. A települési 
idegenforgalom tovább csökken a térségi önkormányzatok összehangolt tevékenysége, a 
fejlesztések, valamint a településmarketing hiányában. A közvetlen és közvetett 
gazdaságfejlesztési eszközök, valamint a befektetőket vonzó településmarketing nélkül a 
gazdaság nem fejlődik, új munkahelyek nem jönnek létre, a munkanélküliség nem csökken. 
Mindezek az önkormányzat költségvetésére újabb terheket rónak, amelyek magasabb terhet (és 
társadalmi veszélyt pl. közbiztonsági problémát) jelenthetnek a későbbiekben, mint a megelőző 
intézkedések. 

3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és 

belső tényezők összefoglaló értékelése  

Az alábbi SWOT elemzés a településfejlesztési koncepció, a Helyi esélyegyenlőségi program, 
valamint a sportkoncepció lényeges megállapításait, problémafelvetéseit is tartalmazza. 

60. táblázat: SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 Szakképzett munkaerő viszonylag magas 
aránya 

 Szakképző intézmény jelenléte 
 Munkaügyi kirendeltség jelenléte 
 Alacsony munkanélküliségi ráta 
 Jó a települési közbiztonság 

 Népességfogyás 
 A népesség elöregedése 
 A férfinépesség várható élettartama alacsony 
 A lakosság 15 %-a külterületen él 
 Egyetemi végzettségűek alacsony aránya 
 Kvalifikált munkaerő elvándorlása 
 A HH, HHH, SNI és BTN gyermekek növekvő 

aránya az intézményekben 
 Szegregátum tömbök 
 Magas az alulképzettek aránya a 

mélyszegénységben élők és romák körében  
 A mélyszegénységben élők és a romák 

körében magas a munkanélküliség 
 Nincs lehetőség atipikus foglalkoztatási 

formában elhelyezkedni (részmunkaidő, 
rugalmas vagy otthon is végezhető munka 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 Közösségi helyek (művelődési központ, 
könyvtár, közösségi ház) 

 Sportlétesítmények jelenléte (Sportliget, 
focipálya, stb.) 

 Települési rendezvények, programok  
 Helyi hagyományok (citeramozgalom, néptánc, 

lovassport, fazekasság, kézművesség, 
mézeskalács-készítés, kékfestés stb.) 

 Kulturális értékek (pl. Gyalai Béla Műterem 
galéria, Református Kollégium Galéria, 
Ókécskei Közösségi Ház kiállítása) 

 Non-profit szervezetek aktivitása szociális 
területen 

 Az egyházak lehetőségeikhez képest jelen 
vannak a szociális ellátásban 

 Nevelőszülői hálózatok jelenléte 
 Ifjúság hajlandósága az önkéntes munkára 

 Nemzetiségi kultúra megjelenése hiányzik 
 Civil szervezetek tevékenysége nem 

egymással összehangolt (a párhuzamosságok 
elkerülése és az egymáshoz kapcsolható 
tevékenységek tekintetében) 

 Nincs tanuszoda, sem városi sportcsarnok 
 Lovaspálya és sportlétesítmények leromlott 

állapota 
 A Művelődési Központ felújításra szorul, 

hiányoznak a kisméretű csoportszobák 
 Hiányoznak a településen a minőségi 

szórakozási lehetőségek 
 Hiányzik a pályázatírási szaktudás a települési 

intézmények, civil szervezetek, gazdasági 
szervezetek egy részénél, nincsenek ilyen 
jellegű képzések, tanfolyamok 

 Nincs helyi televízió 
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Erősségek Gyengeségek 

 Közösségi szolgálat jogszabályi bevezetése a 
középiskolákban 

 3 helyi és egy önkormányzati újság 
 Sportszakemberek jelenléte 
 Sportolási lehetőségek széles köre, sport 

tradíciók 
 Esélyegyenlőségi program, sportkoncepció 

megléte 
 Működnek önálló sport és szabadidős 

egyesületek 
 A helyi sportolók eredményei 
 Van évente városi Sportdíj, sporttal foglalkozó 

szakbizottság 
 Meglévő önkormányzati és vállalkozói 

sportlétesítmények, lovaspálya, horgásztavak, 
Tisza-gát 

  Önkormányzat anyagi támogatása a sportcélú 
és egyéb civil szervezeteknek 

 Tisza, Holt-Tisza, a folyót határoló galériaerdő 
és a termálvíz léte 

 Erős civil és vállalkozói jelenlét a sport 
területén 

 Csökkent a családon belül elkövetett 
erőszakos cselekmények aránya. 

 Kevés a tömegsport-lehetőség 
 A mélyszegénységben élők és a romák 

egészségügyi állapota nem kielégítő, rossz 
lelki és mentális állapot, valamint rossz 
életvezetési módok 

 A külterületen élő családok/gyermekek 
vonatkozásában, tanév közben, az oktatási - 
illetve az életkorból adódóan - különösen a 
nevelési intézménybe (óvoda) történő 
biztonságos (tömeg)közlekedés, illetve a 
kiskorú gyermeket kísérő szülő gyors, de 
legalábbis elfogadható időkeretben történő 
hazajutása. 

 Hasznos nyári tevékenység hiánya a 
gyermekek számára 

 Előfordul a jövedelem-kiegészítési célú 
nevelőszülői tevékenység is (a felelősségteljes 
nevelőszülőkön kívül)  

 Az idősek tekintetében nem biztosított a 
tevékeny időskor, alacsony az informatikai 
jártasság, szabadidő szervezése, 
közszolgáltatásokhoz nem megfelelő 
hozzáférés, közösségi közlekedés részben 
akadályozott 

 A fogyatékkal élők esélyegyenlőségével 
kapcsolatban nem állnak rendelkezésre 
megfelelő adatok 

 A településen nincs olyan cég, társaság, amely 
a megváltozott munkaképességű emberek (az 
érzékszervi- látás-, hallásszervi, - 
mozgásszervi fogyatékossággal élő emberek) 
foglalkoztatását (is) felvállalná 

 Helyi élelmiszerboltoknál és az egyéb 
üzleteknél nem minden esetben megoldott az 
akadálymentesítése és a parkolás 

 Önkéntesek hiánya 
 Nem működik a településen sportintézmény 
 Az edzők képzettsége nem minden 

szakosztálynál megfelelő 
 Nem vonzó a sportvezetői szerepvállalás 

(presztízs és pénz) 
 Utánpótlás nevelés nem minden 

szakosztálynál megfelelő 
 A települési sport marketing nem hatékony 

(nem működik) 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 Alap- és középfokú oktatási intézmények, 
szociális, egészségügyi intézmények jelenléte 

 Zeneiskola jelenléte 
 Járási hivatalok jelenléte 
 Felújított Polgármesteri Hivatal 
 Mentőállomás, rendőrörs, tűzoltóság jelenléte 
 Elhivatott, magasan képzett szakemberek 

 Intézmények és közszolgáltatásokhoz 
kapcsolódó egyes honlapok teljeskörű 
akadálymentesítése nem megoldott 

 Kevés a nyilvános WC a városban, így a 
közintézményeket használják erre a célra 

 Kapacitáshiány a szociális otthonban 
 Kapacitáshiány a könyvtárban 
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Erősségek Gyengeségek 

 A szociálpolitika helyi működéséhez 
szükséges törvényi, rendeleti háttér megléte, a 
rendszer szervezeti kereteinek kiépítettsége 

 A vezetők elkötelezettsége a térség 
társadalmi-gazdasági fellendítése iránt 

 Jó példák működése 

 Egészségügyi központban lift hiánya, 
energetikai, beázási, akadálymentesítési 
problémák 

 A szociális és piaci alapú bérlakások 
kapacitáshiánya, jelentős a túligénylés 

 A bérlakások egy része felújításra szorul 
 A 0-3 éves korú gyermekek elhelyezési 

lehetősége csak részben biztosított, kevés 
férőhellyel. 

 Hiányzik a tanyagondnoki szolgálat, tanyás 
területek ellátás hiányosak 

 Szaktantermi kapacitáshiány a Református 
Kollégium Általános Iskolájában és 
Gimnáziumában 

 Tornatermi kapacitáshiány az oktatási 
intézményekben 

 Bölcsődei kapacitáshiány 
 Közintézmények (óvodák, oktatási 

intézmények, ESZI intézmények, szakrendelő 
stb.), sportlétesítmények egy részének 
leromlott műszaki állapota, nem teljeskörű 
akadálymentesítése 

 A közintézményekben hiányzik a 
légkondicionálás, különösen a közösségi 
terekben, lakosság által leginkább látogatott 
részeken  

 Közigazgatási infrastruktúra épületei jelen 
formájukban nem elegendőek a megfelelő 
funkcióellátáshoz, korszerűsítés, bővítés, 
akadálymentesítés szükséges 

 Önkormányzati intézmények magas 
rezsiköltsége megnehezíti a fenntartást 

 A külterületi gyermekek vonatkozásában a 
nyári gyermekétkeztetéshez való hozzájutás 

 Igényeknek nem megfelelő napközbeni ellátás 
a gyermekek számára (alternatív napközbeni 
ellátások hiánya),  

 Iskolai szünetekben nem áll rendelkezésre 
alternatív napközbeni ellátás, a kiskorú 
gyermekek felügyelete sokszor nem megoldott 
a szünetek ideje alatt, amíg a szülő dolgozik 

 Feltételezhető, hogy az egészségügyi, 
szociális és közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés nem biztosított a 
külterületen élő, fogyatékos személyek 
számára 

 Kevés a magasan képzett szociális szakember 
 A szolgáltatások iránti fizetőképesség alacsony 

volta 
 Támogató szolgálat elhelyezésének 

kapacitáshiánya 

4. gazdaság szerkezet és dinamika  

 Hagyományokra épülő helyi ipar jelenléte  Az ipari területek infrastruktúra hiányosak 
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Erősségek Gyengeségek 

 Jelentős ipari foglalkoztató vállalkozások a 
településen 

 Jó adottságú területek az iparfejlesztéshez 
 Jól képzett munkaerő 
 A családi gazdaságok alapját képező tanyák 

jelenléte 
 Jó klimatikus és talajviszonyok a minőségi 

zöldség-gyümölcs termesztéséhez 
 Öntözési lehetőség (Tisza)  
 A külterjes állattenyésztéshez jó minőségű 

gyepek, legelők állnak rendelkezésre 
 Jól képzett agrárszakemberek 
 A kereskedelmi létesítmények a 

városközpontban koncentrálódnak 
 Az üdülő népesség többlet vásárló erőt jelent a 

szezonban 
 Gyógyvízre épülő termálfürdők megléte 
 Szabad strand megléte 
 Pénzügyi szolgáltatások jelenléte 
 Piacok jelenléte 
 Vendéglátóhelyek, szálláshelyek széles köre 
 Az élő és holt Tisza kialakult vízrendszere 
 Magas színvonalú kereskedelmi szálláshely 

jelenléte (négycsillagos szálloda) 
 Jó adottságok a gyógy-, vízi-, természetjáró, 

lovas-, tanyai, horgász-, vadász, kerékpáros 
turizmus számra 

 Természetvédelmi területek, természeti 
értékek  

 Citera hagyományok, kulturális értékek 
(templomok, néptánc stb.) 

 Régészeti értékek, lelőhelyek (Kincsem-part) 
 Széleskörű sportolási lehetőségek, 

hagyományok 
 Turisztikai adatbázis elkészítése megindult 
 Városnéző kisvonat megléte 

 K+F tevékenységek nem ismertek 
 Kisvállalkozások instabilitása, bizonytalan 

gazdasági környezet (pénzügypolitika, 
adópolitika) 

 Kevés a külső forrásokhoz való hozzájutás 
ismerete, pályázati önerő hiánya 

 Új iparágak hiánya 
 A birtokrendszer felaprózódott, piacképtelen 

törpegazdaságok 
 Kihasználatlan, romló minőségű 

mezőgazdasági majorok 
 Az öntözési lehetőségek kihasználatlanok 
 Állattartás visszaszorulása 
 Minimális mértékben van jelen a 

mezőgazdasági termékfeldolgozás 
 Az idegenforgalom és üdülő forgalom 

visszaesése miatti vásárlóerő csökkenés okán 
nem képződik elegendő jövedelem a minőségi 
fejlesztésekhez  

 A választék nem elegendő, ami a vásárlóerőt 
Kecskemétre irányítja 

 A termálfürdő gyógyvíz kínálta lehetőségei 
kihasználatlanok (gyógyászati szolgáltatások 
szűkössége) 

 Gyermekvasút, hajóállomás nem üzemel 
 Viszonylag kevés helyi turisztikai program, 

attrakció 
 Egymástól független turisztikai attrakciók a 

térségben 
 Meglévő attrakciók fejlesztésre szorulnak 
 Marketing tevékenység hiányosságai 
 Nincs turisztikai információs iroda 
 Turisztikai attrakciók egy részénél hiányzik a 

kiegészítő infrastruktúra (pl. WC, közművek) 
 Településrendezési szabályozás gazdasági, 

idegenforgalmi szempontoknak megfelelő 
kialakítása, módosítása (pl. művelési ág 
megváltoztatása Földhivatalnál) 

 A közműkiépítés nem gazdaságos az 
üdülőterületeken a szezonalitás miatt. 

 Nincs élővízi horgászturizmust támogató 
infrastruktúra, élővíz turisztikai kihasználtsága 
gyenge.  

 A városnéző kisvonat kapacitáshiánya 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 jó vagyoni helyzet 
 nincs adósság 
 iparűzési adó magas szintje 
 intézményfenntartási költségek csökkenése a 

megújuló energiafelhasználás következtében 
éves bevételek növekvő mértéke 

 bérlakás állomány egy rész felújításra szorul 
 bérlakás állomány kapacitáshiánya 
 idegenforgalmi adó csökkenő szintje 

 

6. táji és természeti adottságok  

 Az élő és holt Tisza kialakult vízrendszere,  Elégtelen, gyenge termőhelyi adottságú talajok 
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Erősségek Gyengeségek 

galériaerdők, természeti kincsek, 
természetvédelmi területek 

 NATURA 2000 területek nagy aránya (Közép-
Tisza, Jászkarajenői puszták) 

 Tanyás gazdálkodású tájszerkezet 
fennmaradása 

 Magas a napsütéses órák száma 
 Gyógy- és termálvizek megléte, jó vízföldtani 

adottságok 
 Természetes, ill. természet közeli állapotban 

megmaradt, jellemzően gyep gazdálkodású 
területek 

 Környezeti szempontból kedvező a viszonylag 
kevés számú ipari gazdasági létesítmény 
alacsony települési aránya 

 

 Felszíni szennyeződésre erősen érzékeny, 
porózus talajok 

 Holtág vízminősége romlik, vízfelülete 
csökken, jóléti hasznosítása megoldatlan 

 Az intenzív gazdálkodású mezőgazdasági 
területek telekszerkezete, tulajdonosi feltételei 
nem követi a gazdálkodás feltételeit 

 Kevés a tartós, álló fás növénykultúra, 
elsősorban a természetes erdők tekintetében 

 Az éghajlati adottságok terén kevés és 
kedvezőtlen eloszlású a csapadékmennyiség 

 Hiányoznak a tájat tagoló, tájszerkezetet 
erősítő ökológiai hálóelemek: fasorok, erdő-, 
gyep és cserjesávok, ökológiai folyosó 

 Túlnyomóan kevéssé tagolt monokultúrás 
mezőgazdasági tájkarakter kialakulása 

 Terjengős, gyakran kedvezőtlen táji 
kapcsolatokkal bíró belterület 

7. zöldfelületek 

 Szabad strand megléte 
 Zöldfelületek, közparkok jelenléte (pl.Miskó 

István sétány, stb.) 
 Kedvező tájkapcsolati lehetőségek az élő-és a 

Holt-Tiszával, az ezekhez kapcsolódó 
zöldfelületekkel  

 Nagy szabad területek állnak rendelkezésre 
meglévő iparterületek tőszomszédságában a 
zöldmezős ipari beruházások fogadásra 

 A közelmúlt néhány jelentős fasortelepítése, 
közterület rendezése 

 

 A település viszonylag szegényes városi 
közparkokban 

 A városi fasorok elégtelen mennyiségűek és 
jellemzően gyenge állapotúak 

 Kevésszámú településépítészeti és egyedi 
tájérték, belterületi zöldfelületi elemek hiánya 
(különösen Kerekdombon, Tiszabögön, 
üdülőterületeken) 

 Hiányzó zöldfelület-gazdálkodási helyi 
szabályok, nincs fásítási koncepció 

 A zöldmezős gazdasági beruházásokra 
alkalmas területek nincsenek önkormányzati 
tulajdonban 

 Nincs hatályos településrendezési eszköz. 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 Katolikus és református templomok 
 Polgármesteri Hivatal épülete 
 Szent István lovasszobra 
 Játszóterek 
 Hangulatos falusias és kisvárosias 

településkarakter Kurázs és Ókécske 
településrészeken  

 Védelemre érdemes település-és 
telekszerkezet, ill. épületállomány és beépítés 
Ókécskén  

 A sport, szabadidős és rekreációs 
tevékenységek számtalan meglévő és 
fejlesztési lehetőségei kedvező települési 
adottságok 

 Kedvező a lakótelkes és tömbtelkes 
beépítések aránya, a lakótelkeken lévő 
növényállomány mennyisége 

 Az alulhasznosított majorok tág teret adnak 
barnamezős beruházások fogadásra  

 A Holt-Tiszához a kapcsolat kiépítetlen, nem 
megfelelő 

 Hiányzó városközponti település-karakter mind 
a beépítésben, mind a közterületek 
alakításában 

 A településközpont forgalmi leterheltsége, az 
egyes településrészek hiányos közlekedési 
kapcsolata 

 Terjengős településszerkezet 
 Hiányzó település-értékvédelmi szabályozás, 

illetve hozzárendelt anyagi-erkölcsi támogatás 
 Az ipari üzemek - bár nem 

környezetrombolóak- lakóövezetbe, történelmi 
várostestbe ékelődve is jelen vannak 

 A temetők lakóterületbe ékelődve 
helyezkednek el 

 Az üdülőterületen a pihenő és szórakoztató, 
vendéglátó funkció keveredése 
konfliktushelyzetet jelent 
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 Az önkormányzat nagy összefüggő, 
elsősorban lakásépítési célra alkalmas terület 
tulajdonnal rendelkezik 

 Az üdülőterület beékelődött a hagyományos 
beépítésű Ókécskei városrészhez 

 Az üdülőterület túlzsúfolt, kistelkes beépítésű 
 Elöregedett lakások (beleértve önkormányzati 

bérlakásokat is), leromlott állapotú üdülők 
 Tanyavilág infrastrukturálisan elmaradott, 

nehezebben hozzáférhetők különböző 
szolgáltatások 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 A város 4 országos mellékút csomópontjában 
helyezkedik el 

 A külterület jól leközlekedhető dűlőút-hálózattal 
rendelkezik, sok helyen szilárd burkolattal 
ellátva 

 A város sok burkolt járdával, kiépített 
sétánnyal rendelkezik 

 A kerékpárút- építések megindultak, 
turisztikailag is hasznosítható kerékpárút-
szakaszokkal 

 A városközpont parkolási lehetőségei jók 
 Városnéző kisvonat megléte 
 A kompjárat Tiszabögnél újraindul 

 

 Az országos mellékutak a belterületeket, lakott 
területeket átszelik, a 4625. jelű út forgalma 
zavaró 

 A város gyűjtőút-hálózati funkcióját szinte teljes 
mértékben az országos közutak látják el, a 
városi gyűjtőút-hálózat hiányos 

 Jelentős forgalmi terhelés a belterületi főúton 
 Az üdülőterület felé irányuló, intenzív és 

lökésszerű forgalom nagyrészt a 
városközponton keresztül halad 

 Az országos közutak burkolata elöregedett, 
teherbírása nem megfelelő. 

 A kerékpárút hálózati elemei hiányosak, 
kerékpártúra-útvonalak nincsenek (pl. Tőserdő-
Tiszakécske között) 

 Kerékpárút-kapcsolódási pontok hiányoznak a 
településhatároktól 

 A kerékpárutak burkolata felújításra szorul, sok 
helyen balesetveszélyes 

 A belterületi utak szilárd burkolattal történő 
ellátása hiányos  

 A meglévő gyalogjárdák a városközpont 
kivételével sok helyen balesetveszélyesek 

 A távolsági autóbusz közlekedés a távolsági és 
a helyi tömegközlekedést csak részben oldja 
meg 

 A Tisza-parti üdülőterület felé gyakorlatilag 
nincs tömegközlekedés 

 A vasúthálózat gyenge kapcsolatot biztosít a 
város közlekedésében, a vasúthálózat rossz 
műszaki állapotú, vasútállomások 
hiányosságai, műszaki állapota 

 A nagy forgalmú intézmények (orvosi rendelő, 
művelődési központ) környezetében a 
közterületi parkoló kevés, a telken belüli 
parkolás megoldatlan 

 A városközpont szűk terei, illetve közvetlen 
közlekedési szabályozása kis lehetőséget ad új 
parkolók építésére 

10. közművek és elektronikus hírközlés  

 A közművek hálózata jól kiépített, a 
szennyvízcsatorna hálózat a város nagy 
részén kiépült 

 A szennyvízhálózatra való rákötöttség aránya 

 A szennyvízcsatorna hálózat Kerekdombon, 
Tiszabögön és az üdülőterületeken nincs 
kiépítve 

 A csapadékcsatorna hálózat hiányos, 
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magas 
 Meglévő vízpótló és elosztó csatornahálózat 

áll rendelkezésre 
 Kiépített ivóvízhálózat, 
 Részvétel térségi ivóvízminőség-javító 

programban, helyi megvalósítás hamarosan 
befejeződik 

 Az ivó- és termálvíz készletek hosszú távon 
megfelelőek 

 A város biológiai szennyvíztisztítóval 
rendelkezik 

 A város belvízrendezési tervvel rendelkezik a 
belvízcsatorna hálózat a településen nagyrészt 
kiépült 

 Az energia közművek rendszere jól kiépített, 
kapacitása megfelelő 

különösen a zárt csatornák tekintetében, 
csapadékvíz-elvezetés nem teljesen megoldott  

 Külterületeken, az új beépítésre szánt 
területeken az elektromos hálózat fejlesztésre 
szorul 

 A lakóterületek közé ékelődő ipari üzemek, 
állattartó telep potenciális levegőszennyezők 

 Az átmenő forgalom a lakóterületeken komoly 
zaj- és levegőszennyező 

 A szikkasztott szennyvizek szennyezik az 
ivóvíz készletet, felső talajvízrétegek 
elszennyeződtek 

 Érzékeny és fokozottan érzékeny vízbázisok 
jelenléte  

 Veszélyes hulladék gyűjtése nem megoldott 
(csak akkumulátort és az olajat gyűjtik a 
kereskedők) 

 Ár- és belvíz veszélyes területek, aszály 
érzékeny területek magas aránya 

 A vízpótló és elosztó hálózat egy része 
jelenlegi műszaki állapotában rekonstrukcióra 
szorul 

 A védművek kedvezőtlen állapota és magas 
kora 

 Vízhálózati szakaszok és szerelvények elavult 
állapota 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 Kevés a környezetszennyező üzemi 
létesítmény 

 A közterületek jó átszellőzésűek, az ipari 
üzemek szélirány szempontjából általában 
kedvező elhelyezkedésűek 

 Biztosítható az egészségügyi határértékek 
betartása, ez feletti kibocsátású pontforrás 
nem üzemeltethető 

 Ipari zajkibocsátás szabályozott 
 Szelektív hulladékgyűjtés lehetősége 

biztosított 
 Kedvezőtlen adottságú, alacsony 

termőképességű talajok alkalmasak 
energianövény termesztésére 

 A város gazdag megújuló energiaforrásokban 
(nap, szél, termálvíz), kedvező természeti 
adottságok biomassza és geotermikus 
energia, nap- és vízenergia felhasználására 

 Lakossági zöldhulladék, mezőgazdasági 
termelési hulladék elhelyezése nem megoldott 

 Közlekedésből, lakossági fűtésből eredő 
légszennyezés 

 Alkalmi hulladék-elhagyások  
 Hasznosított hulladék aránya alacsony, 

lerakással történő hulladékártalmatlanítás 
aránya még mindig elég magas 

 A település nem tulajdonos egy 
hulladéklerakóban sem 

 Lakossági környezetvédelmi ismeretek 
alacsony szintje, környezettudatosság hiánya 

 Hiányzó környezetvédelmi szakemberek, 
környezeti problémákhoz értő szakemberek 
hiánya a döntés-előkészítésben 

 A környezeti információs rendszer hiánya 
 Alacsony a megújuló energiaforrások 

részesedése az energiatermelésben 
 Kevésbé alkalmas adottságok a szélenergia 

hasznosításra 
 A biomassza-alapú energiatermelés sok 

szereplőt igényel 
 A geotermikus energiakutatás rendkívül 

költségigényes 
 Sertéstelep szaghatása 
 A Liget utcai termálkút csurgalékvize nem 
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Erősségek Gyengeségek 

elválasztható rendszerben kiépített csatornán 
kerül elvezetésre, hanem a csapadékvíz 
elvezető csatornába kerül. Befogadó a Tisza-
holtág vízgyűjtő tere, melyre a jelenleg 
bevezetett használt víz az elhanyagolható 
mennyisége miatt ökológiai befolyásoló 
hatással még nincs.  

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

 

Lehetőségek  Veszélyek  

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 Jó letelepedési esélyek biztosítása, gazdag 
telekkínálat 

 Jó minőségű városi környezet és munkahelyek 
a fiatalkorú népesség betelepülését segítik elő 

 Támogatott képzési lehetőségek 
 Uniós pályázati lehetőségek 
 Közmunka - programok 

 A népességfogyást nem sikerül megállítani 
 A lakosság elöregedése folytatódik 
 A szociális ellátásokat igénybe vevők köre 

bővül és növekszik 
 Vonzó uniós munkalehetőségek 
 Kedvezőtlen jogszabályi változások pl. 

szociális területen 
 A nők megnehezedett munkába állása 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 A szektorok és ágazatok közötti 
együttműködés intézményesítése 
hozzájárulhat a szociális terület 
hatékonyságnövekedéséhez és fejlődéséhez 

 Egyházak szociális törekvései 
 Egészségtudatos életmód erősödése 
 A jogszabályi változások pozitív hatásai a 

nevelőszülői tevékenységre, annak 
elősegítésére 

 

 A lakosság változó korösszetétele 
kihasználatlan kapacitásokat, illetve 
kapacitáshiányt okoz az önkormányzati 
intézményeknél 

 A pszichiátriai és szenvedélybetegek 
meglehetősen magas száma társadalmi 
problémát jelent 

 Ha nem sikerül az edzők képzettségi szintjét 
emelni, csökkenhet egyes sportágak 
eredményessége, akár a léte is veszélybe 
kerülhet 

 A csökkenő eredmények magukkal hozzák a 
sportcélú támogatás (önkormányzat, szponzor) 
csökkenését is. 

 A sportpályák üzemeltetési költségei nőnek 
 A sportegyesületek működési költségei nőnek 
 A szponzori támogatások csökkennek 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 Energiatakarékos műszaki megoldások 
 Továbbképzési lehetőségek a munkatársak 

számára 
 Uniós pályázati lehetőségek a 

közszolgáltatások területén 

 A várható átlagos élettartam a lakosság 
elöregedéséhez vezet, mely meghatározza a 
szociális gondoskodás irányait a következő 
időszakban 

 A jövedelmek országos viszonylatban 
alacsonyak 

 Az uniós pályázatok finanszírozásánál fellépő 
likviditási problémák, a saját forrás hiánya 

 A költségvetési támogatás reálértéke csökken 

4. gazdaság szerkezet és dinamika  
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Lehetőségek  Veszélyek  

 Szociális szövetkezetek kialakítása 
 A multi nagyvállalatok megjelenése 

foglalkoztatási, lakossági szempontból 
 Helyi specifikumok, tanyasi, kézműves 

termékek, hungarikumok iránt megnő az 
érdeklődés  

 Környezetkímélő módszerek, technológiák 
térnyerése 

 A termálvíz másodlagos hasznosításával a 
zöldségtermelés esélyei javulhatnak  

 Terménytárolók, hűtött tárolók, helyi 
feldolgozók létesítése elősegíti a több lábon 
állást 

 Az uniós csatlakozással megnyíltak a piacok a 
nagy élőmunka igényű zöldség-gyümölcs 
értékesítéséhez  

 Környezetkímélő módszerek alkalmazása iránti 
igény, bio-zöldség, gyümölcs, bio-termékek 
iránti növekvő kereslet 

 Külterjes állattartás 
 Az uniós strukturális alapok igénybevételét 

segítő, marketing tevékenységet és pályázati 
figyelő-készítő szolgáltatást végző szervezet 
létrehozása és működtetése- akár mikrotérségi 
társulással 

 Multiktól eltérő termékválaszték 
 Hely-specifikus termékkínálat (helyi 

biotermékek, gyümölcs párlatok, borok) 
 Turisztikai programok szervezése növelheti a 

vásárlóerőt 
 Gyógyhellyé nyilvánítás 
 A szolgáltató helyi vállalkozói szektor 

megerősödése jó alapot teremthet a turizmus 
fellendülésének 

 Helyi értékek azonosítása, turisztikai 
attrakciófejlesztés, az attrakciók 
összekapcsolása 

 Hazai és nemzetközi marketing tevékenység 
erősítése megfelelő számú vendéget vonz a 
térségbe 

 Gazdag program kínálat a mikrotérség 
településeivel összefogva (pl. kirándulóhajó-
program) 

 Kapcsolatépítés a programok szervezésében 
nagyobb közeli városokkal (Kecskemét, 
Szolnok, Csongrád, Nagykőrös, 
Kiskunfélegyháza, esetleg Szeged) 

 A nemzetközi kerékpárút kiépülése, a 
nemzetközi kerékpáros turizmus fellendülése 
Tiszakécskét fontos megálló hellyé teheti, 
EUROVELO 

 Országos kerékpárút-hálózat közelsége 
 Az élővizek kínálta lehetőségek kihasználása 
 Erősödő igény a természetben való rekreáció 

 A multi kereskedelmi cégek megjelenése a 
helyi kis kereskedelmi létesítmények 
szempontjából 

 Nem megfelelő a helyi munkaerő kínálat 
volumene (kevés szakmunkás a betelepülő 
ipar méretéhez képest) 

 Nem állnak rendelkezésre kellő időben 
közművesített előkészített területek 

 Bürokrácia (nehézkes az engedélyezési eljárás 
folyamata, sok a szakhatóság, nem 
egyértelműek a szabályok, lassú az 
ügyintézés) 

 Olyan ipar betelepülése, amely nem illeszkedik 
a helyi ipar jellegéhez (nem környezetbarát) 

 A pályázati források igénybevételét segítő helyi 
szervezet nem jön létre 

 Az értékesítési és szövetkezeti rendszer nélkül 
az új piaci lehetőséget nem tudják kihasználni 

 A helyi specifikumok jó marketing nélkül 
eladhatatlanok 

 Az egyre szélsőségesebb időjárás, árvíz 
veszélyeztetettség 

 A biogazdálkodást a földek elgyomosodása és 
a vegyszerhasználat veszélyezteti 

 Multinacionális kereskedelmi hálózat 
betelepülése a helyi kiskereskedelmet olyan 
versenyre készteti, amelyben szükségszerűen 
tönkremegy 

 A szolgáltatások minőségi színvonala nem 
tudja követni a megnövekedő igényeket 

 Szegényedő helyi és üdülő vásárlók, az 
idegenforgalom nem lendül fel a kívánt 
mértékben 

 Tisza újbóli mérgezése elriaszthatja a 
turistákat 

 Jó nemzetközi marketing ellenére sem 
emelkedik a fizetőképes, minőségi 
szolgáltatásokat igénylő és igénybevevő 
vendég létszám 

 A fizetőképes kereslet csökken, amelynek első 
„áldozata” a kultúra és a rekreáció. 

 Természeti és tájvédelmi turizmus kedvezőtlen 
hatása (pl. szemetelés) 
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Lehetőségek  Veszélyek  

iránt 
 Régészeti lelőhelyek feltárása 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 Jogszabályi változások 
 Újabb betelepülő vállalkozások megjelenése  
 Pályázati lehetőségek 
 Közfoglalkoztatási lehetőségek 
 Helyi turizmus fellendülése 

 Jogszabályi változások pl. szociális területen 
 Helyi nagy foglalkoztatók megszűnése 
 Belföldi turizmus más desztinációkra irányul 

6. táji és természeti adottságok  

 A természeti értékek társadalmi 
felértékelődése 

 Tanyás gazdálkodású tájszerkezet 
fennmaradása, továbbélése 

 Növekvő igények a hagyományos tanyasi 
életformák megismerésére 

 Gyógy- és termálvizek minősége és száma 
érdeklődést kelt elsősorban az EU tagállamok 
nyugdíjasai körében 

 Rendkívül sokoldalú idegenforgalmi fejlesztési 
lehetőség: gyógyvíz- és vízi turizmus, tanyai 
vendéglátás, idegen-forgalmi tanyák, 
természetjárás, kerékpáros turizmus, 
sportolási lehetőségek 

 A tájkarakter alkalmas a külterületi külterjes és 
biogazdálkodás visszaállítására, természetes 
öntözővizek (Tisza) kihasználására 

  ökológia folyosó lehetősége 

 Az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebbé 
válnak 

 A Tisza újraszennyeződésének veszélye 
elsősorban az EU-n kívüli, határon túl 
területekről 

 A birtokstruktúra úgy alakul át, hogy az a 
monokultúrás termesztés felé kényszeríti a 
profitorientált új nagyüzemi gazdaságokat, ahol 
a helyi lakosság csak „agrárproletár” szerepet 
kap 

7. zöldfelületek 

 
 

 Az önkormányzat, mivel zöldmezős 
beruházásra alkalmas gazdasági területekkel 
nem rendelkezik, csak közvetett módon tudja 
befolyásolni az ipar betelepülését 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 Az önkormányzati tulajdonú területek hosszú 
távon biztosítják a lakótelek szükségletet, így a 
gazdaságos telekgazdálkodást 

 Az uniós pályázatok lehetőséget teremtenek 
járási centrumfejlesztésre, történelmi 
városrészek rehabilitációjára, barna övezetek 
felújítására 

 Az önkormányzat, mivel üdülőterület 
kialakítására alkalmas területekkel nem 
rendelkezik, csak közvetett módon tudja 
befolyásolni az idegenforgalom fejlődését 

 Szigorodó környezetvédelmi előírások 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 A közelben tervezett M44-es út megépülése a 
várost közvetve bekapcsolja az országos főút 
hálózatba, közelebb hozza Kecskemétet és a 
fővárost  

 Az országos mellékutak elkerülő szakaszainak 
megépülése tehermentesíti a várost, 
elsősorban a központ és Tiszabög átmenő 
forgalmát csökkenti  

 Az országos kerékpárút-hálózatba 

 A várost elkerülő országos mellékutak kikerülik 
a várost, a befektetői tőke kikerülheti a várost, 
vagy az új utak melletti zöldmezős 
beruházásokat igényli 
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Lehetőségek  Veszélyek  

bekapcsolódás, valamint a helyi kerékpárút-
rendszer fejlesztése fellendítheti a kerékpáros 
turizmust 

 A Tisza, mint kiránduló vízi út a vízi turizmust 
fellendítheti 

 A Tisza, mint vízi út szállítási útvonalként 
felhasználható 

10. közművek és elektronikus hírközlés  

 A stabil ivó- és termálvíz-készletek hosszú 
távú fejlesztéseket tesznek lehetővé 

 Helyi és térségi jelentőségű termál- és 
gyógyfürdők 

 Elkerülő utak építése 
 Szennyvízcsatorna-rákötésre vonatkozó jogi 

szabályozási lehetőséggel ösztönzés a 
rákötésre a még nem csatornázott területeken 

 Az esetleges tiszai árvíz a lakó- és 
üdülőterületeket veszélyezteti 

 A szélsőségesen csapadékos időjárás növeli 
az ár- és belvízzel elöntött területeket és az 
elöntés gyakoriságát 

 A Holt-Tisza eliszaposodása 
 Uniós pályázati források felhasználása lassú, 

nehézkes 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 Közösségi közlekedés fejlesztése, kerékpáros 
közlekedés elősegítése 

 A megújuló energia növekvő 
versenyképessége 

 Környezettudatos, környezetvédő gondolkodás 
elterjedése 

 Vállalkozások számára környezetirányítási 
rendszerek rendelkezésre állása 

 Környezetvédő technológiák, módszerek 
rendelkezésre állása, a megújuló energia a 
helyi gazdaság motorja lehet 

 Kedvező jogszabályi környezet a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozóan 

 A mezőgazdasági tevékenység (mérgek), 
tisztítatlan szennyvizek az élővizek minőségét 
veszélyeztetik 

 A szikkasztott szennyvizek talajvíz- 
szennyezők 

 A megújuló energiaforrások létesítményeinek 
átgondolatlan telepítése tájromboló lehet 

 Fatüzelés arányának növekedése 
 Közúti forgalom növekedése 
 Hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak 

jelentősen emelkednek 
 Elmarad az innovációigényes technológiák 

elterjedése saját forrás hiánya miatt 
 Nem alakul ki megfelelő együttműködés az 

érintett partnerek között 
 A környezetvédelmi szempontokat a gazdasági 

érdekek háttérbe szorítják. 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 
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3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés 

területi korlátai és lehetőségei 

A településnek nincs hatályos rendezési terve, így szerkezeti terve sem. Az építési engedélyek 
elbírálása az építési törvény un. illeszkedési szabályai szerint történik. 

A TRT kapcsán nem volt eddig olyan fejlesztési elképzelés, amelynek lett volna területi vagy 
egyéb korlátja. A készülő TRT és jelen stratégia összehangolásra kerül a jelenleg folyó TRT 
készítési folyamatban. A településrendezési eszközök várhatóan 2015 májusára elkészülnek. 
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3.1.4 Problématérkép / Értéktérkép 

61. táblázat: Probléma-, és értéktérkép 

ÉRTÉK  PROBLÉMA  

MI ? HOL ? MI ? HOL ?  

Központi belterület 

Újkécskei katolikus templom (fából faragott Mária 
szobor) 

Kőrösi u. 1. 
Városközponti országos közutak forgalmi 
terheltsége – átmenő forgalom 

4625. sz. út 

Ókécskei református templom Templom tér 2. 
A Polgármesteri Hivatal részben 
akadálymentesített 

Kőrösi u. 2. 

Arany János Művelődési Központ és Városi 
Könyvtár (utóbbi egykor zsinagóga volt) 

Béke u. 134., Kossuth u. 40. 

Tiszakécske vasútállomáson az alapvető 
utaskomfort és az akadálymentesség nem 
biztosított. Parkolók nincsenek kijelölve. A 
gyalogutak rossz állapotúak, nem 
akadálymentesek. 

 

Béke utcai vasútállomás 

Gyalai Béla Műterem galéria Kossuth L. u. 82. 

Zavaró hatású a temetők (önkormányzati, 
katolikus, református temető és zsidó kegyeleti 
hely) lakóterületbe ágyazottsága 

Szolnoki úti és a Szabolcska 
Mihály úti (mindkét oldali) 
felekezeti temetők 

Kovács Miklós kékfestő mester műhelye Kőrösi u. 9. 

Konfliktusnak tekinthető a lakóterületbe 
ágyazódott meglévő ipari üzemek, a 
nagykereskedelmi raktárak területei. 

Szolnoki út mentén és 
szórványosan (iparterület 
térképen látható) 

Kristóf Márta mézeskalács-készítő műhelye Béke u. 174. Csapadék és belvíz probléma  Ókécske egész területe 

Polgármesteri Hivatal épülete Kőrösi u. 2. 
Idősek otthonának kapacitásbővítése és 
bútorbeszerzése szükséges Vörösmarty u. 11. 

Ókécskei Közösségi Ház Templom tér 6. Erkel úti óvodában vannak jelen az egyik Erkel fasor 3/5. 
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ÉRTÉK  PROBLÉMA  

MI ? HOL ? MI ? HOL ?  

legmagasabb létszámban a HH gyermekek, itt a 
legmagasabb a BTMN-es gyermekek aránya 

Böröczki Edit fazekas műhelye Fő út 81. 
Béke úti óvoda leromlott fizikai állapota, SNI 
gyermekek nagy száma Béke u. 147. 

Református Kollégium Galéria Templom tér 2. 
Erkel fasori és a Rákóczi utcai tornacsarnokok 
súlyos helyhiánnyal küzdenek Erkel fasor 10., Rákóczi u. 51. 

Sportpálya, szabadidőpark, Labdarúgópálya, 
labdarúgó gyakorlópálya, kézi-kosárlabdapálya, 
futópálya, kiszolgáló épület 

Sportliget: Szabolcska u. 42. Művelődési Központ nem akadálymentes, 
valamint belső felújításra szorul. Nincs 
légkondicionálás, hiányoznak a kisméretű 
csoportszobák. 

Béke u. 134. 

Lovaspálya Dózsa telep Városi könyvtár kapacitáshiánya Kossuth u. 40. 

ANDRITZ Kft., mint legnagyobb foglalkoztatók 
egyikének telephelye 

Dózsa telep 69. 
 

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi 
Központ: az Egészségügyi Központban lift 
hiánya, az épület felújításra szorul 

Szolnoki út 2-4. 

Duna-Aszfalt Kft., mint legnagyobb foglalkoztatók 
egyikének telephelye 

Irodaház: Béke u. 150. 
Aszfaltkeverő telep: külterület, 
Hajdú-dűlő 

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti iskola állag- és 
kapacitásproblémákkal küzd. HH, HHH, SNI és 
BTMN gyermekek aránya. 

Kőrösi u. 27., Rákóczi u. 56., 
Erkel fasor 10., Szabolcska út 
113., Béke út 162., Kossuth L. u. 
65. 

Coop, Penny Market, Spar 
Béke út 151., Szolnoki út,  
Szolnoki út 8. 

A Református Kollégium Általános Iskola és 
Gimnáziumban hiányoznak a szaktantermek Templom tér 3. 

Országos úthálózat  

4601 jelű (nagykőrösi), a 4615 
jelű (jászkarajenői), a 4623 jelű 
(szentkirályi) és főként a 4625. 
jelű (Szolnok – 

A sportintézmények csak részben 
akadálymentesítettek 

Templom tér 3., Erkel fasor 10., 
Sportliget: Szabolcska u. 42. 
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ÉRTÉK  PROBLÉMA  

MI ? HOL ? MI ? HOL ?  

Kiskunfélegyháza) 

Holt-Tisza 
Központi belterülettel határos, 
hivatalosan külterület 

A Béke utcai óvoda felújításra szorul. 
Béke u. 147, 

 
Okmányiroda, kormányablak 

 
Szent Imre tér 1. 

A bölcsőde 100%-osan kihasznált, új bölcsőde 
építése szükséges, valamint a jelenlegi 
akadálymentesítése 

Kossuth L. u. 59. 

Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti 
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat 

Erkel fasor 10, Béke u. 162., 
Kossuth u. 65., Rákóczi u. 56., 
Kőrösi u. 27.  
Szabolcska u. 113. 

A lovaspályán a közösségi tér felújításra szorul Dózsa telep 

Református Kollégium Általános Iskolája és 
Gimnáziuma 

Templom tér 3. 
Kossuth utcai védett gömbakác fasor pótlása, 
intenzívebb gondozása indokolt 

Kossuth utca 

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi 
Központ telephelyei 

 Vörösmarty u. 11., Szolnoki út 2-
4., Béke u. 132., Dr. Hanusz Béla 
u. 11. 

Kerékpárutak burkolata felújításra szorul, sok 
helyen balesetveszélyesek 

Fő út, Szolnoki út 

Városi óvodák 
Béke u. 147., Arany J. u. 2., Erkel 
fasor 3/5., Templom tér 5. 

A labdarúgópálya, labdarúgó gyakorlópálya, 
kézilabdapálya, futópálya, kiszolgáló épület 
korszerűtlen. Felújításra, korszerűsítésre szorul. 
A Tisza-parti sportligetben a lelátó építése nem 
került befejezésre, sportcsarnok és sportuszoda 
hiánya. 

Szabolcska u. 42. 

Bölcsőde Kossuth L. u. 59.   

Pénzügyi szolgáltatók Béke tér 6., Szolnoki út 8.   

Mentőállomás Kőrösi u. 4.   

Rendőrörs  Béke u. 167.   

Tűzoltóság Ady E. u. 65.   

Piacok (fedett, nyitott) Erkel, Rákóczi, Bercsényi utak   
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ÉRTÉK  PROBLÉMA  

MI ? HOL ? MI ? HOL ?  

közötti terület 

Zöldfelületek (terek) Szent Imre tér, Béke tér, 
Randevú tér, Templom tér, 
Sétatér, Szent István park 

  

Szent István lovas szobra Könyvtár melletti Szent István 
Park 

  

zöldfelületek Szolnoki út mellett, Körösi utcától 
Béke utcáig terjedő 

  

Beépítésre váró lakóövezet Szolnoki-Attila-Szabolcska utcák 
által határolt háromszög 

  

Tisza Tisza városrészi szakasza   

Játszóterek Déryné utca-Puskin utca által 
határolt területeken, Mátyás 
király utca, Miskó István Sétány, 
„Sétakert”: Fő út,  

  

Labdapálya  Szolnoki út-Kazinczy utca sarkán   

Fasorok Béke utca, Szolnoki út 
(szakasza), és a Kossuth utca 

  

Vendéglátóhelyek Melléklet szerint.   

Tisza-parti üdülőterület 

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő és létesítményei 
(strand, kemping stb.) 

Fürdő u. 85. 
Az élővízi horgászathoz kapcsolódó 
infrastruktúrának elengedhetetlen a fejlesztése 

Tisza-part 

Barack Hotel&Spa Tisza-part (Fogoly utca 7.)  
Kerékpárutak burkolata felújításra szorul, sok 
helyen balesetveszélyesek 

Miskó István Sétány 

Galériaerdők Tisza mellett Szennyvízelvezetés hiánya Összes utcában 
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ÉRTÉK  PROBLÉMA  

MI ? HOL ? MI ? HOL ?  

élő Tisza  Tisza folyó Gyermekvasút jelenleg nem üzemel Strand utca mellett 

Szabad strand Tisza-part Hajóállomás jelenleg nem üzemel Halász utca vége 

Szálláshelyek, vendéglátóhelyek Melléklet szerint.   

Tisza-parti sétány, kerékpárút Miskó István sétány   

Gyermekvasút megléte Strand utca mellett   

Hajóállomás megléte Halász utca vége   

Kerekdomb 

Kerekdombi Termálfürdő és létesítményei: fürdő, 
wellness, termálmedencék, fittness berendezésekkel 
felszerelt tér, sportpályák. Gyermekek részére fedett 
medence, csúszda, klimatizált pihenő, füves 
játszótér épült. A fürdő területén vendéglő, büfé, 
játékterem is található. 

Kerekdomb u. 1. Szennyvízelvezetés hiánya Összes utcában 

Vendéglátóhely, szálláshely Melléklet szerint. 
Vendéglátóipari létesítmények és szálláshelyek 
kapacitás kihasználatlansága a szezonalitás miatt 

Kerekdomb utca 

Kerékpárút 4625-ös számú út mellett 
Kerekdomb vasúti megállóhelyen a peron 
megközelítés nem akadálymentes, parkoló, 
kerékpár-tárolóhely nincs 

Kerekdomb utcai vasútállomás 

   Belvíz  Összes utca 

Tiszabög 

13-14. századból származó templomrom, és a 
közelében feltárt sírhelyek 

Kincsem-part, Kincsem dűlő Átmenő közúti forgalom 4625-ös számú út 

Kerékpárút 
4625 sz. út mellett a Szabolcska 
utca és a közterület határ között 

Szennyvízelvezetés hiánya Összes utca 

 Városi Óvodák Tiszabögi feladat ellátási hely Rév. u. 4. Újbög vasúti megállóhelyen a peron Újbögi vasútállomás 
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ÉRTÉK  PROBLÉMA  

MI ? HOL ? MI ? HOL ?  

megközelítése nem akadálymentes. A 
megközelítő út rossz állapotú, parkolók, 
kerékpártárolók nincsenek 

Bögi szőlők Bögi szőlők (3 dűlő) 
Óbög megállóhelyen parkoló, kerékpártároló, 
autóbuszmegálló nincs. Iskola utca 

Móricz Zsigmond Általános iskola Tiszabögi Tagozat Tiszabög 14. Belvíz Összes utca 

Komp átkelő Rév út vége 

Újbögi óvodákban vannak jelen a legmagasabb 
létszámban a HH gyermekek, ide jár a legtöbb 
HHH gyermek 

Tiszabög, Rév u. 4. 

Szálláshely, rendezvény helyszín Melléklet szerint.   

Külterületek 

Tanyák jelenléte 

Bögi szőlő, Kurázs dűlő, 
Pereghalom, Sárhalom, 
Székhalom, Árkus dűlő, 
Kerekdombi dűlő, Oláhházi dűlő 

Szegregátumként azonosított terület Székhalom 

Holt-Tisza Központi belterülettel határos Szegregátumként azonosított terület Pereghalom-dűlő 

Természetvédelmi területek, NATURA 2000 
területek 

Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet 
Jászkarajenői puszták - Gerje-sík 
(Tiszabögnél). Melléklet szerinti 
helyrajzi számokon. 

Sertéstelep bűze széljárástól függően problémát 
okoz a lakosság számára 

Holt-Tisza mellett, Oláhházi dűlő 
19. hrsz: 0222/28 0225 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

 

 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 198 

ITS DA Konzorcium 

  
 

34. térkép: Értéktérkép 

 

Forrás: saját szerkesztés 2015 (openstreetmap) 
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35. térkép: Problématérkép 

 

Forrás: Saját szerkesztés 2015 (openstreetmap) 



Tiszakécske város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 200 
 

ITS DA Konzorcium 

  
 

3.1.5 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek  

3.1.5.1 A településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás 

indoklása 

36. térkép: Városrészek ábrázolása 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára, 2015. 
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62. táblázat: Tiszakécske városrészeinek lehatárolása 

Városrész Lehatárolás 

Központi belterület Strand, Móra F., Kolozsvári, Thököly, Szabolcska, Árpád, Tompa, 
Vörösmarty, Báthory, Tiszasor, Vásár, Fő út, Vasvári, Csokonai, 
Dózsa, Bartók, Fenyves, Ady, Dózsa telep, Hősök, Vízhányó,  
Damjanich, Gémes M., Mátyás király, Radnóti, Vincze János, szolnoki, 
Wesselényi, Liget, Sportliget. 

Tisza-parti üdülőterület Strand, Seregély, Partifecske, Keszeg, Halász, Vadász, Bagoly, 
Szarvas, Sirály, Vadgalamb, Bagoly, Süllő, Darázs, Tücsök, Pacsirta, 
Gólya, Fürdő, Szajkó, Szúnyog, Sólyom, Vadkacsa, Csalogány, Fürj, 
Szitakötő 

Kerekdomb Akác, Daru, Fácános, Kerekdomb, Nyár, Orgona, Pipacs, Rezeda, 
Rózsa, Sellő, Szegfű, Hattyú 

Tiszabög Belső út, Iskola utca, Tiszabög utca, Rév út 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 2015. 

Tiszakécske állandó lakosságszáma a 2011-es KSH adatok szerint 11 526 fő, lakónépessége 
11430 fő. A lakónépesség 85,7%-a belterületen, 14,3 %-a (1634 fő) külterületen él. A 
városrészek közül a külterületen a legmagasabb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, 39,2 % (a települési adat csupán 19,2 %), és itt a 
legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya, csupán 2,2 %. Belterületen található a lakások 
82,8 %-a, külterületen 17,2 %-a, 919 db. A külterületi lakások 44,7 %-a alacsony 
komfortfokozatú, az  itt lévő lakott lakások 38,8 %-a komfort nélküli, félkomfortos vagy 
szükséglakás. 

29. ábra: Lakónépesség megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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30. ábra: Lakónépesség korszerinti megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A 0-14 éves korosztály aránya 15,6%, a 15-59 éves korosztály aránya 59,2 %, a 60 évnél 
idősebbek aránya 25,2 %. 

31. ábra: Lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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32. ábra: Foglalkoztatottsági mutatók városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

33. ábra: A munkanélküliek, tartós munkanélküliek és gazdaságilag nem aktívak megoszlása 
városrészenként 

 

       Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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34. ábra: Az aktív korúak foglalkoztatottsági megoszlása városrészenként 

 

       Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A települési gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 57,8%. A 
munkanélküliek aránya 11,5 %, a tartós munkanélkülieké 7,3 %. Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 10,6 %. 

35. ábra: A lakások számának megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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36. ábra: Alacsony komfortfokozatú lakások megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A települési lakásállomány 5334 db, ebből alacsony komfort fokozatú 15,9 %. A komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 12,7 %, az egyszobás lakásoké 
6,1 %. 

37. ábra: Lakásállomány komfortfokozat szerinti megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

3.1.5.2 A településrészek bemutatása  

Az alábbiakban szereplő településrészi SWOT elemzésekben kifejezetten a városrészi 
sajátosságok szerepelnek, a település egészére vonatkozó megállapítások a városi szintű SWOT 
elemzésben találhatók. 

Mivel a városban korábban nem készült Integrált Városfejlesztési Stratégia, ezért a 
városrészek csak a KSH által megadott 2011. évi népszámlálási adatokra támaszkodva 
mutathatók be, tendenciák vizsgálatához nem áll korábbi adat rendelkezésre.  
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3.1.5.2.1 Központi belterület 

37. térkép: Központi belterület 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára, 2015. 

A városmag történetileg két központú település. Ókécske halmazos szerkezetű, zegzugos 
utcahálózatú, makro-szerkezetét a Tisza folyása határozza meg. Újkécske szabályosabb 
utcahálózattal, széles, párhuzamosan futó szekérutak és az őket alkalomszerűen összekötő rövid 
közök hálózatából alakult ki. A XIX. sz. végén erre a településrészre érkezett a vasút és vele 
némi ipar. A két településrész két önálló, egymással rivalizáló község volt, a közöttük lévő terület 
a két község egyesítéséig nem is épült be.  

Mai építészeti képe jellegzetesen családi házas, kisvárosias, az ókécskei részen 
polgárosodottabb. A beépítés többnyire csak félig zárt sorú, a porták viszonylag nagyok. Mára a 
háztáji gazdálkodás a belterületen alig jellemző, a területhasználat a pihenő- és díszkertek 
irányába mozdult el. A fák mindenütt az utcakép lényeges elemét képezik. Az uralkodó 
stílusjegyek - az 1960-as évek Béke téri építkezéseit nem tekintve - az eklektika és a magyar 
szecesszió köréből valók, Újkécskén ennek népiesebb változatában. A II. világháború utáni 
házak magukon viselik a kor jegyeit, valószínűleg még jó ideig meghatározzák közvetlen 
környezetük arculatát. 

A város szövete a fentiekből következőleg meglehetősen egynemű. Közintézmények és 
többlakásos házak csak a városközpontban fordulnak elő. A templomok és az ókécskei 
gazdasági épületek sem képeznek jelentős épületegyütteseket. A szerkezetben nagy foltokat 
jelentő egységek (a város három temetője, a sportpályák és a termálfürdő) meghatározó, de nem 
urbánus elemek. Jelentős, de egyedüli kivétel a Móricz Zsigmond Gimnázium tömbje, mely 
azonban szintén szabadon állóan „úszik” a maga telkén. 

A Fő utca és a Holt-Tisza közötti területen kis telkes, többé-kevésbé szabályos utcaszerkezetű 
gazdaportás beépítés alakult ki, valószínűleg a szegényebbek lakóhelyeként. A Fő utca két 
oldala az 1960-as évek sátortetős épületeivel átépült. 

A városrész 
története, szerkezete  
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Az 1950-es egyesítés után fokozatosan összeépült Ókécske és Újkécske, kialakult tölcsérre 
emlékeztető térszerkezete. 

Az épületállomány állaga nagyjából követi a városrészek korát. Ókécskén található a legtöbb 
avult állagú épület. A jellemző beépítés földszintes, a beépítési mód oldalhatáros, illetve 
félzártsorú. A központi részen polgárosodottabb, zártsorú. Itt jelentős átépítések várhatók, amint 
a gazdasági helyzet javul.  

A központi belterületen (Újkécske) az épületek állaga közepes vagy jó. Ezek zöme az 1960-1980-
as években épült, jellegzetesen családi házas, kisvárosias. A legtöbbjüket már felújították, de 
szórványban új épületek is megjelentek. A főtér környezetében tapasztalható a legtöbb átépítés. 
Itt a jellemző beépítés zártsorú, földszint + 1 emeletes magassággal. 

A Fő utca és környéke az 1960-as években épült sátortetős, földszintes beépítésű, 
épületállománya közepes, egyre avuló. 

Az újabb építésű részek (Wesselényi utca és Szolnoki út közötti terület) épületállománya 
földszintes, jó állagú. 

A városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 8727 fő, a város lakónépességének 
76%-a. A 0-14 éves korosztály aránya 15,3%, a 15-59 éves korosztály aránya 59,8 %, a 60 évnél 
idősebbek aránya 24,9 %. 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 56,9%. Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül 17,1 %. Ez az arány 
a település egészének arányánál valamivel jobb.  

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 12,6 %, itt vannak a legtöbben a 
városrészek közül.  

Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya 37,8 %, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 9,5 %.  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57,7 %, a második legmagasabb arány 
a városrészek közül. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 45,5 %. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,6 %. Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 10,2 %, a Tisza-parti üdülőterület után ez a legalacsonyabb a 
városrészek közül. Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 
6,3 %. 

Ebben a városrészben  található a legtöbb lakás a településen, 3840 db, 72%-a a települési 
összes lakásnak. Ezek közül alacsony komfortfokozatú 9,3 %. A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 8,2 %, az egyszobás lakásoké 4,5 %. 

Közúti közlekedése, vasúti közlekedése megoldott. Közszolgáltatásokkal és közművekkel 
teljesen ellátott. Közlekedésfejlesztés a központi belterületen történt, a Béke utca és Szolnoki út 
kereszteződésében körforgalom épült. Fejlesztési célként azonosítható a központi belterület 
tehermentesítése az elkerülő út megépítésével.  

Gazdasági létesítmények túlnyomórészt itt találhatóak. Egy üzem van beékelődve a lakóépületek 
közé, problémát jelenleg nem okoz. A belterület határán lévő sertéstelep bűze időnként zavaró 
(széljárástól függ). 

 

 

A városrész 
demográfiai és 
szociális jellemzői 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai  
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A városrész főként lakófunkciót tölt be, közigazgatási funkcióval. Másodlagos funkciója kulturális, 
kereskedelmi, egyéb funkciója gazdasági. A városrészben sok lakótelek található, amelyek egy 
része közművesített. Ebben a városrészben található a legtöbb közösségi tér, oktatási intézmény, 
közszolgáltatási funkciókat ellátó intézmény.  

 

63. táblázat: Központi belterület SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Központi belterület 

 Holt-Tisza jelenléte 
 Magas népességszám 
 Közigazgatási és közszolgáltatási funkciók 

koncentrációja 
 Kiskereskedelmi és vendéglátási 

vállalkozások nagy száma 
 Ipari cégek jelenléte 
 Pénzügyi és ingatlan szolgáltatások területi 

koncentrációja 
 Foglalkoztatottak magas aránya 
 Magas komfortfokozatú lakások 
 Intézmények jelenléte 
 Települési rendezvények 
 Erős civil szféra, szakmai sportélet 
 Kiépített közművek 
 Termálvíz, gyógyvíz jelenléte 
 Sok lakótelek,ezek egy része közművesített 

 Ókécskén a legtöbb avult állapotú épület 
 Nagy átmenő forgalom 
 Utak, kerékpárutak, járdák hiánya, rossz 

állapota 
 Közösségi közlekedés (buszjáratok, 

vasútállomás) problémái 
 Turisztikai információs központ hiánya, 

létesítmények hiánya, nem megfelelő állapota 
 Közparkok, zöldfelületek hiánya 
 Sertéstelep környezeti hatásai 
 Intézményi állag- és kapacitásproblémák, 

szegregációs mechanizmusok 
 Parkolási gondok 
 Sportlétesítmények, tanuszoda hiánya 

 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 Kedvező jogszabályi változások 
 Pályázati lehetőségek 
 Támogatott képzési lehetőségek 
 Újabb betelepülő vállalkozások megjelenése 
 Közfoglalkoztatás 
 Turizmus 

 Szegregációs folyamatok erősödése 
 Kedvezőtlen jogszabályi változások pl. szociális 

területen 
 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A városrész 
funkcióellátottsága 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.1.5.2.2 Tisza-parti üdülőterület 

38. térkép: Tisza-parti üdülőterület 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára, 2015. 

A Központi belterület és a Tisza folyó között elterülő szakaszon található, az 1970-es évektől 
került beépítésre. Az 1950-es években a kor szellemében Kécske is kialakította üdülőterületét a 
Tisza-part melletti szőlős területeken, ahol kezdetben helyi lakosok vettek portát és kezdtek el 
építkezni. Később, az 1970-es évek közepén-végén, az egy lakás-egy üdülő jegyében 
folytatódott a hétvégi házak építése, amely az 1980-as évek közepére gyakorlatilag befejeződött. 
Ez a terület-felhasználás – követve a meglévő utak természetes, kialakult nyomvonalát- 
komolyabb térszerkezeti változást nem eredményezett. Helyi sajátosság, hogy a lakóterületek és 
az üdülőterületek egymás mellett, egy térszerkezetté összenőve helyezkednek el, ami a 
találkozási sávokban vegyes – üdülő-lakó- területhasználatot eredményez. 

Az üdülőterületek az 1970-es években épültek, az 1980-as évek közepéig befejeződtek. 
Épületállományuk követi az akkori kor színvonalát, állaguk közepes, néhány felújítástól eltekintve. 
Felújításuk aktuális, de a tulajdonosi kör egyre öregedő, a kis telekméretek miatt a mai kor 
színvonalának megfelelő átépítés, de a felújítás sem valószínű. Területi fejlesztése határai miatt 
nem megoldott. Zöldterületi ellátottsága kifejezetten elégtelennek tekinthető. 

 

Mivel üdülőterület, a városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 74 fő,  a város 
lakónépességének 1%-a. A 0-14 éves korosztály aránya 12,2%, a 15-59 éves korosztály aránya 
35,1 %, a 60 évnél idősebbek aránya 52,7%, az itt élők több, mint fele. 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 70,3%, itt a legmagasabb a 
városrészek közül. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 év) belül 3,8 %. Ez az arány a település egészének arányánál sokkal jobb.  

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 22,2 %, itt vannak a legtöbben a 
városrészek közül.  

A városrész 
története, szerkezete  

A városrész 
demográfiai és 
szociális jellemzői 
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Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya 23,1 %, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 3,8 %.  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 60 %, a legmagasabb arány a 
városrészek közül. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 
23,8 %, jelentősen jobb a többi városrésznél. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 71,8 %. 
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 4,5 %, itt a legalacsonyabb a városrészek közül. 
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 0%. 

Ebben a városrészben  található a legkevesebb lakás a településen, 45 db, 0,84%-a a települési 
összes lakásnak. Ezek közül alacsony komfortfokozatú 4,4%. A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 5,3 %, az egyszobás lakásoké 13,2 % az üdülő 
jelleg miatt. 

Közúti közlekedése megoldott, vasúti közlekedés nincs. Az autóbuszjárat fejlesztése indokolt. A 
közszolgáltatásokkal ellátott, a közművek közül a szennyvíz-elvezetés hiányzik. Az üdülőterület 
túlzsúfolt, beékelődött a hagyományos településrészek közé, nem gazdaságos a közművesítés. 

 

A kereskedelmi-szolgáltató funkció a Tisza-parti üdülőterületen koncentrálódik, a Tisza-parti 
Gyógy- és Élményfürdő, camping és létesítményei, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, üzletek 
találhatók itt. Egyéb gazdasági létesítmények nem jellemzők. 

A városrész főként üdülő, rekreációs, zöld funkciót tölt be. Másodlagos funkciója intézményi, 
egyéb funkciója lakó. A városrészben az utak, járdák, kerékpárutak hiányoznak vagy rossz 
állapotúak. Ebben a városrészben jellemzőek a parkolási gondok, valamint a csapadék- és belvíz 
probléma.  

64. táblázat: Tisza-parti üdülőterület SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Tisza-parti üdülőterület 

 Termálvíz, gyógyvíz jelenléte 
 Tisza jelenléte 
 Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő és 

kapcsolódó létesítmények 
 Kiskereskedelmi és vendéglátási 

vállalkozások nagy száma 
 Szálláshelyek, négycsillagos szálloda 

jelenléte  
 Magas a felsőfokú végzettségűek aránya 
 Alacsony munkanélküliségi ráta 

 Öregedő épületállomány, kevés lakás 
 Zöldfelületek, parkok hiánya 
 Szennyvízelvezetés hiánya 
 Közösségi helyek hiánya 
 Utak, járdák, kerékpárutak hiánya, rossz 

állapota 
 Közösségi közlekedés problémái (nem 

megfelelő, hiányzó járatok), vasútállomás nincs. 
 Parkolási gondok 
 Csapadékvíz és belvízprobléma 

Lehetőségek Veszélyek 

 Kedvező jogszabályi változások 
 Pályázati lehetőségek  
 Közfoglalkoztatás 
 Turizmus 

 Kedvezőtlen jogszabályi változások  

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai, 
funkcióellátottsága 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.1.5.2.3 Kerekdomb 

39. térkép: Kerekdomb 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára, 2015. 

 

Tiszaböghöz hasonlóan- egyutcás település, de abban különbözik attól, hogy nem főforgalmi út 
mentén, hanem arra merőlegesen alakult ki. Már az őskortól- kisebb-nagyobb szünetekkel- lakott 
hely. Az egyutcás településmagra merőleges utcákkal épült rá a későbbi második párhuzamos 
utca. A település nagyjából szabályos utcahálózatot alkot. Sajátossága, hogy a gazdaportás 
telkek mellett megjelentek a főként lakáscélú családi házak, ezek közé kisebb csoportokban vagy 
szórványban üdülőtelkek ékelődtek a helyi termálvízre épülve. A termálfürdő melletti, korábban 
zavaró hatású volt major a rendszerváltást követően a gyógyvízre alapozott ásványvíz- 
palackozóvá alakult.  

Kerekdomb falusias jellegű lakóterületére az 1500-3000 m2 közötti nagytelkes szerkezet jellemző 
csakúgy, mint Tiszabög területén. 

Kerekdomb a jellemző beépítés itt is földszintes, oldalhatáron álló. 

Kerekdomb zöldterületi ellátottsága kifejezetten elégtelennek tekinthető. 

 

A városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 332  fő,  a város lakónépességének 
3%-a. A 0-14 éves korosztály aránya 9,3%, a 15-59 éves korosztály aránya 52,1%, a 60 évnél 
idősebbek aránya 38,6%, jóval többen, mint a települési átlagban. A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya lakónépességen belül 59,9%, csaknem azonos a városi aránnyal. Legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül 11,6 %.  

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 11,5 %. Az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 37 %, a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 8,1 %.  

A városrész 
története, szerkezete 

A városrész 
demográfiai és 
szociális jellemzői 
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Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 54,7 %, a külterületeken kívül a 
legrosszabb a városrészek közül. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 48,7 %, Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 50,9 %. 
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 15%, itt a legmagasabba a külterületen kívül. 
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 8,3%. 

Ebben a városrészben  található a Tisza-parti üdülőterület után a legkevesebb lakás a 
településen, 189 db, 0,84%-a a települési összes lakásnak. Ezek közül alacsony komfortfokozatú 
6,3 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 5,1 %, 
az egyszobás lakásoké 3,8 %, részben az üdülő jelleg miatt. 

Közúti, vasúti megközelítése megoldott. Közszolgáltatásokkal ellátott, közművek közül a 
szennyvízelvezetés hiányzik. 

 

A kereskedelmi-szolgáltató funkció itt Kerekdombon koncentrálódik a termálfürdőnek 
köszönhetően. Itt található a négycsillagos Barack Hotel&Spa is. A városrész főként lakó, üdülő, 
rekreációs, funkciót tölt be. Másodlagos funkciója kereskedelmi, egyéb funkciója mezőgazdasági. 

A városrészben nagy problémát jelent az utak, járdák, kerékpárutak hiánya, rossz állapota a 
Kiskereskedelmi és vendéglátási vállalkozások alacsony száma, valamint a bel-, és csapadékvíz 
okozta problémák.  

65. táblázat: Kerekdomb SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Kerekdomb 

 Termálvíz, gyógyvíz jelenléte 
 Termálfürdő és kapcsolódó létesítmények 
 Szálláshelyek  

 

 Öregedő épületállomány, kevés lakás 
 Zöldfelületek, parkok hiánya 
 Szennyvízelvezetés hiánya 
 Utak, járdák, kerékpárutak hiánya, rossz 

állapota 
 Közösségi közlekedés problémái (nem 

megfelelő, hiányzó járatok) 
 Vasútállomás állapota 
 Közösségi helyek hiánya 
 Magas az itt élő lakosság körében az idősek 

aránya 
 Magas munkanélküliségi ráta 
 Csapadékvíz és belvíz probléma 

Lehetőségek Veszélyek 

 Kedvező jogszabályi változások 
 Pályázati lehetőségek  
 Közfoglalkoztatás 
 Turizmus 

 Kedvezőtlen jogszabályi változások 
 

Forrás: saját szerkesztés 2015 

  

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 
A városrész 
gazdasági 
adottságai, 
funkcióellátottsága 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.1.5.2.4 Tiszabög  

40. térkép: Tiszabög 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára, 2015. 
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Az Óbögből és Újbögből egyesült Tiszabög főforgalmi útra épült egyutcás szalag település 
mintegy 4 km hosszon. A főútra 3 merőleges utca csatlakozik, egyik a kompátkelőhöz vezető Rév 
út, másik a vasútállomáshoz vezető út, harmadik a Pereghalomhoz vezető út. A forgalmi út 
melletti intézmények és lakóházak előtt és között nem alakultak ki teresedések, a 
településrésznek gyakorlatilag nincs központja. Már a XIX. század közepéről való régi térképen 
jól kirajzolódik a Bögi szőlők területe szabályos utcaszerkezetével. A Kurázs ennek szerves 
folytatásaként csak később, valamikor a XIX. század második felében, a filoxéra járvány után, a 
szőlőtermesztés általános elterjedésekor alakult ki. 

Tiszabög falusias jellegű lakóterületére az 1500-3000 m2 közötti nagytelkes szerkezet jellemző.  
Tiszabög épületállománya egyre romló, itt tapasztalható a legkevesebb új építés. Az 
épületállomány közepes, illetve avult. A beépítés jellemzően földszintes, oldalhatáron álló. 

Tiszabög zöldterületi ellátottsága kifejezetten elégtelennek tekinthető. 

A városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 663  fő,  a város lakónépességének 
6%-a. A 0-14 éves korosztály aránya 13%, a 15-59 éves korosztály aránya 56,9%, a 60 évnél 
idősebbek aránya 30,2%, többen, mint a települési átlagban. A gazdaságilag nem aktív népesség 
aránya lakónépességen belül 59,3%, csaknem azonos a városi aránnyal. Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül 9,3 %.  

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 7 %, a külterület kivételével itt a 
legalacsonyabba az arány. Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 39,5 %, a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 9,3 %.  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 56,3 %. Az alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 49,4%, Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 47 %. Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,5%, azonos a települési adattal.  
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 5,6%. 

A lakások száma 341 db, 6%-a a települési összes lakásnak. Ezek közül alacsony 
komfortfokozatú 19,4 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 14 %, az egyszobás lakásoké 4,6 %. 

Közúti, vasúti megközelítése megoldott. Közszolgáltatásokkal ellátott, közművek közül a 
szennyvízelvezetés hiányzik. Fejlesztési célként azonosítható Tiszabög tehermentesítése az 
elkerülő út megépítésével.  

 

Tiszabög főként lakófunkciót tölt be, másodlagos funkciója gazdasági, kereskedelmi, egyéb 
funkciója mezőgazdasági, ipari. A városrészben közművesítés nélküli lakótelkek, közösségi terek, 
mint játszótér, labdarúgópálya, közösségi helyek (Gazdakör) találhatóak. A Tisza a városrész 
határán vonul. Itt is jellemzőek az utak, járdák, kerékpárutak hiánya, rossz állapota, a csapadék-, 
és belvízproblémék, a közösségi közlekedés feltételeinek hiányosságai. Tiszabögön a közösségi 
terek állapota nem funkciójukhoz méltó.   

 

 

 

 

 

A városrész 
története, szerkezete 

A városrész 
demográfiai és 
szociális jellemzői 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői  

A városrész 
gazdasági 
adottságai, 
funkcióellátottsága 
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66. táblázat: Tiszabög SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Tiszabög 

 Mezőgazdasági, ipari területek 
 Szálláshely és rendezvényház jelenléte 
 Rév átkelési lehetőség 
 Tisza jelenléte 
 Kincsem Part (külterületi kapcsolódás) 
 Közművesítés nélküli lakótelkek 
 Játszótér, labdarúgópályák  
 Közösségi helyek (Gazdakör, iskolánál) 

 Öregedő épületállomány 
 Nagy átmenő forgalom 
 Szennyvízelvezetés hiánya 
 A településrésznek nincs központja 
 Zöldfelületek, parkok hiánya 
 Közösségi helyek hiánya 
 Utak, járdák, kerékpárutak hiánya, rossz 

állapota 
 Közösségi közlekedés feltételinek hiányosságai 
 Vasútállomás állapota 
 Magas az idős lakosság aránya 
 Csapadék és belvíz probléma 
 Közösségi terek rossz állapota 

Lehetőségek Veszélyek 

 Kedvező jogszabályi változások 
 Pályázati lehetőségek  
 Közfoglalkoztatás 

 Kedvezőtlen jogszabályi változások 
 

Forrás: saját szerkesztés 2015.  

3.1.5.2.5 Külterületek 

Az épületállomány avuló, a tanyák száma csökken, néhány új külterületi tanya ugyan épült, de 
ezek jellemzően a belterülethez közel helyezkednek el. 

Tiszakécske 11 430 fős lakosságából 1634 fő él külterületen. Az alacsony státuszú lakosság 
közel egynegyede a külterületeken él, a lakónépesség arányánál magasabb százalékponttal. Az 
itt élők 59,4 %-a 15 és 59 éves közötti, a 60 éves és idősebbek aránya 21,2 %, míg a külterületen 
élő 14 éves és annál fiatalabbak aránya 19,3%. A külterületi lakosság aránya magas, és az itt élő 
lakosság helyzetének környezet-egészségügyi, népegészségügyi megítélése kedvezőtlenebb a 
települések belterületein lakókénál.  

A külterületen élők között a legkevesebb a felsőfokú végzettséggel rendelkezőek aránya, 
mindösszesen csak 2,2 %. Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 39,5 %, a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 47,9 %.  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 48,1 %. Az alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 65,6%, Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 47,3 %. Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 18,9.  Tartós munkanélküliek 
aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 13,7%. 

A lakások száma 919 db, 17,2%-a a települési összes lakásnak. Ezek közül alacsony 
komfortfokozatú 44,7 %. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 38,8 %, az egyszobás lakásoké 15,3 %. 

A külterületi utak összes szilárd burkolata 12 km. Jól leközlekedhető dűlőút-hálózattal 
rendelkezik, sok helyen szilárd burkolattal ellátva, ugyanakkor a burkolat nélküli, de közutakat 
összekötő, település elkerülési lehetőséget biztosító (pl. Hajdú dűlő, Kerekdombon tehéntelepi út, 
Tiszabögöt elkerülő út) utak kiépítése javasolt. A külterületen élők számára nem megoldott az 
eljutás a városba. 

Városrészi SWOT 
elemzés 

A városrész 
története, szerkezete 

A városrész 
demográfiai és 
szociális jellemzői 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői  
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Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat nem kiépített. A külterületi lakosság egészséges ivóvíz 
ellátása a városi közkutakból, illetve a boltban vásárolható ásványvíz formájában történik. A 
kommunális hulladék külterületi gyűjtésére és elszállítására az un. "sárga zsák" szolgál, amely 
hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjjal terhelten vásárolható meg. Tervben van helyi 
hulladékudvar létesítése, mely fogadni tudja a külterületről is a szelektív és egyéb kommunális 
hulladékot. 

Fűtési időszakban történő levegőszennyezés külterületen nem jellemző (bejelentés nem 
érkezett). A külterületi belvizes területek vízelvezető rendszereinek karbantartása folyamatos.  

Külterületen a mezővédő erdősávok látványos tájképi elemek. A mezőgazdasági művelés a 
meghatározó. A talajadottságok és művelési tradíciók alapján az alábbi övezetek határolhatók le: 

   mezőgazdasági kertes övezet 

   általános mezőgazdasági övezet. 

A jellemző telekméret 6000 m2, vagy az feletti. Ez kedvező, mert az elaprózódott telekszerkezet 
gátja a mezőgazdasági művelésnek, a korszerű gazdálkodásnak. Kedvező azért is, mert a 
gazdálkodók a gazdaságaik területén tudnak lakást is létesíteni 

Tiszakécske külterületén a lakó- és gazdasági funkciók keveredése az önkormányzat tudomása 
szerint nem okoz gondot, erre utaló bejelentés az önkormányzathoz nem érkezett.  

 

67. táblázat: Külterületek SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Külterületek 

 Mezőgazdasági, ipari területek 
 Tanyák jelenléte 
 A külterület jól leközlekedhető dűlőút-

hálózattal rendelkezik, sok helyen szilárd 
burkolattal ellátva 

 A tájkarakter alkalmas a külterületi külterjes 
és biogazdálkodás visszaállítására 

 

 Öregedő épületállomány 
 Szennyvízelvezetés hiánya 
 Közösségi helyek hiánya 
 Utak, járdák, kerékpárutak hiánya, rossz 

állapota 
 Közösségi közlekedés feltételeinek 

hiányosságai 
 Magas az idős lakosság aránya 
 Csapadék és belvíz probléma 
 A külterületen élő családok/gyermekek 

vonatkozásában, tanév közben, az oktatási - 
illetve az életkorból adódóan - különösen a 
nevelési intézménybe (óvoda) történő 
biztonságos (tömeg)közlekedés, illetve a 
kiskorú gyermeket kísérő szülő gyors, de 
legalábbis elfogadható időkeretben történő 
hazajutása. 

 A külterületi gyermekek vonatkozásában a nyári 
gyermekétkeztetéshez való hozzájutás 

A városrész 
gazdasági 
adottságai, 
funkcióellátottsága 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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Lehetőségek Veszélyek 

 Kedvező jogszabályi változások 
 Pályázati lehetőségek  
 Közfoglalkoztatás 

 Kedvezőtlen jogszabályi változások 
 

Forrás: saját szerkesztés 2015.  

3.1.5.3 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése  

 

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész 
területére vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv 
fejezetében kerülnek elemzésre. 

Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és 
Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp. 
2009. január 28.) és a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 
11.) útmutatása alapján készült. 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és 
szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges 
adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül 
olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy 
a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, 
általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, 
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, 
településen belüli kisterületi egység.  

A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal 
2011. évi népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük 
veszélyeztetett területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya 
meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.  

Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb 
települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az 
egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület 
lakónépességének száma eléri az 50 főt. 

A 2011. évi népszámlálási adatok az önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert adatok 
alapján kerültek aktualizálásra. 

 

 

 

 

Az elemzés 
módszertana, 
háttere 
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3.1.6 Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi 

koncentrációjáról a város egészének tekintetében 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen élő alacsony státuszú lakosság száma 
719 fő. Az aktív korú lakosságon belüli arányuk 10,6%.  

68. táblázat: Az alacsony státuszú lakosság elhelyezkedése városrészi bontásban 

Városrész 
Lakónépesség 

száma (fő) 

A lakónépesség 
aránya a város 

egészéhez 
viszonyítva (%) 

Alacsony 
státuszú lakosok 

száma (fő) 

Az alacsony 
státuszú lakosság 

aránya a város 
területén élő 

alacsony státuszú 
lakosság 

egészéhez 
viszonyítva (%)  

Központi 
belterület 

8 727 76,4 494 68,7 

Tisza-parti 
üdülőterület 

74 0,6 1 0,1 

Kerekdomb 332 2,9 14 1,9 

Tiszabög 663 5,8 35 4,9 

Külterület 1 634 14,3 175 24,4 

Tiszakécske 
összesen 

11 430 100 719 100 

2011. évi népszámlálás, KSH. 

Az alacsony státuszú lakosság közel 70%-a él szétszórva a Központi belterületen. Egynegyedük 
a külterületeken él, a lakónépesség arányánál magasabb százalékponttal. A külterületi lakosság 
aránya magas, és az itt élő lakosság helyzetének környezet-egészségügyi, népegészségügyi 
megítélése kedvezőtlenebb a települések belterületein lakókénál. A kedvezőtlenebb megítélés 
okai általánosságban az egyre inkább keveredő funkciók (lakó és gazdasági) ellátásából adódó 
környezeti problémák (levegő- és talajszennyezés, stb.), az egyedi kutak nem megfelelő védelme 
és vízminősége, a kommunális hulladékgyűjtés és elszállítás rendezetlenségei, a fűtési 
időszakban tapasztalt levegőszennyezés, belvízproblémák stb. 

Tiszakécske külterületén a lakó- és gazdasági funkciók keveredése az önkormányzat tudomása 
szerint nem okoz gondot, erre utaló bejelentés az önkormányzathoz nem érkezett. A 
sertésteleppel kapcsolatos, korábban említett bűzhatás miatt is a szomszédos belterületi 
ingatlanokról érkezett panasz. 

Az önkormányzat nyilvántartásában nem szerepel adat a külterületi házi vízellátást szolgáló 
kutakról, érintőlegesen tudnak arról, hogy a külterületi részen nyilvántartásba van véve pár darab 
nagyobb talpmélységű kút, mely általában mezőgazdasági feldolgozást, illetve üzemet érint 
(ezeket a kutakat a Vízügyi Igazgatóság engedélyezi). 

Tiszakécskén a külterületi lakosság egészséges ivóvíz ellátása a városi közkutakból, illetve a 
boltban vásárolható ásványvíz formájában történik. A kommunális hulladék külterületi gyűjtésére 
és elszállítására az un. "sárga zsák" szolgál, amely hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjjal 
terhelten vásárolható meg. Tervben van helyi hulladékudvar létesítése, mely fogadni tudja a 
külterületről is a szelektív és egyéb kommunális hulladékot. 

Fűtési időszakban történő levegőszennyezés külterületen nem jellemző (bejelentés nem 
érkezett). A külterületi belvizes területek vízelvezető rendszereinek karbantartása folyamatos.  
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A KSH két szegregációval veszélyeztetett területet határolt le a városban. Az egyik a Központi 
belterületen, a másik a külterületen található. 

41. térkép: Tiszakécske veszélyeztetett területet is bemutató áttekintő térképe 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

3.1.7 A szegregációval veszélyeztetett terület és a szegregátum 

helyzetértékelése 

3.1.7.1 1. számú szegregációval veszélyeztetett terület 

A KSH a Központi belterületen található, Fürdő utca - Kolozsvári utca - Munkácsy utca - Katona 
József utca - Dr. Bedő István utca által határolt tömböt (az 1. számú térképen bekarikázott tömb) 
veszélyeztetett területként határolta le. A szegregációs mutató: 30%. A területen élők száma 58 
fő. A 0-14 évesek aránya, 15,5%, ami megegyezik a korcsoport városi arányával. A 60 év 
felettiek aránya viszont hét százalékponttal magasabb a város egészére vonatkozó 
arányszámnál. Az aktív korúak 60%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel (18 fő). 
A háztartások 57 százalékában egyetlen foglalkoztatott sincs. 
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42. térkép: Az 1. sz. veszélyeztetett terület térképe. 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

A területen található lakások száma 21, ebből 1 félkomfortos. A területen kizárólag lakóépület 
található. Az infrastruktúra rendelkezésre áll.  

A helyszíni bejárás alapján elmondható, hogy a terület 
jelenleg nem felel meg a veszélyeztetett terület 
kritériumainak. A népszámláláskor egy népesebb számú 
család élt a Katona József utcában. 2011 óta 
elköltöztek, a szegregációs index nem éri el a 30%-
ot.  

 

 

 

3.1.7.2 2. számú szegregációval veszélyeztetett terület 

A KSH a külterületen található Székhalom dűlőt is veszélyeztetett területnek minősítette. A 
szegregációs mutató: 31,7%. A területen élők száma 128 fő. A 0-14 évesek aránya 12,5%. Ez 
három százalékponttal alacsonyabb a városi aránynál. A 60 év felettiek aránya 2 százalékponttal 
alacsonyabb a város egészére vonatkozó arányszámnál. Felsőfokú végzettséggel egy ember 
rendelkezik az itt lakók közül. Az aktív korúak kétharmada nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel. A háztartások 63,8%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs. Lakásfenntartási 
támogatásban 11 család, rendszeres szociális segélyben 1 fő, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 17 fő részesül.  

A területen található lakások száma 89, ebből 61 komfort nélküli vagy félkomfortos. 22 lakás 
egyszobás. A közvilágítás részben ellátott. Pormentes út, vezetékes vízhálózat nincs a területen. 
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A külterületi lakosság egészséges ivóvíz ellátása a városi közkutakból, illetve a boltban 
vásárolható ásványvíz formájában történik. A kommunális hulladék külterületi gyűjtésére és 
elszállítására az un. "sárga zsák" szolgál, amely hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjjal 
terhelten vásárolható meg. Tervben van helyi hulladékudvar létesítése, mely fogadni tudja a 
külterületről is a szelektív és egyéb kommunális hulladékot. 

3.1.7.3 3. számú szegregációval veszélyeztetett terület 

Pereghalom dűlő az önkormányzat adatai alapján valószínűsíthetően veszélyeztetett terület. A 
terület a városközponttól mintegy 8 km-re fekszik. A lakosság és a lakott lakások száma nem 
ismert. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 19 fő. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 52 fő részesül (a városban összesen 526 fő). A településrészen hat 
önkormányzati bérlakás található. Vezetékes víz, pormentes út nincs a területen. A külterületi 
lakosság egészséges ivóvíz ellátása a városi közkutakból, illetve a boltban vásárolható ásványvíz 
formájában történik. Rendszeres hulladékszállítás nincs. A kommunális hulladék külterületi 
gyűjtésére és elszállítására az un. "sárga zsák" szolgál, amely hulladékszállítási és 
ártalmatlanítási díjjal terhelten vásárolható meg. Tervben van helyi hulladékudvar létesítése, mely 
fogadni tudja a külterületről is a szelektív és egyéb kommunális hulladékot. A közvilágítás 
minimálisan kiépített.  
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4 Mellékletek 

4.1 Tiszakécske városban megvalósult jelentősebb 

beruházások 

69. táblázat: A városban megvalósult jelentősebb önkormányzati beruházások (2007-2015) 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Közszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások 

TÁMOP 3.2.3/A-11/1 "Építő 
közösségek" - A) 
közművelődési intézmények a 
kreatív iparral kapcsolatos 
alapkompetenciák fejlesztését 
elősegítő új tanulási formák 
szolgálatában 3. ütem 
Építő közösségek – kreatív 
iparral kapcsolatos 
alapkompetenciák fejlesztése 
Tiszakécskén 

EU és 
önkormányzati 

29 687 093 2013 Központi belterület 

TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális 
intézmények részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok 
ellátásában 
Jövőnkért - Az Arany János 
Művelődési Központ részvétele 
a tanórán kívüli nevelési 
feladatok ellátásában 

EU és 
önkormányzati 

 
22 467 140 2012 Központi belterület 

TIOP 3.4.2-11/1 
Önkormányzati, állami, egyházi, 
nonprofit fenntartású 
bentlakásos intézmények 
korszerűsítése 
Tiszakécskei szociális otthon 
korszerűsítése 

EU és 
önkormányzati 

76 508 690 2013 Központi belterület 

TÁMOP-3.2.12-12/1 Bács-
Kiskun megyei kulturális 
szakemberek képzése. 
Könyvtári és közművelődési 
szolgáltatások fejlesztése 
iskolán kívül tanulás 
támogatásáért 

EU és 
önkormányzati 

1 061 905 2013 Központi belterület 

TIOP-2008-1.2.3-08/1 
„Tudásdepó-Expressz” 
Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése 

EU és 
önkormányzati 

6 369 870 2009 Központi belterület 

TÁMOP-3.2.4-08/1 
„Tudásdepó-Expressz” 

EU és 
önkormányzati 4 989 877 2010 Központi belterület 
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Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Könyvtári hálózat nem formális 
és informális képzési 
szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás 
érdekében 

TIOP 1.2.3-11/1 Könyvtári 
szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra-fejlesztése - 
"Tudásdepó Expressz" 
Könyvtári szolgáltatások 
infrastruktúra-fejlesztése a 
tiszakécskei Református 
Kollégium Általános Iskolája és 
Gimnáziuma intézményében 

EU és 
önkormányzati 

 
 

5 498 000 
2012 Központi belterület 

TÁMOP 3.1.11-12/2 
Óvodafejlesztés 

EU és 
önkormányzati 24 651 890 2012 

Központi 
belterület+Tiszabög 

TÁMOP 3.1.4-08/2 
Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlő hozzáférés - Innovatív 
intézményekben 
Kompetencia alapú oktatás 
megvalósítása Tiszakécske 
oktatási intézményeiben 

EU és 
önkormányzati 

57 000 000 2009 
Központi 

belterület+Tiszabög 

TIOP 1.1.1-09/1 A pedagógiai, 
módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztése 
A pedagógiai, módszertani 
reformot támogató infrastruktúra 
fejlesztése Tiszakécske 
városban 

EU és 
önkormányzati 

14 058 000 2010 
Központi 

belterület+Tiszabög 

2 Gyermekorvosi rendelő 
felújítása 

önkormányzati 
forrás 

 2014 Központi belterület 

Béke utcai Óvoda – 
melléképület és udvari tároló 
helyiségek teljes felújítása 

önkormányzati 
forrás 

  Központi belterület 

Béke utcai Óvoda- Közlekedési 
park létrehozása és parkosítás 

önkormányzati 
forrás 

  Központi belterület 

Betonkeverő felújítás 
önkormányzati 
forrás 

864 000 2012 Központi belterület 

Szolnoki úti üzlethelyiség 
kialakítása 

önkormányzati 
forrás 

975 000 2012 Központi belterület 

Tűzoltóság bővítése, felújítása, 
tűzoltó autó garázs 

önkormányzati 
forrás 

40 768 000 2012 Központi belterület 

Szabolcska- Szolnoki út sarok – 
parkoló építése 

önkormányzati 
forrás 

9 907 000 2012 Központi belterület 

Randevú tér szökőkút felújítása 
önkormányzati 
forrás 

200 000 2012 Központi belterület 

Rákóczi út ingatlanvásárlás 
önkormányzati 
forrás 

3 200 000 2012 Központi belterület 
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Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Dózsa telep Sportpálya lelátó 
felújítása 

önkormányzati 
forrás 

864 000 2012 Központi belterület 

Egészségügyi Központ 
eszközbeszerzése 

önkormányzati 
forrás 

2 041 000 2012 Központi belterület 

Egyesített Szociális Intézmény 
eszközbeszerzése 

önkormányzati 
forrás 

180 000 2012 Központi belterület 

Móricz Zsigmond Oktatási 
Intézmény eszközbeszerzése 

önkormányzati 
forrás 

8 158 000 2012 Központi belterület 

Városi Óvodák és Bölcsőde 
tálalókonyhájának felújítása 

önkormányzati 
forrás 

470 000 2012 Központi belterület 

Városi Óvodák és Bölcsőde 
eszközbeszerzése (takarítógép, 
mosógép) 

önkormányzati 
forrás 

142 000 2012 Központi belterület 

Arany János Művelődési 
központ és Városi Könyvtár 
eszközbeszerzés (klíma, 
színpad, kazán füstcső csere) 

önkormányzati 
forrás 

3 084 000 2012 Központi belterület 

Arany János Művelődési 
központ és Városi Könyvtár 
eszközbeszerzés  

önkormányzati 
forrás 

1 117 000 2013 Központi belterület 

Városi Óvodák és Bölcsőde 
eszközbeszerzés 

önkormányzati 
forrás 

1 481 000 2013 Központi belterület 

Az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának 
informatikai feladatellátása 

önkormányzati 
forrás 

1 326 000 2013 Központi belterület 

Az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának 
eszközbeszerzése 

önkormányzati 
forrás 

503 000 2013 Központi belterület 

Egészségügyi Központ 
eszközbeszerzése 

önkormányzati 
forrás 

585 000 2013 Központi belterület 

Egyesített Szociális Intézmény 
informatikai fejlesztése 

önkormányzati 
forrás 

1 392 000 2013 Központi belterület 

Polgármesteri Hivatal 
főépületének külső felújítása 

önkormányzati 
forrás 

29 932 000 2013 Központi belterület 

Lovaspálya lelátó felújítása 
önkormányzati 
forrás 

16 403 000 2013 Központi belterület 

Óbögi Gazdakör felújítása 
önkormányzati 
forrás 

1 731 000 2013 Tiszabög 

Közlekedésfejlesztésre irányuló beruházások 

DAOP 3.1.2 Kerékpárút hálózat 
fejlesztése 
Tiszakécske - 4625-ös közút 
melletti - 1,016 km hosszú 
külterületi és belterületi 
közlekedésbiztonsági 
kerékpárút építése 

EU és 
önkormányzati 

30 657 600 2007 Kerekdomb 

Környezetvédelmi célú beruházások 

KEOP 2.1.2/2F/09-11 
Önkormányzati árvízvédelmi 
fejlesztések 

EU és 
önkormányzati 566 552 432 2011 

Tisza-parti 
üdülőterület 
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Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Tiszakécske Város belterületi 
árvízvédelmi töltésének 
megépítése 

DAOP 5.2.1/A-11 Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése 
A tiszakécskei önkormányzat 
belterületi víz-elvezetése (II. 
ütem 2. szakasz) 

EU és 
önkormányzati 

338 337 949 2012 Központi belterület 

KEOP 5.5.0/B/12 
Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
Tiszakécske, Arany János 
Művelődési Ház, Egészségház 
és Móricz Zsigmond Kollégium 
épületenergetikai fejlesztése 

EU és 
önkormányzati 

255 145 168 2014 Központi belterület 

KEOP 4.10.0/N/14 
Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása 
Napelemek telepítése a 
Tiszakécskei Járási Hivatal, 
valamint a Városgondnokság 
épületére a villamosenergia 
termelés érdekében 

EU és 
önkormányzati 

22 059 900 2014 Központi belterület 

KEOP 7.1.2.0 
Szennyvízelvezetés és tisztítás 
Tiszakécske 
szennyvízcsatornázás II. ütem 

EU és 
önkormányzati 

6 630 000 2008 Központi belterület 

KEOP 7.2.1.2/09 
Önkormányzati árvízvédelmi 
fejlesztések 
Tiszakécske Város belterületi 
árvízvédelmi töltésének 
megépítése 

EU és 
önkormányzati 

 
18 593 750 2009 

Tisza-parti 
üdülőterület 

DAOP 5.2.1/A-09 Belterületi 
csapadék- és belvízelvezetés 
Tiszakécskén belterületi 
csapadékvíz elvezetés II. ütem 

EU és 
önkormányzati 

135 700 000 2010 Központi belterület 

DAOP 5.2.1/E-09 Települési 
hulladéklerakók rekultivációja 
Tiszakécske-Árkus dűlő 
települési szilárd 
hulladéklerakójának 
rekultivációja 

EU és 
önkormányzati 

101 565 912 2010 Külterület 

KEOP 1.2.0/2F/09 
Szennyvízelvezetés és tisztítás 
Tiszakécske 
szennyvízcsatornázás II. Ütem 

EU és 
önkormányzati 1 687 158 

759 
2011 Központi belterület 

Egyéb, fenti kategóriákba nem besorolható beruházások 

ÁROP 1.A.5-2013 EU és 21 999 956 2013 Központi belterület 



Tiszakécske Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 226 
 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Szervezetfejlesztés 
konvergencia régiókban lévő 
önkormányzatok számára 

önkormányzati 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015, Széchenyi 2020 

 

70. táblázat: A városban megvalósult jelentősebb beruházások (2007-2015) 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Közszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások 

TÁMOP 5.5.1.B-11/2 A családi 
közösségi kezdeményezések és 
programok megerősítése 
Közösség, Élet, Család - 
Komplex Együttműködési 
Program - KÉCSKE Program 

EU és 
önkormányzati 

36 154 578 2012 
Központi belterület 

Tiszabög 
Kerekdomb 

TÁMOP 3.2.11/10-1 Nevelési-
oktatási intézmények tanórai, 
tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása 
Válaszd az egészséget, válaszd 
a sportot! 

EU és 
önkormányzati 

38 111 185 2010 
Központi belterület 

Tiszabög 

Gazdaságfejlesztésre irányuló beruházások 

GOP 2.2.1-11 Vállalati 
folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem 
támogatása 
Vállalati folyamatmenedzsment 
és elektronikus kereskedelem 
bevezetése a DÉP-TRANS Kft-
nél. 

EU és magán 

  

7 100 000 2013 Központi belterület 

GOP 2.1.3-11 Komplex 
technológia fejlesztés és 
foglalkoztatás támogatása 
Fúró-marómű beszerzése, 
gyártócsarnok bővítés és 
kapcsolódó beruházások az 
Andritz Kft-nél 

EU és magán 

  

275 539 371 2011 Központi belterület 

DAOP 1.1.1/D-11 Ipartelepítés 
Infrastuktúrafejlesztés az 
Andritz Kft. tiszakécskei 
telephelyén 

EU és magán 

  285 342 225 2012 Központi belterület 

GOP 1.3.1-11/A Vállalatok 
komplex technológiai 
innovációjának támogatása 
Andritz Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

EU és magán 

  
178 652 608 2012 Központi belterület 

GOP 2.1.3-12 Komplex 
technológia fejlesztés és 
foglalkoztatás 

EU és magán 

  
145 001 115 2013 Központi belterület 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Technológiafejlesztés és 
munkahelyteremtés az Andritz 
Kft.-nél 

TÁMOP 2.3.6.B-12-1/11 
Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása a konvergencia 
régiókban 
Bagó Ákos Károly egyéni 
vállalkozó: régiós 
akadálymentesítési és 
rehabilitációs tervezési 
szolgáltatás kialakítása 
Tiszakécskén 

EU és magán 

  

 
3 000 000 2014 Központi belterület 

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- 
és középvállalkozások 
technológia fejlesztése 
Bruszt és Társa Bt technológiai 
fejlesztése 2012-ben 

EU és magán 

   
5 480 000 2012 

magán, nem 
ismert 

GOP 2.1.1-11/M 
Mikrovállalkozások fejlesztése 
Épületgépészeti 
tevékenységhez eszközök 
beszerzése 

EU és magán 

  
1 870 388 2011 Központi belterület 

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- 
és középvállalkozások 
technológia fejlesztése 
Technológia fejlesztése az 
Euromark Kft-nél 

EU és magán 

   
20 000 000 2011 

magán, nem 
ismert 

GOP 1.3.1-11/C Innovációs 
eredmények hasznosításának 

támogatása KKV-k részére 
Innovációs eredmények 
hasznosítása az Euromark Kft.-
nél. 

EU és magán 

   
25 000 000 2012 

magán, nem 
ismert 

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- 
és középvállalkozások 
technológia fejlesztése 
Gépbeszerzés az Euromark 
Kft.-nél 

EU és magán 

  
19 960 000 2012 

magán, nem 
ismert 

GOP 2.1.1-12/B Komplex 
vállalati technológia-fejlesztés 
mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 
Komplex vállalati technológia 
fejlesztés a Fejedelmi Pékség 
Kft.-nél 

EU és magán 

  

56 161 873 2013 Központi belterület 

GOP 2.2.1-11 Vállalati 
folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem 
támogatása 
Vállalati folyamatmenedzsment 
és elektronikus kereskedelem 

EU és magán 

   
9 977 500 2014 Központi belterület 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

támogatása a Fejedelmi Pékség 
Kft-nél 

GOP 2.1.1-11/M 
Mikrovállalkozások fejlesztése 
Green Week Consulting 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
KFT telephely beruházása 
Tiszakécskén 

EU és magán 

  
9 500 000 2012 Központi belterület 

TÁMOP 2.3.6.B-12-1/11 
Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása a konvergencia 
régiókban 
GS-AUTOTECHNIKA Kft Dél-
Alföldi régióban történő 
működésének megkezdése. 
Minőségi autószerelő műhely 
kialakítása elérhető áron, saját 
ügyfelekkel. 

EU és magán 

  

3 000 000 2014 
magán, nem 

ismert 

GOP 2.1.1-11/M 
Mikrovállalkozások fejlesztése  
Tiszakécske 
A Kécske Nyomda Kft. technikai 
korszerűsítése. 

EU és magán 

   
1 440 000 2012 Központi belterület 

DAOP 1.3.1-12 A régió 
innovációs potenciáljának 
fejlesztése innovatív start-up 
cégek létrehozásával 
Kécskei Tekervények Kft. 
Moduláris fali dekorációs 
elemcsalád technológiai 
fejlesztése 

EU és magán 

  

 
9 000 000 2013 

 
magán, nem 

ismert 

DAOP 1.3.1-12 A régió 
innovációs potenciáljának 
fejlesztése innovatív start-up 
cégek létrehozásával 
MATPAD - moduláris 
matematikai készségfejlesztő 
eszköz technológiai fejlesztése 

EU és magán 

  

9 000 000 2013 
magán, nem 

ismert 

GOP 2.1.1-11/M 
Mikrovállalkozások fejlesztése 
Normtec Kft ingatlanvásárlása 
Tiszakécskén 

EU és magán 

  3 240 000 2013 Központi belterület 

GOP 2.1.1-11/M 
Mikrovállalkozások fejlesztése 
Ingatlanvásárlás a P and Gy 
Kft.-nél 2012-ben 

EU és magán 

  10 000 000 2012 
magán, nem 

ismert 

DAOP 1.3.1-12 A régió 
innovációs potenciáljának 
fejlesztése innovatív start-up 
cégek létrehozásával 
Pákozdi György 
Lopásbiztos rendszámtábla-

EU és magán 

  
6 670 000 2013 Központi belterület 



Tiszakécske Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 229 
 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

tartó fejlesztése 

TÁMOP 2.3.6.B-12-1/11 
Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása a konvergencia 
régiókban 
Pető Krisztián Egyéni 
Vállalkozás 
A TÁMOP-2.3.6.B-12/1. 
pályázat keretein belűl a Dél-
alföldi régióban, Tiszakécskén 
fagylaltozó kialakítása és 
üzemeltetése 

EU és magán 

  

3 000 000 2014 
Tisza-parti 

üdülőterület 

TÁMOP 2.3.6.B-12-1/11 
Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása a konvergencia 
régiókban 
Roland Imre egyéni vállalkozó 
Dél-Alföldi régióban beindított 
vállalkozása. Hagyományos 
építésű épületek tető 
szerkezeteinek eredeti 
állapotában való visszaállítása. 
Új tetőszerkezet készítése. 

EU és magán 

  

3 000 000 2014 
magán, nem 

ismert 

GOP 2.2.1-11 Vállalati 
folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem 
támogatása 
Integrált vállalatirányítási 
szoftver bevezetése a Tiszaparti 
Termálfürdőben 

EU és magán 

  

9 430 000 2012 
Tisza-parti 

üdülőterület 

TÁMOP 2.1.3.A-12/1 
Munkahelyi képzések 
támogatása mikro- és 
kisvállalkozások számára a 
konvergencia régióban 
Munkahelyi képzés Szabó 
Istvánné egyéni vállalkozó 
alkalmazottjai számára. 

EU és magán 

  

9 997 736 2012 
Tisza-parti 

üdülőterület 

GOP 2.1.1-12/B Komplex 
vállalati technológia-fejlesztés 
mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 
Komplex vállalati technológia-
fejlesztés a Tiszaparti 
Termálfürdőben 

EU és magán 

  

40 660 484 2013 
Tisza-parti 

üdülőterület 

GOP 2.1.1-11/A Mikro- és kis- 
és középvállalkozások 
technológia fejlesztése 
Pincérterminál rendszer 
beszerzése - a Tiszaparti 
Termálfürdő éttermének 
technológiai fejlesztése 

EU és magán 

  

3 050 800 2012 
Tisza-parti 

üdülőterület 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

GOP 2.1.1-11/M 
Mikrovállalkozások fejlesztése 
Telephelyvásárlás a SZAKI-
BRITTABBY Kft. részére 

EU és magán 

  9 900 000 2013 Központi belterület 

DAOP 1.1.1/E-11 
Telephelyfejlesztés 
A TEMPEL Kft. javító, 
karbantartó, összeszerelő 
műhelyének létehozása 

EU és magán 

  
43 983 782 2011 

Tisza-parti 
üdülőterület 

TÁMOP 2.1.3.A-12/1 
Munkahelyi képzések 
támogatása mikro- és 
kisvállalkozások számára a 
konvergencia régióban 
Munkahelyi képzések a 
Tiszaparti Termálfürdő Kemping 
és Étterem Kft. alkalmazottai 
számára 

EU és magán 

  

9 997 038 2012 Központi belterület 

GOP 2.1.1-11/M 
Mikrovállalkozások fejlesztése 
A Titan Gym Kft 
szolgáltatásbővítéssel 
egybekötött ingatlan 
beruházása 

EU és magán 

  
4 970 445 2012 

magán, nem 
ismert 

GOP 2.1.1-11/M 
Mikrovállalkozások fejlesztése 
Nyomtatványbolt kialakítása a 
Tutilina Kft.-nél 

EU és magán 

  8 987 233 2012 Központi belterület 

TÁMOP 2.1.3.C-12/1 
Munkahelyi képzések 
támogatása nagyvállalkozások 
számára a konvergencia 
régióban 
Munkahelyi képzések a Vakond 
Via Építő és Szolgáltató Kft.-nél 

EU és magán 

  

53 771 761 2013 
magán, nem 

ismert 

GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és 
középvállalkozások technológia 
fejlesztése 
Technológiafejlesztés a Garten 
Kft-nél 

EU és magán 

  
11 858 819 2009 

magán, nem 
ismert 

TÁMOP 2.3.3/A-09/1 
Munkahelymegőrző támogatás 
képzéssel kombinálva 
Munkahelymegőrző program 
Szabó Istvánné egyéni 
vállalkozó munkavállalói 
számára 

EU és magán 

  

15 801 693 2010 

magán, nem 
ismert 

GOP 2.2.3-09 Vállalati 
folyamatmenedzsment és e-
kereskedelem komplex 
támogatása 
E-kereskedelmi rendszer 

EU és magán 

   
6 700 000 2010 

magán, nem 
ismert 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

bevezetése a Tempel Kft-nél. 

GOP 2.2.2 Minőség-, környezet 
és egyéb irányítási rendszerek, 
szabványok bevezetésének 
támogatása 
"Minőséget rendszerben" 

EU és magán 

  
800 000 2007 

magán, nem 
ismert 

GOP 2.2.1-09/1 Vállalati 
folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem 
támogatása 
Vállalatirányítási rendszer 
bevezetése Vízhányó István 
egyéni vállalkozónál 

EU és magán 

  
 

6 080 000 2010 
magán, nem 

ismert 

GVOP 2.1.1 Kis- és 
középvállalkozások műszaki-
technológiai hátterének 
fejlesztése 
Faipari gépbeszerzés az 
Axotrade Kft-nél 

EU és magán 

  
25 000 000 2004 Külterület 

AVOP 1.4 Fiatal gazdálkodók 
induló támogatása 
Csikós Zsolt gazdaságának 
beindítása 

EU és magán 

  7 650 000 2005 Külterület 

AVOP 1.4 Fiatal gazdálkodók 
induló támogatása 
Fazekasné Kis Márta 
gazdaságának beindítása 

EU és magán 

  
 

7 612 500 2005 

magán, nem 
ismert 

GVOP 2.1.2 Kis- és 
középvállalkozások számára 
korszerű menedzsment 
rendszerek és technikák 
támogatása 
MSZ EN ISO 9001:2001 
minőségirányítási rendszer 
bevezetése 

EU és magán 

  

487 500 2005 

magán, nem 
ismert 

AVOP 1.1 Mezőgazdasági 
beruházások támogatása 
Kapás Pál 
Gépbeszerzés 

EU és magán 

  
 

10 540 384 2005 Központi belterület 

AVOP 1.1 Mezőgazdasági 
beruházások támogatása 
Kécske Horizont 
Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szövetkezet 
Gépbeszerzés 

EU és magán 

   
2 878 021 2005 Központi belterület 

AVOP 1.1 Mezőgazdasági 
beruházások támogatása 
Kécske Horizont 
Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szövetkezet 
csepegtető öntözőtelep építése 

EU és magán 

  
22 792 747 2005 Külterület 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

AVOP 1.1 Mezőgazdasági 
beruházások támogatása 
Tiszakécske 
Kécske Horizont 
Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szövetkezet 
Gépszín építése 

EU és magán 

  

6 084 300 2005 Külterület 

AVOP 1.1 Mezőgazdasági 
beruházások támogatása 
"Kécske vertikum" Beszerzési, 
Szolgáltató és Értékesítő 
Szövetkezet Magtár létesítése 

EU és magán 

  
39 288 065 2006 Külterület 

GVOP 4.1.1 Vállalaton belüli 
elektronikus üzleti rendszerek 
ERP rendszer beszerzése és 
üzembe helyezése a Vakond 
Kft.-nél 

EU és magán 

  
40 000 000 2005 Központi belterület 

K+F eredmények és innovatív 
ötletek egyéni megvalósítása 
(5LET_08) K+F eredmények és 
innovatív ötletek egyéni 
megvalósítása I. Tervezési, 
kutatási fázis (5LET_08_1) 
Bagó Ákos Károly 
Írásgondozó íróeszközcsalád 
(ceruza és toll) kifejlesztése 

EU és magán 

  

 
2 407 000 2010 Központi belterület 

Környezetvédelmi célú beruházások 

KEOP 6.1.0/A/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat 
ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, informálás, 
képzés) 
Tiszakécskei szemléletformáló 
iskolai rendezvények 

EU és 
önkormányzati 

4 541 783 2011 Központi belterület 

AVOP 3.1 Vidéki 
jövedelemszerzési lehetőségek 
bővítése 
Energiafű telepítése 

EU és magán 

  11 333 051 2005 Külterület 

Turisztikai beruházások 

DAOP 2.1.1/K-11 Turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 
BÁCS PIROS lovarda 

EU és magán 44 817 254 2012 Külterület 

DAOP 2.1.1/K-11 Turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 
Játszótér építése és a 
pihenőterületek fejlesztése a 
Tisza-parti Termálfürdőben 
Tiszakécskén 

EU és magán 35 040 498 2012 
Tisza-parti 

üdülőterület 

DAOP 2.1.1/J-12 Turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások 

EU és magán 498 445 290 2012 Kerekdomb 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

fejlesztése 
Magyarország Termáldombja 

DAOP 2.1.1/I-12 Egészségügyi 
turizmus szolgáltatásainak 
fejlesztése a konvergencia 
régiókban 
Barack Hotel *** és 
egészségügyi szolgáltatások 
létesítése a Tisza-parti 
Termálfürdőhöz kapcsolódva 

EU és magán 705 157 950 2012 
Tisza-parti 

üdülőterület 

DAOP 2.1.1/A "Dél-Alföld Spa", 
egészségturisztikai 
létesítmények komplex 
fejlesztése 
Központi medence és épület 
bővítése, wellness 
szolgáltatások kialakítása a 
Tisza-parti Termálfürdőben 
Tiszakécskén 

EU és magán 
2. fordulóba 

léphet 
2008 

Tisza-parti 
üdülőterület 

DAOP 2.1.1/A-2f "Dél-Alföld 
Spa", egészségturisztikai 
létesítmények komplex 
fejlesztése 
Központi medence és épület 
bővítése, wellness- és 
gyógyászati szolgáltatások 
kialakítása a Tisza-parti 
Termálfürdőben, Tiszakécskén 

EU és magán 342 429 000 2009 
Tisza-parti 

üdülőterület 

ROP 1.2 Turisztikai 
fogadóképesség javítása 
Termál-üdülőházak létrehozása 
a Tiszaparti Termálkemping 
területén 

EU és magán 76 707 663 2005 
Tisza-parti 

üdülőterület 

Egyéb, fenti kategóriákba nem besorolható beruházások 

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre 
nevelő és szemléletformáló 
életmód programok - lokális 
színterek 
Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód 
programok a Vakond Via Kft-nél 

EU és magán 9 996 800 2012 Központi belterület 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015, Széchenyi 2020 
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71. táblázat: A városban megvalósult energiahatékonysági beruházások (2007-2015) 

Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 
(városrész) 

Környezetvédelmi célú beruházások 

KEOP 6.1.0/A/11 A fenntartható 
életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat 
ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, informálás, 
képzés) 

Tiszakécskei szemléletformáló 
iskolai rendezvények 

EU és 
önkormányzati 

4 541 783 2011 
Központi belterület 

Tiszabög 

AVOP 3.1 Vidéki 
jövedelemszerzési lehetőségek 
bővítése 

Energiafű telepítése 

EU és 
önkormányzati 

11 333 051 2005 Külterület 

KEOP 2.1.2/2F/09-11 
Önkormányzati árvízvédelmi 
fejlesztések 

Tiszakécske Város belterületi 
árvízvédelmi töltésének 
megépítése 

EU és 
önkormányzati 

566 552 432 2011 
Tisza-parti 

üdülőterület 

DAOP 5.2.1/A-11 Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése 

A tiszakécskei önkormányzat 
belterületi víz-elvezetése (II. 
ütem 2. szakasz) 

EU és 
önkormányzati 

338 337 949 2012 Központi belterület 

KEOP 5.5.0/B/12 
Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

Tiszakécske, Arany János 
Művelődési Ház, Egészségház 
és Móricz Zsigmond Kollégium 
épületenergetikai fejlesztése 

EU és 
önkormányzati 

255 145 168 2014 Központi belterület 

KEOP 4.10.0/N/14 
Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása 

Napelemek telepítése a 
Tiszakécskei Járási Hivatal, 
valamint a Városgondnokság 
épületére a villamosenergia 
termelés érdekében 

EU és 
önkormányzati 

22 059 900 2014 Központi belterület 

KEOP 7.1.2.0 
Szennyvízelvezetés és tisztítás 

EU és 
önkormányzati 

6 630 000 2008 Központi belterület 
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Beruházás megnevezése 
Forrás magán, 

önk., állami, 
EU-s, egyéb 

Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 
(városrész) 

Tiszakécske 
szennyvízcsatornázás II. ütem 

KEOP 7.2.1.2/09 
Önkormányzati árvízvédelmi 
fejlesztések 

Tiszakécske Város belterületi 
árvízvédelmi töltésének 
megépítése 

EU és 
önkormányzati 

 

18 593 750 
2009 Központi belterület 

DAOP 5.2.1/A-09 Belterületi 
csapadék- és belvízelvezetés 

Tiszakécskén belterületi 
csapadékvíz elvezetés II. ütem 

EU és 
önkormányzati 

135 700 000 2010 Központi belterület 

DAOP 5.2.1/E-09 Települési 
hulladéklerakók rekultivációja 

Tiszakécske-Árkus dűlő 
települési szilárd 
hulladéklerakójának 
rekultivációja 

EU és 
önkormányzati 

101 565 912 2010 Külterület 

KEOP 1.2.0/2F/09 
Szennyvízelvezetés és tisztítás 

Tiszakécske 
szennyvízcsatornázás II. Ütem 

EU és 
önkormányzati 1 687 158 

759 
2011 Központi belterület 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2015, Széchenyi 2020 

4.2 A településfejlesztési koncepció Településfejlesztési 

döntések c. részének felülvizsgálata 

Településfejlesztési koncepció 

Tiszakécske Város Képviselő-testülete 63/2004.(V.25.) KH számú határozatával hagyta jóvá, 
több mint 10 éve, ezért ennek megállapításai felülvizsgálatra szorulnak, illetve a koncepció hozzá 
igazítandó a hatályos magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseihez, továbbá a területi 
tervekhez, fejlesztési koncepciókhoz. 

Sorra véve a döntést: 

A településrendezés alapelve: A településrendezési terv készítése során a jogbiztonságot 
elsődleges szempontként kell figyelembe venni. Az előző- 2004. január 1-ével hatályát vesztett – 
rendezési terv lehető legtöbb elemét az új településrendezési tervekbe (TRT) integrálni kell. Az új 
TRT csak ott és olyan mértékben változzon, ahol és amilyen mértékben az valóban szükséges, 
azaz magasabb rendű jogszabályi környezethez illeszkedés (jogharmonizáció) azt megköveteli, a 
változás közérdeket nem sért, vagy közérdeket szolgál. Az azonos helyzetű ingatlanokat azonos 
építési övezetbe, övezetbe kell sorolni. Azonos helyzetűnek tekintendők általában egy utca két 
oldalán elhelyezkedő ingatlanok, kivéve, ha a kialakult beépítés jellemzői, telekméretei annyira 
eltérőek, hogy az azonos övezetbe, építési övezetbe sorolás – jogszabályi illeszthetőség miatt- nem 



Tiszakécske Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 236 
 

ITS DA Konzorcium 

  
 

lehetséges. Ebben az esetben is azonos építési jogokat kell biztosítani az alaprendeltetésnek 
megfelelő (fő)épületek, építmények vonatkozásában. 

Megjegyzés: Az alapelv ma is érvényes és aktuális, de az elmúlt 10 év folyamatait is figyelembe 
kell venni, azt, hogy 10 éve a környezeti illeszkedés elve alapján történtek itt építkezések. 

Népességmegtartó képesség növelése, demográfiai folyamatok kedvező befolyásolása: 
A népességfogyás megfékezése érdekében a településrendezés eszközeivel biztosítani kell a 
fiatalkorú népesség helyben letelepedésének, illetve a vonzáskörzetből betelepülni szándékozók 
letelepülésének lehetőségét azzal, hogy a településrendezési tervben hosszú távra megfelelő 
mennyiségű, minőségű és választékú lakóterületet kell biztosítani, illetve tartalékolni. 

Az oktatási ágazat minőségi színvonalának fejlesztésével, az intézményrendszer 
rekonstrukciójával, az ehhez szükséges területek biztosításával a fiatal népesség helyben 
maradását elő kell segíteni. 

A városon belüli elvándorlás megakadályozására illetve csökkentésére a tervezett lakóterületeknek 
arányosan kell elhelyezkedni a központi belterületen és az egyéb belterületeken. Cél a 
külterületekről kényszerűen elvándorló népesség egyéb belterületeken (Tiszabög, Kerekdomb) 
esetleg a központi belterületen történő letelepítése. 

A jövedelembiztosító foglalkoztatási területek bővítése szükséges, különösen a szolgáltatások és 
az idegenforgalom területén. Ennek érdekében a TRT biztosítson megfelelő mennyiségű, minőségű 
és választékú területet a szolgáltató és idegenforgalmi vállalkozások számára. 

A népességmegtartó képességet erősítő programok keretében cél a leginkább mobil értelmiségi és 
szakképzett népesség elvándorlásának lassítása munkahelyek és vonzó életminőség 
biztosításával. A felsőfokú központokhoz kapcsolódás erősítése szükséges. 

A minőségi oktatási és kulturális szolgáltatások többszintű, regionális rendszerét ki kell építeni, az 
intézményhálózat felújítását, korszerűsítését a TRT-ben biztosítani kell. 

A helyi szabadidős funkciók jelentős gazdagítása és a természet közeli életmód környezeti 
feltételeinek védelme szükséges. Ennek érdekében a településrendezés eszközeivel biztosítani kell 
a tájfenntartó extenzív mezőgazdaság létfeltételeit, a tanyák fennmaradását, a táji, természeti 
értékek helyi védelmét. 

Az idősödő népesség szociális körülményeinek, életminőségének javítása érdekében a szociális 
ágazatban elmaradt fejlesztések lehetőségét, az intézményrendszer rekonstrukcióját, felújítását, 
bővítését a szükséges fejlesztési területek tartalékolásával biztosítani kell. 

Minden korosztály és népességcsoport életminőségének javítása érdekében a művelődés, sport a 
szabadidő eltöltés fejlesztéseinek, korszerűsítésének, rekonstrukciójának, bővítésének lehetőségét 
meg kell teremteni és a településrendezés eszközeivel biztosítani. 

Megjegyzés: Az alapelv ma is érvényes és aktuális azzal, hogy a termőfölddel való takarékos 
gazdálkodás szempontjait figyelembe kell venni és mezőgazdasági művelésű területek rovására 
csak olyan mértékű beépítésre szánt terület jelölhető ki, mely a demográfiai folyamatokkal 
alátámasztható, és olyan célra, amilyen célra nincs más megfelelő terület. 

A város regionális szerepkörének, térségi pozícióinak erősítése: 
Tiszakécske és vonzáskörzete térségi pozícióinak erősítése, a térség gazdaságának fellendítése 
és az EU források lehívhatósága érdekében társulásokat kell szervezni, ennek keretében „mikro-
térségi” innovációs irodát kell létrehozni, amely pályázati figyelő, készítő tevékenységet, 
gazdasági és turisztikai marketing és programszervező tevékenységet folytat. Ennek területi 
igényét és műszaki feltételeit a településrendezés eszközeivel biztosítani kell. 
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A Tiszakécske központú „mikro-térség” gazdasági pozícióinak erősítése érdekében lobbizni kell 
azért, hogy az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakécske közigazgatási területén haladjon. Ezt 
elősegítendő a TRT-ben biztosítani kell a jelenleg ismert nyomvonalhoz szükséges területet 
azzal, hogy a nyomvonal későbbi legoptimálisabb változatához a TRT-t a város hozzáigazítja. 

Megjegyzés: A döntés egyrészt nem aktuális, másrészt a város járásközpont lett, térségi 
szerepköre máris megnövekedett. Módosítása vagy törlése javasolt.. 

Lakáskörülmények, lakóterületi fejlesztések: 
Az előző rendezési tervben kijelölt illetve tartalékolt lakóterületeket beépítésre szánt területbe kell 
sorolni lakóterület rendeltetéssel akkor is, ha a területi szükséglet demográfiai folyamatokkal a 
TRT időtávlatában nem igazolható. A terv így nagy távlatban jelölje ki a beépítésre szánt 
lakóterületek helyzetét, méreteit.  

Hosszú távú lakóterület fejlesztésekre így a központi belterületen kb. 137 ha egyéb 
belterületeken kb. 65 ha területet kell tartalékolni, amely 1500 m2/telek mérettel számolva kb. 
1350 építési telek biztosítását jelenti. Ez a jelenlegi népességprognózisok szerint mintegy 20 év 
távlatában biztosítja a telekigényeket. 

A terv biztosítsa ugyanakkor a takarékos terület felhasználást, gondoskodjon a területek átmeneti 
mezőgazdasági hasznosításának lehetőségéről. A szabályozás eszközeivel meg kell azonban 
akadályozni, hogy az előkészítetlen, de beépítésre szánt távlati lakóterületek a tervezett 
rendeltetésnek nem megfelelő építményekkel elépüljenek. 

Az elöregedett lakásállomány megújulását a TRT tegye lehetővé olyan szabályozással, hogy a 
környezethez illeszkedés feltételrendszerét rögzítse, és a kereteket állapítsa meg. 

Megjegyzés: A döntés felülvizsgálandó a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Módosítása 
javasolt. 

Volt „intézményi” területek sorsa: 
A volt intézményi területeket rendeltetésüknek legjobban megfelelő építési övezetbe, 
településközpont vegyes, központi vegyes, kereskedelmi-szolgáltató, vagy különleges területbe 
kell sorolni. A lakóterületeken elhelyezkedő meglévő alapfokú intézmények (óvoda, iskola, egyes 
kereskedelmi üzletek, stb.) telkét abba a lakóövezetbe kell sorolni, amelyiken az elhelyezkedik, 
kivéve, ha a meglévő telekadottságok és beépítési jellemzők miatt nem teljesül a magasabb 
szintű jogszabályi illeszkedés. 

Megjegyzés: A döntés felülvizsgálandó a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mert az OTÉK-
módosítás ismét bevezette az intézményi terület területfelhasználási kategóriát.. Módosítása 
javasolt. 

Vegyes területek: 
Településközpont vegyes területbe kell sorolni Újkécske intézményekkel beépült főtér környéki 
területeit, Ókécskén a Református Templom környezetét. A Bögi-kanyar térségében, tekintettel 
arra, hogy Tiszabögnek gyakorlatilag nincs központja, az önkormányzati tulajdonú területen új 
településközpont vegyes terület jelölendő ki az intézményi funkciók területbiztosítására. 

Településközponti vegyes területen az épületek földszinti alapterületein minél nagyobb területen 
létesüljenek ellátó, szolgáltató funkciók (kirakattal rendelkező üzletek, irodák) erősítve ezzel a 
városközponti jelleget. Az ingatlanok tulajdonosait ezek létesítésében érdekeltté kell tenni. 

Központi vegyes területbe sorolandók a regionális szerepkört ellátó intézmények telkei. 

Megjegyzés: A döntés felülvizsgálandó a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mert az OTÉK-
módosítás ismét bevezette az intézményi terület területfelhasználási kategóriát és megszüntette 
a központi vegyes területfelhasználási kategóriát. Módosítása javasolt. 
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Gazdasági területek: 
Az előző rendezési tervben kijelölt illetve tartalékolt gazdasági (volt kereskedelmi intézményi, 
ipari) területeket beépítésre szánt területbe kell sorolni kereskedelmi szolgáltató vagy ipari terület 
rendeltetéssel akkor is, ha a területi szükséglet gazdasági és foglalkoztatási folyamatokkal a TRT 
időtávlatában nem igazolható. A terv így nagy távlatban jelölje ki a beépítésre szánt gazdasági 
területek helyzetét, méreteit.  

Kereskedelmi szolgáltató területbe kell sorolni- a tényleges tevékenységet figyelembe véve- a 
kereskedelmi üzletek telkeit, a lakóövezetbe ékelődött, a lakóterületi rendeltetést nem zavaró 
üzemeket elősegítve ezzel a környezetkímélő technológiák alkalmazását és meggátolandó a nem 
kívánatos technológiai váltást. 

A hagyományos ipari üzemek területeit a Szentkirályi út bevezető szakasza (4601 jelű) mentén, 
illetve a város déli részén a meglévő majorok területeit ipari övezetbe kell sorolni. A város előző 
rendezési tervében a nyugati és déli iparterületekhez kapcsolódóan kijelölt fejlesztési területeket 
általános iparterület funkcióval fenn kell tartani. 

A meglévő állattartó telepeket, volt majorokat – jelenlegi funkciójukat legjobban megközelítő- 
gazdasági területbe kell sorolni. Jellemzően az általános ipari területbe sorolás célszerű, kivéve 
ott, ahol a funkcióváltást környezetminőségi okokból szorgalmazni kell a „kereskedelmi 
szolgáltató” rendeltetés felé. 

A volt mezőgazdasági majorok területein olyan szabályozást kell készíteni, amely a lakóterületek 
környezetében akadályozza a zajos-bűzös tevékenységű funkcióváltást. A meglévő, lakóterületek 
közvetlen környezetében lévő állattartó telepek funkcióváltását a környezetkímélő technológiai 
váltás felé kell ösztönözni, illetve a meglévő ilyen üzemek mellett a tervezett tartalék lakóterület 
csak akkor vehető ténylegesen igénybe lakóterületi funkcióval, ha az állattartó telepek 
tevékenysége megszűnt. 

Törekedni kell a meglévő szomszédsági zavarok kiküszöbölésére, új létesítmények 
elhelyezésekor ezek megelőzésére. Új ipari üzemek létesítésekor a védőterületek saját telken 
belül alakítandók ki. 

Megjegyzés: A döntés felülvizsgálandó a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A 
mezőgazdasági majorok területét különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területbe 
kell besorolni, a felhagyott majorokat pedig barnamezős területként kell kezelni. Módosítása 
javasolt. 

Üdülőterületek: 
A meglévő üdülőterületek rekonstrukciójának kereteit a helyi építési szabályzatban meg kell 
állapítani. (tető ráépítés, tetőtér beépítés, bővíthetőség, stb.) 

Az előző rendezési tervben kijelölt fejlesztési területeket a TRT-be integrálni kell. A 
szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy valószínűleg a nagyobb telkes üdülő épületek vagy 
egy nagyobb telken több üdülő épület elhelyezési lehetőségének igénye jelentkezik, és azt, hogy 
a területek több (sok) magánszemély tulajdonában vannak. Ezért itt csak a főbb közterületek 
szélességét, helyét és a legkisebb-legnagyobb telekméreteket, továbbá a beépítési jellemzőket 
kell szabályozni. 

A Holt-Tisza mellett a vízfelület partélétől 100 m-en kívül vadászházak, horgásztanyák építését 
lehetővé tevő üdülőterületet kell kijelölni hétvégi házas területi rendeltetéssel. Olyan szabályozást 
kell készíteni, hogy a telek területén kívül fennmaradó magántulajdonú terület nem keríthető el, 
közcélú használatát vadászati, horgászati, turisztikai céllal lehetővé kell tenni. 
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Megjegyzés: A döntés felülvizsgálandó, aktualizálandó a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
A Holt-Tisza kitisztított részén beépítések korlátozottan lehetségesek, de a mocsaras és nádas 
területeket természetközeli területbe kell sorolni. Módosítása javasolt. 

Különleges területek: 
A jelenlegi állatvásár területét különleges területbe kell sorolni. Jelenlegi rendeltetése csak addig 
maradhat fenn, amíg a tőle északra lévő terület beépítési igénye nem erősödik fel, illetve 
lakóterületi funkciójú telekalakítás csak akkor végezhető, ha a vásárteret előzőleg felszámolják. 
Helyén piacnak lehet létjogosultsága. Új vásártér helyét az előző rendezési terv kijelölte a 
Szentkirályi út mellett, melyet a TRT-be be kell építeni. 

Sportolási célú különleges területbe kell sorolni a meglévő sportolási célra használt területeket 
területi bővítés nélkül. 

A meglévő temetőket különleges területbe kell sorolni temető rendeltetéssel. 

Új temető helyét kell kijelölni legalább 6 ha területtel. 

Az Európa-falu előző rendezési tervben kijelölt területét a tervezett funkcióval biztosítani kell, 
laza, környezetet kímélő beépítést kell előírni nagy zöldfelületi fedettséggel, olyan beépítési 
magassággal, amely illeszkedik a szomszédos lakóterületekhez. 

A termálfürdők területét fenn kell tartani laza, nagy zöldfelületi fedettségű beépítés előírásával, 
bővítési lehetőségük biztosításával. 

A városi piac komplex felújítását lehetővé kell tenni a városközponthoz közeli elhelyezkedéshez 
méltó építési szabályozással. 

A szeméttelep területét hulladékudvar és komposztáló telep funkcióval kell fenntartani. 

A meglévő dísznövény kertészetek területén hűtőház, beépített alapterületbe beszámító 
növényház és szolgálati lakás építését lehetővé kell tenni a területi besorolással és az építési 
szabályozással. 

Különleges területet kell kijelölni megújuló energiaforrások létesítményeinek elhelyezése céljára. 

Megjegyzés: A döntés felülvizsgálandó a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá azért, 
mert részben okafogyottá vált. Módosítása javasolt. 

 
Közlekedési és közmű területek: 
A város úthálózati szerkezete fontos gyűjtőúthálózat kijelölését, kiépítését igényli, ezért: 

a./ A Lakitelek-Szolnok vasútvonallal párhuzamosan gyűjtőút kijelölése és kiépítése 
szükséges.  

b./ A 4625. j. ök. út (Szolnoki út) Wesselényi utcai csomópont kiépítése mellett a Szabolcska 
utcába kapcsolódóan gyűjtőút kijelölése, kiépítése szükséges.  

c./ A Wesselényi utcától a Szolnoki úton (4625. j. ök. úton) belül az újbögi rész beépítését 
lehetővé téve körforgalmú csomópont kiépítése szükséges.  

d./ Gyűjtőút kiépítését javasolt a Wesselényi utcai gyűjtőút, valamint a nagyrévi Rév út között az 
újbögi részen történő átkötéssel. 

Rövidtávú megvalósításként szükséges a 4625. j. ök. út Tiszakécske várost elkerülő 
szakaszának megvalósítása a 4623. j. ök. út és a 4625. j. ök. út csomóponttól a várostól 
délre a Kerekdomb előtti bekötéssel.  
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Rövidtávú fejlesztési megvalósítása érdekében Ókécskét a Holt-Tisza mellett elkerülő út 
területét, mely az előző rendezési tervben is szerepelt, a TRT-ben biztosítani kell. 

Körforgalmú csomópont kiépítéséhez területet kell biztosítani az alábbi helyeken: 

 -4625. j. ök. úton a Szent Imre téri csomópontban (városi főtér) 
-4625. j. ök. úton (Szolnoki út) Wesselényi utca csomópontban. Ez ötágú  
körforgalmú csomópont.  

 -4625. j. ök. úton a Béke utca csomópontban. 
A rövidtávú fejlesztési javaslatoknál szereplő 4625. j. ök. út Tiszakécske területének 
külterületi elkerülését biztosító óbögi elkerülő szakasz nyomvonalának területigényét a TRT-
ben biztosítani kell.  
A 4623. j. ök. útról (később a 4625. j. út lenne) a Szabolcska utca irányába a Damjanich 
utcán át egy városi kikötés megvalósítás lehetőségét kell biztosítani a vasútvonal 
keresztezésével (akár szintbeni, akár külön szintű). 

A közterületeket olyan keresztmetszeti jellemzőkkel kell kijelölni, hogy azok megfeleljenek a 
magasabb szintű jogszabályi előírásoknak és a közművek azokon elhelyezhetőek legyenek. 

Megjegyzés: A döntés felülvizsgálandó az elmúlt 10 év megvalósult beruházásainak 
figyelembevételével. Módosítása javasolt. 

Táji-, természeti és zöldfelületi fejlesztés: 
A város Településrendezési Tervének a következő irányelvek mentén feltétlenül egyértelmű 
védelmi és fejlesztési megoldásokkal kell szerkezeti és szabályozási vonatkozásokban 
rendelkeznie: 

 - A települési tanyás életforma igényeinek és feltételrendszerének meghatározása, az 
önkormányzat fejlesztési terveinek, városépítési programjának összehangolásával és 
egybedolgozásával 

 - A Nemzeti Ökológiai Hálózat egyes kategóriáinak, elemeinek beemelése a várost érintő 
területegységek és azok szerkezeti rendjének tisztázásával, az alábbi kategóriák szerint. 

 összefüggő természetes élőhely-komplexek 

 mozaikos természetes és természet közeli állapotú élőhelykomplexek 

 egyedülálló, természetes élőhelyek 

 urbánus és agrár élőhely-komplexek, mesterséges felszínek 

 különös jelentőségű, kis méretű élőhelyek 

 ökológiai folyosók 

 - A város alacsony erdősültségnek növelése az OTRT- ben megfogalmazottak 
figyelembevételével 

 - Meg kell őrizni, illetve rekonstruálni kell a természetes tájelemeket és élőhely reliktumokat 
(fasorok, erdősávok, vizes területek) 

 - Az utak mentét és a tájjellegnek megfelelően a mezsgyéket, vízfolyások partjait és más, 
domináns térválasztó elemeket honos fafajokkal újra kell fásítani 

 - Gondoskodni kell a kultúrtörténeti értékek ápolásáról és védelméről 

 - A természetjárást és turizmust elősegítően túraútvonalak kijelöléséről és kiépítéséről kell 
gondoskodni 
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 - Ki kell dolgozni a belterületi zöldfelületi elemek rendszerré történő fejlesztését, a zöldfelületi 
rendszert be kell dolgozni a TRT-be 

 - Biztosítani kell a városi zöldterületek védelmét, állapotuk javítását 

 - A helyi építési szabályzatot ki kell egészíteni és annak rendelkezéseit teljessé kell tenni a 
helyi zöldfelület-gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával 

 - Szabályozni kell az egyes építési tevékenységekkel érintett zöldfelület építéseket és 
helyreállításokat 

Megjegyzés: A döntés ma is aktuális, de felülvizsgálandó a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével. Kismértékű módosítása javasolt. 

A készülő TRT-nek a táji-, természeti és zöldfelületi karakter védelme és fejlesztése 
céljából a következő szabályozási elvekkel kell számolnia: 

 Sárhalom és Pereghalom dűlők kialakult hagyományos tanyás gazdálkodású területei a 
külterületnek, a szabályozás során a tervnek a kialakult tanyás tájkarakter megőrzését kell 
szorgalmaznia 

 A Székhalom dűlőben már megindult beerdősülési folyamatot célszerűen tanyafásítási 
előírások alkalmazásával tovább kell ösztönözni 

 Kerekdomb térsége, az Oláhházi dűlő tanyás külterület, de a belterületek közelsége miatt itt 
számolni kell a tanyai turizmus fejlődésének lehetőségével is 

 A Csámpa dűlő és maga a mentett ártér lényegében soha nem volt tanyás gazdálkodású 
terület, továbbra is jellemzően mint árutermelő intenzív műveléssel hasznosított 
mezőgazdasági területtel kell számolni 

 A holt-Tisza folyamatosan bővülő rekreációs lehetőségekkel bíró különlegesen értékes 
területe a városnak. Parti sávjával együtt természet- és tájképvédelmi érdekek szem előtt 
tartásával elsősorban a pihenés-üdülés helyi lehetőségeit biztosító fejlesztésével kell 
számolni. 

 Kifejezett erdőtelepítéssel, erdőterületi kijelöléssel ott éljen csak a terv, ahol ez erdészeti 
vagy környezet-és természetvédelmi szempontból kiemelten, feltétlenül szükséges és 
indokolt, lehetőleg már kialakult erdőtömbökhöz kapcsolódva 

 A meglévő zöldterületeket meg kell tartani, minőségi fejlesztésük elérendő cél 

 A tervnek ki kell jelölnie a városképi szempontból védendő és fejlesztendő közterületeket, 
útmenti fásításokat 

 A tervezett utak kísérő fásítással együtt szabályozandók 

Megjegyzés: A döntés ma is aktuális. 

Mezőgazdasági területeken történő építkezések: 
Az öntésföldek területén a TRT továbbra se tegye lehetővé tanyák építését, más egyéb 
gazdasági célú épület létesítését pedig korlátozza. 

Kurázs térségében a tanyák megújulását, átépítését, egyéb tanyásodott területeken a meglévő 
tanyák átépítését lehetővé kell tenni az új tervben. Ennek érdekében az önkormányzat felmentési 
kérelmet terjeszt elő az illetékes miniszterhez az országos településrendezési követelmények 
teljesítésének kötelezettsége alól. A szabályozásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy tájkaraktert 
romboló otromba és nem hagyományos formájú épületek ne épülhessenek. 
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A tiszabögi „egy utca” mögötti területen a jelenlegi építési jogokat a vasútig fenn kell tartani, 
biztosítva a nagytelkes kertes mezőgazdasági művelés lehetőségét. 

A fennmaradó mezőgazdasági területeket általános mezőgazdasági övezetbe kell sorolni.  

A birtokközpontok létesítésének feltételeiről, egyes területeket érintő esetleges tilalmáról a helyi 
építési szabályzatban intézkedni kell. 

Megjegyzés: A döntés nagy része ma is aktuális, de felülvizsgálandó a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével. Módosítása javasolt. 

A koncepció készítés vizsgálati szakaszában készült örökségvédelmi hatástanulmány, de az 10 
évnél régebbi, ezért aktualizálandó. 

4.3 A megyei területrendezési terv térségi övezetekre 

vonatkozó ajánlásai 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében 
 Alapvető kívánalom, hogy a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet a településszerkezeti 

tervben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolódjon. 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület művelési ágának – ha az ténylegesen erdő művelési 
ágban van – megváltoztatását mindenképp kerülni kell. 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületen biztosítani kell a gazdasági-, a védelmi és a 
turisztikai célok összhangját. 

 Az erdő tömbök összekapcsolásának elősegítése javasolt. 

 A mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterület első erdősítésének támogatása 
javasolt. 

 Az erdők környezeti állapotának fenntartása, javítása, illetve az erdők természetességének 
javítása és közjóléti értékének növelése javasolt. 

 A fásítások, illetve növénytelepítések során a hazánkban őshonos, az adott tájba illeszkedő, 
tehát az adott élőhelynek, társulásnak megfelelő, inváziós tulajdonságokkal nem rendelkező 
növényfajokat alkalmazása szükséges.  

 
Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében 

 Az övezetben törekedni kell a hagyományos tájhasználat és tájszerkezet megőrzésére. 
Művelési ág megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő 
tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése 
érdekében engedélyezendő. 

 Törekedni kell a táji, történeti összefüggések, valamint a kastélykertek, parkok eredeti 
területének feltárására, lehetőség szerinti rekonstrukciójára, ezzel kapcsolatban az eredeti 
átlátások, kilátópontok rendszerének megőrzésére. 

 A hagyományos tájhasználat megtartása érdekében nagyon fontos a külterületeken 
(elsősorban az erdő- és mezőgazdasági és vízgazdálkodási területeken) építési lehetőségek 
szigorú szabályozása, különösen a település-közeli kertes területeken, valamint – a 
szőlőművelés fenntartását segítve – a borvidékekhez tartozó szőlőterületeken. 

 A településrendezési tervben az övezeten belül javasolt lehatárolni a kertes mezőgazdasági 
területeket. A kertes mezőgazdasági területeken (volt zártkertek) tájba illeszkedő, 
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hagyományos építészeti megoldásokkal gyümölcs- és szőlőtermesztést, feldolgozást 
szolgáló épületek helyezendők el. Új telekalakításkor 1500 m2-nél kisebb teleknagyság nem 
javasolt. 

 Az övezetbe eső gyepterületek (legelők, rétek) lehetőleg ne legyenek beépíthetők. 

 Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-oktatást 
szolgáló épületek elhelyezése javasolt, a természeti és örökségvédelmi értékek sérelme 
nélkül. 

 Új beépítésre szánt terület kijelölése csak a meglévő belterületekhez kapcsolódva javasolt. 

 A természeti és tájképi értékek megőrzése érdekében a települések (beépítésre szánt 
területek) összenövésének megakadályozására a szomszédos települések közötti külterületi, 
beépítetlen szabad területek megőrzése szükséges. 

 A tájban megjelenő, a település sziluettjét megváltoztató bel-, vagy külterületi magas 
építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben az épületek magassági 
korlátozását (építménymagasság) a kialakult településképnek megfelelően javasolt 
meghatározni. 

 A jellemzően falusi környezetben törekedni kell a hagyományos táj- és településszerkezet 
megőrzésére (vagy lehetőség szerint újra kialakítására), az értékes táji elemek, egyedi 
tájértékek fokozottabb védelmére, illetve a még fellelhető, a település jellegzetességeként 
meglévő építészeti elemek megőrzésére, újraélesztésére. A városi környezetben ezeken 
túlmenően fő célnak tekintendő a zöldfelületek arányának növelése is. 

 A kilátás-rálátás szempontjából értékes tájképi részletek (általában a széles panorámát 
megnyitó magaslati kilátópontok, történeti kertek és arborétumok) idegenforgalmi vonzerőt is 
jelentenek. Törekedni kell a tájban rejlő idegenforgalmi lehetőségek természetkímélő módon 
történő, a táji adottságok fennmaradását segítő hasznosítására, lehetőség szerint az értékek 
komplex kibontakoztatására. 

 A településrendezési tervben figyelmet kell fordítani az egyedi tájértékek számbavételére, és 
ezek védelme érdekében a helyi építési szabályzatokban előírásokat szükséges 
meghatározni. 

 Biztosítani kell a meglévő, tájképet zavaró hatású építmények, létesítmények megfelelő 
takarását (pl. kertépítészeti eszközökkel), az övezetben „óriás plakátok” és más nagyméretű 
reklámhordozó műtárgyak felállítása (pl. a közutak mentén) tájképvédelmi szempontból nem 
javasolt. A közművezetékeket és járulékos közműépítményeket, infrastruktúrához 
kapcsolódó vonalvezetéseket (kábel) lehetőség szerint a föld alatt kell vezetni. 

 A kiépítendő közlekedési vonalakat lehetőség szerint a geomorfológiai adottságokhoz 
igazodó nyomvonalon kell vezetni oly módon, hogy vegye figyelembe a természeti, vagy 
épített örökség helyszínek látványát, és biztosítsa az azokhoz való jobb hozzáférhetőséget. 

 A vízfolyások külterületi szakaszait a településrendezési tervekben legalább 50-50 m széles 
sávban beépítésre nem szánt területként, korlátozott területhasználattal javasolt szabályozni, 
a meglévő természetes medervonalakat, holtágakat és a vizeket kísérő természetes 
növényzetet pedig meg kell őrizni. 

 Az övezet hullámterei és általában a hullámterek, mint az ökológiai hálózat szerves és 
meghatározó részei – amennyiben nem minősülnek védett természeti területnek – természeti 
területként kezelendők, ahol az árvíz biztonságos levezetésének elsődlegességét figyelembe 
kell venni. 
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 Tájképileg érzékeny, beépítési igények által veszélyeztetett városi, város-közeli területeken, 
valamint az üdülési hasznosítású vízpartok, holtágak mentén figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a telkek tovább ne aprózódjanak és zöldfelületi fedettségük ne csökkenjen. A tájképet 
károsító üdülőépítkezések megakadályozása érdekében tájba illeszkedő, hagyományos 
építészeti megoldásokra kell törekedni. 

 Az övezetben adott településre jellemző, a tájjelleggel harmonizáló építési megoldásokat 
javasolt alkalmazni. Különösen vonatkozik ez a tanyás térségekre, a magas partokra épült 
településekre. Ezek felaprózódását, besűrítését, tájidegen átépítését akadályozni kell. 
Részletes szabályozásukat a településrendezési tervben szükséges meghatározni. 

 Az övezetben új külszíni bánya csak nemzetgazdasági érdekből, a természetvédelmi 
hatóság által meghatározott feltételek mellett nyitható. 

 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetében 

 A település szerkezeti tervében az övezet területén csak olyan területfelhasználási kategória 
jelölhető ki, amely távlatban a bányászati tevékenységet nem lehetetleníti el. 

 Az övezetbe tartozó területeken bányatelek csak abban az esetben állapítható meg, ha azt 
más övezeti szabályozás nem tiltja. 

 A településrendezés eszközeiben az ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 
tényleges kiterjedésének kijelölése során figyelembe kell venni, hogy új külszíni művelésű 
bányatelek csak a magterület, ökológiai folyosó övezetén kívül jelölhető ki. 

 

Magterület övezetében 
 Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken alkalmazni kell a védett 

természeti terület kezelési tervében, valamint a Natura 2000 területeken a Natura 2000 
terület fenntartási tervében rögzített szabályokat. 

 Az övezetben új épület és építmény létesítése, a meglévő épületek és építmények 
átalakítása csak a természeti értékek károsítása nélkül, a helyi építészeti hagyományoknak 
megfelelően, elsősorban oktatási, kutatási, ökoturisztikai és természetvédelmi céllal 
történjen. 

 Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen 
létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja. 

 Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az eredeti terepszinttől 
számított legfeljebb 10 méteres magassággal létesítendő. 

 Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és csarnok jellegű 
építmény elhelyezése tilandó. 

 Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező létesítmény – így különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-
tároló és kezelő, hígtrágya-tároló – létesítésének tilalma javasolt. 

 A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 
változtatható meg, gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés 
nem, illetve csak az illetékes nemzeti park igazgatósága egyetértésével történhet. 

 Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával 
történhet. 
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 Az övezetbe tartozó természetes és természet közeli vizek új vagy más mederbe terelése, a 
természet közeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem megengedhető. Új víztározók 
létesítése nem javasolt. 

 Az erdőterület nagysága összességében ne csökkenjen. 

 Energetikai célú növénytelepítés tiltandó. 

 A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság 
bevonása javasolt. Egyéb technikai sportok űzése tiltandó.. 

 
Ökológiai folyosó övezetében 

 Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen 
létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja. 

 Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges esetben 
(természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési cél 
megvalósítása érdekében, illetve az előbbiekhez kapcsolódó ökoturisztikai célból) javasolt. 

 Kilátótorony építése csak turisztikai, vagy tudományos kutatási célból, az eredeti 
terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal létesítendő. 

 Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és csarnok jellegű 
építmény elhelyezése nem javasolt. 

 Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező létesítmény – így különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-
tároló és kezelő, hígtrágya-tároló – létesítésének tilalma javasolt. 

 A károsodott és leromlott védett természeti területek élőhelyeinek mielőbbi rehabilitációja 
javasolt. 

 A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 
változtatandó meg. 

 Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával 
történhet. 

 Erdőtelepítést őshonos fafajokkal célszerű végezni. 

 Az ökológiai folyosók esetleges hézagainak pótlására kell törekedni (pl. visszagyepesítés, 
fasorok, cserje és erdősávok telepítése). 

 Gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás, valamint gyepfeltörés nem, illetve csak az 
illetékes nemzeti park igazgatósága egyetértésével javasolt. 

 Az övezetbe tartozó természetes és természet közeli vizek új vagy más mederbe terelése, a 
természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem megengedhető. Új víztározót, 
gátat csak ott és olyan módon lehet kialakítani, ahol és amilyen módon az a természetes 
élővilágot nem károsítja, vagy nem veszélyezteti. 

 Az erdőterület nagysága összességében ne csökkenjen. 

 Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott. 

 A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság 
bevonása javasolt. Egyéb technikai sportok nem javasoltak. 

 Ökológiai folyosók területén csak természet- és környezetkímélő területhasználat illetve 
tevékenység folytatandó. 
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 Meglévő természetközeli állapotú földterületek művelési ágának megváltoztatása nem 
javasolt. Kivétel, ha az a táj arculatának megfelelően a termőhelyi viszonyokhoz igazodó 
természetközeli gazdálkodás irányába — külterjes erdő, rét és gyepgazdálkodás — történik. 

 Az övezetben új építmény, létesítmény, műszaki infrastruktúra létesítése, telepítése, 
bányanyitás, hulladékkezelő, ártalmatlanító létesítmény vagy bármilyen más 
környezetterhelő tevékenység megvalósítása, folytatása csak kivételesen, külön 
jogszabályban meghatározott feltételekkel a természet védelméhez fűződő érdekek sérelme 
nélkül javasolható 

 Az övezetben külterjes gazdálkodási tevékenység kívánatos. 

 Az övezetben az árkok, csatornák, utak mentén és a táblák szélén az élővilág 
fennmaradását szolgáló fasorokat, cserjesávokat, erdősávokat javasolt telepíteni. 

 
Pufferterület övezetében 

 Az övezetben új beépítésre szánt terület kijelölése kizárólag a szomszédos magterület vagy 
ökológiai folyosó természeti értékeinek, biológiai sokféleségének, valamint táji értékeinek 
figyelembevételével, azok sérelme nélkül javasolt. 

 Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával 
történjen. Művelési ág és gazdálkodási mód megváltoztatása csak a termőhelyi 
viszonyokhoz igazodó természetközeli gazdálkodás érdekében – külterjes erdő, rét és 
gyepgazdálkodás – javasolható. 

 Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező létesítmény – így különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-
tároló és kezelő, hígtrágya-tároló – létesítésének tilalma javasolt. 

 Az övezetben energetikai célú magasépítmény elhelyezésének tilalma javasolt. 

 Az övezetben új külszíni bányatelek megállapítása nem javasolt. 

 Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 
területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés csak 
a természetvédelmi hatóság engedélyével történjen. 

 Az erdőterület nagysága összességében ne csökkenjen. 

 Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott. 

 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezetében 

 Az erdőtelepítésre alkalmas termőhelyek állapotát úgy javasolt fenntartani, hogy az a 
későbbi erdőtelepítés lehetőségét ne zárja ki. 

 Az erdőtelepítésre alkalmas területek kiválasztásánál a termőhelyi adottságokat, a talajok 
termőképességét, a mezőgazdasági művelésre való alkalmasságot, a kulturális 
örökségvédelmi tényezőket, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi igényeket és 
kizáró tényezőket szükséges figyelembe venni. 

 Kedvező mezőgazdasági adottságokkal rendelkező térségekben elsősorban mezővédő 
erdősávok és kisebb erdőfoltok telepítése indokolt. 

 Az erdő tömbök összekapcsolásának elősegítése javasolt. 

 A mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterület első erdősítésének támogatása 
javasolt. 
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 Az erdők környezeti állapotának fenntartása, javítása, illetve az erdők természetességének 
javítása és közjóléti értékének növelése javasolt. 

 A fásítások, illetve növénytelepítések során a hazánkban őshonos, az adott tájba illeszkedő, 
tehát az adott élőhelynek, társulásnak megfelelő, inváziós tulajdonságokkal nem rendelkező 
növényfajokat alkalmazása szükséges. 

 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetében 

 A jelentős mértékben átalakított roncsolt területek, tájsebek, és műszaki védelem nélküli 
hulladéklerakók rehabilitálása során a környező területek adottságaihoz és 
területhasználatához illeszkedő újrahasznosítást javasolt megvalósítani, hangsúlyosan 
kezelve a véderdők, védelmi célú zöldfelületek létesítését. 

 Az újrahasznosítás célját és szabályait a jogszabályi előírások szerint elkészítendő 
tájrendezési terv alapján a településrendezési tervben ajánlott meghatározni. 

 A kisebb területű, de sűrűn előforduló építőanyag-ipari bányaterületek rehabilitációjánál 
azoknak javasolt elsőbbséget biztosítani, melyek szennyeződésre érzékeny felszíneken 
találhatók, így helyreállításuk a felszín alatti vizek megóvása érdekében kiemelt jelentőségű. 

 
Rendszeresen belvízjárta terület övezetében 

 A belvízkárok elleni védekezésben fokozottan ki kell használni az adott terület adottságaihoz 
igazodó területhasználatban rejlő lehetőségeket. 

 A mély fekvésű, belvíz által gyakran veszélyeztetett területeket fokozatosan javasolt kivonni 
a szántóföldi művelésből és más művelési ágban hasznosítani (pl. erdősítés). A művelési ág 
váltást komplex kategóriaként indokolt kezelni, ahol figyelembe kell venni a domborzati, 
talajtani, vízgazdálkodási, illetve mezőgazdasági, természetvédelmi és környezetvédelmi 
szempontokat egyaránt. 

 A belvízzel veszélyeztetett és mély fekvésű, rossz termőképességű területek vízrendszerét 
és használatát célszerű az adottságokhoz igazodva állandó vagy időszakos vízfelületként, 
vízvisszatartási területként, halastóként, vizes élőhelyként, gyep, nád, erdő művelési ágban 
hasznosítani, illetve az újszerű ártéri tájgazdálkodás célterületeként tervezni. 

 Az új területhasznosítási elképzelések, a földhasználat és birtokkoncentráció kialakítása 
során ajánlott figyelembe venni a terület melioráltságát és vízháztartási állapotát. 

 A bel- és külterületi vízrendezést komplexen javasolt kezelni. 

 Az övezetben a természetvédelmi törvény alapján javasolt kijelölni a természetközeli 
területeket és vizes élőhelyeket (ökológiai vízellátás megoldása céljából). 

 A többcélú hasznosítás összehangolása javasolt a természet- és környezetvédelmi 
szempontokkal (vízi és vizes élőhelyek növelése). Elő kell segíteni, hogy a gazdák 
csatlakozzanak az agrár-környezetgazdálkodási célrendszerekhez. 

 A természetvédelmi értékeket jelentő vizes élőhelyeket és nedves réteket érintő csatornák 
üzemeltetését az alapvető funkció biztosításának figyelembevételével, a természetvédelmi 
szempontokat figyelembe véve szabályozni javasolt. 

 
Nagyvízi meder övezetében 

 A nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek 
értékének csökkenésével kapcsolatos Korm. rendeletnek megfelelően a hullámtéri 
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területeken csak a meder és a hullámtér használatával, a vízfolyás fenntartásával 
közvetlenül összefüggő építmény helyezhető el. 

 A hullámtéren – amely a folyó nagyvízi medrének része – elsődlegességet biztosítva az árvíz 
biztonságos levezetésének, minden használatot az árvízvédelmi szempontoknak kell 
alárendelni. 

 A turizmust és a vízi sportokat kiszolgáló létesítményeket a mentett oldalon javasolt 
kialakítani. 

 Nyílt ártéri területen bármely létesítmény elhelyezéséhez az illetékes vízügyi hatóság 
engedélye szükséges. 

 
Széleróziónak kitett terület övezetében 

 A település külterület-szabályozási tervében figyelemmel kell lenni a mezővédő erdősávok 
telepítésére, valamint a meglévő erdők védelmére. 

 Alapvető kívánalom, hogy az övezetben a meglévő erdőket a településszerkezeti terv 
erdőterület terület felhasználási egységbe sorolja. 

 Az övezetben az erdő és gyep művelési ágba tartozó területeken a művelési ág váltást 
javasolt elkerülni. 

 A védő erdősávok telepítését az uralkodó szélirányra merőlegesen, a táblák kialakításával 
összehangoltan, a fafajok megválasztása tekintetében pedig a termőhelyi adottságokat 
figyelembe vevő elegyarányokkal célszerű végezni. 

 Ajánlott a gyenge termőhelyi adottságú szántóterületek gyepesítése vagy erdősítése. 

 Azokon a szántókon, ahol nincs lehetőség a művelési ág megváltoztatására, a megfelelő 
agrotechnika, vetésszerkezet és talajművelés alkalmazásával csökkentendő az 
erózióveszély. 
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4.4 Gyermeklétszám adatok Tiszakécskén 

72. táblázat: Gyermeklétszám a Városi Óvodák és Bölcsődében 

Városi Óvodák és Bölcsőde 

  2011. 2012. 2013. 2014 

Bölcsődei létszám (beíratott gyermekek) 33 23 23 25 

Óvodai létszám (okt.1.) 360 369 360 346 

Összes létszám: 393 392 383 371 

HH gyermekek 102 91 92 89 

HHH gyermekek 23 18 11 15 

SNI-s gyermekek 15 12 11 9 

BTMN-s gyermekek 15 5 12 10 

Összesen HH, HHH, SNI, BTMN: 155 126 126 123 

HH, HHH, SNI, BTMN aránya: 39,4% 32,1% 32,9% 33,2% 

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 2015 

73. táblázat: 2013/2014 nevelési év gyermeklétszám adatai az óvodákban 

 Béke Arany Erkel Templom Újbög ÖSSZESEN 

Férőhely 100 
4 csop. 

85 
4 csop. 

100 
4 csop. 

50 
2 csop. 

50 
2 csop. 

385 
16 csoport 

2013. okt.1. 
statisztikai 
létszám 

94 87 94 45 40 360 

2014. májusi 
létszám 

103 93 97 44 46 383 

Tanköteles 
nagycsop. 

46 34 37 17 14 148 

Iskolába ment 30 33 25 12 11 111 

Évet ismételt 16 5 12 5 3 41 

SNI (sajátos 
nevelési igényű 
gyermek) 

5 1 4 3 1 14 

BTMN 
(beilleszkedési, 
tanulási, 
magatart.neh.) 

1 1 8 3 2 15 

Logopédiára járt 5 10 11 11 10 47 

Gyógytornára járt 4 12 - - - 16 

Nevelőszülőknél 
elhelyezett 
gyermek 

6 1 7 3 5 22 

Hátrányos 
helyzetű 

16 18 29 12 19 94 

Halmozottan 
hátrányos 

- 2 2 1 4 9 
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Forrás: Intézményi beszámoló 

74. táblázat: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola gyermeklétszáma 

 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 

75. táblázat: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola gyermeklétszámának 2015. február végi állapota 

 

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, 2015. 

 

2014.10.01
SNI BTM HH HHH Összesen

HH, HHH, SNI, 

BTB arány

ÖSSZ-

LÉTSZÁM:

Általános iskola alsó 

tagozat 13 8 7 7 35 13,8% 254

Általános iskola felső 

tagozat 19 15 7 6 47 17,1% 275

Tiszabögi tagiskola 11 8 14 14 47 35,6% 132

Eltérő tantervű 

tagiskola 48 0 15 7 70 48

Gimnázium 4 5 45 1 55 20,9% 263

Szakképző iskola 28 0 10 10 48 25,5% 188

Kollégium 0 0 0 0 0 0,0% 60

Zeneiskola 0 0 0 0 0 0,0% 132

ÖSSZESEN: 123 36 98 45 302 1220

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium,    Szakképző Iskola, Kollégium  és 

Alapfokú Művészeti Iskola

Veszélyeztetett 
(védelembe vett) 

- - - - 2 2 

Félnapos  7 2 10 - 16 35 



Tiszakécske Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 251 
 

ITS DA Konzorcium 

  
 

4.5 Református Kollégium Általános Iskola és Gimnázium 

38. ábra: Református Kollégium Általános Iskola és Gimnázium létszámalakulása 2002-2014. között 

 

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, 2015 

39. ábra: Református Kollégium Általános Iskola és Gimnázium létszámalakulása tagozatonként 
2002-2014. között 

 

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, 2015



Tiszakécske Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 252 
 

 

ITS DA Konzorcium 

  
 

4.6 Ipari Park tervezett helyszíne 

43. térkép: Ipari Park tervezett helyszíne 

 

Forrás: TRT munkarészek, 2015.
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4.7 Tiszakécske városrészek adatai 

76. táblázat: Tiszakécske városrészek adatai 

Mutató megnevezése 
Tiszakécske 

összesen 
1. Központi 
belterület 

2. Tisza-parti 
üdülőterület 

3. 
Kerekdomb 

4. Tiszabög Külterület 

Lakónépesség száma 11430 8727 74 332 663 1634 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,6 15,3 12,2 9,3 13,0 19,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 59,2 59,8 35,1 52,1 56,9 59,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 25,2 24,9 52,7 38,6 30,2 21,2 

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

19,2 17,1 3,8 11,6 17,0 32,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában 

10,9 12,6 22,2 11,5 7,0 2,2 

Lakásállomány (db) 5334 3840 45 189 341 919 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,9 9,3 4,4 6,3 19,4 44,7 

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

39,3 37,8 23,1 37,0 39,5 47,9 

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

10,6 9,5 3,8 8,1 9,3 18,0 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

56,2 57,7 60,0 54,7 56,3 48,1 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,8 39,6 71,8 50,9 47,0 47,3 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

11526           

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

48,1 45,5 23,8 48,7 49,4 65,6 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 57,8 56,9 70,3 59,9 59,3 61,1 
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Mutató megnevezése 
Tiszakécske 

összesen 
1. Központi 
belterület 

2. Tisza-parti 
üdülőterület 

3. 
Kerekdomb 

4. Tiszabög Külterület 

lakónépességen belül 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,5 10,2 4,5 15,0 11,5 18,9 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

7,3 6,3 0,0 8,3 5,6 13,7 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

12,7 8,2 5,3 5,1 14,0 38,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 6,1 4,5 13,2 3,8 4,6 15,3 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 
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4.8 Városrészek 

44. térkép: Kerekdomb városrész 

 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 2015 
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45. térkép: Központi belterület 

 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 2015 
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46. térkép: Tiszabög városrész 

 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 2015
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4.9 Tiszakécske szegregátumok 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett 
területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt** 

77. táblázat: Szegregátumok adatai (35%) 

Mutató megnevezése 
Tiszakécske 

összesen 
Székhalomdűlő 

(Külterület) 

Lakónépesség száma 11430 128 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,6 12,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 59,2 64,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 25,2 23,4 

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

19,2 46,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 10,9 1,1 

Lakásállomány (db) 5334 89 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,9 67,4 

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

39,3 65,9 

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

10,6 31,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 56,2 31,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,8 63,8 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható 
elő, szegregátumokra nem 

11526   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

48,1 75,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 57,8 72,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,5 20,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya) 

7,3 17,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

12,7 68,4 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 6,1 24,6 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett 
területen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 
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78. táblázat: Szegregátumok adatai (30%) 

Mutató megnevezése Tiszakécske 
összesen 

1. szegregátum 
(Fürdő utca - 

Kolozsvári utca - 
Munkácsy utca - 

Katona József utca 
- Dr. Bedő István) 

Székhalomdűl
ő 

(Külterület) 

Lakónépesség száma 11430 58 128 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,6 15,5 12,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 59,2 51,7 64,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 25,2 32,8 23,4 

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

19,2 43,3 46,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

10,9 0,0 1,1 

Lakásállomány (db) 5334 21 89 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,9 4,8 67,4 

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

39,3 60,0 65,9 

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

10,6 30,0 31,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

56,2 37,1 31,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,8 57,1 63,8 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

11526     

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

48,1 53,8 75,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

57,8 74,1 72,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,5 13,3 20,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

7,3 0,0 17,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 

12,7 4,8 68,4 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

6,1 0,0 24,6 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 
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4.10 Gyógyhely területe 

47. térkép: A Gyógyhely területe 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 2015
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4.11 Tiszakécske vendéglátóegységei és szálláshelyei 

79. táblázat: Tiszakécske vendéglátóegységek 

Neve Városrész Elhelyezkedése 

Fazekas Vendéglő Központi belterület Szolnoki u. 27. 

Ókécske Csárda Központi belterület Szabolcska u. 112. 

Borostyán Pizzéria  Központi belterület Kazinczy u. 16. 

Club Kókusz Pizzéria Központi belterület Kossuth u. 7. 

Kisvirág Presszó Központi belterület Béke tér 6. 

Tabán Sörkert Központi belterület Szolnoki út 49/a 

Florenzo fagyizó Központi belterület Béke tér 1-3. 

Szegedi Cukrászda Központi belterület Szolnoki út 21. 

Tisza-parti Fazekas Vendéglő Tisza-parti üdülőterület Horgász u. 6. 

Deák sarok Tisza-parti üdülőterület Strand u. 34. 

Tisza-parti Gyógy- és 
Termálfürdő területén Étterem 

Tisza-parti üdülőterület Fürdő u. 1. (Tisza-part) 

Kerekdombi termálfürdő étterme Kerekdomb Kerekdomb u. 1. 

Forrás: http://tiszakecske.hu/ 2015. 

80. táblázat: Tiszakécske szálláshelyek 

Neve Városrész Elhelyezkedése 

Diákotthon Központi belterület Rákóczi u. 56. 

Barack Hotel&Spa Tisza-parti üdülőterület Fogoly utca 7. 

Tisza-parti Gyógy- és 
Termálfürdő területén 
apartmanok és camping 

Tisza-parti üdülőterület Fürdő u. 1. (Tisza-part) 

Anna Panzió Tisza-parti üdülőterület (Fürdő u. 66. 

Vén Tisza-part Panzió Tisza-parti üdülőterület Attila u. 22. 

Napos Pihenőház   

Önkormányzati üdülő Tisza-parti üdülőterület Fürdő u. 40. 

Tisza-parti vendégház Tisza-parti üdülőterület Fürdő u. 39. 

Z-Pax házak Tisza-parti üdülőterület Fogoly u. 47. 

Tiszavirág Panzió és Étterem Tisza-parti üdülőterület Attila u. 9. 

Magyar Közút Vendégházak Tisza-parti üdülőterület Fogoly u. 33/B. 

Sylvia Vendégház Tisza-parti üdülőterület Harcsa u 

Pacsirta Panzió Tisza-parti üdülőterület Pacsirta u. 30. 

http://tiszakecske.hu/
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Neve Városrész Elhelyezkedése 

Viktória üdülőházak Kerekdomb Kerekdomb 113. 

Kerekdombi termálfürdő és 
kemping 

Kerekdomb Kerekdomb u. 1. 

Biczók Tanya Vendégház, 
kemping 

Kerekdomb Kerekdomb 197. 

Platán üdülő Kerekdomb Kerekdomb 111. 

SZTE vendégház Kerekdomb Kerekdomb Fő út. 

Fazekas rendezvényház és 
Szálló 

Tiszabög Tiszabög u. 94. 

Forrás: http://tiszakecske.hu/ 2015. 

4.12 Védett területek 

81. táblázat: A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Tiszakécske 
területén 

Helyrajzi számok 

 04 05 06 07 08 09 010 

011/1 011/2 011/3 011/4 011/5 012/1 012/2 

019 020 021/1 021/3 021/4 021/5 022/ 

023/1 023/3 023/4 023/5 038/ 039/1 039/2 

039/3 040/1 040/2 040/3 041 042 043 

044 045 046/1 046/2 047 0105 0106/1 

0106/2 0107/1 0107/10 0107/2 0107/3 0107/4 0107/5 

0107/6 0107/7 0107/8 0107/9 0108 0109 0110 

0111/1 0111/10 0111/11 0111/12 0111/13 0111/14 0111/2 

0111/3 0111/4 0111/5 0111/6 0111/7 0111/8 0111/9 

0112/1 0112/2 0113/ 0154/ 0155/1 0155/17 0155/18 

0155/19 0155/20 0155/22 0155/24 0155/25 0155/26 0155/27 

0155/28 0155/29 0155/30 0155/31 0155/32 0155/33 0598 

0599 0600 0625 0626 0648   

Forrás: 59/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján NATURA 2000 területek 
Tiszakécskén: 

 

 

http://tiszakecske.hu/
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KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLETEK: 

1. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Jászkarajenői puszták 

(HUDI10004) 

0371/12, 0372, 0373/2, 0373/8, 0373/10, 0373/11, 0373/12, 0373/13, 0373/22, 0373/21b, 
0373/23b, 0374/1, 0374/2, 0375/1, 0375/2, 0375/4, 0375/5, 0375/6, 0376, 0391/10, 0391/41, 
0391/42, 0392, 0398/1, 0412/39, 0412/40, 0412/41, 0413/7, 0413/9, 0413/10, 0413/13, 0413/15, 
0413/18, 0413/20, 0413/21, 0413/22, 0413/23, 0413/24, 0413/25, 0413/26, 0413/27, 0413/28, 
0413/29, 0413/30, 0413/31, 0413/32, 0413/33, 0413/34, 0413/35, 0413/36, 0413/37, 0413/38, 
0413/39, 0413/40, 0413/41, 0413/42, 0413/43, 0413/44, 0413/45, 0413/46, 0413/47, 0413/48, 
0413/49, 0413/50, 0413/51, 0413/52, 0413/53, 0413/54, 0413/55, 0413/56, 0413/57, 0413/58, 
0413/59, 0413/60, 0413/61, 0413/62, 0413/63, 0413/64, 0413/65, 0413/66, 0413/67, 0413/68, 
0414, 0415/7, 0415/8, 0415/14, 0415/15, 0415/17, 0415/18, 0415/19, 0418, 0419/25, 0419/26, 
0419/27, 0419/28, 0419/30, 0419/31, 0419/32, 0419/33, 0419/34, 0419/35, 0419/36, 0419/37, 
0419/38, 0419/39, 0420/1, 0420/2, 0420/3, 0420/4, 0420/5, 0420/6, 0420/7, 0420/8, 0420/9, 
0420/10, 0420/11, 0420/12, 0420/13, 0420/14, 0420/15, 0420/16, 0420/17, 0420/18, 0420/19, 
0420/20, 0420/21, 0420/22, 0420/23, 0420/24, 0420/25, 0420/26, 0420/27, 0420/28, 0420/29, 
0420/30, 0420/31, 0421, 0422/1, 0422/2, 0422/3, 0422/4, 0422/5, 0422/6, 0422/7, 0422/8, 0423, 
0424/2, 0424/3, 0424/8, 0424/21, 0424/22, 0424/43, 0424/36a, 0424/36b, 0426, 0558/5, 0558/7, 
0558/43, 0558/44, 0558/45, 0560, 0561/22, 0561/23, 0561/24, 0561/25, 0561/26, 0561/29, 
0561/39, 0561/40, 0561/36a, 0561/36c, 0561/38b, 0564/2, 0564/3, 0564/4, 0564/5, 0564/6, 
0564/7, 0564/8, 0564/9, 0564/10, 0564/11, 0564/13, 0564/15, 0564/17, 0564/18, 0564/19, 
0564/20, 0564/22, 0564/24, 0564/26, 0564/27, 0564/28, 0564/29, 0565, 0566/44 

2. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:  Közép-Tisza (HUHN10004) 

04, 05, 06, 07, 08, 09 , 010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 011/5, 012/1, 012/2, 019, 020, 021/1, 
021/3, 021/4, 021/5, 022, 023/1, 023/3, 023/4, 023/5, 038, 039/1, 039/2, 039/3, 040/1, 040/2, 
040/3, 041, 042, 043, 044, 045, 046/1, 046/2, 047, 0105, 0106/1, 0106/2, 0107/1, 0107/2, 0107/3, 
0107/4, 0107/5, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 0107/10, 0108, 0109, 0110, 0111/1, 0111/2, 
0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13, 
0111/14, 0112/1, 0112/2, 0113, 0154, 0155/1, 0155/17, 0155/18, 0155/19, 0155/20, 0155/22, 
0155/24, 0155/25, 0155/26, 0155/27, 0155/28, 0155/29, 0155/30, 0155/31, 0155/32, 0155/33, 
0597, 0598, 0599, 0600, 0625, 0626, 0648 

 

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK 

1. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Jászkarajenői puszták 
(HUDI21056): 

0371/12, 0373/2, 0373/6, 0373/7, 0373/8, 0373/10, 0373/11, 0373/12, 0373/21, 0374/1, 0374/2, 
0375/1, 0375/2, 0375/4, 0375/5, 0375/6, 0376, 0391/10, 0391/41, 0391/42, 0392, 0398/1, 
0400/11, 0400/12, 0400/13, 0412/41, 0413/7, 0413/9, 0413/10, 0413/21, 0413/22, 0413/23, 
0413/24, 0413/25, 0413/26, 0413/27, 0413/28, 0413/29, 0413/30, 0413/31, 0413/32, 0413/33, 
0413/34, 0413/35, 0413/36, 0413/37, 0413/38, 0413/39, 0413/40, 0413/41, 0413/42, 0413/43, 
0413/44, 0413/45, 0413/46, 0413/47, 0413/48, 0413/49, 0413/50, 0413/52, 0413/53, 0413/54, 
0413/55, 0413/56, 0413/57, 0413/58, 0413/59, 0413/60, 0418, 0419/25, 0419/28, 0419/30, 
0419/31, 0419/32, 0419/33, 0419/34, 0419/35, 0419/36, 0419/37, 0419/38, 0420/1, 0420/2, 
0420/3, 0420/4, 0420/5, 0420/6, 0420/7, 0420/8, 0420/9, 0420/10, 0420/11, 0420/12, 0420/13, 
0420/14, 0420/15, 0420/16, 0420/17, 0420/18, 0420/19, 0420/20, 0420/21, 0420/22, 0420/23, 
0420/24, 0420/25, 0420/26, 0420/27, 0420/28, 0420/29, 0420/30, 0420/31, 0421, 0422/1, 0422/2, 
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0422/3, 0422/4, 0422/5, 0422/6, 0422/7, 0422/8, 0424/2, 0424/3, 0424/4, 0424/8, 0424/21, 
0424/22, 0424/36, 0424/43, 0426, 0563, 0564/2, 0564/3, 0564/4, 0564/5, 0564/6, 0564/7, 0564/8, 
0564/9, 0564/10, 0564/11, 0564/13, 0564/15, 0564/17, 0564/18, 0564/19, 0564/20, 0564/22, 
0564/24, 0564/26, 0564/27, 0564/28, 0564/29, 0565, 0566/44, 0568/10 

 

2. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Közép-Tisza (HUHN20015) 

04, 05, 06, 07, 08, 09 , 010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 011/5, 012/1, 012/2, 019, 020, 021/1, 
021/3, 021/4, 021/5, 022, 023/1, 023/3, 023/4, 023/5, 038, 039/1, 039/2, 039/3, 040/1, 040/2, 
040/3, 041, 042, 043, 044, 045, 046/1, 046/2, 047, 0105, 0106/1, 0106/2, 0107/1, 0107/2, 0107/3, 
0107/4, 0107/5, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 0107/10, 0108, 0109, 0110, 0111/1, 0111/2, 
0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13, 
0111/14, 0112/1, 0112/2, 0113, 0154, 0155/1, 0155/17, 0155/18, 0155/19, 0155/20, 0155/22, 
0155/24, 0155/25, 0155/26, 0155/27, 0155/28, 0155/29, 0155/30, 0155/31, 0155/32, 0155/33, 
0597, 0598, 0599, 0600, 0625, 0626, 0648 
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82. táblázat: A fenti különleges madárvédelmi területek fő jellemzői: 

A terület neve Jászkarajenői puszták Közép-Tisza 

A terület kódja HUDI10004 HUHN10004 

A terület nagysága 10537,13 hektár 13143 hektár 

Tengerszint feletti 
magassága 

85-100 méter 78-99 méter 

Általános leírás A terület Pest megye délkeleti 
peremén két tömbben található, 
kisebb részben átnyúlik Jász-
Nagykun-Szolnok megyébe és 
Bács-Kiskun megyébe. Döntõen 
az országos védelemre 
tervezett Gerje-sík Tájvédelmi 
Körzet területét fedi le. 

A Közép-Tisza hullámtere a 
mentett oldali holtágakkal 
együtt 

A terület státusza a Natura 
2000 hálózaton belül 

Különleges Madárvédelmi 
Terület - Special Protection 
Area (SPA) 

Fontos madárélőhely (Important 
Bird Area - IBA): Gerje-sík IBA; 
8066 ha 

Különleges Madárvédelmi 
Terület - Special Protection 
Area (SPA) 

Fontos madárélőhely 
(Important Bird Area - IBA): 

Közép-Tisza IBA; 12587 ha 

Egyéb védettség:  Különleges 
természetmegőrzési terület 
(Natura 2000)  

Országos jelentőségű védett 
terület 

Madártani jellemzés: A pusztai madárfajok 
szempontjából jellemző terület, 
jelentős ugartyúk- és 
kisőrgébics-állománya. 

Gémtelepei, feketeharkály-, 
feketególya- és rétisas-
állománya jelentik 
legjelentősebb értékeit. 
Nagyszámú partifecske és 
jégmadár él a területen. 

Földhasználat: mezőgazdaság 
(gyepgazdálkodás, 
szántóművelés). 

erdőgazdálkodás, halászat, 
mezőgazdaság, 
természetvédelem, turizmus, 
vízgazdálkodás. 

Veszélyeztető tényezők infrastruktúra fejlesztése, 
intenzív erdőgazdálkodás, 
madarak 
zavarása,mezőgazdasági 
művelés felhagyása, 
mezőgazdasági termelés 
növekedése, egyéb. 

halászat, intenzív 
erdőgazdálkodás, turizmus és 
horgászat miatti zavarás, 
tűzifagyűjtés 

Forrás: www.natura.2000.hu 2015. 

http://www.natura.2000.hu/
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48. térkép: Jászkarajenői puszták (különleges madárvédelmi terület) 

 

Forrás: www.natura.2000.hu 2015. 

 

 

http://www.natura.2000.hu/
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49. térkép: Közép-Tisza (különleges madárvédelmi terület) 

 

Forrás: www.natura.2000.hu 2015. 

 

A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekre vonatkozó célok 
(www.natura.2000.hu): 

HUDI21056 Jászkarajenői puszták (területe: 6968,26 ha) 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a 
kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A 
területen található jó állapotú szikes társulások kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének 
megőrzése. A területen található vöröshasú unka (Bombina bombina) dunai tarajosgőte (Triturus 
dobrogicus) állományok fennmaradásának biztosítása. A többlet vízhatástól függő jelölő 
élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan 
befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek. Kedvező természetvédelmi helyzet 
elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, zöld juhar, fehér 
akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív 
fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz 
igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a 
túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében, az alulhasznált szikes gyepterületek extenzív 
legeltetésbe vonása. Szükséges a Kőrös-ér vízminőségének javítása, a vízminőség javulást 
követően a vízvisszatartás rendszerének kidolgozása és megvalósítása. A szikes tavak 

http://www.natura.2000.hu/
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vízháztartását javítani szükséges, a vízpótlás/vízvisszatartás rendszerének, kidolgozása és 
megvalósítása. A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira 
negatív hatással levő árkok felszámolása. A szikes gyepeket veszélyeztető zárvány szántó 
területek extenzív gyepterületekké alakítása. A vöröshasú unka (Bombina bombina) dunai 
tarajosgőte (Triturus dobrogicus) védelme érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos 
fafajok -kocsányos tölgy, magyar kőris, törékeny fűz, fehér nyár, fekete nyár, szürke nyár- 
ültetésével. 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása, helyreállítása: Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 1530 Pannon szikes 
sztyeppek és mocsarak Közösségi jelentőségű állatfajok: vöröshasú unka (Bombina bombina) 
dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) 

HUHN20015 Közép-Tisza (területe: 14235,59 ha) 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a 
kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése, valamint a 
Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó 
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: - Ki kell 
dolgozni a site területén lévő holtmedrek kedvező ökológiai állapotban való megőrzésének 
stratégiáját. A jelenleg folyó, gyorsuló ütemű biotikus és abiotikus öregedés ellen konzervációs 
intézkedéseket kell kidolgozni és foganatosítani. - Meg kell oldani a még jó ökológiai állapotban 
lévő hullámtéri gyepek rendszeres, okszerű hasznosítását hosszú távon (legeltetés, kaszálás), a 
beerdősítés csak legvégső esetben, és akkor is csak természetszerű erdővé alakítható 
célállománnyal fogadható el. - Az invazív növények nagy kiterjedésű homogén állományait 
(főként a gyalogakácosok), rendszeres kaszálással gyepként kell fenntartani, vagy át kell 
alakítani természetszerű erdővé. - A területen található erdők esetében javasolt a véderdő 
funkciót előtérbe helyezni a gazdasági rendeltetéssel szemben. - Tájidegen fafajú állományok 
fokozatos átalakítása természetszerű erdőállományokká. - Az élet- és vagyonbiztonságot 
figyelembe véve a meder speciális élőhelytípust jelentő elemeinek (palajok, zátonyok, 
szakadópartok,) illetve a vízparti zonáció (partél - bokorfüzes - ligeterdő) megőrzése a jelölő fajok 
élő- és szaporodóhelyének biztosítása céljából. - A site területére eső folyószakaszt a jelölő 
folyóvizi fajok (hal, puhatestű) ökológiai igényeinek megfelelő állapotban kell megőrizni, az 
élőhely átalakítása (pl. áramlási viszonyok megváltoztatása mederduzzasztással, nagy mértékű 
mederalakítás, kanyarátvágás) nem elfogadható. - A tavi denevér állomány érdekében 
figyelemmel kell lenni arra, hogy mindig legyenek öreg, odvasodó fákat (is) tartalmazó 
erdőrészletek. - A skarlátbogár állomány védelme érdekében javasolt a természetszerű erdőkben 
idős, odvasodó faegyedeket (fehér és feketenyár), valamint holt faanyagot is meghagyni. 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: Természetes eutróf tavak Magnopotamion 
vagy Hydrocharition növényzettel 3150 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és 
részben Bidention növényzettel 3270 Folyóvölgyek Cnidion dubii mocsárrétjei 6440 Enyves éger 
(Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 91E0 Fajok: Tompa folyamkagyló (Unio crassus) Skarlátbogár (Cucujus 
cinnaberinus) Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus) Széles durbincs (Gymnocephalus baloni) 
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer) Garda (Pelecus cultratus) Magyar bucó (Zingel 
zingel) Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) Hód (Castor fiber) Tavi denevér (Myotis 
dasycneme) 
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4.13  Régészeti lelőhelyek és műemlékek 

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2015. június 11-i adatai szerint nyilvántartott régészeti lelőhelyek és műemlékek 
táblázatai az alábbiak. 

83. táblázat: Régészeti lelőhelyek Tiszakécskén 

Azonosító 
Lelőhely-

szám Régészeti lelőhely név HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

27988 1 Kerekdomb 

4068/3, 4068/1, 4068/2, 8404, 4076, 4067, 4069, 4071, 4070, 4072, 4074/2, 4074/1, 
4073/1, 4073/2, 0202, 0174, 0201/24, 0201/2, 0201/22, 0201/23, 0201/8, 0201/25, 
0203/5, 0201/28, 0201/3, 0201/26, 0203/21, 0203/22, 0201/4, 0201/29, 0203/18, 
0203/19, 0203/2, 0203/3, 0203/4, 0203/20, 0203/7, 0203/15, 0203/16, 0206/18, 
0203/9, 0205, 0201/69, 0206/32, 0203/8, 0203/12, 0203/11, 0206/2, 0203/17 727831 172879 

27992 3 
Kerekdomb-Oláhházi 
dűlő 62. 0201/3, 0201/4, 0202, 0203/16, 0203/15, 0203/20 727999 173293 

27995 5 Ókécske 66/1, 66/2, 68, 69, 70 731234 176413 

27996 6 Tiszabög-Kincsem-dűlő 
0619/37, 0619/8, 0619/39, 0619/3, 0619/2, 0610, 0617/72, 0617/18, 0617/63, 
0617/61, 0617/70, 0617/64 731610 180688 

28010 7 Bögi halom 
0553/17, 0553/13, 0553/8, 0553/7, 0553/6, 0553/20, 0553/5, 0553/21, 0553/19, 
0553/15 730822 183220 

61838 8 Szabolcska M. u. 154. 369, 368/2, 365, 184/6, 115, 114, 111, 110 731576 176519 

77615 9 Dózsa telep 73/A 0493, 8411/7, 8405, 3063/1, 8406, 8407 728346 177086 

27994 10 Árkus-dűlő 0459/2, 0454, 0457/1, 0451/5 725237 181328 
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Azonosító 
Lelőhely-

szám Régészeti lelőhely név HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

86873 11 Középkori településmag 

77, 949/1, 2243, 1893, 2315, 2340, 2350, 2337, 2336, 2338, 2335, 2343, 2331/2, 
2332, 2333, 2317, 2353, 2318, 2828, 2328, 2319, 3031, 2133, 1928, 2134, 2137, 
2322, 2323, 2320, 2321, 2316, 2314, 2132, 2135, 2324, 2313, 2312, 2241, 2240, 
2239, 2238, 2242, 1059, 1058, 2330, 2298, 2131, 2342, 2334, 2331/1, 2127, 2128, 
2329, 1051, 1052, 1056, 1050/2, 2244, 1062, 1060, 949/3, 1065, 1063, 1061, 1066, 
949/2, 2295, 2296, 2301/2, 2294, 2302, 2301/1, 2288, 2289, 2290, 2293, 1067, 2287, 
2285, 2291, 2292, 2286, 2305/2, 2305/1, 2306, 2304, 2303, 2300, 2307, 2309, 2325, 
2327, 2326, 2311, 2308, 2310, 2245, 2235, 2248, 2256, 2249, 2251, 2252, 2253, 
2258, 2254, 2257, 2250, 2255, 2237, 2236, 2299, 2297, 2138, 2129, 2136, 2125, 
2148, 2227, 2229, 2145, 2228, 2147, 2143, 2130, 2146, 2144, 2226, 2216, 2141, 
2139, 2142, 2231, 2230, 1951, 1952, 1953, 1960, 1961, 1950, 1954, 1888, 3411/1, 
1208, 1512, 1513, 1872, 1868, 1515, 1516, 1871, 1869, 1865, 1875, 1874, 1878, 
1879, 1514, 1152, 1891, 1905, 1901, 1895, 1894, 1896, 1902, 1903, 1900, 2263, 
2262, 2233, 1898, 1892, 2273/1, 1904, 1881, 1884, 1885, 1886, 1890, 1917/2, 1925, 
1917/1, 1916, 1915, 1914, 1906, 1912, 1908, 1909, 1907, 1910, 1911, 1913, 1926, 
1927, 1880, 1876, 1877, 1873, 1929, 1882, 1883, 1887, 1889, 2259, 1035, 1042/3, 
1037, 1036/3, 1038, 1039, 1040, 1036/1, 1083, 1081, 1036/2, 1041, 1080, 1192, 
1078/1, 1043/2, 1043/1, 1082, 1049, 1050/1, 1045, 1047, 1046, 1044, 1048, 1042/1, 
1042/2, 1070, 1068, 1005, 1079, 1077, 1069, 1076, 1071, 1072, 1073, 1086, 1087, 
1084, 1085, 1033, 1034, 1078/2, 1075, 1074, 1057/2, 1057/1, 1053, 1054, 1055, 
1016, 1028, 1018, 1010, 1017, 1021, 1022, 1027, 1029, 1031, 1020, 979, 1015, 
1023, 1030, 1032, 1024, 1026, 1025, 1003, 1002, 1004, 995, 988, 978, 990, 991, 
989, 1006, 1012, 1011, 1115, 997, 1114, 1116, 996, 1013, 1014, 1009, 1088, 999, 
998, 1000, 1001, 1008, 1007, 993, 985, 984, 986/1, 992, 987, 986/2, 994, 1120, 
1121, 1122, 1096/1, 1095/2, 1091, 1092/1, 1090, 1089, 1097, 1107, 1098, 2273/2, 
1093, 1094, 1092/2, 1119, 1117/2, 1117/1, 1102, 1103, 1110, 1100, 1112, 1105, 
1104, 1113/2, 1113/1, 1111, 1106, 1096/2, 1198, 1197, 1196, 1193, 1188, 1108, 
1109, 1187, 1095/1, 2274/2, 2274/1, 2284, 2283, 2260, 2279, 2281, 2282, 2268, 
2261, 2264, 2265, 2277, 2278, 2275, 2276, 2280, 2269, 2270, 2266, 2267, 976, 973, 729711 176912 
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Azonosító 
Lelőhely-

szám Régészeti lelőhely név HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

971, 965, 963, 968, 977, 980, 981, 982/1, 982/2, 969, 970, 964, 983, 972, 1137, 
1134, 1133, 1125, 1126, 1136, 1135, 1186, 1185, 1184, 1183, 1182, 1189, 1190, 
1191, 1194, 1195, 1177, 1179, 1199, 1201, 1200, 1202, 1204, 1203, 1205, 1212, 
1211, 1210, 1206, 1207, 1209, 1118, 1123, 1124, 1128, 1129/1, 1130, 1129/2, 1170, 
1175, 1174, 1173, 1181, 1180, 1178, 1921, 1935, 1934, 2247, 1920, 2234, 2246, 
1941, 1936, 1940, 1942, 2140, 2232, 1946, 1947, 1945, 1949, 1948, 1944, 1943, 
1864, 1933, 1932, 1939, 1938, 1931, 1937, 1930, 1919, 1923, 1918, 1924, 067/1, 
067/2, 066/1, 066/2, 6510, 6511, 6512, 6513/1, 6513/2, 6514, 6515, 6516, 6509, 
6508, 6503, 6504, 6506, 6505, 6507/1, 6519, 6517, 6518, 6521/3, 6501, 6502, 6491, 
6492, 6493, 6495, 6500, 6497, 6498, 6496, 2272, 2271 

87291 12 Árpád utcai halom 

86, 89, 90, 79, 81, 85, 84, 78, 105, 83, 82, 87, 123/1, 129, 130, 131, 132, 116, 117, 
120, 118, 119, 115, 112, 108, 111, 114, 113, 110, 128/2, 133, 128/1, 121, 126, 124, 
123/2, 125, 127, 122, 93, 92, 88, 91, 103, 97, 96, 109/2, 109/1, 106, 107, 95, 94, 104, 
101, 102, 057, 376/2, 376/1, 375, 377, 374, 373, 379, 378, 372, 371, 370, 134, 368/1, 
367, 381, 382, 380, 383, 340, 384, 385, 348, 341, 364, 366, 359, 342, 345, 344, 350, 
363, 360, 361, 349, 357, 358, 488, 386, 387, 388, 335, 337, 336, 403, 404, 339, 338, 
343, 369, 368/2, 365, 184/6 731562 176536 

Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2015. 

84. táblázat: Műemlékek Tiszakécskén 

törzsszám azonosító cím név védelem helyrajzi szám 
EOV Y 

koordináta EOV X koordináta 

668 20716   
R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete Műemléki környezet 2271     

668 2364 Kőrösi u. 1. R. k. templom Műemlék 2272 729767 176906 

Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2015. 



Tiszakécske város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 272 
 

 

ITS DA Konzorcium 

  
 

4.14 Civil szervezetek 

85. táblázat: Jelentősebb civil szervezetek a városban (2014 adatok szerint)  

civil szervezet neve  tevékenység  célcsoport  

feladat ellátási 
szerződés 

önkormányzattal  
igen/nem 

Galambtenyésztő 
Egyesület érdekvédelem  nem 

Magyar-Lengyel 
Barátságért 
Alapítvány 

kulturális 

Magyar- és 
lengyel nép 

barátságának 
megőrzése és 

fejlesztése. 
gyerekek, és 

felnőttek 

nem 

Tisza parti 
Üdülőtulajdonosok 

Érdekvédelemi 
Szervezete 

érdekvédelem 

üdülőtulajdonosok 

nem 

Tiszakécske város 
Sportegyesület 

sport Tiszakécske 
sportolni vágyó 

lakossága 

nem 

Napfény 
Egészségvédő 

Egyesület 

egészségvédelem 

fiatalok, felnőttek 

nem 

Tiszakécske Város 
Szociális Otthonáért 

Közalapítvány 

egészségvédelem 

időskorú lakosság 

nem 

Tiszakécske Városért 
Közalapítvány 

egészségvédelem Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Civilek Tiszakécskéért 
Egyesület 

természetvédelem, kulturális 
fiatalok, felnőttek 

nem 

Fehér Lótusz 
Harcművészeti  NAM 

Egyesület 

Sport, kulturális 
gyermekek, 

fiatalok,  

nem 

Fogd a Kezem oktatási, szociális gyermekek, 
fiatalok 

nem 

Fürkész 
Természetbarát és 

Környezetvédő 
Egyesület 

természetvédelem, oktatás, 
környezetvédelem 

fiatalok, felnőttek 

nem 

Gémes Mihály 
Közhasznú Alapítvány 

(természetvédelem, szociális, 
kulturális)  

nem 

Gyermekekért 
Diáksport Egyesület 

sport 
gyermekek 

nem 
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civil szervezet neve  tevékenység  célcsoport  

feladat ellátási 
szerződés 

önkormányzattal  
igen/nem 

 

Hétszínvirág 
Tiszakécske Város 

Óvodáiért Alapítvány 

 

(intézményi, oktatási, kulturális) 

gyermekek 

nem 

Kécske Jövője 
Kulturális Egyesület 

kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Kécskei Amazonok 
Női Futball Club 

sport 
sportoló nők 

nem 

Kécskei Diák 
Sportegyesület 

sport gyermekek, 
fiatalok 

nem 

Kécskei 
Vadásztársaság 

sport, természetvédelem 
fiatalok, felnőttek 

nem 

Kerekdombért Kör 
Egyesület 

egyéb 
fiatalok, felnőttek 

nem 

Kérész Sport és 
Horgász Egyesület 

 

sport, természetvédelem, 
érdekképviselet,egyéb) 

fiatalok, felnőttek 

nem 

MATURA Kécske 
Alapítvány 

 

szociális 

 

nem 

Könyvtárpártoló 
Egyesület 

 

Tiszakécskei 
Honismereti Kör 

intézményi, 
oktatási,kulturális) 

Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Minimanó 
Tiszakécskei 
Bölcsődéért 
Alapítvány 

 

oktatási 

gyermek 

 

nem 

Tiszakécske Paintball 
Egyesület 

sport Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécskei 
Természet-és 

Környezetvédők 
Egyesülete (Zöldek) 

természetvédelem, egyéb 

Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Vagyonvédelmi és 
Bűnmegelőzési 

Alapítvány 

 
egyéb Tiszakécske 

lakossága 

nem 
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civil szervezet neve  tevékenység  célcsoport  

feladat ellátási 
szerződés 

önkormányzattal  
igen/nem 

Margaréta Néptánc 
Egyesület 

kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Szőke Tisza 
Postagalamb 

Egyesület 

egyéb, sport 

 

nem 

Tisza 83. 
Citeraegyesület 

kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécskei Ifjúsági 
Unió 

kulturális Ifjúság nem 

Tiszakécskei 
Lovasegyesület 

kulturális, sport, egyéb Ifjúság, és 
felnőttek 

nem 

Tiszakécskei 
Művészeti Közösség 

Egyesület 

kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Zenélő Ifjúság 
Alapítvány 

(intézményi, oktatási,kulturális) Ifjúság nem 

Nyitnikék Külterületi 
Iskolák Gyermekeiért 

Alapítvány 

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális) gyermekek nem 

Polgári 
Tiszakécskéért 

Egyesület 

egyéb Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Szabolcska Mihály 
Város-és 

Természetvédő 
Egyesület 

természetvédelem, egyéb  nem 

Tiszaparti Kuckó 
Egyesület 

természetvédelem, szociális  nem 

Tiszakécskei 
Tömegsport és 

Szalonjáték Egyesület 

sport  nem 

Tiszakécskei 
Gazdasági Egyesület 

egyéb  nem 

Tiszakécskei 
Református Általános 
Iskoláért Alapítvány 

intézményi, oktatási, egyéb gyermekek nem 

Tiszakécskei 
Honismereti Kör 

kulturális gyermekek, 
ifjúság 

nem 

Tiszakécskei Lövész 
Technikai és 

Szabadidősport 

sport, és egyéb gyermekek, 
ifjúság, 

nem 
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civil szervezet neve  tevékenység  célcsoport  

feladat ellátási 
szerződés 

önkormányzattal  
igen/nem 

Egyesület 

Tiszakécskei Football 
Club 

sport fiatalok, felnőttek nem 

Tiszakécskei 
Gazdakör 

oktatási  nem 

Tiszakécske Városi 
Önkéntes Tűzoltóság 

tűzoltó, természetvédelmi, egyéb Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécske Városi 
Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

tűzoltó, környezetvédelmi Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Forrás: civilportal.hu 2015. 

A fentiek mellett önkormányzati és intézményi adatszolgáltatás alapján még a következő civil 
szervezetek működnek a városban: 

86. táblázat: További civil szervezetek önkormányzati és intézményi adatszolgáltatás alapján 

civil szervezet neve  tevékenység  célcsoport  

feladat ellátási 
szerződés 

önkormányzattal  
igen/nem 

Napsugár bábcsoport 
(óvodapedagógusok) 

kulturális gyermekek nem 

Mesevilág 
színjátszócsoport 

(óvodapedagógusok) 

kulturális gyermekek nem 

Álomfogó Alapítvány kulturális hátrányos 
helyzetű 

csoportok, 
fogyatékos 
emberek 

nem 

N.9. 
Postagalambsport 

Egyesület 

sport  nem 

Magyar Vegyipari 
Dolgozók 

Szakszervezeti 
Szövetsége ANDRITZ 
KFT. Szakszer vezete 

Szakmai, gazdasági érdekképviselet ANDITZ Kft. 
munkavállalók 

nem 

SANKUKAI Karate 
Klub SE. 

sport  nem 

Studium Locale 
Alapítvány 

Oktatás Általános iskolai 
és gimnáziumi 

tanulók 

nem 
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civil szervezet neve  tevékenység  célcsoport  

feladat ellátási 
szerződés 

önkormányzattal  
igen/nem 

SUPERSTREET-
RACING Motorsport 

Egyesület 

Sport  nem 

Négy Megye: Bács-
Kiskun, Csongrád, 

Pest és Jász-
Nagykun-Szolnok 
Szakképzéséért 

Alapítvány 

Oktatás A 
szakközépiskola 

tanulói 

nem 

PREVENCIÓ 
(Megelőzés) 
Alapítvány 

Szociális ellátás A hátrányos, 
veszélyeztetett 
helyzetben lévő 

gyermekek 

nem 

Szabó István 
Tiszakécske 

Labdarúgó Sportjáért 
Alapítvány 

Sport  nem 

Tisza-Folk Alapítvány Kultúra Hazánkban és 
határainkon kívül 

élő magyar és 
más 

nemzetiségű, a 
magyar népi 

kultúrában amatőr 
módon 

tevékenykedő 
emberek 

nem 

Tiszabögi Gazdakör   nem 

Terepjárósok Kécskei 
Sport Egyesülete 

Sport  nem 

Tenisz és Rekreációs 
Club 

Sport  nem 

Tiszakécske 
Önkormányzti Tűzoltó 

Parancsnokság 

Tűzoltás állampolgárok nem 

Tiszakécske és 
Környéke 

Sporthorgász 
Egyesület 

Sport Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécske és 
Vidéke Ipartestület 

 Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécskei Football 
Club 

Sport Tiszakécske 
lakossága 

nem 
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civil szervezet neve  tevékenység  célcsoport  

feladat ellátási 
szerződés 

önkormányzattal  
igen/nem 

Tiszakécske Városi 
Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

Polgárvédelem, tűzoltás állampolgárok nem 

Tiszakécskei Éltető 
Szeretet Jószolgálati 

Alapítvány 

Szociális ellátás Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécskei Lövész 
Technikai és 

Szabadidősport 
Egyesület 

sport Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécskei Polgári 
Együttműködés 

Egyesület 

Kultúra Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécskei 
Tömegsport és 

Szalonjáték Egyesület 

 

Sport 

Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécskei Tisza 
Vadásztársaság 

Szabadidő, hobbi Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszakécskei 
Református Általános 
Iskoláért Alapítvány 

 Tiszakécskei 
Református 

Egyházközség 
Általás Iskolája 

nem 

Városi Színjátszó Kör kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Zafira Dance Team sport Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tűbarátnők  Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tűzzománc szakkör kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Szépkorúak Kórusa kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Boróka Zenekar kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tubarózsa 
Citerazenekar 

kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Dűvő Citerazenekar kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Zengető 
Citerazenekar 

kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Tiszavirág kulturális Tiszakécske nem 
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civil szervezet neve  tevékenység  célcsoport  

feladat ellátási 
szerződés 

önkormányzattal  
igen/nem 

Néptáncegyüttes lakossága 

köz-Ős-ség Dobkör kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Nagy-Tisza 
Néptáncegyüttes 

kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Dalma Dance sport Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Könyvkóstolók Klubja kulturális Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Barátság Nyugdíjas 
Klub 

 Tiszakécske 
lakossága 

nem 

Forrás: önkormányzati és intézményi adatszolgáltatás 2015. 

 

4.15  A Megalapozó vizsgálat településrendezési 

eszközökhöz felhasznált fejezetei 

87. táblázat: A Megalapozó vizsgálat településrendezési eszközökhöz felhasznált fejezetei 

Megalapozó vizsgálat fejezet Településrendezési eszköz  

1.3.1. fejezet OTrT Településszerkezeti terv (TSZT) Alátámasztó 
munkarész 1.2.2. fejezet területi tervek 
összhangja 

1.3.2. fejezet BKMTrT TSZT Alátámasztó munkarész 1.2.2. 
fejezet területi tervek összhangja 

1.12.1. fejezet, Természeti adottságok TSZT Alátámasztó munkarész 2.1. fejezet: 
Tájrendezési javaslatok 

1.12.2. fejezet, Tájhasználat, tájszerkezet TSZT Alátámasztó munkarész 2.1.1. fejezet: 
Tájhasználati, tájszerkezeti javaslatok 

1.12.3. fejezet, Védett, védendő táji és 
természeti értékek 

TSZT Alátámasztó munkarész 2.1.2. fejezet: 
Természetvédelmi javaslatok 

1.13.1. fejezet, Települési zöldfelületi 
rendszer elemei 

TSZT Alátámasztó munkarész 2.2. fejezet: 
Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

1.13.2. fejezet, a zöldfelületi rendszer 
konfliktusai, problémái 

TSZT Alátámasztó munkarész 2.2. fejezet: 
Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

1.14.1. fejezet, a területfelhasználás 
vizsgálata 

TSZT Alátámasztó munkarész 1.1.1. fejezet: 
Javasolt településszerkezet, területfelhasználási 
rendszer 

1.14.2. fejezet, a telekstruktúra vizsgálata TSZT Alátámasztó munkarész 7. fejezet: 
Szabályozási koncepció, 
Helyi építési szabályzat (HÉSZ) szabályozási 
előírások 

1.14.3. fejezet, az önkormányzati TSZT – övezeti besorolásoknál figyelembe véve 



Tiszakécske város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 
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Megalapozó vizsgálat fejezet Településrendezési eszköz  

tulajdonkataszter általánosan, nincs fejezethez kötve 

1.14.5. fejezet, építmények vizsgálata TSZT Alátámasztó munkarész 7. fejezet: 
Szabályozási koncepció, 
Helyi építési szabályzat (HÉSZ) szabályozási 
előírások 

1.14.6. fejezet, épített környezet értékei - örökségvédelmi hatástanulmány 1. 
vizsgálati munkarész fejezete, 

- TSZT leírás örökségvédelem alcíme 
- HÉSZ 11. §, és 1. sz. melléklet 

 

1.15.1. fejezet, hálózatok és hálózati 
kapcsolatok 

Közlekedési alátámasztó 1.1. és 1.2. fejezet 

1.15.2. fejezet, közúti közlekedés Közlekedési alátámasztó 1.1. - 1.3. fejezetei 

1.15.3. fejezet, parkolás Közlekedési alátámasztó 1.4. fejezet 

1.15.5. fejezet, közösségi közlekedés Közlekedési alátámasztó 1.6. fejezet 

1.15.7. fejezet, gyalogos közlekedés Közlekedési alátámasztó 1.10. fejezet 

1.16.1. fejezet, vízi közművek Közmű alátámasztó munkarész azonos című 
fejezete (nincs sorszámozva) 

1.16.2. fejezet, energia közművek Közmű alátámasztó munkarész gázellátás és 
villamos energia ellátás című fejezete (nincs 
sorszámozva) 

1.16.3. fejezet, elektronikus hírközlés Közmű alátámasztó munkarész azonos című 
fejezete (nincs sorszámozva) 

1.17.1. fejezet, Talaj Környezetvédelmi alátámasztó munkarész 
Termőföld és talajvédelem című fejezete (nincs 
sorszámozva) 

1.17.2. fejezet, Felszíni és felszín alatti vizek Környezetvédelmi alátámasztó munkarész 
Vízgazdálkodás és vízvédelem című fejezete 
(nincs sorszámozva) 

1.17.3. fejezet, Levegőtisztaság és védelme Környezetvédelmi alátámasztó munkarész 
Levegővédelem című fejezete (nincs 
sorszámozva) 

1.17.4. fejezet, Zaj, és rezgésterhelés Környezetvédelmi alátámasztó munkarész Zaj 
és rezgésvédelem című fejezete (nincs 
sorszámozva) 

1.17.6. fejezet, Hulladékkezelés Környezetvédelmi alátámasztó munkarész 
Hulladékkezelés és elhelyezés című fejezete 
(nincs sorszámozva) 

 1.17.8. fejezet, Árvízvédelem Környezetvédelmi alátámasztó munkarész 
Vízgazdálkodás és vízvédelem című fejezete 
(nincs sorszámozva) 

1.18. fejezet, Katasztrófavédelem Környezetvédelmi alátámasztó munkarész 
Egyebek című fejezete (nincs sorszámozva) 

2. Helyzetelemző munkarész Településszerkezeti terv- övezeti besorolások 
általánosan, nincs fejezethez kötve 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 
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