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1 Bevezetés, előzmények 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési 
irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az 
önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. 

Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési 
tevékenységeinek eredményességét. 

Tiszakécskén a korábbiakban nem készült városfejlesztési stratégia. 

 

Az ITS elkészítését számos külső és belső tényező együttes változása is indokolja. 

Belső tényezők változásai: 

 az elmúlt néhány évben bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.: gazdasági 
világválság hatásai, piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban, 
tendenciákban érzékelhető változások),  

 a város irányításában bekövetkező változások, változó fejlesztési elképzelések. 

Külső tényezők változásai: 

 A hazai szakpolitikai és jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, illetve a 2014-
2020-as időszakra vonatkozó országos és megyei fejlesztéspolitikai elképzelések 
megfogalmazása. Különös tekintettel: 

 az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait 
rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet megalkotására, melynek értelmében a 
Stratégia tartalmi követelmény rendszere jogszabályban rögzítésre került, a 
korábbiakhoz képest bővült, változott. 

 Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket 
meghatározó dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az 
Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - 
1/2014 (I.3) OGy. határozattal történő elfogadására; valamint az Országos 
Területrendezési Terv (OTrT) 2014. február 1-től hatályos módosításaira. 

Az OFTK az országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020-
ra vonatkozó) céljait fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének 
alakulásával, a városfejlesztés nemzeti prioritásainak felvázolásával. 

Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit 
megőrző, azokra építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, 
közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja, 
hogy a vidéki települések népségmegtartó erejének erősödését, az agrár- és 
élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője a vidéki foglalkoztatást biztosító 
további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági diverzifikációt, a helyi 
gazdaság megerősítését. 

 A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő 
felülvizsgálatára, megalkotására. Az egymással közel egy időben zajló tervezés 
eredményeként a korábbiakhoz képest nagyobb lehetőség nyílik a megye, a 
megyei jogú városok, valamint a megye többi városát érintő fejlesztések 

ITS célja és szerepe 

Előzmények 

Stratégia 
készítésének indokai 
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összehangolására, a fejlesztések egymást kiegészítő és egymást erősítő 
hatásainak kihasználására. 

 Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új 
támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez 
kapcsolódó jogszabályok: 

 Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású 
célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi 
befogadás és a klíma/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván 
megvalósítani a kohéziós politika eszközrendszerén keresztül. A kohéziós politika 
megvalósítását célzó un. közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet rögzíti azt a 
11 tematikus célkitűzést, melyek támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az 
EU 2020 céljaihoz. 

Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó Stratégiájában kiemelt figyelmet kap a 
városok fejlesztése. Az ERFA prioritásainak mindegyike megvalósítható városi 
környezetben, a rendelet azonban kifejezetten városi problémák kezelésére 
irányuló beruházási prioritásokat is meghatároz. 

 az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került 
hazánk Partnerségi Megállapodása (2014. szeptember), amelyben Magyarország 
a 2014-2020 időszakra vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és 
kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, melyek alapvetően meghatározzák az Európai 
Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak eredményes és hatékony 
felhasználásának hazai feltételeit. 

 a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és 
Brüsszel által részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a 
következő támogatási időszak Operatív Programjai. 

 Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb 
forrásokat tartogató Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) 
kapcsolódóan a stratégia készítésével párhuzamosan zajlik megyei Integrált 
Területi Programok (ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési 
elképzelések összegyűjtése, rendszerezése. 

A külső és belső tényezők együttes változásai miatt - a megyei jogú városok számára 2014-2015 
során biztosított támogatást követően - a Belügyminisztérium 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 járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan 
történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata. 

A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési 
rendszer egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja 
össze. 

  

Az ITS helye a 
tervezési 
rendszerben 
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1. ábra: ITS tervezési rendszer 

 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

 

A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését: 

 a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes 
településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai; 

 a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. január 28.) tartalmi 
javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai; 

 Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és 
középvárosok és a fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak 
elkészítéséhez 2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti. 

A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és 
helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési 
Koncepció hosszú távú célrendszerének felülvizsgálata előzte meg.  

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, tendenciákra 
támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, 
településrendezési háttérét, a stratégiaalkotás számára meghatározva a város és városrészek 
legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. 

A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseihez a szakértők támaszkodhattak a KSH 2011. évi 
Népszámlálás eredményeire mind a városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a 
Belügyminisztérium részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS modul adatállományára. 

A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek a 
települési szintű információszolgáltatásra: 

 a megalapozó vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra, 
ágazati koncepciókra, dokumentumokra; 

Az ITS szakmai-
tartalmi felépítését 
meghatározó 
dokumentumok 
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 a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a 2014-2020 időszakra 
releváns helyi koncepciókra és programokra, így a 2015 tavaszán elkészült Gazdasági 
programban foglaltakra,  

 a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint 

 a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk, 
munkacsoport ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit 
tartalmazó „soft” információkra.  

 

Az elkészítendő stratégia akkor eredményes, ha: 

 annak segítségével Tiszakécske a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési 
potenciálját a 2014-2020 közötti időszakban; 

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

 az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 

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

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

2 Helyzetelemzés összefoglalása 

2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

A város térségi szerepkörei: 

Tiszakécske a Dél-Alföldi régióban, három megye határán (Bács-Kiskun, Pest és Jász-Nagykun-
Szolnok megye) fekszik, azon belül is Bács-Kiskun megyében található. Térségi kapcsolatai 
túllépik mind a járás, mind a megye, mind a régió határát. 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. Az 5. számú főút és az M5-ös autópálya mintegy 38 km-re halad a 
településtől, de a megközelítésük csak alsóbbrendű közúton lehetséges. A vasút helyzete a 
városban nem kedvezõ, a Kiskunfélegyháza - Szolnok mellékvonal mûszaki állapota közepes, 
közvetlen vonat sem Budapestre, sem Kecskemétre nem közlekedik. 2015 nyarától működnek 
ismét a korábban megszűnt komp- és csónak átkelők is Tiszakécske és Nagyrév, valamint 
Tiszakécske és Tiszainoka között. A térség nagy reményeket fűz a Lakiteleken keresztülhaladó, 
Tiszakürt mellett tervezett M44-es út megépüléséhez gazdasági, logisztikai szempontból. 

A Tiszakécskei járás 2013-tól a Bács-Kiskun megyéhez tartozó 11 járás egyike, székhelye 
Tiszakécske. Járásközpont funkcióként Tiszakécske Járási Hivatalnál Hatósági és Gyámügyi 
Osztály, Okmányirodai Osztály, Foglalkoztatási Osztály működik.  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, a sportolási lehetőségek, néphagyományok jelenléte. A helyi gimnáziumokban 
és különösen a szakképző Iskolában a megyén túlról érkezettek is tanulnak, sokan kollégiumi 

A stratégia 
eredményessége 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 12 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

bentlakással. Jelentős foglalkoztatók is találhatóak a településen, ahová a térség munkavállalói 
érkeznek. 

Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák: 

Tiszakécske állandó népessége 2011-ben 11526 fő volt, mely 2001-es népszámlálási adatokhoz 
viszonyítva 247 fővel kevesebb. A város társadalma öregedési tendenciát mutat. Ezzel 
párhuzamosan az eltartott népesség aránya nőtt 2001 és 2011 között. Ez egyezik a megyei és 
országos tendenciákkal. A város lakónépessége tendenciáját tekintve fokozatosan csökken. 

Tiszakécske lakossága a 2011-es népszámlálási adatok szerint soknemzetiségű, hiszen jelen 
vannak a bolgárok, romák, horvátok, németek, örmények, románok, ruszinok, szerbek, ukránok, 
habár számuk a település lakosságához képest nem kirívó. A romák száma a 2001-es 
népszámlás óta megduplázódott, de a lakónépesség szempontjából ez az arány 1,12%. A roma 
nemzetiségű csoport korábban rendelkezett önkormányzattal, de az időközben megszűnt.  

A város lakossága körében növekedett a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 1722 
fővel 10 év alatt. Növekedett a főiskolai végzettséggel rendelkezők száma is.  A képzettségi 
mutatók javultak, a város és a járás jól tudja hasznosítani a jelenlévő szakértelmet hosszútávon is 
biztosra veheti a fejlődés lehetőségét a humánerőforrás területén. 

Emelkedést mutat a településen a foglalkoztatottak száma is, amely a 2001-es adatokhoz képest 
5,59 %-os növekedést jelent. A legtöbben a szolgáltatási jellegű ágazatokban dolgoztak (2210 
fő). A helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001 óta nőtt. Az ingázók aránya magasabb, 
de nem jelentős. Közel van Kecskemét, és más nagyobb városok, ahol az elmúlt években 
beruházásokra került sor.   

2011-ben a munkanélküliek száma 556 fő volt. A munkanélküliség a legmagasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezőket érinti a legkevésbé Tiszakécskén. Veszélyeztetettek az elavult, vagy 
nem hiányszakmával rendelkezők csoportja, a középfokú végzettséggel, de nem keresett 
végzettséggel rendelkezők csoportja, és a szakmanélküli emberek. 

 

Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

A városban az összegyűjtött adatok alapján 43 bejegyzett civil szervezet működik. A szervezetek 
a legnagyobb számban kulturális, természetvédelmi, sport, és oktatási tevékenységet folytatnak. 
Az önkormányzat rendeletekkel igyekszik mind a civil szervezetek együttműködését, mind a sport 
tevékenységet végző szervezeteket támogatni. 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. Külön civil 
koncepció megalkotása indokolt. Sajnálatosan sem a városnak, sem 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 művészetet, kultúrát, hagyományokat kedvelők igényeit igyekszik kielégíteni többek között az 
Arany János Művelődési Központ és Város Könyvtár, az Ókécskei Közösségi Ház, valamint a 
településen található galériák. A településen éves szinten több rendezvény is megrendezésre 
kerül.  
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Intézményrendszer (közszolgáltatások) és településüzemeltetés: 

Tiszakécske lakói számára óvodai és oktatási intézmények is rendelkezésre állnak. Az óvodák 
kihasználtsága 99 %-os. Mind az óvodások, mind az iskolások körében megjelennek a HH, HHH, 
SNI, BTMN gyermekek. A képzések struktúrája kevéssé illeszkedik a helyi gazdaság igényeihez, 
bár a lehetőségeket igyekeznek kihasználni. 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). A városban jelenleg 
nincs felsőoktatási intézmény. Az általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban 
fokozatosan csökkentő tendenciát mutat, míg az óvodába beíratott gyermekek száma 
tendenciáját tekintve stagnáló, ugyanúgy, mint a középiskolai tanulók száma a nappali 
oktatásban. 

Az egészségügyi alapellátást a városban összesen 5 háziorvosi,2 házi gyermekorvos,3 fogorvos 
végzi. Mentőszolgálatnak állomáshelye van a városban. A településen az egészségügyi 
alapellátás 1 db ellátó helyen történik. Két gyógyszertár található a településen. A szakellátást az 
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ látja el.  

A településen egy 26 férőhelyes bölcsőde üzemel, amelynek kapacitása nem elegendő. 3 fő 
családgondozó látja el a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait, alapellátásban 83 gyermek 
gondozását látják el. Az önkormányzat részt vett az ingyenes nyári gyermekétkeztetési 
programban. A szociális feladatokat ellátó Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi 
Központ gondoskodik az idősek ellátásáról is, az ellátottak száma stagnáló, de az Időskorúak 
otthonában kapacitáshiány mutatkozik az elöregedés következtében. Az idősek nappali 
ellátásban résztvevők száma nagyon alacsony. Az idősek közül sokan a külterületen élnek, 
szükséges lenne a tanyagondnoki szolgálat kialakítása. A településen Támogató Szolgálat is 
működik, problémát jelent azonban az elhelyezése. 

Gazdaság szerkezet és dinamika: 

Tiszakécskén 609 vállalkozás működik, köztük a mikro-vállalkozások vannak többségben, 
azonban 2 nagyvállalkozás is van a városban. Az építőiparban működő vállalkozások aránya 
magasabb a megyei arányhoz viszonyítva. A városban a működő vállalkozások 70,4 %-a 
tevékenykedik a szolgáltatói szektorban. A működő vállalkozások számának tendenciája 2005 
óta stagnáló, 2012-re minimálisan csökkenő. Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 
Tiszakécskén folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A gazdaság életében fontos szerepet 
tölt be a mezőgazdaság a természeti adottságokból adódóan. A mezőgazdasági termeléshez 
(főként zöldség, gyümölcs) kapcsolódó feldolgozóipar alakult ki, úgynevezett savanyító üzemek 
terjedtek el. A külföldi tulajdon meghatározó az ipar tekintetében, hiszen a legnagyobb 
foglalkoztatók között több külföldi tulajdonú (ANDRITZ Kft, Hechinger Hungary Kft). 2011-ben 100 
foglalkoztatott közül 40 dolgozott az iparban, építőiparban. A településen nincs ipari park. Ipari 
tevékenység koncentráltan a Dózsatelepen, a Szolnoki út melletti Ipartelepen található, emellett 
szétszórtan a város különböző részein, valamint Tiszabögön. Az önkormányzat ipari park 
kialakítását tervezi 2018-ban a pályázati lehetőségek függvényében. A turizmus 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. Problémát jelent, hogy a térségi 
turisztikai attrakciók, rendezvények nem összehangoltak, nem kapcsolódnak egymáshoz. A 
vendégforgalom 2007 óta tendenciáját tekintve (2013-ig) csökken, így nagyon fontos a 
turizmusfejlesztés a vendégforgalom fellendítése érdekében. A Tisza-parti üdülőterületen 
körülbelül 1200 db üdülőház található, ennek kb. 10 %-a eladó, sok közülük elhanyagolt 
állapotban van. A helyi iparűzési adó az elmúlt években fokozatosan növekedett, az ipari 
adó mértéke azonban 2011-re jelentősen csökkent.  
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Településrendezés: 

Településrendezési eszközök közül Tiszakécske egy 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. Az aktuális változat várhatóan 2015 tavaszán készül el, ezt követően szükséges a 
jóváhagyása. 

Táji és természeti adottságok 

Tiszakécske része a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzetnek (az élő Tisza és a környező 
galériaerdők). A védett területek (pl.: Natura 2000 területek) kiterjedése igen nagy. Tiszakécskén 
két különleges madárvédelmi terület és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület található. 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló Közép-Tisza (HUHN10004 és 
HUHN20015) és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló Jászkarajenői puszták 
(HUDI10004 és HUDI21056), melynek része a Gerje-sík. Tiszakécskénél a Holt- Tisza területe 
mintegy 100 ha. Az erdőterületek nem jelentősek Tiszakécske közigazgatási területén. Szerepük 
fontos a település zöldfelületi rendszerének, ill. ökológiai hálózatának kialakításában. Külterületen 
a mezőgazdasági művelés a meghatározó. A természeti adottságok megújuló energiatermelési 
szempontból kedvezőek. 

Zöldfelületek 

A városi zöldfelületek 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.  

Közlekedési hálózat és minősége (külső és belső) 

A városnak országos főúthálózati kapcsolata nincsen. Autóbuszos közösségi közlekedés 
szempontjából a hálózati 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 köti össze a Tisza-parti üdülőterületet a városközpont városrésszel (jelenleg azonban 
nem működik). A külterületen élők számára nem megfelelően megoldott az eljutás a városba. A 
város 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. 
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Közművek és elektronikus hírközlés 

A települési szennyvízcsatorna-hálózat a központi belterületen 95%-ban kiépített, a többi 
városrészben nincs kiépítve. A település vízellátását a 6 db védett vízadó-rétegre telepített 
mélyfúrású kút biztosítja. Tiszakécske részt vesz a térségi ivóvízminőség-javító programban. A 
települési közművek kiépítettek, a csapadék- és belvízvédelem területén szükségesek további 
beavatkozások. A belvízelvezető csatornák kiépítésének tervezett III. ütemével elhárulna a 
belvízveszély a település összes belterületi lakóterületén. Tiszakécske városban több termálvíz 
kút üzemel (1 db önkormányzati, 4 db pedig magánkézben), melynek vizét a helyi termálfürdők, 
kertészetek, valamint a közintézmények használják fel. Műholdas TV szolgáltatás, IPTV 
szolgáltatás, internet szolgáltatás Tiszakécske területén több szolgáltatótól is elérhető. 

Környezetvédelem és klímatudatosság / energiahatékonyság 

Tiszakécskén kialakult illegális hulladéklerakók szerencsére nincsenek, csupán bizonyos alkalmi 
hulladék-elhagyások figyelhetők meg. A települési szilárdhulladék-lerakó rekultiválásra került. A 
napsütéses órák magas száma lehetővé teszik a településen a napenergia felhasználást, amely 
a közintézményekben meg is történik (a termálvíz hasznosítással együtt), csökkentve ezzel az 
önkormányzat fenntartási költségeit. Az önkormányzat jövőben a vízenergia és biomassza 
hasznosítását is tervezi, valamint az intézményekben a jövőben mindinkább megújuló energia 
felhasználására törekszik. 

Az alábbi települési SWOT analízis a Megalapozó tanulmányban szereplőhöz képest csökkentett 
tartalmú, csak a leglényegesebb megállapításokat tartalmazza. 

1. 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, elöregedés 
 A lakosság 15 %-a külterületen él 
 A HH, HHH, SNI és BTN gyermekek növekvő 

aránya az intézményekben 
 Szegregátum tömbök 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 Közösségi helyek  
 Sportlétesítmények jelenléte 
 Települési rendezvények, programok  
 Helyi hagyományok  
 Kulturális értékek  
 Non-profit szervezetek aktivitása szociális 

területen 
 Az egyházak lehetőségeikhez képest jelen 

vannak a szociális ellátásban 
 Nevelőszülői hálózatok jelenléte 
 Sportolási lehetőségek széles köre, sport 

tradíciók 
 Tisza, Holt-Tisza, a folyót határoló 

galériaerdő és a termálvíz léte 
 Erős civil és vállalkozói jelenlét a sport 

területén 
 

 Nemzetiségi kultúra megjelenése hiányzik 
 Civil szervezetek tevékenysége nem egymással 

összehangolt  
 Nincs tanuszoda, sem városi sportcsarnok 
 Lovas pálya 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 

 Kevés a tömegsport-lehetőség 
 A mélyszegénységben élők és a romák 

egészségügyi állapota nem kielégítő, rossz lelki 
és mentális állapot, valamint rossz életvezetési 
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Erősségek Gyengeségek 

módok 
 Hasznos nyári tevékenység hiánya a gyermekek 

számára 
 Az idősek tekintetében nem biztosított a 

tevékeny időskor 

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 teljes körű 
akadálymentesítése nem megoldott 

 Kapacitáshiány a szociális otthonban 
 Kapacitáshiány a könyvtárban 
 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 

 Közigazgatási infrastruktúra épületei jelen 
formájukban nem elegendőek a megfelelő 
funkcióellátáshoz, korszerűsítés, bővítés, 
akadálymentesítés szükséges 

 Önkormányzati intézmények magas 
rezsiköltsége megnehezíti a fenntartást 

 Igényeknek nem megfelelő napközbeni ellátás a 
gyermekek számára (alternatív napközbeni 
ellátások hiánya),  

 Kevés a magasan képzett szociális szakember 
 Támogató szolgálat elhelyezésének 

kapacitáshiánya 

4. gazdaság szerkezet és dinamika  

 Hagyományokra épülő helyi ipar jelenléte 
 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 

 Az ipari területek infrastruktúra hiányosak 
 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 
 Kihasználatlan, romló minőségű mezőgazdasági 
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Erősségek Gyengeségek 

 Jól képzett agrárszakemberek 
 A kereskedelmi létesítmények, pénzügyi 

szolgáltatások a városközpontban 
koncentrálódnak 

 Az üdülő népesség többlet vásárló erőt 
jelent a szezonban 

 Gyógyvízre épülő termálfürdők, szabad 
strand megléte 

 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 

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 még 
kihasználatlanok  

 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 
 intézmény-fenntartási 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, 
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 

 Elégtelen, gyenge termőhelyi adottságú talajok 
 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 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 18 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Erősségek Gyengeségek 

területek 
 Környezeti szempontból kedvező a 

viszonylag kevés számú ipari gazdasági 
létesítmény alacsony települési aránya 

 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 
 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  

 Az önkormányzat nagy összefüggő, 
elsősorban lakásépítési célra alkalmas 
terület tulajdonnal rendelkezik 

 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 

 Az ipari üzemek - bár nem környezetrombolóak- 
lakóövezetbe, történelmi várostestbe ékelődve is 
jelen vannak 

 Az üdülőterületen a pihenő és szórakoztató, 
vendéglátó funkció keveredése 
konfliktushelyzetet jelent 

 Az üdülőterület beékelődött a hagyományos 
beépítésű Ókécskei városrészhez 

 Az üdülőterület túlzsúfolt, kistelkes beépítésű 
 Elöregedett lakások (beleértve önkormányzati 

bérlakásokat is), leromlott állapotú üdülők 
 A helyi értékek nincsenek jogilag szabályozva 

(önkormányzati rendelettel), nem védettek 
 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 

 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 
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Erősségek Gyengeségek 

 A kerékpárút- építések megindultak, 
turisztikailag is hasznosítható kerékpárút-
szakaszokkal 

 A városközpont parkolási lehetőségei jók 
 Városnéző kisvonat megléte 
 A kompjárat Tiszabögnél újraindul 

 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 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 

 A szennyvízcsatorna hálózat Kerekdombon, 
Tiszabögön és az üdülőterületeken nincs kiépítve 

 A csapadékcsatorna hálózat hiányos, 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 
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Erősségek Gyengeségek 

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 

 Alkalmi hulladék-elhagyások  
 Hasznosított hulladék aránya alacsony, 

lerakással történő hulladékártalmatlanítás 
aránya még mindig elég magas 

 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 
 Sertéstelep szaghatása 

 

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 

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 

 Elhasználódhatnak a sportlétesítmények, ha 
nem sikerül elegendő forrást találni a 
folyamatos karbantartáshoz és a 
fejlesztésekhez  

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 
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Lehetőségek  Veszélyek  

alacsonyak 
 Az uniós pályázatok finanszírozásánál fellépő 

likviditási problémák, a saját forrás hiánya 
 A költségvetési támogatás reálértéke csökken 

4. gazdaság szerkezet és dinamika  

 Szociális szövetkezetek kialakítása 
 Helyi specifikumok, tanyasi, kézműves 

termékek, hungarikumok iránt megnő az 
érdeklődés  

 Környezetkímélő módszerek, technológiák 
térnyerése 

 A termálvíz másodlagos hasznosításával a 
zöldségtermelés esélyei javulhatnak  

 Környezetkímélő módszerek alkalmazása iránti 
igény, bio-zöldség, gyümölcs, bio-termékek 
iránti növekvő kereslet 

 Terménytárolók, hűtött tárolók, helyi 
feldolgozók létesítése elősegíti a több lábon 
állást 

 Külterjes állattartás 
 Hely-specifikus termékkínálat (helyi 

biotermékek, gyümölcs párlatok, borok) 
 Turisztikai programok szervezése növelheti a 

vásárlóerőt 
 Gyógyhellyé nyilvánítás 
 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 

iránt 
 Régészeti lelőhelyek feltárása 

 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  
 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 
 A szolgáltatások minőségi színvonala nem 

tudja követni a megnövekedő igényeket 
 Szegényedő helyi és üdülő vásárlók, az 

idegenforgalom nem lendül fel a kívánt 
mértékben 

 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) 

 

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  
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Lehetőségek  Veszélyek  

 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 

 Ökológiai 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 

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 
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 

 A várost elkerülő országos mellékutak kikerülik 
a várost, a befektetői tőke kikerülheti a várost, 
vagy az új utak melletti zöldmezős 
beruházásokat igényli 

 

10. közművek és elektronikus hírközlés  

 A stabil ivó- és termálvíz-készletek hosszú 
távú fejlesztéseket tesznek lehetővé 

 Helyi és térségi jelentőségű termál- és 
gyógyfürdők 

 Az esetleges tiszai árvíz a lakó- és 
üdülőterületeket veszélyezteti 

 Az szélsőségesen csapadékos időjárás növeli 
az ár- és belvízzel elöntött területeket és az 
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Lehetőségek  Veszélyek  

 Elkerülő utak építése 
 Szennyvízcsatorna-rákötésre vonatkozó jogi 

szabályozási lehetőséggel ösztönzés a 
rákötésre a még nem csatornázott területeken 

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 szerkesztés2015. 
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1. térkép: Értéktérkép 

 

Forrás: Saját szerkesztés (openstreetmap), 2015. 
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2. térkép: Problématérkép  

 

Forrás: Saját szerkesztés (openstreetmap), 2015 
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2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

3. térkép: Városrészek ábrázolása 

 

Forrás: településrendezési terv vizsgálati munkarész, Rédeiné Bondor Klára, 2015. 
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2. 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. 

 

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján az alábbi fő megállapítások tehetők. 

2. ábra: Tiszakécske lakónépességének korszerinti megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

A lakónépességen belül a 60 év, illetve 60 év felettiek aránya a Tisza-parti üdülőterületen a 
legmagasabb, míg a legalacsonyabb az arányuk a külterületen. A központi belterületen élők közül 
a legmagasabb aránya a 15-59 éves korosztálynak van. Ez a korosztály ebben a városrészben 
található a legmagasabb arányban. A 0-14 éves korosztály legkisebb arányban (9,3 %) 
Kerekdombon van, míg arányuk a külterületen a legnagyobb.  
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3. ábra: Lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlása városrészenként 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya az aktív korúakon belül a külterületen (32,9%) 
a legmagasabb, míg a legalacsonyabb a Tisza-parti üdülőterületen 3,8%. A felsőfokú 
végzettségűek aránya pedig a Tisza-parti üdülőterületen (22,2%) a legmagasabb, 2,2%-kal pedig 
a külterületen a legalacsonyabb. A központi belterületen hasonlóan oszlik meg a lakónépesség 
iskolai végzettség szerint aránya, mint ez az arány teljes Tiszakécske esetében. Kerekdomb 
városrész esetében egy tizedes jegy eltérés látható a legfeljebb általános iskolai végzettségű és 
felsőfokú végzettségűek arányában.  

 

4. ábra: A munkanélküliek, tartós munkanélküliek és gazdaságilag nem aktívak megoszlása 
városrészenként 

 

            Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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Az alábbi diagram jól ábrázolja Tiszakécskén a munkanélküliek, tartós munkanélküliek és 
gazdaságilag nem aktív korúak megoszlását. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
Tisza-parti üdülőterületen a legmagasabb, 70,3%. Az ő arányuk a központi belterületen a 
legalacsonyabb, 56,9%. A munkanélküliek aránya a külterületen (18,9 %) a legmagasabb, 
azonban arányuk a Tisza-parti üdülőterületen (4,5%) a legalacsonyabb. Tartós munkanélküli a 
Tisza-parti üdülőterületen egyáltalán nem él, arányuk a külterületen (13,7%) a legmagasabb.  

3. táblázat: Városrészek funkciói 
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3 Középtávú célok és azok összefüggései 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) a település méretének, 
sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének, a korábbi tervek, a 
településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a területfejlesztési koncepciók és 
programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével került kidolgozásra. 

Az ITS célrendszerének kidolgozása során mind a külső, mind pedig a belső összefüggések 
hangsúlyosak. A belső összefüggések tekintetében fontos, hogy a célok logikai összefüggései, 
a helyzetértékelésben beazonosított problémákra adjanak megoldást, a stratégia megvalósítható 
legyen, valamint olyan tevékenységeket tervezzünk, amelyek a célok megvalósítását hivatottak 
elérni. A külső összefüggések tekintetében a stratégia illeszkedik az Európai Uniós fejlesztési 
stratégiákhoz, programokhoz, a hazai településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákhoz, 
az önkormányzat gazdasági programjához, a települési környezetvédelmi programhoz és más 
környezetvédelmi tervekhez, a területfejlesztési tervdokumentumokhoz. 

A 2014-2020-as Európai Uniós pénzügyi időszak tekintetében legmeghatározóbb, 
területfejlesztési irányokat, alapelveket lefektető dokumentum az „Európa 2020: Az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”, amelyet az Európai Bizottság 2010-ben 
fogadott el. Az Európa 2020 dokumentumban meghatározott prioritásokat és célkitűzéseket 
figyelembe véve alkotta meg az Európai Parlament és a Tanács az 1303/2013/EU rendeletet, 
mely kijelöli a 2014-2020-as időszak fő tematikus céljait, amelyek megvalósítása fő iránynak 
tekintendő az Európai Unióban. Mivel Magyarország európai uniós tagállam, így minden egyes 
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fejlesztési dokumentumnak illeszkednie kell ehhez a fő dokumentumhoz, mind nemzeti, mind 
megyei szinten. A városi szintű Stratégiai céloknak is összhangban kell, hogy legyenek az uniós 
célokkal annak érdekében, hogy Magyarország teljesíteni tudja vállalásait és Európa a kijelölt 
irányok mentén fejlődjön 

A célok ismerete mellett nagyon fontos, hogy ismerjük azok valódi tartalmát, ehhez nyújtanak 
segítséget az egyes tematikus célokhoz rendelt beruházási prioritások és a célok elérését mérő 
indikátorok. A célok meghatározásánál ezeket is figyelembe vettük annak érdekében, hogy 
lássuk, melyek azok a fejlesztési elképzelések, amelyek ténylegesen és közvetlenül 
hozzájárulnak az uniós célok eléréséhez, és melyek azok, amelyek bár a település 
szempontjából fontos fejlesztési irányok, ugyanakkor az uniós célokhoz nem, vagy csak 
közvetetten járulnak hozzá. 

A stratégiai tervezés további fontos hazai dokumentumai az alábbiak, amelyekkel szintén 
vizsgálni szükséges az összhangot: Partnerségi Megállapodás, Bizottság által elfogadott 2014-
2020-as időszakra vonatkozó Operatív Programok, Megyei Területfejlesztési Koncepció és 
Program. 

Az Önkormányzatok jellemzően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(továbbiakban: TOP) forrásaiból valósíthatják meg fejlesztési elképzeléseiket, melyek alapját 
képezi a Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program, többek között ezért is fontos, hogy a 
települési szintű stratégia összhangban legyen a megyei Programmal. 

Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Koncepciója és Programjában az alábbi célrendszert 
határozta meg: 

 

5. ábra: Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója és Programja 

 

Forrás: Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciója és programja 2014. 
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A Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programjának (egyeztetési változatú) 
céljai: 

 Helyi gazdasági és közlekedési infrastruktúra fejlesztése (ITP1) 

 Kulturális és természeti értékek turisztikai hasznosítása (ITP2) 

 Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása (ITP3) 

 Települési közszolgáltatások fejlesztése (ITP4) 

 Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés (ITP5) 

 Leromlott városi területek rehabilitációja (ITP 6) 

 Bács-Kiskun 2020 megyei foglalkoztatási paktum létrehozása és működtetése (ITP7) 

 Helyi identitás és kohézió erősítése (ITP8) 

 

Tiszakécske helyi célmeghatározásához a kiindulási alapot Tiszakécske 2004-ben készült 
Településfejlesztési koncepciója adja, az abban meghatározott településfejlesztési döntések a 
következők: 

1. Népességmegtartó képesség növelése, demográfiai folyamatok kedvező befolyásolása 

2. A város regionális szerepkörének, térségi pozícióinak erősítése 

3. Lakáskörülmények, lakóterületi fejlesztések 

4. Volt „intézményi” területek sorsa 

5. Vegyes területek 

6. Gazdasági területek 

7. Üdülőterületek 

8. Különleges területek  

9. Közlekedési és közmű területek 

10. Táji-, természeti és zöldfelületi fejlesztés 

11. Mezőgazdasági területeken történő építkezések 

A fenti célrendszer alapjaiban nem változott, azonban részletei, valamint a koncepció tartalma az 
elmúlt 10 év helyi és jogszabályi változásai következtében felülvizsgálatra szorulnak. 

A településen nem készült korábban Integrált Városfejlesztési Stratégia, így a települési 
célrendszert jelenleg szükséges kialakítani. 

3.1 Jövőkép 

A jövőkép pozícionálja a várost a régióban, a tágabb térségben, meghatározza a társadalmi 
gazdasági és épített környezeti domináns folyamatokat és állapotot. (2030-ra elérendő elvárt 
állapotot jelent). A Tiszakécske által alkotott jövőkép: 

 

 

 

Tiszakécske Város Jövőképe 

„Élhető, vonzó, versenyképes, harmonikusan fejlődő, kulturális és környezeti értékeit 
védő turisztikai, sport- és térségközpont.” 
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A város jövőképe azt a célt fogalmazza meg, hogy hosszú távon, 15-20 éves távlatban 
Tiszakécske a járáson belül a többi településsel együttműködve természeti, gazdasági és 
kulturális adottságaira, hagyományaira építve egy vonzó, fenntartható és élhető célpont kíván 
lenni a lakosság és a turisták számára. 

A jövőkép megvalósulása érdekében kitűzött átfogó célok a következők: 

 

 

 

 

A fenti átfogó cél a munkahelyteremtés és foglalkoztatás növelését, ennek érdekében a 
vállalkozói infrastruktúra, üzleti környezet fejlesztését, befektetetés-ösztönzést, a 
turizmusfejlesztést, a munkavállalói mobilitás növelését határozza meg követendő irányként. 
Közvetve minden olyan tevékenység is fejlesztési irányt jelent, amely 
munkahelyteremtő/megtartó hatású. 

 

 

 

A fenti átfogó cél a helyi lakosság mindennapi életére ható tényezők (egészségügy, oktatás, 
szociális terület, közigazgatás, közösségi, kulturális élet, az ezeket biztosító intézmények, 
szakemberek) fejlesztését irányozza elő, kiegészítve az erre közvetetten ható tényezők 
(települési zöldfelületek, közterületek, utak állapota, közlekedés) fejlesztésével is. A társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében kiemelten szükséges kezelni a hátrányos helyzetben 
levők életkörülményeinek javítását, minden erre irányuló intézkedést. 

 

 

A fenti átfogó cél a folyamatosan változó természeti és épített környezet minden értékének 
megőrzését, problémájának megoldását, a lakossági, önkormányzati és vállalkozási 
energiatakarékossági, hulladékcsökkentési tevékenységeket irányozza elő. 

3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

Tiszakécske Város 2015-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű 
tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukban. 

3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok 

A városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célok alapvetően ágazati bontásban kerülnek 
megfogalmazásra. 

 T1 Népességmegtartó képesség javítása az életkörülmények és életkilátások javításával, 
társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése 

 T2 Humán erőforrás fejlesztése és közösségfejlesztés, közigazgatás fejlesztése  

 T3 Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, energiafelhasználás racionalizálása 

 T4 A helyi gazdaság, kiemelten a turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság növelése  

1. Átfogó cél: Versenyképes és innovatív gazdaság: az értékteremtő 
foglalkoztatás és aktivitás növelése 

2. Átfogó cél: Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése 

3. Átfogó cél: A környezettudatosság erősítése, a klímaváltozásra való felkészülés 
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Tiszakécskén a népesség folyamatosan fogy és elöregedő, egyre magasabb az idősek aránya, a 
magas arányban külterületeken élők nehezen jutnak hozzá a helyi szolgáltatásokhoz, a külterületi 
lakosság életkörülményei romlanak, szegregátum területnek tekinthetők. A gyermekek között 
növekvő a HH, HHH, SNI és BTMN gyermekek aránya. A városi bérlakás állomány mennyisége, 
minősége nem elegendő az igények számára. A végső elérendő állapotot az egészséges, minél 
magasabb komfortfokozatú lakásban, minőségi életszínvonalon élő lakosság jelenti, ahol 
mindenki egyenlő módon hozzáfér a szolgáltatásokhoz. Jelen tematikus cél a szegregátum-
mentes várost, a leszakadó hátrányos rétegek felzárkózását is célozza. 

A fenti célok eléréséhez az önkormányzat részéről a bérlakások fejlesztésére, újak építésére, az 
egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésére, a szociális szolgáltatásokban dolgozók 
szakmai képzésére finanszírozási forrás biztosítandó, emellett lakossági egészségtudatosság 
erősítés szükséges. A fenti tematikus cél igazodik a településfejlesztési koncepció 
Népességmegtartó képesség növelése, demográfiai folyamatok kedvező befolyásolása és 
Lakáskörülmények, lakóterületi fejlesztések céljaihoz. 

 

 

Tiszakécske lakossága folyamatosan csökken, a gyermeklétszám növelése, a fiatalok helyben 
tartása, a minőségi közszolgáltatások mindenki által elérhetősége alapvető fontosságú a 
település számára. Az alacsony végzettségű munkanélküliek aránya, a gyermekek, fiatalság 
szabadidő eltöltési és egyéb problémái mind a közszolgáltatások, intézmények fejlesztését 
indokolják, amelyek állapota erősen leromlott az utóbbi években és energetikai, illetve 
kapacitásproblémákkal küzdenek. Lényeges feladat a szükséges kapacitások, a minőségi 
közszolgáltatások kialakítása, színvonalának emelése, az intézmények állagának, 
akadálymentesítésének megoldása, a szakemberek továbbképzése. A lakosság képzettségének, 
mentális és fizikai állapotának javítása, a társadalmi felzárkóztatás érdekében megfelelő oktatási 
és sportlehetőségek, közösségi helyek, közösségépítő, szemléletformáló programok kialakítása 
szükséges, különösen a gyermekek, fiatalok számára. Az elérendő állapotot a magasan képzett, 
egészséges, erős identitástudattal rendelkező, környezettudatos lakosság jelenti, akik helyben 
kívánnak maradni és minőségi életet élni. 

A fenti célok eléréséhez az önkormányzat részéről a szolgáltatások fejlesztésére, a 
szolgáltatásokban dolgozók szakmai képzésére finanszírozási forrás biztosítandó, emellett 
lakossági egészségtudatosság erősítés, identitásnövelés szükséges. A fenti tematikus cél 
igazodik a településfejlesztési koncepció Népességmegtartó képesség növelése, demográfiai 
folyamatok kedvező befolyásolása és A város regionális szerepkörének, térségi pozícióinak 
erősítése céljaihoz. 

 

 

 

Tiszakécske gazdag természeti adottságokban (élő és Holt-Tisza, termálvizek, napsütés, 
természetvédelmi területek), értékekben, amelyek védelme rendkívül fontos, azonban ezek a 
lehetőségekhez képest kevésbé hasznosítottak. A települési lakosság foglalkoztatási lehetőségeit 
javíthatná a helyi adottságokra építő turizmus, a helyi intézmények, vállalkozások fenntartási 

T1: Népességmegtartó képesség javítása az életkörülmények és életkilátások 
javításával, társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése 

T2: Humán erőforrás fejlesztése és közösségfejlesztés, közigazgatás fejlesztése 

T3: Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, energiafelhasználás 
racionalizálása 
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költségeit pedig nagymértékben csökkenthetné a megújuló természeti kincsek energetikai 
hasznosítása. A helyi zöldfelületek, rekreációs területek fejlesztése a lakosság egészségi 
állapotának javításához járulna hozzá. 

A város közösségi közlekedési lehetőségei hiányosak, a meglevő közlekedési létesítmények 
állapota pedig erősen leromlott.  Az eddigi ilyen jellegű projektekkel még nem érintett területeken 
jelentős probléma a bel- és csapadékvíz, valamint a központi belterületen kívüli területek 
szennyvízcsatorna-hiánya, amelyeket mindenképp orvosolni szükséges.  

A fenti célok eléréséhez szükséges az önkormányzat és az érintett közútkezelők, Nemzeti Park 
Igazgatóságok érdekeinek összehangolása, a megfelelő területek rendelkezésre állása, a 
közfoglalkoztatási lehetőségek cél érdekében történő kihasználása, valamint a települési 
szemléletmód-formálás, a környezettudatos, energiatudatos gondolkodásmód elterjesztése. 

A fenti tematikus cél igazodik a településfejlesztési koncepció Közlekedési és közmű területek és 
Táji-, természeti és zöldfelületi fejlesztés céljaihoz. 

 

 

Mivel Tiszakécske népessége csökkentő tendenciát mutat, alapvető fontosságú a helyi fiatalok 
elvándorlásának megakadályozása, amelynek egyik módja a megfelelő munkalehetőségek 
biztosítása. Noha a munkanélküliség helyzete javult a városban, továbbra is az egyik 
leglényegesebb feladat a városban a foglalkoztatás ösztönzése, ennek érdekében a 
vállalkozások településre vonzása, alakításuk ösztönzése is. Ezt segíti elő a helyi ipar, 
mezőgazdaság fejlesztése, a turizmusfejlesztés is, a vállalkozások technológiai fejlesztése, az 
idegenforgalom növekedése több bevételt, új munkahelyeket jelent. 

A fenti cél eléréséhez szükséges, hogy az önkormányzat vonzó befektetési lehetőségeket, 
kedvezményeket, megfelelő területet biztosítson az érdeklődő vállalkozásoknak, megfelelő 
városmarketing tevékenységet végezzen, valamint lehetőségei szerint javítsa a település 
közlekedési infrastruktúráját. Alapvető fontosságú a turisztikai attrakciók kialakítása, a meglévők 
fejlesztése, a turisztikai háttérlétesítmények kialakítása. 

A fenti tematikus cél igazodik a településfejlesztési koncepció A város regionális szerepkörének, 
térségi pozícióinak  erősítése, Gazdasági területek, Üdülőterületek, Különleges területek, 
Mezőgazdasági területeken történő építkezés céljaihoz. 

3.2.2  Városrészi szintű területi célok 

A középtávú területi célok a Megalapozó vizsgálat részletes városi és városrészi szintű 
helyzetfeltárása és helyzetelemzése alapján kerülnek megfogalmazásra.  

A városrészi célok meghatározásának alapelvei:  

 A városrészi célok kifejezetten az adott városrészre jellemző problémák megoldását 
célozzák. 

 A város egészére vonatkozó általánosabb problémák nem specifikusan városrészi, hanem 
városi célként kerülnek megfogalmazásra. 

 

KÖZPONTI BELTERÜLET 

 V1 Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 V2 Turisztikai potenciál fejlesztése 

T4: A helyi gazdaság, kiemelten a turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság növelése 
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 V3 Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság 

 V4 Közintézmények fejlesztése, minőségi szolgáltatások kialakítása 

 V5 Vállalkozások versenyképességének javítása 

 

 
 

Tiszakécskén a települési utak és járdák állapota leromlott, különösen a Központi belterületen, 
ahol a legnagyobb a forgalmi terhelés, az átmenő forgalom. A jelentős helyi kerékpárforgalom 
ellenére kevés a kerékpárút. A városban nem elegendő a parkolók száma sem. A vasútállomás 
állapota javításra szorul. A közművek tekintetében jelentős probléma a bel- és csapadékvíz 
elvezetése a városban a korábbi projektekkel még nem érintett területeken. Ezeket a 
problémákat szándékozza orvosolni a fenti cél a funkciók megerősítésével és bővítésével.  

 

 

A városban a turisztikai lehetőségek (termálvíz/gyógyvíz jelenléte, természeti környezet stb.) nem 
kellően kihasználtak, az attrakciók száma kevés, a kiegészítő létesítmények hiányosak, nincs 
turisztikai információs központ.  A sportélet nagy hagyományokkal bír, ugyanakkor a 
sportlétesítmények hiányosak, a meglevők állapota leromlott, hiányzik egy tanuszoda is. A 
problémák az élő és Holt-Tisza, a sportlétesítmények jelenléte miatt az önkormányzatot illetően 
túlnyomórészt ezt a városrészt érintik. Cél, hogy a városban a funkciók erősítésével növekedjen a 
látogatók száma, közvetve a foglalkoztatottság. 

 

 

 

A Központi belterületen a városi zöldfelületek jelenleg még nem szerveződtek egységes 
rendszerré, bár az utóbbi években javult a közparkok felszereltsége, kiépítettsége, nőtt használati 
értékük. A Holt-Tisza belterületet érintő szakaszai rehabilitációra szorulnak. Az önkormányzati 
intézmények fenntartási költségei magasak. A tervezett fejlesztésekkel a környezet védelme 
mellett leginkább a megújuló energia felhasználás arányát tervezik növelni az önkormányzati 
intézményekben. A kialakítandó eredmények fenntartásához szükséges a lakossági 
szemléletformálás is a környezettudatosság terén. 

 

 

 

Tiszakécske térségi szerepet is betöltő Járóbeteg Szakrendelője a Központi belterületen 
található. Jelenlegi állapota részben fejlesztésre szorul (pl. lift). A helyi közigazgatási, oktatási-
nevelési, szociális, kulturális intézmények ebben a városrészben koncentrálódnak, 
kapacitásproblémákkal és magas fenntartási költségekkel küzdenek. A helyi leromlott 
sportlétesítmények egy része is ebben a városrészben található, ezek felújítása, valamint új 
sportlétesítmények (pl. tanuszoda) kialakítása a fiatalság számára nagyon fontos. A Központi 
belterület intézményeibe járnak növekvő arányban a hátrányos helyzetű és SNI gyermekek is. A 
cél megvalósulása esetén a helyi lakosság egészségi állapota nem romlana, javulhatna, és 
hasznos szabadidő-töltésre nyílna lehetőség. Az alacsony képzettségű munkaerő arányának és a 

V1: Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 

V2: Turisztikai potenciál fejlesztése  

 

V3: Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság 

 

V4: Közintézmények fejlesztése, minőségi szolgáltatások kialakítása, közösségi élet 
élénkítése 

ee 
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HH, HHH, SNI és BTMN gyermekek arányának csökkentése érdekében a szociális és oktatási 
intézmények működési és kapacitásproblémáinak megoldása, az intézményfejlesztés és az ott 
dolgozók számára szakmai továbbképzés a leglényegesebb teendő, kiegészítve a felzárkóztató 
és szakmai felnőttképzési lehetőségekkel. Tiszakécske kulturális és közösségi élete leginkább a 
ebben a városrészben koncentrálódik az itt lévő kulturális és közösségi tereknek köszönhetően. 
A lakosság helyi identitástudatának, hagyományőrzésének, egészségtudatosságának, környezet 
– és energiatudatos gondolkodásmódjának erősítése szükséges, amely a tudatosságformáló, 
közösségépítő programokon keresztül történik, egyben hasznos szabadidő-eltöltési lehetőséget 
is nyújtva (különös tekintettel a gyermekek, fiatalok számára). A célállapotot tehát egy jól 
működő, magas színvonalú közszolgáltatásokat nyújtó intézményrendszeren keresztül a 
magasabb képzettségű, egészséges, minőségi életet élő lakosság jelenti, a megvalósítás 
feltétele a források rendelkezésre állása mellett a fenntartók közötti jó együttműködés, és az ezt 
elősegítő jogszabályi környezet. 

 

 

 

Tiszakécskén a leendő ipari park területe, valamint a vállalkozások többsége ebben a 
városrészben található. A fejlesztési cél ebben az esetben a vállalkozói környezet fejlesztését 
jelenti, célállapot a maximális kihasználtság a betelepült vállalkozások számának növekedésével. 
Ehhez szükséges az ipari park belső infrastruktúrájának kialakítása, a hozzá vezető út és 
közvilágítás kialakításával együtt, amelynek feltétele a megfelelő pályázati források 
rendelkezésre állása. 

 

TISZA-PARTI ÜDÜLŐTERÜLET 

 V1 Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 V2 Turisztikai potenciál fejlesztése 

 V3 Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság  

 V4 Kulturális és közösségi élet, sportlehetőségek fejlesztése 

 V5 Vállalkozások versenyképességének javítása 

 

 

 
Ebben a városrészben nincs kiépítve a szennyvízcsatorna-hálózat a terület üdülő jellege miatt, 
valamint itt is gondot jelent a települési belvíz- és csapadékvíz-elvezetés. A települési utak és 
járdák állapota itt is leromlott. A jelentős helyi kerékpárforgalom ellenére kevés a kerékpárút. A 
terület megközelíthetősége nem minden esetben megfelelően megoldott a közösségi közlekedési 
lehetőségekkel. A termálfürdő előtt a parkolás sem rendezett teljes mértékben. Ezeket a 
problémákat szándékozza orvosolni a fenti cél a funkciók megerősítésével és bővítésével.  

  

V5: Vállalkozások versenyképességének javítása 

 

V1: Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
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A települési turizmus legjelentősebb része az ebben a városrészben található gyógy- és 
termálfürdőre, szabad strandra épül, amelyek további kihasználható turisztikai lehetőségeket 
rejtenek. A funkció megerősítését célozzuk, valamint új turisztikai attrakciók, kiszolgáló 
létesítmények kialakítását. 

 

 

A turizmushoz kapcsolódóan a Tisza-part zöldfelületi szempontú fejlesztése is alapvető a város 
számára, a Tisza-part két oldalán található a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, amely ökológiai 
folyosó szerepet tölt be. A városrészben hasznosított termálvíz a környezetvédelmi, 
energiahatékonysági további fejlesztések kiváló alapjául szolgál. Cél a meglevő funkciók 
megerősítése, esetleg a termálvízre épülő új lehetőségek kialakítása. 

 

 

A városrészben kevés a közösségi helyként funkcionáló épület, viszont turisztikai célú 
létesítmények jelen vannak. Ezekre építve kulturális és közösségi programok, sportolási 
lehetőségek szervezhetők, amelyek a helyi közösségi élet színesítésén túl turisztikai célt is 
szolgálnak. Ebben az esetben tehát a funkciók megerősítése tervezett. 

 

 

 

A turisztikai attrakcióknak köszönhetően ebben a városrészben sok, főként idegenforgalmi jellegű 
kiskereskedelmi és szolgáltató mikro- és kisvállalkozás működik, főként idényjelleggel, itt 
található a város egyetlen négycsillagos szállodája is. Működésük támogatása érdekében fontos 
a turisztikai szezon hosszabbítása, új attrakciók, valamint az infrastruktúra javítása, tehát a 
funkció erősítése. 

KEREKDOMB 

 V1 Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 V2 Turisztikai potenciál fejlesztése 

 V3 Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság  

 

 

 
Ebben a városrészben nincs kiépítve a szennyvízcsatorna-hálózat a terület üdülő jellege miatt, 
valamint itt is gondot jelent a települési belvíz- és csapadékvíz-elvezetés. A települési utak és 
járdák hiányosak, állapotuk itt is leromlott. A jelentős helyi kerékpárforgalom ellenére kevés a 
települési kerékpárút, itt is hiányzik. A vasútállomás állapota fejlesztésre szorul. Ezeket a 
problémákat szándékozza orvosolni a fenti cél a funkciók megerősítésével és bővítésével.  

 

V2: Turisztikai potenciál fejlesztése 

 

V3: Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság 

 

V4: Kulturális és közösségi élet, sportlehetőségek fejlesztése 

 

V5: Vállalkozások versenyképességének javítása 

 

V1: Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
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A települési turizmus jelentős része az ebben a városrészben található termálfürdőre, a 
kapcsolódó szálláshelyekre épül, amely további kihasználható turisztikai lehetőségeket rejt, 
javítva ezzel a munkanélküliségi arányt. Erre építve kulturális és közösségi programok, sportolási 
lehetőségek szervezhetők, amelyek a turizmus erősítése mellett a helyi közösségi élet 
színesítését is jelentik. A funkció megerősítését célozzuk. 

 

 

Kerekdombon hiányoznak a zöldfelületek, parkok, a funkció kialakítása szükséges. 

 

TISZABÖG 

 V1 Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 V2 Turisztikai potenciál fejlesztése 

 V3 Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság  

 V4 Kulturális és közösségi élet, sportlehetőségek fejlesztése 

 V5 Vállalkozások versenyképességének javítása 

 

 

 
Ebben a városrészben nincs kiépítve a szennyvízcsatorna-hálózat, valamint itt is gondot jelent a 
települési belvíz- és csapadékvíz-elvezetés. Ebben a városrészben nagy az átmenő forgalom a 
Szolnokra vezető út következtében. A települési utak és járdák hiányosak, állapotuk itt is 
leromlott. A jelentős helyi kerékpárforgalom következtében a meglevő kerékpárutak állapota 
szintén leromlott, felújításuk indokolt. A vasútállomás állapota fejlesztésre szorul. Itt található a 
rév átkelési lehetőség. Ezeket a problémákat szándékozza orvosolni a fenti cél a funkciók 
megerősítésével és bővítésével.  

 

 

Tiszabögön található a régészeti szempontból jelentős Kincsem-part, valamint egy szálláshely és 
rendezvényház, amelyek a turizmus szempontjából lényegesek, ugyanakkor a kiszolgáló 
létesítmények hiányosak. További fejlesztésükkel a funkció megerősíthető. 

 

 

Tiszabögön mezőgazdasági területek találhatók, kevés a városrészi zöldfelület, park, csupán egy 
játszótér (és labdarúgópályák) találhatók itt. A funkció megerősítése szükséges. 

  

V2: Turisztikai potenciál fejlesztése 

V3: Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság 

 

V1: Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 

V2: Turisztikai potenciál fejlesztése 

V3: Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság 
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Tiszabögön magas az idős lakosság aránya. A városrészben van néhány közösségi tér (az 
iskolánál, illetve a Gazdakör), ugyanakkor ezek állapota leromlott, a célnak kevésbé felel meg. 
Sportolási lehetőséget a labdarúgópálya nyújt a városrészben élőknek. A funkciók megerősítése 
szükséges. 

 

 

Tiszabögön mezőgazdasági, ipari területek találhatók, a városrész jó megközelíthetőséggel és 
turisztikai létesítményekkel is rendelkezik. Az ezekre épülő vállalkozások versenyképessége 
javítható, a meglevő funkciók erősítése a cél. 

 

A középtávú célok elérését mérő indikátorokat és becsült célértéküket a 8.5.1 fejezet tartalmazza. 

3.3 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések 

bemutatása 

A város középtávú tematikus céljai a városrészi célkitűzések egy vagy több városrészben történő 
megvalósításával érhetők el. A területi célok és tematikus célok együttes megvalósítása segíti elő 
a településfejlesztési koncepcióban felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.  

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi célok közötti 
összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét. 

 
6. ábra: Tiszakécske városfejlesztési célrendszere 2014-2020-ig   

V4: Kulturális és közösségi élet, sportlehetőségek fejlesztése 

 

V5: Vállalkozások versenyképességének javítása 

 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 40 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az életminőség javítása, a 
társadalmi különbségek 

csökkentése 

A környezettudatosság 
erősítése, a klímaváltozásra 

való felkészülés 

Versenyképes és innovatív 
gazdaság: az értékteremtő 
foglalkoztatás és aktivitás 

növelése 

Fenntartható, élhető, minőségi 
környezet kialakítása, 
energiafelhasználás 

racionalizálása 

A helyi gazdaság, kiemelten 
a turizmus fejlesztése, 

foglalkoztatottság növelése 

Humán erőforrás fejlesztése és 
közösségfejlesztés, 

közigazgatás fejlesztése 

Népességmegtartó képesség 
javítása az életkörülmények és 

életkilátások javításával, 
társadalmi egyenlőtlenségek 

megszüntetése 
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Élhető, vonzó, versenyképes, harmonikusan fejlődő, kulturális és környezeti értékeit 
védő turisztikai, sport- és térségközpont 
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4. táblázat: A Városrészek és tematikus célok összefüggése 
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KÖZPONTI BELTERÜLET     

V1. Közművek és 
közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése 

    

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 

    

V3 Természeti és 
zöldfelületi fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

    

V4 Közintézmények 
fejlesztése, minőségi 
szolgáltatások kialakítása, 
közösségi élet élénkítése 

    

V5 Vállalkozások 
versenyképességének 
javítása 

    

TISZA-PARTI  

ÜDÜLŐTERÜLET 

    

V1. Közművek és 
közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése 

    

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 

    

V3 Természeti és 
zöldfelületi fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

    

V4 Kulturális és közösségi 
élet, sportlehetőségek 
fejlesztése 

    

V5 Vállalkozások 
versenyképességének 
javítása 

    

KEREKDOMB     

V1. Közművek és 
közlekedési 
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infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 

    

V3 Természeti és 
zöldfelületi fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

    

TISZABÖG     

V1. Közművek és 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése 

    

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 

    

V3 Természeti és 
zöldfelületi fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

    

V4 Kulturális és közösségi 
élet, sportlehetőségek 
fejlesztése 

    

V5 Vállalkozások 
versenyképességének 
javítása 

    

 Erős koherencia 

 Közepes koherencia 

 Gyenge koherencia 
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4 A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás 

indoklása 

Tiszakécskén három akcióterület határozható meg: 

 Tisza-parti akcióterület 

 Városközpont akcióterület 

 Holt-Tisza akcióterület. 

Az akcióterületeket szemlélteti a következő térkép: 

4. térkép: Akcióterületi lehatárolás a város egészére 

 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

 

1. TISZA-PARTI AKCIÓTERÜLET 

 A Tisza-parti akcióterület részben természetvédelem alatt álló, alapvetően rekreációs célokat 
szolgáló, turisztikai jellegű akcióterület, amely területében nem azonos a Tisza-parti üdülőterület 
városrésszel. Az akcióterületi tervezett fejlesztéseknél figyelemmel kell lenni a természetvédelmi 
szempontokra is, mivel az akcióterület a természetvédelem alatt álló Közép-tiszai Tájvédelmi 
Körzettel (a Tisza hullámtere) részben átfedésben van (a gáton túli rész már védett). A készülő 
településrendezési eszköz szerint a hullámtér, valamint a nagyvízi meder beépítésre nem szánt 
különleges terület.  
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A Tisza-parti akcióterület lehatárolás alapja, hogy a település egyik húzóágazata a turizmus, és 
ennek legjelentősebb attrakciói, kapcsolódó létesítményei jórészt a viszonylag jól 
körülhatárolható Tisza-part területén találhatók. Itt található a turisztikai húzóerőt betöltő Tisza-
parti Gyógy- és Termálfürdő, a négycsillagos Barack Hotel & Spa, a városi tiszai szabad strand, 
itt koncentrálódnak a kiskereskedelmi, vendéglátóipari egységek, szolgáltatások, szálláshelyek, 
üdülők. A terület természeti adottságai, a termálvíz/gyógyvíz, a Tisza, a túlparton a Közép-Tiszai 
Tájvédelmi Körzet rendkívül jók, azonban ezek kihasználtsága még nem megfelelő, további 
fejlesztések szükségesek mind az attrakciófejlesztés, mind a kiszolgáló létesítmények kialakítása 
(pl. horgászturizmus) és a megközelíthetőség terén.  

A Tisza-parton helyezkednek el a város legjelentősebb zöldfelületei, közösségi és sportolásra 
alkalmas területei (pl. Miskó István sétány, Szabadidőpark, a Sportcentrum stb.), amelyek remek 
lehetőséget nyújtanak a pihenésre, kikapcsolódásra. Mivel a közösségi terek, sportlétesítmények 
állapota, mennyisége nem felel meg az igényeknek, ezek minőségi és mennyiségi fejlesztése 
szükséges (pl. Sportcentrum fejlesztés, „Művészetek háza” kialakítása stb.), erősítve ezzel a 
helyi közösségi mellett a turisztikai célú hasznosíthatóságot is. 

Az akcióterület határai: 

Wesselényi u.– Liget u. –Szabolcska M. u. – Strand u. – Gerle u. – Pinty u. –  Bagoly u. - 09 hrsz. 
út -  Tisza folyó  – Peitsik-ér   

 

5. térkép: 1-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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2. VÁROSKÖZPONTI AKCIÓTERÜLET 

A Városközponti akcióterület közszolgáltatási jellegű akcióterület. Itt koncentrálódnak a városi 
közigazgatási, egészségügyi, oktatási-nevelési, kulturális, közösségi szolgáltatások, amelyek a 
lehatárolás alapját képezik. 

Az akcióterület határai: 

Vízhányó J. u. – Szolnoki út – Rákóczi út páratlan oldala – Móricz Zs. u – Szabolcska M. u. páros 
oldala – Tompa u.- Tiszasor -  Vásár u.- Fő u. – József A. u. .- Béke u. –Sárköz u.  

 

6. térkép: 2-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

 

3. HOLT-TISZA AKCIÓTERÜLET  

A Holt-Tisza akcióterület rekreációs célokat szolgáló, turisztikai jellegű akcióterület. Itt a 
lehatárolás alapja szintén a természeti adottság, az erre épülő turisztikai, rekreációs terület jól 
körülhatárolhatósága. Itt található a Sétakert is, a város jelentős zöldfelülete, amely közösségi 
térként is tovább hasznosítható a jövőben. A Holt-Tisza part turisztikai, közösségi lehetőségei 
sem kellően kihasználtak, a közösségi terek, attrakciók kialakítása fontos célkitűzés a jövőben. 

Az akcióterület határai: 

Fő u.- Vásár u. - Tiszasor - Tompa M. u. - Árpád u.- Szabolcska M. u. - Tisza folyó - Vigyázó út - 
Oláhházi dűlő     
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7. térkép: 3-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó 

fejlesztések összefoglaló bemutatása 

A Belügyminisztérium által készített útmutató szerint az akcióterületi projektek térben koncentrált 
és egymással összehangolt projektek. „Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen 
végbemenő fejlesztések 

 egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 
megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését 

 az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, 

 volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő 
az akcióterületen.” 
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TISZA-PARTI AKCIÓTERÜLET 

Projekt neve: 

Csónakkikötő létesítése a Tiszán 

Tartalma: 

A tiszakécskei szabad strand a vízitúrázók kedvelt pihenőhelye. Sajnos a városban nincs a 
motoros vízi járművek ideiglenes és tartós tárolására alkalmas kikötőhely, ezért szeretne 
Tiszakécske Város Önkormányzata a motoros vízi járműveket használók részére kikötőhelyet 
biztosítani Tiszakécskén.  

Helyszíne: Tisza folyó 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2018. I. félév- 2018 II. félév 

Költségbecslés: 30.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Sportcentrum építési projekt  

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 
 

Projekt neve: 

Városnéző kisvonat beszerzése 

Tartalma: 

Tiszakécskén korábban látványosság volt egy kötött pályás kisvasút. Ennek elöregedése miatt 
az Önkormányzat vett egy használt „házilagos kialakítású” gumikerekes kisvonatot. e 
tevékenységre igény mutatkozik, ezért az Önkormányzat be kíván szerezni egy új, minőségi 
városnéző gumikerekes kisvonatot a turisztikai attrakcióként, illetve a nyári idegenforgalmi 
szezonban „helyi tömegközlekedésként” alkalmazásra. 

Helyszíne: Fő u. 32. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév 

Költségbecslés: 60.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

"Művészetek Háza" közösségi tér építése 

Tartalma: 

A Művészete Háza közösségi térként lehetőséget biztosít egyesületek, civil szervezetek, 
közösségi célú összejöveteleinek megtartásra. Egy olyan közösségi tér kialakítása, amely 
egyrészt állandó és ideiglenes kiállításoknak biztosítana helyet, színházterme nagyobb létszámú 
kulturális események színhelye lenne. Az épület helyiségeiben lehetőség van továbbá szakköri, 
művészeti tevékenységek folyatatására is. A nagyterembe koncertek, kisebb színházi előadások 
előadására is sor kerülhet. A földszinti előtér alkalmas kiállítások, rendezvények, fogadások 
megtartására. Az épület kialakítása során törekedtünk a megfelelő használhatóság 
megvalósítására (a rendelkezésre álló terek mérete a kicsitől a nagyig változik), valamint az 
épület költségeinek minimalizálására, így a fenntartható üzemeltetésre is. E funkciói 
biztosításával az épület fontos részévé válhat a tiszakécskei közösségi életnek. A Tisza-parti 
kerékpárút mellett megépülő házban a kerékpárosok részére is lesz hely biztosítva.  

Helyszíne: Wesselényi u. 4. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. II. félév- 2019. II. félév 

Költségbecslés: 350.000.000 Ft 
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Projekt neve: 

Tisza-part komplex turisztikai fejlesztése (ez kulcs projekt is) 

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

Projekt neve: 

Szabadtéri színpad építése 

Tartalma: 

Egy állandó, zenepavilonként is használható szabadtéri színpad létrehozása komolyabbá, 
élvezhetővé tenne minden szabadtéri rendezvényt, rangot adna a város szabadtéri kulturális 
eseményeinek. 

Helyszíne: Sportliget (Sport centrum) 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 80.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Sportrendezvények családok, gyermekek számára 

Tartalma: 

A projekt fő célja, hogy a településen minden korosztály, (kiemelten a hátrányos helyzetű 
gyermekek) is megfelelő sportolási lehetőséget találjon magának, amelyhez az eszközök, 
szakemberek is rendelkezésre állnak. A projekt gyermek sportversenyek, szülő-gyermek 
sportversenyek, számukra egyéb sportesemények szervezését, ezek feltételeinek biztosítását 
tartalmazza. 

Helyszíne: Sportliget 

Projektgazda: ESZI 

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév 

Költségbecslés: 2.000.000,-Ft 

 
 

Projekt neve: 

Lapátos vízi erőmű létesítése 

Tartalma: 

Tiszakécske Város Önkormányzata igen fontosnak tartja költségeinek csökkentése, illetve 
bevételeinek növelése érdekében az alternatív energiaforrások hasznosítását. Ennek keretében 
a Tiszakécske határain folyó Tisza energiájának hasznosítására lapátos vízierőmű építését 
tervezi. 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 környezetünket óvjuk a káros 
hatásoktól, hanem az önkormányzat bevételre is szert tehet az erőmű működtetésével. 

Helyszíne: Tisza folyó 

Projektgazda: Önkormányzat 

Tervezett ütemezés: 2019. I.félév- 2020. II. félév 

Költségbecslés: 200.000.000 Ft 
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Projekt neve: 

100 szobás szálloda fejlesztése 

Tartalma: 

Tiszakécske városában fontos húzóágazat az idegenforgalom. Természeti és tárgyi adottságai 
is kedveznek ennek. A várost a vizek városának nevezhetjük, mivel Élő-Tisza, Holt-Tisza, 2 
gyógyvizes termálfürdő található a városban. A Tisza-parti Termálfürdő éves látogatottsága 
meghaladja a 100000 főt. A település 2 üdülőterületén több mint 1500 üdülőingatlan található. 
Az Élő-Tiszán az önkormányzat szabad strandot üzemeltet, amelynek látogatói a nyári meleg 
napokon több ezren vannak. A turisztikai létesítmények közül a minőségi turizmus 
biztosításához hiányzik a szállodai kapacitás, mivel néhány panzión, illetve üdülő apartmanos 
ingatlanon kívül nincs magas színvonatú turisztikai szálláshely. ennek biztosítása érdekében 
kíván az Önkormányzat 100 szobás szállodát létesíteni a településen. 

Helyszíne: Sportliget 

Projektgazda: Önkormányzat 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév – 2018. II. félév  

Költségbecslés: 100.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Gokart pálya, fitness terem, squash terem 

Tartalma: 

Az üdülőterületen található Vadász utca 2. szám alatt, jelenleg évek óta egy kihasználatlan 
raktárépület található. A projekt keretében az épületben fitness terem, squash terem és gokart 
pálya (lábbal hajtható gokartok részére) kerülne kialakításra sportolni, kikapcsolódni vágyók 
részére újabb turisztikai attrakciót jelentve a városturisztikai kínálatában. 

Helyszíne: Vadász u. 2. 

Projektgazda: TEMPEL Kft. 

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév – 2018. I. félév 

Költségbecslés: 120.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Móka Park, Virgonc Sziget a Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdőben 

Tartalma: 

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő területén a 6-tizenéves korosztály részére aktív játék 
lehetőségek, vízi attrakciók melletti kikapcsolódási szolgáltatások, különleges csúszda, játékok, 
kalandra hívó eszközök fejlesztése. Emellett a felnőtt korosztály egészségét szolgáló Témapark 
kialakítása.  

Helyszíne: Tisza-parti üdülőterület Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdő  

Projektgazda: Szabó Istvánné egyéni vállalkozó  

Tervezett ütemezés: 2019. I. félév – 2019. II. félév 

Költségbecslés: 300.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Központi konyhaépület felújítás, átalakítás a Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdőben 

Tartalma: 

Zárt étterem kialakítása és az önkiszolgáló étterem, és az ehhez tartozó tetőszerkezet teljes 
felújítása, korszerűsítése.  Az étterem felett megépülő helyiség kihasználására egyéb 
szabadidős szolgáltatások kialakítása minden korosztály számára. Többek között konditerem, 
tornaterem és egyéb divatossá vált sportok részére létrehozott terem kialakítása. Emellett 
további szórakozási lehetőségek megteremtése. 

Helyszíne: Tisza-parti üdülőterület Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdő 
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Projektgazda: Szabó Istvánné egyéni vállalkozó  

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév – 2016. II. félév 

Költségbecslés: 500.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Termálpark kialakítása a Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdőben 

Tartalma: 

Központi medence épület kibővítése egy fedett termálmedence, vízi gyógytorna medence, 
súlyfürdő kialakítása. A meglévő gyógymedence részleges befedése az uszodatető felújításával 
egybekötve. A termálmedence összekapcsolása a meglévő gyógymedencével úgy, hogy a 
medencéből a vendégnek lehetősége nyílik kiúszni a szabad térbe. A fejlesztés a főbejárat 
átalakítását is szükségessé teszi, mely az öltözők korszerűsítését eredményezi. A főbejárat 
megemelése egy emelettel, illetve tusolók kialakítása ezen a szinten. Gyógyászati 
szolgáltatások fejlesztése 

Helyszíne: Tisza-parti üdülőterület Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdő 

Projektgazda: Szabó Istvánné egyéni vállalkozó 

Tervezett ütemezés: 2018. I. félév – 2018. II. félév 

Költségbecslés: 500.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

A Gyógy- és Élményfürdő energetikai korszerűsítése, fejlesztése 

Tartalma: 

A Gyógy- és Élményfürdő energetikai korszerűsítése, fejlesztése 

Helyszíne: Tisza-parti üdülőterület Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdő 

Projektgazda: Szabó Istvánné egyéni vállalkozó 

Tervezett ütemezés: 2017 I. félév – 2017. II. félév 

Költségbecslés: 200.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Gyógyhelyhez kapcsolódó turisztikai fejlesztések 

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLET 

Projekt neve: 

Tiszakécske és térsége Alapszintű Járóbeteg Szakrendelő fejlesztése 

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

Projekt neve: 

Gimnázium épületének felújítása 

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

Projekt neve: 

Általános Iskola felső tagozatos épületének és tornatermének felújítása 

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 
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Projekt neve: 

Általános Iskola alsó tagozatos épületének felújítása ebédlővel együtt 

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

Projekt neve: 

ESZI Vörösmarty utcai napközi ellátást biztosító intézményi épület korszerűsítése, 
akadálymentesítése 

Tartalma A napközi ellátást biztosító épületrész külső-belső felújítása, fűtéskorszerűítése, az 
épületben lévő konyha felújítása, eszközök beszerzése és az épület akadálymentesítése. 

Az épület energetikai korszerűsítése, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, valamint 
fűtéskorszerűsítés, napelemek beépítésével.  

Helyszíne: Vörösmarty u. 11. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév – 217. I. félév 

Költségbecslés: 50.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Bölcsőde bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése 

Tartalma: 

A bölcsőde épülete teljes körű külső és belső felújításra kerül, melynek során egy jelenleg 
használaton kívüli terem felújításával a Bölcsődei férőhelyek is bővülnek. A felújítás során a 
Bölcsőde energiaracionalizálása (hőszigetelés, fűtés, napelem) is megtörténik.  

Helyszíne: Kossuth L. u. 59. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2016. II. félév 

Költségbecslés: 60.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Béke úti óvoda felújítása, energiaracionalizálás 

Tartalma: 

Az óvoda belső felújítása megtörtént. A felújítás során a külső homlokzat hőszigetelése, a 
tetőszerkezet és héjazat teljes körű felújítása történik meg. Megújításra kerül a fűtésrendszer, és 
napelemek is üzembe lesznek helyezve, biztosítva a szükséges energia egy részét.  

Helyszíne: Béke u. 147. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2016. II. félév 

Költségbecslés: 45.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Termálfűtés kiépítése önkormányzati lakásokban és intézményekben új termálkút fúrásával 

Tartalma: 

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 csökkennének. Mindemellett az alternatív energia 
felhasználása miatt a környezetszennyezés jelentős mértékben csökken. A termálfűtési 
rendszer bővítéséhez újabb kút fúrása is szükséges.  
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Helyszíne: Szolnoki u. 1, 2-4. Béke u. 134., intézmények 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév- 2018. II. félév 

Költségbecslés: 350.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Arany János Művelődési Központ tetőépítés és belső felújítása 

Tartalma: 

A Művelődési Ház Tiszakécske jelenleg legfontosabb közösségi tere, ahol társadalmi 
események színházi előadások, mozi előadások zajlanak. Az épület több helyiségében a helyi 
egyesületek, civil szerveződések tartják összejöveteleiket. Az épület hőszigetelése, 
homlokzatának felújítása, nyílászáró cseréje jelenleg folyamatban van. A projekt keretében 
alacsony hajlású magastető kerül az épületre és megújul az épület belső tere is, 
légkondicionálással.  

Helyszíne: Béke u. 134. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév- 2018. I. félév 

Költségbecslés: 300.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Tiszakécske Város Hulladék Napok 

Tartalma: 

Tiszakécskén 3 napon (június, augusztus, október) tartandó rendezvény sorozat a helyi civil 
szervezetek részvételével a hulladékokkal kapcsolatos környezettudatos magatartási formák 
ismertetésével  a közösségek összetartozását kívánja erősíteni, egymás megismerésével és a 
közös rendezvény tartásával. 

Helyszíne: Tiszakécske Holt-Tisza-part 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 3.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Szociális otthon bővítése, fejlesztése 

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

Projekt neve: 

Tanyagondnoki szolgálat kialakítása 

Tartalma: 

Tiszakécske külterületen élők száma: 1634 fő, így 2 körzet létrehozására lenne szükség. A 
projekt a szolgálat kialakítás személyi feltételeinek (2 fő „B” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező tanyagondnok, falugondnok okj. végzettséggel) és tárgyi feltételeinek (gépjárművek, 
eszközök) biztosítását tartalmazza. 

Helyszíne: Vörösmarty u. 11. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tervezett ütemezés: 2015. II. félév 

Költségbecslés: 18.000.000 Ft 
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Projekt neve: 

Kiégést megelőző tréning a szociális szférában dolgozók számára 

Tartalma: 

A szociális szféra különböző területein dolgozó szakemberei számára nyújt segítséget, hogy 
ellátási területükön hatékonyabban tudjanak dolgozni. A tréningek mentálhigiénés szakember, 
vagy szupervízor vezetésével zajlanak és lehetőséget nyújtanak a személyes és szakmai 
elakadások feltérképezésére és azok megoldásaira, ez által segítik a segítők önismeretének 
bővülését, a hatékonyabb munkavégzést. A tréningek során nem csak önismeretük, hanem 
kommunikációs képességük, empátiájuk és problémamegoldó képességük is fejlődik.    

Helyszíne: Vörösmarty u. 11. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tervezett ütemezés: 2016.I. félév – 2018. II.félév 

Költségbecslés: 4 alkalom x 1.100.000 Ft 4.400.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Pályázatíró képzés szervezése civil szervezetek számára 

Tartalma. 

A helyi civil szervezetek jelentős szerepet töltenek be a város életében, és lehetőségeik szerint 
ki kívánják használni az adódó forráslehetőségeket a projektek megvalósításához, ugyanakkor a 
pályázatírási képességek fejlesztésre szorulnak, ebben kíván segítséget nyújtani számukra a 
projekt. 

Helyszíne: Arany János Művelődési Központ Béke u. 134. 

Projektgazda: Arany János Művelődési Központ 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév - 2018. I. félév. 

Költségbecslés: 5.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Városközponti bérlakások felújítása, korszerűsítése 

Tartalma: 

A városközpontban található leromlott állapotú önkormányzati bérlakások felújítására kerül sor. 

Helyszíne: Béke u.. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tervezett ütemezés: 2017. I. félévtől – 2018. II. félévig 

Költségbecslés: 250.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Új bérlakások építése 

Tartalma: 

A helyi igények következtében új bérlakások kialakítása tervezett, a Béke utcában 12 lakás, a 
Petőfi S. utcában is 12 lakás építésére kerül sor. 

Helyszíne: Béke u., Petőfi S. u. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév – 2019. II. félév 

Költségbecslés: 260.000.000,-Ft 

 

Projekt neve: 

Eltérő tantervű tagiskola felújítása 

Tartalma:  

A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 54 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Alapfokú Művészeti Iskola Eltérő tantervű tagiskolájában energiatakarékos nyílászárók 
beépítése, homlokzat hőszigetelése, belső burkolatok cseréje, fűtési rendszer felújítása, 
alternatív energiahasznosítás. 

Helyszíne: Szabolcska M. u. 113. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév – 2017. II. félév 

Költségbecslés: 50.000.000,-Ft 

 

Projekt neve: 

A Szakképző iskola bővítése, kerékpártároló építése, tanműhely felújítása. 

Tartalma: 

A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola Szakképző iskolájának bővítése szükséges, kerékpártároló 
kialakításával. A tanműhely felújítása is szükséges a minőségi képzés érdekében. 

Helyszíne: Kossuth L. u. 65. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 50.000.000,-Ft 

 

Projekt neve: 

Kollégium épületének felújítása 

Tartalma: 

A tiszakécskei Móricz Zsigmond Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kollégium épülete 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 külső hőszigetelést kap, nyílászárói 
kicserélésre kerülnek. Az épületre napelemek kerülnek elhelyezésre. A fűtési rendszer, amely 
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. 

Helyszíne: Móricz Zsigmond Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium,     
Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kollégiuma Rákóczi út 56. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata Önkormányzat 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 150.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújítása 

Tartalma: 

Az Alapfokú Művészeti Iskola épületének külső-belső felújítását tartalmazza a projekt, 
részletezve: a régi nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, udvari pince lezárása, a kerítés 
javítása, az épület hátsó falának szigetelése, vakolása, ablakpárkányok berakása (hátulra), a 
terasz fölé tető szerelése a lefagyás miatt, a terasz lépcsőjéhez korlát felszerelése,  fedett 
biciklitároló építése, 4 tanterem festése, ajtók mázolása, hangszigetelése, a parketta csiszolása 
(3 tanterem) elkopott linóleumok cseréje ( 3 terem), a világítás korszerűsítése , belső lépcsőkhöz 
korlát szerelése stb. 

Helyszíne: Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium,     
Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Szabolcska M. u. 113. 
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Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév – 2017. I. félév 

Költségbecslés: 45.000.000,-Ft 

 

Projekt neve: 

Tanoda 

Tartalma: 

A projekt keretében főként a hátrányos helyzetű, általános iskola 7. osztályáig el nem jutott 
gyermekek iskolai felzárkóztatását elősegítő tevékenységként tanulási tréning megvalósítására 
kerül sor egyénileg 10-15 alkalommal.  
Ezek a gyermekek kikerülve az általános iskolából nem tanulnak, nem dolgoznak, de esélyük 
sincs a 8 osztályos iskolai végzettség megszerzésére, mivel a felnőtt képzés csak a 7. osztálytól 
fogadja be a tanulni vágyókat. Vizsgáztatásuk a megyében egy helyen történik (Kiskunhalas), 
ahová nem tudnak eljárni az esti képzésekre. Jó lenne, ha a felkészítésük helyben 
megtörténhetne, és csak vizsgázni kellene Kiskunhalason. 

Helyszíne: Szabolcska M. u. 113. 

Projektgazda: ESZI 

Tervezett ütemezés: 2016 -2020. folyamatos 

Költségbecslés: 15.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Református Kollégium Általános Iskola és Gimnázium szaktantermek létesítése 

Tartalma: 

Az iskola a szaktantermekben hiányt szenved, ezek kialakítása szükséges. 

Helyszíne: Templom tér 3. 

Projektgazda: Tiszakécskei Református Egyházközség 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév – 2017. II. félév 

Költségbecslés:  45.000.000,-Ft 

 

Projekt neve: 

Városi Könyvtár épületének bővítése 

Tartalma: 

A Városi Könyvtár egy volt zsinagógában került elhelyezésre. Az épületszerkezetek elavultak, 
felújításuk szükséges. Tiszakécske lakosságának növekedése miatt a könyvtár nem bírja 
kielégíteni az igényeket, ezért bővítése is szükségesség válik a felújítással egy időben. A 
felújítás során az épület hőszigetelése megtörténik, gépészeti vezetékek cseréjére, valamint a 
padlóburkolatok cseréjére is sor kerül. 

Helyszíne: Kossuth u. 40. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév – 2017. II. félév 

Költségbecslés: 60.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Szolnoki úti Köztemető ravatalozójának építése 

Tartalma: 

Jelenleg a köztemetőben ravatalozásra a temető épülete előtt vas csövekből, műanyag 
hullámlemez fedéssel kialakított nyitott szín szolgál. E ravatalozó nem teszi lehetővé a méltó 
megemlékezést az elhunytakra, ezért ennek helyén fedett egy oldalon nyitott a mai kor 
színvonalának megfelelő esztétikus, a megemlékezésre méltó ravatalozó kerül megépítésre. 

Helyszíne: Szolnoki út 
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Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2015. II. félév – 2016. II. félév 

Költségbecslés: 30.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Akikre büszkék vagyunk c. projekt 

Tartalma: 

Az általános és középiskolás korosztállyal megismertetni a Tiszakécskén élő vagy innen 
elszármazó kiemelkedő tevékenységet végző embereket (pl. kékfestés, mézesbáb, 
festőművész, írók, orvosok stb.)  
A fiatalok számára példaképek lehetnek és egyfajta életpálya modellt is nyújthatnak a 
felnövekvő generáció számára. 

Helyszíne: Művelődési Ház. 

Projektgazda: ESZI 

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév 

Költségbecslés: 1.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Kortássegítő képzés 

Tartalma: 

A mentálhigiénés szakemberek által vezetett tréning során a kortárssegítők mélyebben és 
másképpen értik és ismerik meg önmagukat, környezetüket, saját és mások viselkedését. 
A tréning célja: a kortárssegítők önismeretének mélyítése, melynek következtében empatikus 
képességük is nőhet. Saját kompetenciáik megismerése, mely megvédi őket a kiégéstől. 
Szupervízió biztosítása szintén fontos lenne, hogy egyéni elakadásukat megbeszélhessék egy 
szakemberrel.   

Helyszíne: Művelődési Ház. 

Projektgazda: ESZI 

Tervezett ütemezés: 2016. I félév 

Költségbecslés:2.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Ifjúsági közösségi tér kialakítása (klub) 

Tartalma: 

1. Olyan tér biztosítása a fiatalok számára, ahol „térfórum” keretében az ő bevonásukkal 
és aktív közreműködésükkel szervezhetőek programok, szabadidős tevékenységek.  
2. A közösségi tér lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére (ping-pong, csocsó, 
internet használat stb.) és különböző közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítására 
csoportos formában.   

Helyszíne: Templom tér 14. 

Projektgazda: ESZI 

Tervezett ütemezés: 2016. II.félév 

Költségbecslés: 3.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Nyári szünidei programok gyermekek számára 

Tartalma: 

Kézműves foglalkozások, játszóház, filmklub, kirándulás, sport tevékenységek szervezése és 
megtartása a nyári szünidőben, hogy azok a gyermekek is hasznosan tölthessék a nyári 
szünidőt. Ezzel elkerülhető lenne a csellengés, kevesebb időt töltenének a számítógép előtt, s 
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kevésbé válnának gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények áldozataivá.  
Azok a rászoruló gyermekek, akik a nyári  gyermekétkeztetést eddig amiatt nem vették igénybe, 
mert külterületről a déli időben nincs megfelelő buszjárat, így ők is bekapcsolódhatnának mind a 
szabadidős programokba, mind az étkeztetésbe. 

Helyszíne: Rákóczi u. 58. 

Projektgazda: ESZI 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév 

Költségbecslés:1.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Generációk közötti infokommunikációs tudásátadás 

Tartalma: 

A településen élő idős emberek megtanítása az infokommunikációs eszközök használatára 
fiatalok bevonásával, a Helyi Nyugdíjas klub bevonásával. A projekt fő célja a két korosztály 
közötti kapcsolat erősítése, a generációs szakadék csökkentése. A projekt családi nap 
keretében valósulna meg, ahol megtanítanák az időseket a kommunikációs eszközök 
használatára. 

Helyszíne: Hanusz Béla u. 11. 

Projektgazda: ESZI 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév 

Költségbecslés:300.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Ki mit tud? Tehetségkutatási projekt 

Tartalma: 

Tehetséges fiatalok támogatása. (pl.: szakember, pénz, továbbtanulás segítése, további 
lehetőségek felkutatása. Fontos a hátrányos helyzetben lévő tehetséges gyerekek támogatása.   
Zene, tánc, versmondás stb. 

Helyszíne: Hanusz Béla u. 11. 

Projektgazda: ESZI 

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév 

Költségbecslés:1.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Egészségre nevelő és Szemléletformáló Életmódprogram  

Tartalma: 

A lakossági egészségi állapot javítását, valamint a szemléletformálást célzó életmódprogram a 
következő projekteket tartalmazza: 

1. Depresszió, egészséges lelki élet c. projekt (610.000 Ft) 

2. Egészséges családtervezés c. projekt (12.000 Ft) 

3. Szexuális kultúránk és a nemi betegségek c. projekt (330.000 Ft) 

4. A mozgás jelentősége a senior korban (60.000 Ft) 

5. A víz élettani hatása (12.000 Ft+37.000Ft/fő) 

6. Az antioxidánsok szerepe mindennapjainkban (110.000 Ft) 

7. Babák – Mamák – Apák (340.000 Ft) 

8. Babák – Mamák az egészséges élet követeiként (84.000 Ft) 

9. Minden napi mérgeink és az egészséges táplálkozás (90.000 Ft) 

10. Segítség fűzőt kaptam! Azaz a gerincferdülésről bővebben (100.000 Ft) 
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11. A kábulat ára avagy a drogok bűvöletében (100.000 Ft) 

Helyszíne: Közösségi terek, iskolák, Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdő 

Projektgazda: ESZI 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév-2018. II.félév 

Költségbecslés: 1.874.000 Ft + (37.000Ft/fő 5. projektnél) 

 

Projekt neve: 

Polgármesteri Hivatal bővítése, akadálymentesítése 

Tartalma: 

A Polgármesteri Hivatal több épületben került elhelyezésre. Ezen épületek egy része távol 
helyezkedik egymástól, régi polgárházakból lettek kialakítva, nem felelnek meg a hivatalokkal 
szemben támasztott követelményeknek. A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal 6060 
Tiszakécske, Kőrösi utca 2. szám alatti főépületéhez csatlakozva kerül bővítésre a 
Polgármesteri Hivatal úgy, hogy az megfelelő, modern, energiatakarékos elhelyezési 
lehetőséget nyújtson a hivatal összes dolgozója, minden tevékenysége részére. A bővítmény 
megépültét követően a hivatal udvarán lévő faház, melyben jelenleg a gazdálkodási osztály 
dolgozói végzik munkájukat, elbontásra kerül. A fejlesztéshez szükséges terület rendelkezésre 
áll, mivel a Polgármesteri Hivatal melletti 3 ingatlan tulajdonjogát Tiszakécske Város 
Önkormányzata korábban már megszerezte. 

Helyszíne: Kőrösi u. 2. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2015. II. félév – 2017. II. félév 

Költségbecslés:.77.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Járási Hivatal épületének korszerűsítése, bővítése 

Tartalma: 

Tiszakécske Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal részére a Tiszakécskei Járási Hivatal elhelyezésének lehetőségét. A Járási 
Hivatal épülete annak ellenére, hogy rendszeresen karbantartott, mégsem felel meg a mai kor 
követelményeinek. A nyílászárói részlegesen hőszigetelt nyílászárókra lettek kicserélve. 
Falazata nem hőszigetelt, tetőszerkezete és héjazata elavult. A hivatal alapterülete nem elégíti 
ki a jelenlegi, illetve a várható jövőbeni (pl. Körzeti Földhivatal, stb. létrehozása) igényeket. E 
feltételek megteremtése érdekében Tiszakécske Város Önkormányzata a Járási Hivatalt egy 
emelettel meg kívánja magasítani és új, a szomszédos ingatlanon hamarosan megépülő 
épülethez csatlakozó tetőszerkezettel ellátni. A projekt keretében a meglévő épület energia-
korszerűsítése is megtörténik. 

Helyszíne: Szent Imre tér 1. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2015. II. félév – 2016. II. félév 

Költségbecslés: 85.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Termálkút fúrása 

Tartalma: 

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. Tiszakécske Város Önkormányzata, mivel a termálfűtés igen 
gazdaságos és környezetbarát is, a termálvíz hasznosítását bővíteni szeretné. A jelenlegi kút 
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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 számát 
növeljük, sőt, reményeink szerint az önkormányzati lakások egy részét is termálfűtésre lehet 
átállítani. E beruházás megvalósításával nem csak költségtakarékos fűtési rendszert 
üzemeltethetünk, hanem környezetünket is óvhatjuk a káros hatásoktól. 

Helyszíne: Béke u. 134. 

Projektgazda: Önkormányzat 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév 

Költségbecslés: 140.000.000 Ft 

 

HOLT-TISZA PARTI AKCIÓTERÜLET  

Projekt neve: 

Holt-Tisza part komplex turisztikai fejlesztése  

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

Projekt neve: 

Tiszakécske Város Természet Napok 

Tartalma: 

Tiszakécskén 3 napon (június, augusztus, október) tartandó rendezvény sorozat a helyi civil 
szervezetek meghívásával, a helyi természeti értékekkel történő megismerés mellett, a 
közösségek összetartozását kívánja erősíteni, egymás megismerésével és a közös rendezvény 
tartásával. 

Helyszíne: Holt-Tisza part 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:  2016. I. félév- 2016. II. félév 

Költségbecslés: 3.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Kalandpark építése 

Tartalma: 

Tiszakécske az elmúlt években jelentősen fejlődő turizmusához elengedhetetlenül szükséges 
megfelelő turisztikai attrakciók biztosítás, amellyel tartalma és hasznos élményekben gazdag 
időtöltési lehetőséget biztosítunk a városba látogatók részéré. Az Önkormányzati tulajdonú Holt-
Tisza egyedi természeti környezetében nem csak a kalandparkban lévő akadályokat küzdhetik 
le az odalátogatók, hanem páratlan természeti látványosságot is megcsodálhatnak a Holt-Tisza 
szakasz megfigyelésével. A projekt keretében nem egy sokadik, hagyományos kalandpark 
épülne, hanem egy színesebb, kötélpályákkal és egyéb játékokkal kiegészített park. 

Helyszíne: Holt-Tisza 

Projektgazda: Önkormányzat 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 300.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Holt-Tisza 3-4-es szakasz rehabilitációja 

Tartalma: 

Tiszakécske Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a város központi belterülete mellett 
húzódó több mint 4 km-es Holt-Tisza. A Holt-Tisza a vízkormányozhatóság biztosításának 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 60 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

céljából 4 szakaszra van gátakkal, zsilipekkel osztva. A Holt-Tisza vízpótlását és I-II. tavának 
helyreállítását Tiszakécske Város Önkormányzata részben támogatással, részben saját erőből 
megoldotta. Így hozzávetőlegesen a holtág 30%-a revitalizált. A holtág folyamatosan 
feliszapolódik, amennyiben hamarosan nem kerül sor a kotrására a víz elmocsarasodik és 
visszafordíthatatlan folyamat következik be a holtág élővilágának fejlődésében. 
Elengedhetetlenül szükséges a revitalizáció további folytatása. Ennek keretében a meglévő 
vízjogi létesítési engedélyezési tervek alapján a holtág szakaszok száraz kotrásos 
technológiával történő kotrásával és partrendezésére kerül sor. Ennek eredményeképpen 
kialakuló vízmeder alkalmas életteret biztosít a Holt-Tiszai hal, madár és egyéb élőlény és vízi 
növény állomány részére. A revitalizált holtág ezen felül a kulturált szabadidő eltöltéséhez nyújt 
környezeti eltöltésével lehetőséget. A holtág horgászati turisztikai hasznosítása válik a 
revitalizációval biztosítottá. Az I-II-es holtág rendezését követően is tapasztalható volt a horgász 
és természetjáró turizmus jelentős növekedése, amely várható a III. és IV. tavak esetében is, 
mivel ezek sokkal nagyobb vízfelülettel, változatos természeti környezettel rendelkeznek . 

Helyszíne: Külterület 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzat 

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév- 2018. II. félév 

Költségbecslés: 450.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Holt-Tisza komplex vízgazdálkodási rendezése 

Tartalma:  

A Holt-Tisza belvízbefogadó képességének javítása, a csatlakozó csatornák helyreállításával 
öntözési lehetőség biztosítása, melioralizáció helyreállítása 

Helyszíne: Tiszakécske holt-Tisza 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2015. II. félév - 2017. I. félév 

Költségbecslés: 2 milliárd forint 

 

4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település 

egésze szempontjából jelentős fejlesztések 

4.3.1 Kulcsprojektek 

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

Projekt neve: 

Gimnázium épületének felújítása 

Tartalma: 

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.  

Helyszíne: Erkel fasor 10. 
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Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017 II. félév 

Költségbecslés: 350.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Általános Iskola felső tagozatos épületének és tornatermének felújítása 

Tartalma: 

Az épület felújítása során az épület teljes hőszigetelést kap. Az épületre napelemek kerülnek 
elhelyezésre. A fűtési rendszer, amely 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.  

Helyszíne: Erkel fasor 10. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017 II. félév 

Költségbecslés: 300.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Általános Iskola alsó tagozatos épületének felújítása ebédlővel együtt 

Tartalma: 

Az épület felújítása során az épület teljes hőszigetelést kap, nyílászárói részben kicserélésre 
kerülnek. Az épületre napelemek kerülnek elhelyezésre. A fűtési rendszer megújításra kerül. Az 
épület elavult gépészeti vezetékeinek és padlóburkolatainak cseréje is megtörténik. Az épület 
világítási rendszere is korszerűsítve lesz. A fejlesztés során az intézményekből hiányzó ebédlő 
is megépítésre kerül.  

Helyszíne: Kőrösi u. 27. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017 II. félév 

Költségbecslés: 100.000.000 Ft 

A fenti három oktatási intézményfejlesztési projekt alapvető fontosságú a „T2: Humán erőforrás 
fejlesztése és közösségfejlesztés, közigazgatás fejlesztése” városi célkitűzés eléréséhez, így 
amellett, hogy akcióterületi projektek, kulcsfontosságúak a város számára. 

Projekt neve: 

Belterületi csapadékvíz-elvezetés III. ütem (hálózatos típusú projekt is) 

Tartalma: 

Tiszakécske Város Önkormányzata az 1999-2000-es rendkívüli belvíz helyzetet követően, 
melynek során több mint 200 lakóépület károsodott, megkezdte a központi belterületi 
csapadékvíz elvezetésének kiépítését. A III. ütemben épülne meg a központi belterület hiányzó 
csapadékvíz elvezető rendszere.  

Helyszíne: Központi belterület, Tiszabög, Kerekdomb 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017 II. félév 

Költségbecslés: 700.000.000 Ft 

A fenti projekt kulcsfontosságú a „T3: Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, 
energiafelhasználás racionalizálása” célkitűzés eléréséhez, mivel az eddigi csapadékvíz-
elvezetési projektekből kimaradt településrészeken is megszűnhetne a csapadékvíz által okozott 
probléma. 
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Projekt neve: 

Sportcentrum építési projekt 

Tartalma: 

1. Sportliget lelátó épület befejezése 
2. Futballpálya (füves, műfüves) létesítése 
3. Tanuszoda építése sportcsarnok mellé: 
A gyermekek egészséges fejlődése, a felnőttek egészséges életmódhoz való lehetőségének 
biztosítása céljából szükség lenne egy tanuszoda építésére, amely nem csak a gyerekek, 
hanem a tiszakécskei felnőttek, illetve üdülők részére is egész évben úszási lehetőséget 
biztosít.  

Helyszíne: Szabolcska u. 42. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017 II. félév 

Költségbecslés: Egész projekt: 1,5-2 mrd Ft, ebből tanuszoda 900.000.000 Ft 

 
A több részprojektből álló sportcentrum építési projekt leglényegesebben a város „T2: Humán 
erőforrás fejlesztése és közösségfejlesztés, közigazgatás fejlesztése” célkitűzéséhez, kisebb 
mértékben a „T1: Népességmegtartó képesség javítása az életkörülmények és életkilátások 
javításával, társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése” célkitűzéshez járul hozzá. A minőségi 
sportlétesítmények kialakításával és fejlesztésével, bárki számára elérhetőségével a helyi és 
térségi lakosság egészségi állapota nagymértékben javítható, emellett a város számára turisztikai 
szempontból is hasznot jelent a sportrendezvények látogatása, így mindenképp kulcsprojektként 
jelölendő ki. 

 

Projekt neve: 

Tisza Ipari Park kialakítása 

Tartalma: 

A meglévő iparterülethez csatlakozó 30 ha terület közműrákötési lehetőségének biztosításával, 
valamint a terület feltárását biztosító utak kialakításával ipari park létesül, ami Tiszakécskén ipari 
tevékenységet folytatni kívánó vállalkozók részéra biztosít beruházási lehetőséget.  

Helyszíne: Dózsa telep  

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017 II. félév 

Költségbecslés: 300.000.000 Ft 

 
Az önkormányzat a „T4: A helyi gazdaság, kiemelten a turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság 
növelése” városi célkitűzéshez leginkább a megfelelő üzleti háttér, infrastruktúra kialakításával 
tud hozzájárulni, emiatt a projekt kulcsprojektként azonosítható, nélküle a célkitűzés 
kismértékben valósulna csak meg. 

 

Projekt neve: 

Tiszakécske és térsége Alapszintű Járóbeteg Szakrendelő fejlesztése 

Tartalma: 

1. Fizikoterápia épületének felújítása, energiaracionalizálás 

A fizikoterápia épületének felújításával (hőszigetelés, nyílászáró csere) fűtésének 
korszerűsítésével, napelemek telepítésével kerül csökkentésre, az energiafelhasználás. 
(40.000.000 Ft) 

2. Egészségügyi Központban lift és lépcső építése 

Az Egészségügyi Központban, ahol az egészségügyi alapellátás működik, a jelenleg használt 
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lépcsőit, a Katasztrófavédelem megállapításai szerint nem megfelelő, azért az épülethez épített 
lépcső és liftházzal kerülnek biztosításra az emeleti rendelők akadálymentes és tűzvédelmi 
megközelítése. (50.000.000 Ft) 

Helyszíne: Szolnoki út 4. 

Projektgazda: Önkormányzat 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017 II. félév 

Költségbecslés: 90.000.000 Ft 

 
A városi „T1 Népességmegtartó képesség javítása az életkörülmények és életkilátások 
javításával, társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése” célkitűzés eléréséhez alapvető a 
lakosság egészségi állapotának megőrzése és javítása, ezért a fenti projekti kulcsprojektként 
azonosítandó. 

Projekt neve: 

Száraztészta gyártó üzem létesítése 

Tartalma: 

A Balogh Tészta Zrt. fejlődési lehetőségeinek figyelembe vételével Tiszakécskére egy több mint 
8 ha-os területre kívánja tésztagyártó üzemet létesíteni. A projekt keretében egy 500 m2 
(125*40 méter) alapterületű tésztagyártó üzem kerül megépítésre. 

Helyszíne: Szolnoki u. 

Projektgazda: Balogh Tészta Zrt. 

Tervezett ütemezés: 2015. II. félév- 2016. I. félév 

Költségbecslés: 1.500.000.000 Ft 

A városi foglalkoztatási helyzet javítása, a  „T4 A helyi gazdaság, kiemelten a turizmus 
fejlesztése, foglalkoztatottság növelése” célkitűzés megvalósulása szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bír a fenti, nagy lakossági érdeklődéssel övezett projekt, amely fontossága miatt 
kulcsprojektként került kijelölésre. 

Projekt neve: 

Szociális otthon bővítése, fejlesztése 

Tartalma: 

Tiszakécske Város Önkormányzata jelenleg 42 férőhelyes szociális otthont működtet, amely 
2014. évben került megújításra. A szociális otthoni férőhelyek iránt mutatkozó igény alapján 
megállapítható, hogy Tiszakécskén még 50 szociális otthoni férőhely folyamatos 
kihasználtságára lenne lehetőség. Ennek biztosítása céljából a szociális otthon meglévő 
területén 50 férőhelyes bővítés valósulna meg. 

Helyszíne: Vörösmarty u. 11. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 300.000.000 Ft 

 

A demográfiai folyamatok helyi alakulása, az elöregedés következtében a fenti projekt igen 
lényeges a „T1: Népességmegtartó képesség javítása az életkörülmények és életkilátások 
javításával, társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése” célkitűzés megvalósítása érdekében, a 
növekvő kapacitásigény biztosításához, ezért kulcsprojektként kerül kijelölésre. 

Tiszakécske szempontjából a turizmus kiemelkedő fontosságú, a település egyik húzóágazata, a 
város jelenleg a „gyógyhely” minősítés megszerzésére törekszik. A „T4 A helyi gazdaság, 
kiemelten a turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság növelése” célkitűzés eléréséhez az alábbi 
komplex, (a Tisza-parti, Holt-Tisza parti turisztikai akcióterületi projektek alapját is képező) 
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projektek alapvető fontosságúak, nélkülük a célkitűzés turisztikai része nem vagy csak 
kismértékben tudna megvalósulni. 

Projekt neve: 

Tisza-part komplex turisztikai fejlesztése  

Tartalma: 

1.Tisza-parti játszótér fejlesztése 
A Tisza-parti Miskó István sétányon lévő játszótér az üdülő szezonban rendkívül forgalmas. A 
gyönyörű környezetben a Tisza mellett elhelyezkedő játszótér játszószerekkel, és 
többgenerációs outdoor fitness gépekkel kibővítésre kerül, hogy a gyerekek és felnőttek is 
kikapcsolódási lehetőséget találjanak itt. (50.000.000 Ft) A projekthez kapcsolódóan a Tisza-
kanyarba egy futócsík is kialakításra kerülhet. 
2.Tisza-parti kilátó építése 
Az Élő-Tisza parton, a Miskó István sétányon a Tisza kanyarban, ahol a Tisza majdnem 180 
fokos fordulatot tesz, van egy kilátó, mely elavult, balesetveszélyes. E kilátó helyett egy új, 
magasabb, attraktívabb kilátó kerül megépítésre. (20.000.000 Ft) 
3. Tiszai üdülőterület központi részének rendezése, parkolók szilárd burkolattal való 
ellátása (80.000.000 Ft) 
Tiszakécske Tisza-parti üdülőterületének központja a Tisza- parti Termálfürdő és környéke. A 
fürdő körüli területek nagy része Tiszakécske Város Önkormányzatának tulajdonában van. 
Jelenleg ezek burkolatlan, rendezetlen (de karbantartott) felületek, amelyek megfelelő 
színvonalú kialakítása, a járdák, parkolók szilárd burkolattal való ellátása, és a zöld felületek 
megújítása, illetve átgondolt fejlesztése jelentős mértékben növelné az üdülő terület turisztikai 
vonzerejét. 
4. Tisza-parti csúszda építése (20.000.000 Ft) 
5. Tisza-parti buszmegálló felújítása 
A Tisza-parti üdülőterület központjában levő buszmegálló épület, ahol nyilvános WC is található, 
felújításra kerül. (20.000.000 Ft) 

Helyszíne: Tisza-parti üdülő terület 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2015. II. félév- 2016 I. félév, 2017. II. félév- 2019. II. félév 

Költségbecslés: 190.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Holt-Tisza part komplex turisztikai fejlesztése  

Tartalma: 

Holt- Tisza mellé kilátó építése, sétány kialakítása, közvilágítás kiépítése és tanösvény 
létesítése: 
A horgász és természetjáró turizmus fejlesztése érdekében a Holt- Tisza mellé látvány és 
kényelmi elemek kerülnek kiépítésre. A Holt- Tisza partjára kilátó épül, amelyről teljes 
egészében láthatóvá válik, a több mint 4 Km hosszú holtág szakasz, valamint a rét természeti 
területei. A Holt-Tisza- parti sétány kialakítása lehetővé teszi a természetjárók kulturált 
körülmények közötti túrázását. A kiépítésre kerülő tanösvény használatával megismerhető lesz 
a holtág madár, növény és állatvilága is. A holtág sétány melletti közvilágítás kiépítése 
lehetőséget nyújt hangulatos nyári éjszakai séták megtételére e természeti környezetben.  
Gördeszka és bmx pálya kialakítása a Sétakertben: 
Egy olyan korszerű szabadtéri és biztonságos pálya megalkotása, amely lehetővé tenné, hogy a 
manőverezők ne az úttesten és egyéb veszélyes közterülete pontokon gyakoroljanak, és ezzel 
ne veszélyeztessék saját és mások testi épségét 

Helyszíne: Holt-Tisza 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 65 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2016 II. félév 

Költségbecslés: 150.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Gyógyhelyhez kapcsolódó turisztikai fejlesztések 

Tartalma: 

A gyógyhely területen a gyógyközpont, gyógypark, ivócsarnok létrehozása kapcsolódó 
létesítményekkel, infrastruktúrával. 

Helyszíne: Tisza-parti üdülőterület, Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdő 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata, Szabó Istvánné e. v., vállalkozások 

Tervezett ütemezés: 2015. II. félév- 2020. II. félév 

Költségbecslés: 40.000.000 Ft 

 

Az alábbi projekt nem Tiszakécske Város Önkormányzatának projektje, ezért nem tüntetjük fel a 
későbbi projektlistákban, viszont mivel a város területét is érintő, több megyén áthaladó, régión 
átnyúló gazdasági jelentőségű projekt, Tiszakécske város maximálisan támogatja, kulcsprojektek 
között való feltüntetése mindenképp indokolt.  

Projekt neve: 

Kecskemét – Szolnok közúti kapcsolatának fejlesztése 

Tartalma: 

Tiszakécske Város közigazgatási területét érintően az alábbi projektelemek tervezettek (Szolnok 
MJV 2015. március 18-i előterjesztése szerint): 
b) Bács-Kiskun megye: 4623 j. út Szentkirály-Tiszakécske közötti szakasz vizsgálata 
(4622 j. út -4625 j. út között) 
Hossza: 15,8 km 
Fejlesztés típusa: 11,5 tonna terhelésre burkolat megerősítés+ szélesítés a 
külterületi szakaszon 
c) Bács-Kiskun megye: 4625 j. út Újbög és Tiszabög átkelési szakasz vizsgálata 
Hossza: 2,8 km 
Fejlesztés típusa: 11,5 tonna terhelésre burkolat megerősítés+ szélesítés a 
belterületi szakaszon 
d) Tiszakécske elkerülésének vizsgálata 
Hossza: 4,0 km 
Fejlesztés típusa: települést elkerülő út. 

Helyszíne: Bács-Kiskun megye (Tiszakécske is) és Jász-Nagykun-Szolnok megye területe 

Projektgazda: Kecskemét MJV Önkormányzat és Szolnok MJV Önkormányzat konzorciuma 
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4.3.2 Hálózatos projektek 

A Belügyminisztériumi módszertani útmutató szerint „A hálózatos projekt 

 több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,  

 a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed,  

 a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.” 

Tiszakécske hálózatos jellegű projektjei az alábbiak:  

Projekt neve: 

Meglevő kerékpárút-hálózat felújítása, új kerékpárutak építése 

Tartalma: 

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, korszerűsítése, szélesítése szükséges, valamint az Önkormányzat a 
városközpontban hiányzó mintegy 1,4 Km-es kerékpárút szakaszt is meg kívánja valósítani.  

Helyszíne: Fő út, Szolnoki út, Miskó István sétány 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2015. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 350.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Kerékpártárolók építése buszmegállókban 

Tartalma: 

A településen belüli kerékpáros közlekedési feltételek javítása érdekében a buszmegállókba 
korszerű a kerékpárok megfelelő és biztonságos tárolására alkalmas kerékpártárolók kerülnek 
elhelyezésre a kerékpáros közlekedés fejlesztése érdekében.   

Helyszíne: Fő út, Szolnoki út, Miskó István sétány 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 20.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Belterületi csapadékvíz-elvezetés III. ütem  

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

Projekt neve: 

Szennyvízcsatornázás Tiszabögön, Kerekdombon és az üdülőterületen 

Tartalma: 

A szennyvízcsatornázás I. és II. ütemében Tiszakécske teljes központi belterülete 
szennyvízcsatornával el lett látva, így az ott lakók részére a rákötés biztosítottá vált. A tiszabögi 
és kerekdombi lakóterületeken, valamint a több mint 1500 üdülő ingatlant magába foglaló 
üdülőterületeken a szennyvízcsatorna hálózat még nem került kiépítésre. A környezet-terhelés 
csökkentése és az ott lakók életkörülményeinek és komfortérzetének javítása érdekében 
szükséges a szennyvízcsatornázás e településrészeken is. 

Helyszíne: Tiszabög, Kerekdomb, Tisza-parti üdülőterület 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév – 2017. II. félév 

Költségbecslés: 1 000.000.000 Ft 
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Projekt neve: 

Vasútállomások környékének rendbetétele 

Tartalma: 

1. Tiszakécskei vasútállomás (Béke utca, 60.000.000 Ft) 
2. Kerekdombi és Tiszabögi vasútállomás környékének rendbetétele (Újbögi vasútállomás, 
Iskola utca, Kerekdomb utca, 40.000.000 Ft) 
Mindenütt rendezni kell az állomás környékének közlekedési és parkolási feltételeit, lehetőségeit 
is. Az állomásépületek és a vasúti peronok megújítása is szükséges. 

Helyszíne: Béke utca, Újbögi vasútállomás, Iskola utca, Kerekdomb utca, 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 100.000.000 Ft 

 
 

Projekt neve: 

Térfigyelő rendszer kialakítása 

Tartalma: 

A tiszakécskei bűnözés megelőzése érdekében a bűnüldözők munkáját segítve térfigyelő 
rendszer kerül kiépítésre a város területén. A térfigyelő rendszert a Tiszakécskei Vagyonvédelmi 
Alapítvány építteti ki, 9 db rendszámfelismerő térfigyelő kamera elhelyezésével a város 
bevezető útjain és néhány forgalmas belterületi csomópontban. E rendszer továbbfejlesztése 
szükséges, amelynek során még több helyen kerülne térfigyelő kamera elhelyezésre annak 
érdekében, hogy a közbiztonság a lehető legnagyobb legyen, mind a felderítési arány növelése 
és a megelőzés segítségével. 

Helyszíne: Központi belterület, Tiszabög, Kerekdomb 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata Önkormányzat 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév – 2017. I. félév 

Költségbecslés: 50.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Külterületi önkormányzati belvíz védelmi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése 

Tartalma: 

Csatornák tisztítása, gyűjtőcsatornák kotrása, vízkormányzó művek felújítása, 
vízvisszatartáshoz műtárgyak építése 

Helyszíne: Tiszakécske Külterület 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév – 2018. I. félév 

Költségbecslés: 100.000.000,- Ft 
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4.3.3 Egyéb projektek 

A Belügyminisztériumi útmutató szerint a korábbi kategóriákba nem tartozó, egyedi, pontszerű 
projektek tartoznak az egyéb projektek körébe, Tiszakécske esetében az alábbiak: 

 

Projekt neve: 

Kerekdombi középső út építése 

Tartalma: 

A kerekdombi városrész régóta hiányzó belterületi útja, a kerekdombi középső út jelenleg földút. 
Cél lenn ezen út kiépítése, javítva ezzel az ott lakók épületkörülményein, közlekedési 
lehetőségein.  

Helyszíne: Kerekdomb 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2016. II. félév 

Költségbecslés: 50.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Hulladék udvar komposztáló, valamint inert lerakó telep létesítése 

Tartalma: 

A Tiszakécskén keletkező szilárd hulladékot a felgyői hulladéklerakó telepre szállítják. A 
hulladékudvar létesítése esetén ellenőrzött, az előírásoknak megfelelő módon kerülhetne sor a 
lakosságtól a hulladék átvételére és az ártalmatlanítóban történő elszállításra. A hulladékudvar 
mellett inert hulladéklerakó létesítésére is szükség van, mivel az építési hulladék kezelése sem 
megoldott Tiszakécske városban. Az épített törmelékből a hasznosítható hulladék 
felhasználásra kerül. A településen keletkező zöldhulladék jelenleg csak lerakóra történő 
elszállítással van kezelve, ezért a lerakóra szállítandó hulladékok mennyiségének csökkentése, 
a zöldhulladék újrahasznosítása érdekében komposztáló telep létesítése is szükséges.  

Helyszíne: Árkus dűlő 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2018. II. félév 

Költségbecslés: 200.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Lovaspálya közösségi tér felújítása, kiszolgáló épület építése 

Tartalma: 

Tiszakécskén nagy múltja van a lovassportoknak, minden évben több színvonalas rendezvény 
kerül megrendezésre a lovaspályán. Az Önkormányzat a két lelátó helyett újakat épített.  
Szükség lenne még egy, az irodákat vizes helyiségeket magában foglaló épület építésére a 
versenyek és rendezvények színvonalas megrendezéséhez. 

Helyszíne: Dózsa telep 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2015. I. félév- 2016. II. félév 

Költségbecslés: 40.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Baromfi vágóhíd létesítése 

Tartalma: 

Az Önkormányzat által biztosított közétkeztetéshez szükséges baromfihús biztosítása 
érdekében baromfi vágóhíd létesül, melyben kizárólag a helyi termelők által előállított baromi 
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feldolgozásával kerül a közétkeztetéshez biztosításra a szükséges alapanyag. 

Helyszíne: Dózsa telep 79. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. II. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 40.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Tiszabögöt elkerülő út építése 

Tartalma: 

Tiszakécske város tiszabögi belterületi településrészén halad keresztül teljes hosszon a 4625 
jelű, Szolnok- Kiskunfélegyháza összekötő országos közút. Ezen áthaladás a jelentős kamion és 
személygépkocsi forgalomnak köszönhetően nagy zajjal és egyéb környezeti terheléssel jár a 
tiszabögi városrészen lakók részére. Az elkerülő út megépítését követően kizárólag a városrész 
lakói használnák a jelenleg meglévő utat, így lakókörnyezetük, életminőségük jelentősen 
megjavulna a beruházás során. 

Helyszíne: Tiszakécske-Tiszabög 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2019. I. félév- 2020. II. félév 

Költségbecslés: 1.500.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Tisza Ipari Park kialakítása  

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

Projekt neve: 

Tanyafejlesztés 

Tartalma: 

1. Problémát jelent, hogy nem megoldott a külterületen keletkező hulladék elszállítása, 
környezetszennyezés tapasztalható. Cél: helyi hulladékkezelési rendszer kialakítása, az 
ártalmatlanítás megoldása. 2. A tanyákhoz vezető utak gyakran járhatatlanok.  A könnyebb 
megközelíthetőség,a közszolgáltatások jobb elérhetősége érdekében földutak rendbetétele, 
aszfaltozása. 

Helyszíne: Külterület 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév 

Költségbecslés: 30.000.000,-Ft 

 

Projekt neve: 

Antiszegregációs terv szegregátumokra vonatkozó intézkedései 

Tartalma: 

A projekt az 5. fejezetben szereplő intézkedések azon elemeit tartalmazza, amelyek külön 
projektként nem jelennek meg a jelen felsorolásban. 

Helyszíne: Pereghalom, Székhalom 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2015.július – 2020.december 

Költségbecslés: 15.000.000 Ft 
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Projekt neve: 

Hajdú dűlő burkolatépítés 

Tartalma: 

A tiszakécskei Hajdú dűlő a 4625 jelű, Szolnok- Kiskunfélegyháza összekötő út és a 4623 jelű, 
Kecskemét- Tiszakécske közötti országos közutakra rendelkezik csatlakozással. Az út szilárd 
burkolattal történő ellátása lehetővé tenné, hogy a Kiskunfélegyháza irányából érkezők, akik 
Szentkirályra, illetve Kecskemétre szeretnének tovább utazni, a központi belterületen történő 
keresztülhaladás nélkül juthassanak el úticéljukhoz. Ezzel nem csak ezen közlekedők útvonala 
rövidülne le nagymértékben, hanem a központi belterület  közlekedésből adódó környezet-
terhelése is nagymértékben is lecsökkenne. 

Helyszíne: Hajdú dűlő 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév- 2017. II. félév 

Költségbecslés: 150.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Kerekdombon tehéntelepi út építése 

Tartalma: 

A kerekdombi tehéntelepi út közlekedési kapcsolatot teremt a 4625 jelű Szolnok- 
Kiskunfélegyháza összekötő országos közút, és a 4623 jelű, Kecskemét- Tiszakécske 
összekötő országos közút között. A Kiskunfélegyháza felől érkezők ezen út használatával a 
központi belterületen történő áthaladás nélkül juthatnak el Szentkirályra, illetve Kecskemétre és 
Kocsérra. Az út megépítése nem csak az átmenő forgalmat szünteti meg a központi 
belterületen, hanem az erre közlekedők menetidejét is meggyorsítja, így a környezet-terhelést 
jelentősen csökkenti. 

Helyszíne: Kerekdomb 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév – 2017. II. félév 

Költségbecslés: 200.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Hajókikötő építése a Tiszán Tiszabögnél 

Tartalma: 

Tiszakécskének lehetőséget nyújt a gazdasági fejlődéshez a tiszai víziszállításban történő aktív 
részvétel. Ennek keretében nem csak a tiszakécskei ipari üzemek által készített túlméretes 
berendezések szállítása lenne megoldható, hanem a kikötő építéssel Tiszakécske a környék 
egyik kereskedelmi, logisztikai központja is lehet, a vízen fuvarozható áruk, eszközök és 
berendezések tekintetében. A projekt keretén belül Tiszabögön, a nagyrévi kompállomás 
mellett, ahol megfelelő méretű part áll rendelkezésre, egy tiszai teherkikötő létesítésére 
valósulna meg a beruházás. 
Természetvédelmi előírás, hogy nem járhat jelentős zavarásnövekedéssel és nem járhat új 
területfoglalással, erdőkivonással. 

Helyszíne: Rév út vége 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2018. -2020. 

Költségbecslés: 2.000.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Aprítékos erőmű létesítése 

Tartalma: 
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Tiszakécske Város Önkormányzata a közterületi, az önkormányzati utak melletti fák és cserjék 
irtásából keletkező aprítékot már ezidáig is hasznosította. Részben a lakosoknak került az 
apríték értékesítésre kedvezményes, 1000,-Ft-os mázsánkénti áron, részben pedig 
önkormányzati intézmények fűtése került megoldásra ebből. Az aprítékból a gátakon, 
árterületeken növő gyalogakác, valamint az utak mellett felnövő akác, nyár és egyéb fafajták, 
melyek irtása a gátak, utak, csatornák fenntartásához elengedhetetlenül szükséges, szinte 
korlátlan alapanyagot biztosít az apríték előállítására. Ennek energetikai, illetve elektromos áram 
előállítási célú hasznosítására létesülne aprítékos erőmű. 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, mivel az erőmű üzemeltetése 
és az aprítékhoz szükséges cserjeirtás is munkahelyeket létesít településünkön. 

Helyszíne: Dózsa telep 79. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2019. I. félév – 2020. II. félév 

Költségbecslés: 200.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Napelem erőmű létesítése 

Tartalma: 

Tiszakécske Város Önkormányzata igen fontosnak tartja költségeinek csökkentése, illetve 
bevételeinek növelése érdekében az alternatív energiaforrások hasznosítását. E céljának 
eléréséért 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, így e környezetbarát energiahasznosítással nem csak 
környezetünket óvjuk a káros hatásoktól, hanem az önkormányzat bevételre is szert tehet az 
erőmű működtetésével. 

Helyszíne: Kurázs dűlő 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév – 2017. II. félév 

Költségbecslés: 400.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Száraztészta gyártó üzem létesítése 

Tartalma: kulcsprojektek között kifejtve 

 

Projekt neve: 

Mezőgazdasági gépgyártó üzem létesítése 

Tartalma: 

A Tempel Kft már 1993-óta foglalkozik új és használt mezőgazdasági és földmunka gépek 
kereskedelmével.  Több mezőgazdasági gépgyártó szerződött partnere a cég. Fejlesztési tervei 
között szerepel saját mezőgazdasági gépgyártás (eke, kasza, rendsodró, tárcsa, stb.) 
megvalósítása. Ehhez szükséges egy festőkabint is magába foglaló szerelőcsarnok létesítése. A 
szerelőcsarnok tervezett mérete 1.000m2, amelyben a festőkabin, két szerelőakna, egy 
csáposemelő és a szükséges gépipari szerszámok és berendezések kerülnek elhelyezésre. Az 
épület energia ellátásának biztosításába az épület tetején elhelyezett napelemek nyújtanak 
segítséget. Az épület körül a közlekedés, a rakodás, valamint az elkészült gépek tárolásának 
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biztosítására közlekedő utak kerülnek kialakításra. 

Helyszíne: külterület 6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18. 

Projektgazda: TEMPEL Kft. 

Tervezett ütemezés: 2017. I. félév – 2020. I. félév 

Költségbecslés: nettó 450.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Szálláshely és szolgáltatásbővítés a Kerekdombi Termálfürdőben 

Tartalma: 

Autós kemping bővítése, korszerűsítése, panzió és vendégház építése  

Helyszíne: Kerekdomb 1. 

Projektgazda: Termáldomb Kft. 

Tervezett ütemezés: 2016. I. félév – 2018. II. félév 

Költségbecslés: 500.000.000,-Ft 

 

Projekt neve: 

Tiszabögi tagiskolában tornacsarnok építése 

Tartalma: 

A Móricz Zsigmond Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium,   
Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszabögi tagiskolájában 
tornacsarnok építése szükséges, mivel jelenleg a 140 fő diák a tantermekben tornázik. 

Helyszíne: Móricz Zsigmond Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium,     
Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszabögi tagiskolája Tiszabög 14. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. II. félév-2019. I. félév. 

Költségbecslés: 120.000.000 Ft 

 

Projekt neve: 

Tiszabögi óvodában tornaszoba kialakítása/szükség esetén bővítése 

Tartalma: 

A tiszabögi óvodában tornaszoba kialakítása/szükség esetén bővítése szükséges. Az átlagosan 
45 fő óvodás tornafoglalkozásának megtartása nem biztosított. 

Helyszíne: Városi Óvodák Tiszabögi tagóvodája Rév u. 4. 

Projektgazda: Tiszakécske Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2017. II. félév - 2019. I. félév. 

Költségbecslés: 40.000.000 Ft 
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4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai 

céljaihoz 

5. táblázat: Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata 

Középtávú 

városi célok 

(tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 

Egyéb 

projektek 

T1. 

Népességmegtar

tó képesség 

javítása az 

életkörülmények 

és életkilátások 

javításával, 

társadalmi 

egyenlőtlensége

k megszüntetése 

  Tiszaké
cske és 
térsége 
Alapszintű 
Járóbeteg 
Szakrendelő 
fejlesztése 

 Szociális 
otthon 
bővítése, 
fejlesztése 

  Szociális otthon 
bővítése, 
fejlesztése 

 ESZI Vörösmarty 
utcai napközi 
ellátást biztosító 
intézményi 
épület 
korszerűsítése, 
akadálymentesít
ése 

 Tanyagondnoki 
szolgálat 
kialakítása 

 Kiégést 
megelőző tréning 
a szociális 
szférában 
dolgozók 
számára 

 Tiszakécske és 
térsége 
Alapszintű 
Járóbeteg 
Szakrendelő 
fejlesztése 

 Városközponti 
bérlakások 
felújítása, 
korszerűsítése 

 Új bérlakások 
építése 

 Tanyafejles
ztés 

 Anti-
szegregáció
s terv 
szegregátu
mokra 
vonatkozó 
intézkedése
i 

T2. Humán 

erőforrás 

fejlesztése és 

közösségfejleszt

és, közigazgatás 

fejlesztése 

 Gimnázium 
épületének 
felújítása 

 Általános 
Iskola felső 
tagozatos 
épületének 
és 

  Gimnázium 
épületének 
felújítása 

 Általános Iskola 
felső tagozatos 
épületének és 
tornatermének 
felújítása 

 Lovas pálya 
közösségi 
tér 
felújítása, 
kiszolgáló 
épület 
építése 

 Tiszabögi 
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Középtávú 

városi célok 

(tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 

Egyéb 

projektek 

tornatermén
ek felújítása 

 Általános 
Iskola alsó 
tagozatos 
épületének 
felújítása 
ebédlővel 
együtt 

 Sport-
centrum 
építési 
projekt 

 

 Általános Iskola 
alsó tagozatos 
épületének 
felújítása 
ebédlővel együtt 

 Sportcentrum 
építési projekt 

 Eltérő tantervű 
tagiskola 
felújítása 

 A Szakképző 
iskola bővítése, 
kerékpártároló 
építése, 
tanműhely 
felújítása. 

 Kollégium 
épületének 
felújítása 

 Alapfokú 
Művészeti Iskola 
épületének 
felújítása 

 Református 
Kollégium 
Általános Iskola 
és Gimnázium 
szaktantermek 
létesítése 

 Béke úti óvoda 
felújítása 

 Bölcsőde 
bővítése, 
korszerűsítése, 
akadálymentesít
ése  

 Tanoda 

 Arany János 
Művelődési 
Központ 
tetőépítés és 
belső felújítása 

 Városi Könyvtár 
épületének 

tagiskolába
n 
tornacsarno
k építése 

 Tiszabögi 
óvodában 
tornaszoba 
kialakítása/
szükség 
esetén 
bővítése 

 Anti-
szegregáció
s terv 
szegregátu
mokra 
vonatkozó 
intézkedése
i 
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Középtávú 

városi célok 

(tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 

Egyéb 

projektek 

bővítése 

 Szolnoki úti 
Köztemető 
ravatalozójának 
építése 

 Szabadtéri 
színpad építése 

 Akikre büszkék 
vagyunk c. 
projekt 

 Kortássegítő 
képzés 

 Ifjúsági 
közösségi tér 
kialakítása (klub) 

 Nyári szünidei 
programok 
gyermekek 
számára 

 Generációk 
közötti 
infokommunikáci
ós tudásátadás 

 Ki mit tud? 
Tehetségkutatási 
projekt 

 Egészségre 
nevelő és 
Szemléletformál
ó 
Életmódprogram 

 Sportrendezvény
ek családok, 
gyermekek 
számára 

 Polgármesteri 
Hivatal bővítése, 
akadálymentesít
ése 

 Járási Hivatal 
épületének 
korszerűsítése, 
bővítése 

 Pályázatíró 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 76 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Középtávú 

városi célok 

(tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 

Egyéb 

projektek 

képzés 
szervezése civil 
szerveztek 
számára 

T3. 

Fenntartható, 

élhető, minőségi 

környezet 

kialakítása, 

energiafelhaszn

álás 

racionalizálása 

 Belterületi 
csapadékvíz
-elvezetés 
III. ütem 

 

 Meglevő 
kerékpárút-
hálózat 
felújítása, új 
kerékpárutak 
építése 

 Szennyvízcsat
ornázás 
Tiszabögön, 
Kerekdombon 
és az 
üdülőterületen 

 Belterületi 
csapadékvíz-
elvezetés III. 
ütem 

 Térfigyelő 
rendszer 
kialakítása 

 Külterületi 
önkormányzati 
belvíz védelmi 
létesítmények 
karbantartása, 
felújítása, 
fejlesztése 

 Kerékpártároló
k építése 
buszmegállók
ban 

 Vasútállomáso
k környékének 
rendbetétele 

 Termálfűtés 
kiépítése 
önkormányzati 
lakásokban és 
intézményekben 
új termálkút 
fúrásával 

 Termálkút fúrása 

 Lapátos vízi 
erőmű létesítése 

 Tiszakécske 
Város Hulladék 
Napok 

 Tiszakécske 
Város Természet 
Napok 

 Holt-Tisza 3-4-es 
szakasz 
rehabilitációja 

 Holt-Tisza 
komplex 
vízgazdálkodási 
rendezése 

 

 Hajdú dűlő 
burkolatépít
és 

 Tiszabögöt 
elkerülő út 
építése 

 Kerekdombi 
középső út 
építése 

 Kerekdomb
on 
tehéntelepi 
út építése 

 Hajókikötő 
építése a 
Tiszán 
Tiszabögnél 

 Aprítékos 
erőmű 
létesítése 

 Hulladék 
udvar 
komposz-
táló, 
valamint 
inert lerakó 
telep 
létesítése 

 Napelem 
erőmű 
létesítése 

T4. A helyi 

gazdaság, 

kiemelten a 

turizmus 

fejlesztése, 

foglalkoztatottsá

g növelése 

 Tisza Ipari 
Park 
kialakítása 

 Száraztészta 
gyártó üzem 
létesítése se 

 Holt-Tisza 
part komplex 

  "Művészetek 
Háza" közösségi 
tér építése 

 Holt-Tisza part 
komplex 
turisztikai 
fejlesztése 

 100 szobás 

 Tisza Ipari 
Park 
kialakítása 

 Baromfivág
óhíd 
létesítése 

 Száraztészt
a gyártó 
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Középtávú 

városi célok 

(tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 

Egyéb 

projektek 

turisztikai 
fejlesztése 

 Tisza-part 
komplex 
turisztikai 
fejlesztése 

 Gyógyhely-
hez 
kapcsolódó 
turisztikai 
fejlesztések 

 

szálloda 
fejlesztése 

 Csónakkikötő 
létesítése a 
Tiszán 

 Tisza-part 
komplex 
turisztikai 
fejlesztése 

 Kalandpark 
építése 

 Városnéző 
kisvonat 
beszerzése 

 Gokart pálya, 
fitness terem, 
squash terem 

 Móka Park, 
Virgonc Sziget a 
Tisza-parti 
Gyógy- és 
Termálfürdőben 

 Központi 
konyhaépület 
felújítás, 
átalakítás a 
Tisza-parti 
Gyógy- és 
Termálfürdőben 

 Termálpark 
kialakítása a 
Tisza-parti 
Gyógy- és 
Termálfürdőben 

 A Gyógy- és 
Élményfürdő 
energetikai 
korszerűsítése, 
fejlesztése 

 Gyógyhelyhez 
kapcsolódó 
turisztikai 
fejlesztések 

üzem 
létesítése 

 Mezőgazda
sági 
gépgyártó 
üzem 
létesítése 

 Szálláshely 
és szolgál-
tatásbővítés 
a Kerek-
dombi 
Termálfürdő
ben 

Forrás: Saját szerkesztés 2015.
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4.5 A fejlesztések ütemezése 

6. táblázat: A fejlesztések tervezett ütemezése 
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1 Városközpont Akcióterület Tervezett Fejlesztések 2015. július 2020. december

2 Tanyagondnoki szolgálat kialakítása 2015. július 2015. december

2

Tiszakécske és térsége Alapszintű Járóbeteg Szakrendelő 

fejlesztése 2016. január 2017. december

2 Járási Hivatal épületének korszerűsítése, bővítése 2015. július 2016. december

2 Polgármesteri Hivatal bővítése, akadálymentesítése 2015. július 2017. december

2 Kortássegítő képzés 2016. január 2016. június

2 Termálkút fúrása 2016. január 2016. június

2 Bölcsőde bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése 2016. január 2016. december

2 Béke úti óvoda felújítása, energiaracionalizálás 2016. január 2016. december

2 Ifjúsági közösségi tér kialakítása (klub) 2016. január 2016. december

2 Szociális otthon bővítése, fejlesztése 2016. január 2017. december

2 Kollégium épületének felújítása 2016. január 2017. december

2

Református Kollégium Általános Iskola és Gimnázium 

szaktantermek létesítése 2016. január 2017. december

2

Kiégést megelőző tréning a szociális szférában dolgozók 

számára 2016. január 2018. december

2 Egészségre nevelő és Szemléletformáló Életmódprogram 2016. január 2018. december

2 Tanoda 2016. január 2020. december

2 Nyári szünidei programok gyermekek számára 2016. június 2016. június

2 Ki mit tud? Tehetségkutatási projekt 2016. július 2016. december

2 Akikre büszkék vagyunk c. projekt 2016. július 2016. december
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2

ESZI Vörösmarty utcai napközi ellátást biztosító intézményi 

épület korszerűsítése, akadálymentesítése 2016. július 2017. június

2 Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújítása 2016. július 2017. június

2 Pályázatíró képzés szervezése civil szervezetek számára 2016.január 2018. június

2 Új bérlakások építése 2016. július 2019. december

2 Generációk közötti infokommunikációs tudásátadás 2017. január 2017. június

2

Termálfűtés kiépítése önkormányzati lakásokban és 

intézményekben új termálkút fúrásával 2017. január 2018. december

2 Arany János Művelődési Központ tetőépítés és belső felújítása 2017. január 2018. június

2 Tiszakécske Város Hulladék Napok 2017. január 2017. december

2 Eltérő tantervű tagiskola felújítása 2017. január 2017. december

2 A Szakképző iskola bővítése,  kerékpártároló építése, tanműhely 2017. január 2017. december

2 Városközponti bérlakások felújítása, korszerűsítése 2017. január 2018. december

2 Gimnázium épületének felújítása 2016. január 2017. december

2

Általános Iskola felső tagozatos épületének és tornatermének 

felújítása 2016. január 2017. december

2

Általános Iskola alsó tagozatos épületének felújítása ebédlővel 

együtt 2016. január 2017. december

2 Városi Könyvtár épületének bővítése 2017. január 2018. december

1 Holt-Tisza parti Akcióterület 2015. július 2017. december

2 Holt-Tisza 3-4-es szakasz rehabilitációja 2015. július 2017. június

2 Holt-Tisza komplex vízgazdálkodási rendezése 2015. július 2017. június

2 Holt-Tisza part komplex  turisztikai fejlesztése 2016. január 2016. december

2 Tiszakécske Város Természet Napok 2016. január 2016. december

2 Kalandpark építése 2016. január 2017. december
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Szint Fejlesztések
Kezdési 

időpont

Befejezési 

időpont

2015. I. félév

2015. II. félév

2016. I. félév

2016. II. félév

2017. I. félév

2017. II. félév

2018. I. félév

2018. II. félév

2019. I. félév

2019. II. félév

2020. I. félév

2020. II. félév

1 Tisza-parti Akcióterület 2015. július 2020. június

2 Tisza-part komplex turisztikai fejlesztése 2015. július 2019. december

2 Sportcentrum építési projekt 2016. január 2017. december

2 Gyógyhelyhez kapcsolódó turisztikai fejlesztések 2015. július 2020. december

2 Városnéző kisvonat beszerzése 2016. január 2016. december

2 Termálpark kialakítása a Tisza-parti Gyógy- és Termálfürdőben 2018. január 2018. december

2 Sportrendezvények családok, gyermekek számára 2016. július 2016. december

2

Központi konyhaépület felújítás, átalakítás a Tisza-parti Gyógy- 

és Termálfürdőben 2016. január 2016. december

2 Gokart pálya, fitness terem, squash terem 2016. július 2018. június

2 Szabadtéri színpad építése 2017. január 2017. december

2 A Gyógy- és Élményfürdő energetikai korszerűsítése, fejlesztése 2017. január 2017. december

2 100 szobás szálloda fejlesztése 2017. január 2018. december

2 "Művészetek Háza" közösségi tér építése 2017. július 2019. december

2 Csónakkikötő létesítése a Tiszán 2018. január 2018. december

2

Móka Park, Virgonc Sziget a Tisza-parti Gyógy- és 

Termálfürdőben 2019. január 2019. december

2 Lapátos vízi erőmű létesítése 2019. január 2015. július

1 Kulcs Projektek 2015. július 2017. december

2 Száraztészta gyártó üzem létesítése 2015. július 2016. június

2 Tisza-part komplex turisztikai fejlesztése 2015. július 2019. december

2 Gyógyhelyhez kapcsolódó turisztikai fejlesztések 2015. július 2020. december

2 Holt-Tisza part komplex  turisztikai fejlesztése 2016. január 2016. december

2 Gimnázium épületének felújítása 2016. január 2017. december

2 Szociális otthon bővítése, fejlesztése 2016. január 2017. december

2

Általános Iskola felső tagozatos épületének és tornatermének 

felújítása 2016. január 2017. december

2

Általános Iskola alsó tagozatos épületének felújítása ebédlővel 

együtt 2016. január 2017. december
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2 Belterületi csapadékvíz-elvezetés III. ütem 2016. január 2017. december

2 Sportcentrum építési projekt 2016. január 2017. december

2 Tisza Ipari Park kialakítása 2016. január 2017. december

2

Tiszakécske és térsége Alapszintű Járóbeteg Szakrendelő 

fejlesztése 2016. január 2017. december

1 Hálózatos Projektek 2015. június 2018. június

2 Meglevő kerékpárút-hálózat felújítása, új kerékpárutak építése 2015. június 2017. december

2 Térfigyelő rendszer kialakítása 2016. január 2017. június

2 Belterületi csapadékvíz-elvezetés III. ütem 2016. január 2017. december

2

Szennyvízcsatornázás Tiszabögön, Kerekdombon és az 

üdülőterületen 2016. július 2017. december

2

Külterületi önkormányzati belvíz védelmi létesítmények 

karbantartása, felújítása, fejlesztése 2016. július 2018. június

2 Kerékpártárolók építése buszmegállókban 2017. január 2017. december

2 Vasútállomások környékének rendbetétele 2017. január 2017.december

1 Egyéb Projektek 2015. június 2020. december

2 Lovaspálya közösségi tér felújítása, kiszolgáló épület építése 2015. június 2016. december

2 Tisza Ipari Park kialakítása 2016. január 2017. december

2 Kerekdombi középső út építése 2016. január 2016. december

2 Kerekdombon tehéntelepi út építése 2016. január 2017. december

2 Napelem erőmű létesítése 2016. január 2017. december

2

Hulladék udvar komposztáló, valamint inert lerakó telep 

létesítése 2016. január 2018. december

2 Tanyafejlesztés 2016. január 2016. június

2 Hajdú dűlő burkolatépítés 2016. január 2017. december

2 Tiszabögöt elkerülő út építése 2019. január 2020.december
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A fenti tervezett ütemterv az önkormányzat és partnerei szándékainak és az aktuális költségvetési lehetőségeinek figyelembevételével készült. Amennyiben a 
fejlesztéseket lehetővé tevő pályázati felhívások a fentiektől eltérő ütemezésben jelennek meg, az ütemterv a pályázati megjelenések figyelembevételével 
módosulhat. 

Az ütemterv kialakításakor figyelembe vettük a projekttípusokra jellemző korábbi projekt-előkészítési és megvalósítási időigényre vonatkozó tapasztalatokat, a 
projektek finanszírozhatóságát (pályázati lehetőségeket, önkormányzati saját erő nagyságát, bevonható magán források mértékét, fenntarthatóságot), valamint, 
hogy a projektek előkészítésére még ezután kerül sor. Mivel a projektek alapvetően nem egymásra épülőek, ez jellemzően nem befolyásolta az ütemezést. 
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2

Szálláshely és szolgáltatásbővítés a Kerekdombi 

Termálfürdőben 2016. január 2018. december

2 Baromfi vágóhíd létesítése 2016. július 2017. december

2 Mezőgazdasági gépgyártó üzem létesítése 2017. január 2020. december

2 Száraztészta gyártó üzem létesítése 2015. július 2016. június

2 Antiszegregációs terv szegregátumokra vonatkozó  intézkedései 2015. július 2020. december

2 Hajókikötő építése a Tiszán Tiszabögnél 2018. január 2020. december

2 Aprítékos erőmű létesítése 2019. január 2020. december

2 Tiszabögi tagiskolában tornacsarnok építése 2017. július 2019. június

2

Tiszabögi óvodában tornaszoba kialakítása/ szükség esetén 

bővtése 2017. július 2019. június
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4.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos 

pénzügyi terve 

Tiszakécske tervezett fejlesztései számára releváns források a 2015-2020-ig terjedő időszakban 
az alábbi Operatív Programokban állnak rendelkezésre.  

 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a térségi adottságokra szabottan 
támogatja a helyi gazdasági rendszerek és a helyi foglalkoztatási képesség helyreállítását. A 
TOP fejlesztések kedvezményezettjei döntően az önkormányzatok, elsősorban térségi és 
helyi jelentőségű fejlesztéseket finanszíroz, valamint a fejlesztései területileg összehangolva 
valósulnak meg.  

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a kis- és középvállalkozások, ipari 
parkok fejlesztését, a K+F+I, illetve infokommunikációs fejlesztéseket, energiahatékonysági 
beruházásokat, az EuroVelo 6 kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztéseket, társadalmi célú 
gazdaságot, foglalkoztathatóság javítását, szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti 
alapellátást támogatja.  

 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által valósulnak meg a humán tőke 
növelésével és a társadalmi környezet javításával kapcsolatos fejlesztések. 

 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program elsősorban és közvetlenül az energia- 
és erőforrás hatékonyság növeléséhez hozzájáruló fejlesztéseket támogatja.  

 Integrált- Közlekedés Fejlesztési Operatív Program a 2014 és 2020 közötti EU 
támogatásokból megvalósuló közlekedésfejlesztések többségét tartalmazza. 

 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program – Élelmiszert és/vagy alapvető anyagi 
támogatást biztosító Operatív Program - a szegénység csökkentésére, a szegény 
gyermekek étkeztetésére irányuló fejlesztési elképzeléseket támogatja.  

 A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program jelen esetben nem releváns.  
 

A város szempontjából a legtöbb fejlesztési elképzelésre a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program nyújthat forrást. A városok számára a következő támogatási időszakban 
kiemelt figyelmet érdemel a TOP források új eljárás szerinti felhasználása. (Integrált Területi 
Program - ITP). Bács-Kiskun megyében új ITP készítés van folyamatban. A 2015. májusi 
egyeztetési változat szerint az ITP teljes 7 éves forráskerete 63,225 Mrd Ft, melynek összetétele 
az alábbi: 

7. táblázat: TOP intézkedések 

TOP intézkedés 
Megyei keret  

(Mrd Ft) 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 9,018 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 5,666 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését  
szolgáló közlekedésfejlesztés  4,047 

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát,  
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 4,880 

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés  11,699 

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  4,894 
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TOP intézkedés 
Megyei keret  

(Mrd Ft) 

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló  
energia - felhasználás arányának növelése  10,954 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 1,794 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 1,429 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 1,834 

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási  
együttműködések (paktumok 5,157 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű  
komplex programok   0,683 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 1,171 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Program egyeztetési változat 2015. május 

8. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve 

Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

Akcióterületi 

projektek 

Tiszakécske és térsége 

Alapszintű Járóbeteg 

Szakrendelő fejlesztése 

90 

TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és 

társadalmi felzárkózási területen 

EFOP 2.2 A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

ESZI Vörösmarty utcai 

napközi ellátást biztosító 

intézményi épület 

korszerűsítése, 

akadálymentesítése 

50 

TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és 

társadalmi felzárkózási területen 

EFOP 2.2 A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Bölcsőde bővítése, 

korszerűsítése, 

akadálymentesítése 

60 

TOP 1.4. Kisgyermekesek 

munkaerőpiacra történő 

visszatérése a gyermekellátási 

szolgáltatások fejlesztése által 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Béke úti óvoda felújítása, 

energiaracionalizálás 
45 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Termálfűtés kiépítése 

önkormányzati lakásokban és 

intézményekben új termálkút 

fúrásával 

350 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Arany János Művelődési 300 TOP 7.1. A városi lakosság 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

Központ tetőépítés és belső 

felújítása 

közösségi aktivitásának növelése 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Tiszakécske Város Hulladék 

Napok 
3 

TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 2.1 Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

a népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Tanyagondnoki szolgálat 

kialakítása 
15 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és 

társadalmi felzárkózási területen 

Tanyafejlesztési Program 

TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

Szociális otthon bővítése, 

fejlesztése 
300 

TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és 

társadalmi felzárkózási területen 

EFOP 2.2 A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Kiégést megelőző tréning a 

szociális szférában dolgozók 

számára 

4,4 

 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és 

társadalmi felzárkózási területen 

EFOP 3.8 A humán 

közszolgáltatásokban dolgozók 

szak-, át- és továbbképzése 

Pályázatíró képzés civil 

szervezetek számára 
5 

TOP 2.1 Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

a népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Városközponti bérlakások 

felújítása, korszerűsítése 
250 

EFOP 2.4 Tartós szegénységben 

élők, romák felzárkózását és a 

periférikus élethelyzetek 

megszüntetését segítő 

infrastrukturális beruházások. 

TOP 4.3 Leromlott városi 

területek rehabilitációja 

Új bérlakások építése 260 

EFOP 2.4 Tartós szegénységben 

élők, romák felzárkózását és a 

periférikus élethelyzetek 

megszüntetését segítő 

infrastrukturális beruházások 

TOP 4.3 Leromlott városi 

területek rehabilitációja 

Eltérő tantervű tagiskola 

felújítása 
50 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

növelése 

A Szakképző iskola bővítése, 

kerékpártároló építése, 

tanműhely felújítása 

50 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Kollégium épületének 

felújítása 
150 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Alapfokú Művészeti Iskola 

épületének felújítása 
45 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Tanoda 15  

EFOP 3.3 A neveléshez és 

képzéshez való hozzáférés 

biztosítása a nem formális és 

informális tanulási formákon 

keresztül 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

Református Kollégium 

Általános Iskola és 

Gimnázium szaktantermek 

létesítése 

45 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

Gimnázium épületének 

felújítása 
350 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Általános Iskola felső 

tagozatos épületének és 

tornatermének felújítása 

300 

Általános Iskola alsó 

tagozatos épületének 

felújítása ebédlővel együtt 

100 

Városi Könyvtár épületének 

bővítése 
60 

TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Szolnoki úti Köztemető 

ravatalozójának építése 
30 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Akikre büszkék vagyunk c. 

projekt 
1 

TOP 7.1. A városi lakosság 
közösségi aktivitásának növelése 
a helyi közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés 
segítségével 

TOP 5.3. Helyi szintű társadalmi 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

párbeszéd és helyi identitás 
erősödése 

Kortássegítő képzés 2 

TOP 7.1. A városi lakosság 
közösségi aktivitásának növelése 
a helyi közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés 
segítségével 

TOP 5.3. Helyi szintű társadalmi 
párbeszéd és helyi identitás 
erősödése 

Ifjúsági közösségi tér 

kialakítása (klub) 
3 

TOP 7.1. A városi lakosság 
közösségi aktivitásának növelése 
a helyi közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés 
segítségével 

TOP 5.3. Helyi szintű társadalmi 
párbeszéd és helyi identitás 
erősödése 

Nyári szünidei programok 

gyermekek számára 
1 

TOP 7.1. A városi lakosság 
közösségi aktivitásának növelése 
a helyi közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés 
segítségével 

TOP 5.3. Helyi szintű társadalmi 
párbeszéd és helyi identitás 
erősödése 

Generációk közötti 

infokommunikációs 

tudásátadás 

0,003 

TOP 7.1. A városi lakosság 
közösségi aktivitásának növelése 
a helyi közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés 
segítségével 

TOP 5.3. Helyi szintű társadalmi 
párbeszéd és helyi identitás 
erősödése 

Ki mit tud? Tehetségkutatási 

projekt 
1 

TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 5.3. Helyi szintű társadalmi 

párbeszéd és helyi identitás 

erősödése 

Egészségre nevelő és 

Szemléletformáló 

Életmódprogram 

1,786 

(+0,000037/fő 

az 5. 

EFOP 1. F. Az 

egészségtudatosság növelése 

elsősorban a hátrányos helyzetű 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

projektnél) 

 

emberek és térségek 

tekintetében 

TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 2.1 Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

a népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Polgármesteri Hivatal 

bővítése, akadálymentesítése 
77 

TOP 4.1. Önkormányzati 
közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének és 
minőségének fejlesztése 

Járási Hivatal épületének 

korszerűsítése, bővítése 
85 

TOP 4.1. Önkormányzati 
közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének és 
minőségének fejlesztése 

TOP 3.2. A települési 
önkormányzatok 
energiahatékonyságának 
javítása és a megújuló 
energiaforrások részarányának 
növelése 

Termálkút fúrása 140 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Holt-Tisza part komplex 

turisztikai fejlesztése 
150 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

TOP 2.1. Vállalkozói 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

Tiszakécske Város Természet 

Napok 
3 

TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 2.1 Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

a népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Kalandpark építése 300 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

Holt-Tisza 3-4-es szakasz 

rehabilitációja 
450 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

KEHOP Egyedi célkitűzés 2: A 

vízkészletekkel történő 

fenntartható gazdálkodás 

feltételeinek javítása 

Holt-Tisza komplex 

vízgazdálkodási rendezése 
2000 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

KEHOP Egyedi célkitűzés 2: A 

vízkészletekkel történő 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

fenntartható gazdálkodás 

feltételeinek javítása 

Csónakkikötő létesítése a 

Tiszán 
30 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

Városnéző kisvonat 

beszerzése 
60 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

"Művészetek Háza" közösségi 

tér építése 
350 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

Tisza-part komplex turisztikai 

fejlesztése 
190 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

beavatkozásokkal  

Szabadtéri színpad építése 80 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

Sportrendezvények családok, 

gyermekek számára 
2 

TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 2.1 Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

a népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

EFOP 1. F. Az 

egészségtudatosság növelése 

elsősorban a hátrányos helyzetű 

emberek és térségek 

tekintetében 

Lapátos vízi erőmű létesítése 200 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

100 szobás szálloda 

fejlesztése 
100 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

Gokart pálya, fitness terem, 120 TOP 1.2. A turizmus területi 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

squash terem adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

GINOP 1.2.1 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési 

kapacitásának bővítése 

TOP 2.1 Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

a népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Móka Park, Virgonc Sziget a 

Tisza-parti Gyógy- és 

Termálfürdőben 

300 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

GINOP 1.2.1 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési 

kapacitásának bővítése 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a 

helyi gazdaság működését segítő 

helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

Központi konyhaépület 

felújítás, átalakítás a Tisza-

parti Gyógy- és 

Termálfürdőben 

500 

Termálpark kialakítása a 

Tisza-parti Gyógy- és 

Termálfürdőben 

500 

A Gyógy- és Élményfürdő 

energetikai korszerűsítése, 

fejlesztése 

200 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

GINOP 4.1.1 Épületenergetikai 

fejlesztések 

GINOP 4.1.2 Épületenergetikai 

fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással 

kombinálva 

Sportcentrum építési projekt 1500- 2000 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Gyógyhelyhez kapcsolódó 

turisztikai fejlesztések 
40 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

GINOP 1.2.1 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési 

kapacitásának bővítése 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

Kulcsprojektek Gimnázium épületének 

felújítása 
350 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Általános Iskola felső 

tagozatos épületének és 

tornatermének felújítása 

300 

Általános Iskola alsó 

tagozatos épületének 

felújítása ebédlővel együtt 

100 

Belterületi csapadékvíz-

elvezetés III. ütem 
700 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

KEHOP Egyedi célkitűzés 2: A 

vízkészletekkel történő 

fenntartható gazdálkodás 

feltételeinek javítása 

Sportcentrum építési projekt 1500- 2000 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Tisza Ipari Park kialakítása 300 

GINOP 1.2.4. Ipari Parkok 

fejlesztése, illetve barnamezős 

iparterületek megújítása 

TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a 

helyi gazdaság működését segítő 

helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

Tiszakécske és térsége 

Alapszintű Járóbeteg 

Szakrendelő fejlesztése 

90 

TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és 

társadalmi felzárkózási területen 

EFOP 2.2 A társadalmi 

együttműködést szolgáló 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 98 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

Száraztészta gyártó üzem 

létesítése 
1.500 

GINOP 1.2.1 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési 

kapacitásának bővítése 

TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a 

helyi gazdaság működését segítő 

helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

Tisza-part komplex turisztikai 

fejlesztése 
190 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

Holt-Tisza part komplex 

turisztikai fejlesztése 
150 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

Szociális otthon bővítése, 

fejlesztése 
300 

TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és 

társadalmi felzárkózási területen 

EFOP 2.2 A társadalmi 

együttműködést szolgáló 

intézmények és szolgáltatások 

fejlesztése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új 

kapacitások létesítése 

Gyógyhelyhez kapcsolódó 

turisztikai fejlesztések 
40 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

GINOP 1.2.1 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési 

kapacitásának bővítése 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és természeti örökségi 

helyszíneken 

Hálózatos 

projektek 

Meglevő kerékpárút-hálózat 

felújítása, új kerékpárutak 
350 

TOP 1.3. A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

építése munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

Kerékpártárolók építése 

buszmegállókban 
20 

TOP 1.3. A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

Belterületi csapadékvíz-

elvezetés III. ütem 
700 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

KEHOP Egyedi célkitűzés 2: A 

vízkészletekkel történő 

fenntartható gazdálkodás 

feltételeinek javítása 

Szennyvízcsatornázás 

Tiszabögön, Kerekdombon és 

az üdülőterületen 

1000 

KEHOP Szennyvízelvezetéssel 

és kezeléssel kapcsolatos 

fejlesztések 

Vasútállomások környékének 

rendbetétele 
100 

TOP 1.3. A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

Térfigyelő rendszer kialakítása 50 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

Külterületi önkormányzati 

belvíz védelmi létesítmények 

karbantartása, felújítása, 

fejlesztése 

700 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

KEHOP Egyedi célkitűzés 2: A 

vízkészletekkel történő 

fenntartható gazdálkodás 

feltételeinek javítása 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

Egyéb projektek 

Kerekdombi középső út 

építése 
50 

TOP 1.3. A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Hulladék udvar komposztáló, 

valamint inert lerakó telep 

létesítése 

200 

KEHOP Egyedi célkitűzés 1. 
Elkülönített hulladékgyűjtés 
fejlesztése 

KEHOP Egyedi célkitűzés 2. 
Települési hulladékkezelő 
létesítmények hálózatának 
rendszerszerű fejlesztése 

TOP 2.1. Vállalkozói 
tevékenységek ösztönzése és a 
népesség megtartása 
településfejlesztési 
beavatkozásokkal 

Lovas pálya közösségi tér 

felújítása, kiszolgáló épület 

építése 

40 

TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése 

a helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Tisza Ipari Park kialakítása 300 

GINOP 1.2.4 Ipari parkok 

fejlesztése, illetve barnamezős 

területek megújítása  

TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a 

helyi gazdaság működését segítő 

helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

Baromfi vágóhíd létesítése 40 
GINOP 5.1.3 Társadalmi célú 

vállalkozások ösztönzése 

Tiszabögöt elkerülő út építése 1500 
TOP 1.3. A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Tanyafejlesztés 30 

Tanyaprogram 

TOP 1.3. A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Anti-szegregációs terv 

szegregátumokra vonatkozó 

intézkedései 

15 
TOP 4.3 Leromlott városi 

területek rehabilitációja  

Hajdú dűlő burkolatépítés 150 

TOP 1.3. A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Kerekdombon tehéntelepi út 

építése 
200 

TOP 1.3. A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Hajókikötő építése a Tiszán 

Tiszabögnél 
2000 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

Aprítékos erőmű létesítése 200 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Napelem erőmű létesítése 400 

TOP 3.2. A települési 

önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának 

növelése 

Száraztészta gyártó üzem 

létesítése 
1.500 

GINOP 1.2.1 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési 

kapacitásának bővítése 

TOP 1.1. A vállalkozások 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a 

helyi gazdaság működését segítő 

helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

Mezőgazdasági gépgyártó 

üzem létesítése 
450 

GINOP 1.2.1 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési 

kapacitásának bővítése 

TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a 

helyi gazdaság működését segítő 

helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

Szálláshely és 

szolgáltatásbővítés a 

Kerekdombi Termálfürdőben 

500 

GINOP 7.3.1 Gyógyhelyek 

turisztikai fejlesztése 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

GINOP 1.2.1 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési 

kapacitásának bővítése 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális 

és term. örökségi helyszíneken 

Tiszabögi tagiskolában 

tornacsarnok építése 
120 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

Tiszabögi óvodában 

tornaszoba 

kialakítása/szükség esetén 

bővítése 

40 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a 

nem formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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5 Anti-szegregációs program 

5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által 

veszélyeztetett területeinek bemutatása 

Tiszakécskén az alacsony státuszú lakosság közel 70%-a a Központi belterületen él. 
Egynegyedük a külterületeken él, a lakónépesség arányánál magasabb százalékponttal. A 2011. 
évi népszámlálási adatok alapján a KSH szegregátumot nem határolt le. Két területet azonban 
szegregációval veszélyeztetett területnek jelölt: egyet a Központi belterületen, egyet pedig a 
külterületen lévő Székhalom dűlőben. Az önkormányzat adatai és a helyszíni bejárás alapján 
megállapításra került, hogy a belterületen lévő területen az elköltözések miatt az alacsony 
státuszú lakosok aránya nem haladja meg az útmutató által jelölt határértéket, ezért nem minősül 
veszélyeztetett területnek. Ugyanakkor az önkormányzat adatai alapján a külterületen található 
Pereghalom dűlő veszélyeztetetett területnek minősül.  

8. térkép: Tiszakécske veszélyeztetett területet is bemutató áttekintő térképe 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 
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9. táblázat Tiszakécske város KSH által kijelölt és a Tiszakécske város által jóváhagyott szegregációval veszélyeztetett területeinek státusza –a legsúlyosabb 
helyzetben lévő területek kiemelésével (témakörönként) 

 

 
Társadalom 1. 

(Demográfia) 

Társadalom 2. 

(Foglalkoztatottság/ 

Segélyezés) 

Lakáshelyzet  

Épített környezet / 

Közterületek 

minősége  

Szolgáltatásokhoz 

(közintézményi/piaci 

jellegű) való 

hozzáférés 

Etnikai 

szegregáció 

Eddigi 

beavatkozások 

nyomán 

bekövetkezett 

változások  

Szegregációval 

veszélyeztetett 

terület 1. 

Székhalom dűlő 

A lakónépesség 

száma 128 fő. 

A 0-14 évesek 

aránya 12,5, a 60 

év felettieké 

23,4%. 

Az alacsony 

státuszú lakosok 

aránya 31,7%. 

A rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

65,9%. LFT-ben 11 

fő, RSzS-ben 1 fő, 

RGyK-ban 17 fő 

részesült 2014-ben. 

Az épületek 

alacsony 

komfortfokozatúak 

Az egyszobás 

lakások aránya 

24,6%. A 

laksűrűség 

1,4fő/lakás. 

A közvilágítás 

részben ellátott. 

Pormentes út 

nincs. Vezetékes 

vízhálózat nem 

került kiépítésre. 

A területen kizárólag 

lakóházak 

találhatóak. A 

városközpont és a 

szolgáltatások 

megközelítése nehéz. 

Nincs etnikai 

szegregáció 

Érdemi változás 

nem történt. 

Szegregációval 

veszélyeztetett 

terület 2. 

Pereghalom 

dűlő 

A lakónépesség 

száma nem ismert. 

. 

LFT-ben 19 fő, RSzS-

ben 4 fő, RGyK-ban 

52 fő részesült 2014-

ben. 

Az épületek 

alacsony 

komfortfokozatúak. 

Vezetékes víz, 

pormentes út nincs 

a területen. 

Hulladékszállítás 

nincs. A 

közvilágítás 

minimálisan 

kiépített. 

A területen kizárólag 

lakóházak 

találhatóak. A 

városközpont és a 

szolgáltatások 

megközelítése nehéz, 

ezektől kb. 4 km-re 

helyezkedik el. 

Nincs etnikai 

szegregáció 

Érdemi változás 

nem történt. 

  

Forrás: Saját szerkesztés 2015.
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5.2 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat 

érintő beavatkozások 

A város korábban nem készített Integrált Városfejlesztési Stratégiát. A különböző fejlesztési 
dokumentumokban nem található célzott anti-szegregációs elképzelés az alacsony státuszú 
lakosság integrációjának elősegítése érdekében. A 2013-ban elkészített Helyi Esélyegyenlőségi 
Program által tervezett beavatkozások minimálisan fedik a jelen dokumentum útmutatója által 
elvárt beavatkozások minőségét. 

5.3 Anti-szegregációs intézkedési terv 

5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó 

intézkedések 

5.3.1.1 Anti-szegregációs célok  

Tiszakécske elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az 
integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a 
lakhatási feltételek biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle: 
szociális, képzési, foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések 
együttesével kívánunk hozzájárulni. Az alacsony státuszú lakosok integrációja előmozdításának 
elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése 
és megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási 
esélyeiket, hozzájárulva ezzel az alacsony státusz megváltozásához. 

10. táblázat: Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai 

Horizontális célok  Alcélok  

1. Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden 

fejlesztési beavatkozásánál, annak figyelembe 

vételével, hogy semmilyen fejlesztés nem járulhat 

hozzá a településen belüli, vagy kívüli szegregáció 

kialakulásához és erősödéséhez 

Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség 

biztosítása a településen 

 

2. Oktatási integráció biztosítása 
Az iskolai sikeresség feltételeinek megteremtése 

A lemorzsolódás csökkentése 

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási 

helyzetének javítása 

A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők 

számának emelkedése 

Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők 

számának növekedése 

4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása 

A szociális szolgáltatások színvonalának 

emelkedése 

Új szociális szolgáltatások biztosítása 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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A szegregátumok megszüntetése nem lehetséges, ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú 
ingatlanok felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a 
szegregátumokban élők számát csökkentsük. Emellett, hogy a területek infrastrukturális 
ellátottságának javításával segítsük az ott élők lakhatási körülményeit. 

11. táblázat: Az anti-szegregációs terv terület specifikus céljai és azok relevanciája az egyes 
területeken 

Terület specifikus célok 
Székhalom 

dűlő 

Pereghalom 

dűlő 

A településrendezésben a szegregációt csökkentő intézkedések 

megjelenítése 
X X 

Mobilizációs program kidolgozása az alacsony státuszú lakosság 

koncentrációjának csökkentése érdekében 
X X 

A szegregátumban élők számának csökkentése, a szegregáció oldása 

szociális bérlakások kialakításával 
X X 

A hiányzó közművek (villany, vagy alternatív megoldások) biztosítása X X 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

5.3.1.2 Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések  

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú 
szegregáció feloldása, Tiszakécske számára a fenntartható városfejlődés egyik záloga. Ennek 
tudatában a város messzemenőkig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy 
azok nem okozhatják sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy 
erősödését. Emellett az önkormányzat Anti-diszkriminációs jelzőrendszert működtet annak 
érdekében, hogy a településen az esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a mindennapok 
részévé váljon. 

Az anti-szegregációs beavatkozások egyes elemei megkülönböztethetők a szerint, hogy az adott 
beavatkozás „kemény” (alapvetően fizikai jellemzők szerint mérhető, pl. infrastrukturális) vagy 
„puha” (alapvetően humán tényezőkre irányuló) jellegű-e. Általában elmondható, hogy 
önmagában a kemény, illetve a puha beavatkozás ritkán vezet eredményre, hatásos és 
maradandó eredmény ezek optimális kombinációjával érhető el. Ennek megfelelően a város által 
alkalmazott intézkedések tartalmaznak kemény és puha elemeket egyaránt. 

A településen élő gyermekek körében rendkívül magas a sajátos nevelési igényű (SNI) és a 
beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal (BTM) küzdő gyermek. A 0-3 éves kor 
közötti gyerekek napközbeni ellátásának biztosítása szükséges korai fejlesztéssel. Biztos Kezdet 
Gyerekház jellegű szolgáltatásra van szükség. Az óvodában heti egy alkalommal biztosítani 
szükséges Alapozó terápiát az 5. életévet betöltött gyermekek részére. A terápia rendkívül 
alkalmas a képességek sokirányú fejlesztésére, esetleges képességbeli hiányosságok pótlására, 
illetve a megkésett beszédfejlődésű, valamint a különböző részfunkció zavaros (térirány zavaros, 
dyslexia, dysgráfia veszélyeztetett) gyermekek fejlesztésére. Nagyon jól alkalmazható továbbá 
figyelem- és magatartás zavaros gyermekek kezelésére is. 

A devianciák kiszűrése, a megfelelő fejlődés és a sikeres felnőtté válás érdekében létre kell hozni 
egy szakmaközi hálózatot, amely a rendszeresen megtartott szakmai műhelyek keretében 
összehangoltabb, eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatásokat tud biztosítani, a szükséges 
jelzőrendszer kialakításával. A hálózatban az alábbi szakterületek képviselői kerülnek 
meghívásra: közoktatási intézmények munkatársai, egészségügyi intézmények, szociális és 
családsegítő munkatársak, igazgatási és foglalkoztatási intézmények munkatársai. 
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Jelenleg az ifjúsági korosztály számára nem áll rendelkezésre közösségi tér a szabadidő 
hasznos eltöltésére. Kialakításra kerül egy olyan közösségi tér, amely tanoda jellegű 
szolgáltatással együtt biztosítani tudja a helyszínt az ifjúsági korosztály számára.  

A szünidő idejére nyári napközi biztosítása szükséges, nyári étkeztetéssel, a hátrányos helyzetű 
tanulók részére. Olyan foglalkozások lebonyolítására van szükség, melyek biztosítják a 
gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését és a szabadidő értelmes eltöltését. 

A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori 
bűnözővé válás elkerülése és a BTM nehézségekkel küzdő gyermekek problémáiban való 
segítségnyújtás biztosítása érdekében Kortárs-segítők képzését támogatjuk. A kortárs-segítők 
részt vesznek az ifjúsági közösségi tér programjainak szervezésében.  

A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális 
területen dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek megismerésére és újfajta 
tevékenységek bevezetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, hogy a segítő szakemberek 
számára támogatást nyújtsunk a segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés 
megelőzése érdekében, a családsegítő munka fejlesztésében. Mindezek mellett rendkívül fontos, 
hogy a szociális szakemberek rendkívül leterheltek, ezért a szociális intézmény családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatást ellátó részlegét 1-1 fővel szükséges növelni. Emellett a szociális 
alapszolgáltatást nyújtó intézmény infrastrukturális fejlesztése is elengedhetetlen.  

A tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére van szükség a rászorultak teljes körű ellátásának 
biztosítása érdekében, az Éltető Szeretet Jószolgálati Alapítvánnyal való együttműködésben. 

Az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat 
előnyben részesíti a beruházások során azon vállalkozásokat, akik alacsony státuszú 
lakosságból választanak munkavállalókat. Számukra helyi adókedvezmények biztosítunk. 

A Szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a 
továbbiakban is támogatni kívánjuk a rászoruló családokat rendszeres lakhatási támogatással és 
hátralékkezelési támogatással. 

12. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései 

Horizontális cél 
Megvalósítást célzó 

intézkedés 
Felelős 

Lehetséges 

pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

1, Esélyegyenlőség 

biztosítása 

Anti-diszkriminációs 

jelzőrendszer 

működtetése 

Jegyző Nem releváns 2015- 

2. Oktatási 

integráció 

biztosítása 

0-3 éves korosztály 

részére korai 

fejlesztést, 

napközbeni ellátást 

biztosító Biztos 

Kezdet-jellegű 

szolgáltatás  

Polgármester Saját és 

pályázati forrás 

2016- 

Alapozó terápia 

biztosítása szűrést 

követően az 5. 

életévét betöltött 

óvodások részére 

Óvodavezető Saját forrás 2016- 
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Horizontális cél 
Megvalósítást célzó 

intézkedés 
Felelős 

Lehetséges 

pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

Nyári napközi 

biztosítása 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Tanoda létrehozása Polgármester Saját forrás és 

EFOP 

2016- 

Kortárs-segítők 

képzése 

Polgármester Saját forrás 2016- 

Ifjúsági klub 

működtetése 

Polgármester Saját forrás 2016- 

3. Az alacsony 

státuszú lakosság 

foglalkoztatási 

helyzetének javítása 

Alacsony státuszú 

lakosokat 

foglalkoztató 

vállalkozások 

adókedvezményben 

részesítése 

Polgármester Saját forrás 2015- 

4. A szociális 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

javítása 

Tanyagondnoki 

szolgáltatás 

fejlesztése 

Polgármester Hazai forrás 2016- 

Szakmaközi hálózat 

működtetése, 

szakmai műhelyek 

szervezése a 

jelzőrendszer 

sikeresebb működése 

érdekében 

Jegyző Nem releváns 2015- 

Szociális 

szakemberek 

képzése 

Polgármester Saját forrás 2016- 

Rendszeres lakhatási 

támogatás és 

hátralékkezelési 

támogatás biztosítása 

Polgármester Saját forrás 2015- 

5. Közösségi terek 

biztosítása 

Az ifjúsági klub, 

tanoda és a 0-3 éves 

korosztály napközbeni 

ellátására alkalmas 

helység kialakítása 

Polgármester pályázati forrás 2016- 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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5.3.1.3 Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések  

A Tiszakécskén található két szegregációval veszélyeztetett területen a hiányzó infrastruktúra 
(villany, alternatív megoldások) kialakítása elengedhetetlen. A területen számos lakhatásra 
alkalmatlan épületben is élnek családok. Ezek kiváltása, a családok szociális bérlakásokban 
történő elhelyezése az önkormányzat célja. 

A közműszolgáltatókkal együttműködve kártyás mérőórák kihelyezését szükséges 
kezdeményezni azon családok esetében, ahol a közművek díjhátralék miatt lekötésre kerültek az 
ingatlanokról. 

13. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései 

Szegregátum 

sorszáma 

Konkrét 

intézkedés/ 

beavatkozás 

Érintett terület 

specifikus cél 

Felelős 

partner 

Lehetséges 

pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

Szegr 1., 2. 

Hiányzó 

közművek 

(villany, vagy 

alternatív 

megoldások) 

kiépítése 

Lakókörnyezet 

rehabilitációja 
Polgármester 

Pályázati 

forrás 
2016- 

Szegr. 1., 2. 

Bérlakások 

kialakítása 

integrált 

lakókörnyezetben 

A szegregáció 

oldása 
polgármester Saját forrás 2017- 

Szegr. 1., 2. 
Kártyás mérőórák 

elhelyezése 

Az elvárható 

életminőséghez 

szükséges 

feltételek 

elősegítése 

polgármester Saját forrás 2015- 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

5.3.1.4 Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése  

 

14. táblázat: Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése 

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Anti-diszkriminációs 

jelzőrendszer működtetése 

         

0-3 éves korosztály részére 

korai fejlesztést, napközbeni 

ellátást biztosító Biztos 

Kezdet-jellegű szolgáltatás 

         

Alapozó terápia biztosítása 

szűrést követően az 5. 

életévét betöltött óvodások 

részére 
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Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nyári napközi biztosítása          

Tanoda létrehozása          

Kortárs-segítők képzése          

Ifjúsági klub működtetése          

Alacsony státuszú lakosokat 

foglalkoztató vállalkozások 

adókedvezményben 

részesítése 

         

Tanyagondnoki szolgáltatás 

fejlesztése 

         

Szakmaközi hálózat 

működtetése, szakmai 

műhelyek szervezése a 

jelzőrendszer sikeresebb 

működése érdekében 

         

Szociális szakemberek 

képzése 

         

Rendszeres lakhatási 

támogatás és 

hátralékkezelési támogatás 

biztosítása 

         

Az ifjúsági klub, tanoda és a 

0-3 éves korosztály 

napközbeni ellátására 

alkalmas helység kialakítása 

         

Hiányzó közművek (villany, 

vagy alternatív megoldások) 

kiépítése 

         

Bérlakások kialakítása 

integrált lakókörnyezetben 

         

Kártyás mérőórák 

elhelyezése 

         

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére 

hozott intézkedések 

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás 
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához 
járuljon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és 
a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak. 

A projektfejlesztés során elemi érdekünk a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága. 
Mind az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges 
formáit.  

A közösségi térként és szociális, oktatási célra is használt épületet integrált lakókörnyezetben 
alakítjuk ki, hogy biztosítsuk a többségi társadalom tagjainak a részvételét a szolgáltatásokban. A 
különböző fejlesztések fizikai megközelíthetőségének tervezése elengedhetetlen a mindenki 
számára biztosított hozzáférés érdekében. 

Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló 
esemény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a 
hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására. 

15. táblázat: A potenciálisan szegregációs hatást gerjesztő fejlesztések és a hatások kivédésére 
teendő intézkedések 

Potenciálisan szegregációs 

hatást gerjesztő fejlesztések 

Tervezett intézkedések ezek 

kivédésére 
Felelős   

12-12 bérlakás építése a Béke és 

a Petőfi S. utcában 

A lakók kiválasztásakor 

odafigyelünk, hogy ne alakuljon ki 

szegregátum a két területen 

Polgármester 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk 

mérséklésére teendő intézkedések 

A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódhatnak meg, közülük a 
legfontosabb az alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a kizárólagosan a 
legolcsóbb és egyben legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az 
eladósodás és ennek következtében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése. 

A legtöbb önkormányzat gazdálkodása feszített, sokszor az alapvető fejlesztésekre sem jut 
forrás. A településen élő legszegényebb családok támogatását ennek ellenére fel kell vállalnia az 
önkormányzatnak, annak érdekében, hogy helyzetük javuljon, körük ne bővüljön. A rossz 
szociális helyzetben lévő családokon leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az 
alapfeltétele a család jobb helyzetbe kerülésének. A lakhatási programok megvalósításánál 
elsődleges szempont megakadályozni, hogy a legszegényebbek egy tömbbe lakjanak, mivel ez 
gettósodási folyamatot indít el. Szegregálódási folyamatokat indíthat el, ha egy városrész 
leromlása elindul, az önkormányzat felelőssége, hogy ha ezt észleli, gyorsan reagáljon. Az 
önkormányzatban, ha valóban kialakul a tulajdonosi szemlélet, mindent el fog követni, hogy a 
leromló területek további pusztulását megállítsa. Ennek egyik eszköze lehet a hiányzó 
közszolgáltatások elérhetővé tétele, akár azok átszervezésével. 
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A fentebb jelzett problémák és lehetséges megoldások – az integrált oktatás kivételével – 
forrásigényesek, ezért az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy megtalálja azokat a külső, 
leginkább pályázati forrásokat, amelyek segítségével a település legrosszabb helyzetben lévő 
családjait tudja támogatni. 

A szegregátumok létrejötte részben spontán folyamat eredménye. A jelenlegi városfejlesztési 
elképzelések szerint nem ismert olyan beavatkozás, amely a területeken az ingatlanok 
nagyszámú bontását követelné meg, ezzel esetlegesen hozzájárulva újabb szegregátumok 
létrejöttéhez. A fiatal családok lakhatáshoz jutásának elősegítése érdekében bérlakásokat 
alakítunk ki. A beóvodázáskor az óvodai feladatellátási helyek között a HH és HHH gyermekek 
egyenletes elosztását biztosítjuk. A településen más ágazatot érintő szegregációs 
mechanizmusok nem ismertek.  

5.3.4 Az Anti-szegregációs Program megvalósításának nyomon 

követése – monitoring  

Az önkormányzat Integrációs kerekasztalt hoz létre. A Kerekasztal tagjai közé meghívja a 
program megvalósításába bevont (szociális, köznevelési) intézmények vezetőit, illetve a releváns 
civil szervezeteket. A Kerekasztal látja el a Programban leírt tervezett intézkedések monitoringját 
is.  

A Kerekasztal folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek 
véleményének kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel 
kapcsolatos elégedettség méréséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes 
intézkedések felelősei félévente beszámolnak a képviselőtestületnek. A Kerekasztal monitoring 
munkája kiterjed az egyes intézkedések relevanciájának vizsgálatára is.  

Tiszakécske Város Önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve 
kötelezettséget vállal az Anti-szegregációs Intézkedési Tervben foglaltak érvényesítésére. A 
fennhatósága, felügyelete alá tartozó szervek és intézmények tekintetében kötelezővé teszi, hogy 
döntéseik, tevékenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai szegregációs folyamatok 
megfordítására törekedjenek, azok a szegregációt semmilyen formában nem segíthetik elő. 
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6 A stratégia külső és belső összefüggései 

6.1 Külső összefüggések 

6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében 
kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak: 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 

akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 

előmozdítása; 
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása; 
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem; 
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre.  

Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését az EU tematikus célkitűzésekhez és 
beruházási prioritásokhoz a következő táblázat mutatja be. Egy tervezett fejlesztés 
természetszerűleg egyszerre több tematikus cél megvalósításához is hozzájárul, így egyes EU 
tematikus célok és hozzájuk tartozó beruházási prioritások több tematikus célhoz is kapcsolódnak 
egyszerre. Ahhoz, hogy a kapcsolódások teljesen átláthatóak legyenek, ismerni kell az egyes 
tematikus célok mögött meghúzódó tervezett fejlesztési elképzeléseket, amelyeket a 4.4-es 
fejezet tartalmaz. 
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16. táblázat Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és 
beruházási prioritásokhoz 

ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

T1.   

Népességmegtartó 

képesség javítása az 

életkörülmények és 

életkilátások javításával, 

társadalmi 

egyenlőtlenségek 

megszüntetése  

(8) a 

fenntartható és 

minőségi 

foglalkoztatás, 

valamint a 

munkavállalói 

mobilitás támogatása; 

 

(9) a társadalmi 

befogadás 

előmozdítása és a 

szegénység, valamint 

a hátrányos 

megkülönböztetés 

elleni küzdelem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) az 

oktatásba, és a 

képzésbe, többek 

között a 

szakképzésbe történő 

beruházás a 

készségek fejlesztése 

és az egész életen át 

tartó tanulás 

érdekében; 

i. az álláskeresők és az inaktív személyek – többek 

között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól 

távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, 

többek között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések 

és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is; 

 

 

 

az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség 

és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság javítása érdekében; 

ii. a marginalizálódott közösségek – például a romák – 

társadalmi-gazdasági integrációja;  

iii. a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája 

elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása 

iv. a megfizethető, fenntartható és minőségi 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, 

beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a 

közérdekű szociális szolgáltatásokat; 

a) a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló 

egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő 

beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

megteremtésével a társadalmi befogadás 

előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról 

a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás;  

b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló 

közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint 

gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása;  

 

i. a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a 

korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú 

oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést 

ösztönző formális, informális és nem formális tanulási 

formákat is; 

 iii. az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez 

való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport 

számára formális, informális és nem formális módon 

egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek 

és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a 

rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák 

elismerése révén; 

T2. Humán erőforrás 

fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 

közigazgatás fejlesztése 

(11) a hatóságok és 

az érdekelt felek 

intézményi 

kapacitásának 

javítása és hatékony 

közigazgatáshoz 

történő hozzájárulás 

 

(8) a fenntartható és 

minőségi 

foglalkoztatás, 

valamint a 

munkavállalói 

mobilitás támogatása 

 

 

(9) a társadalmi 

befogadás 

előmozdítása és a 

szegénység, valamint 

a hátrányos 

megkülönböztetés 

elleni küzdelem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) az 

oktatásba, és a 

képzésbe, többek 

között a 

szakképzésbe történő 

i. azon közigazgatási szervek és közszolgálatok 

intézményi kapacitásának és hatékonyságának 

növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális 

és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb 

szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása.  

 

 

 

b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját 

belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket 

érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló 

ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti 

és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez 

való hozzáférhetőség javítását; 

 

az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség 

és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság javítása érdekében; 

ii. a marginalizálódott közösségek – például a romák – 

társadalmi-gazdasági integrációja;  

iii. a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája 

elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása 

iv. a megfizethető, fenntartható és minőségi 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, 

beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a 

közérdekű szociális szolgáltatásokat;  

a) a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló 

egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő 

beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

megteremtésével a társadalmi befogadás 

előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról 

a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás;  

b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló 

közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint 

gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása; 

 

i. a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a 

korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú 

oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést 

ösztönző formális, informális és nem formális tanulási 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

beruházás a 

készségek fejlesztése 

és az egész életen át 

tartó tanulás 

érdekében; 

formákat is; 

 iii. az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez 

való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport 

számára formális, informális és nem formális módon 

egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek 

és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a 

rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között 

a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák 

elismerése révén;  

iv. az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci 

igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a 

munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai 

oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és 

minőségének javítása többek között a készségek iránti 

igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a 

tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási 

rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket 

és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – 

létrehozása és továbbfejlesztése; 

T3. Fenntartható, 

élhető, minőségi 

környezet kialakítása, 

energiafelhasználás 

racionalizálása 

(4) az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság 

felé történő 

elmozdulás 

támogatása minden 

ágazatban; 

 

(5) az 

éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés 

és -kezelés 

előmozdítása; 

 

(6) a környezet 

megóvása és 

védelme és az 

erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása; 

 

 

 

 

 

 

c) az energiahatékonyság, az intelligens 

energiahasználat és a megújuló energiák 

felhasználásának támogatása a közcélú 

infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a 

lakóépületeket is; 

  

 

 

b) egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal 

szembeni ellenálló képesség biztosítására és 

katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló 

beruházások elősegítése; 

 

 

 

a) a hulladékágazatba történő beruházás az uniós 

környezeti vívmányok követelményeinek való 

megfelelés és a tagállamok által megállapított, e 

követelményeken túlmutató beruházási igények 

kielégítése érdekében; c) a természeti és kulturális 

örökség megőrzése, védelme, elősegítése és 

fejlesztése; 

b) a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az 

uniós környezeti vívmányok követelményeinek való 

megfelelés, és a tagállamok által megállapított, e 

követelményeken túlmutató beruházási igények 

kielégítése érdekében; 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

 

 

 

 

 

 

(7) a 

fenntartható 

közlekedés 

előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek 

megszüntetése a 

kulcsfontosságú 

hálózati 

infrastruktúrákban; 

 

 

 

(8) a 

fenntartható és 

minőségi 

foglalkoztatás, 

valamint a 

munkavállalói 

mobilitás támogatása; 

f) a hulladékgazdálkodási ágazatban, a 

vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében vagy a 

légszennyezettség csökkentése területén a 

környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság 

javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása;  

 

b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és 

harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – 

többek között a multimodális csomópontokhoz – 

történő kapcsolásával;  

c) környezetbarát (többek között alacsony 

zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású 

közlekedési rendszerek, többek között belvízi és 

tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális 

összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák 

kifejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható 

regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében; 

 

b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját 

belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket 

érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló 

ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti 

és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez 

való hozzáférhetőség javítását; 

 

T4 A helyi gazdaság, 

kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 

foglalkoztatottság 

növelése 

(1) a kutatás, a 

technológiai fejlesztés 

és az innováció 

erősítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) a fenntartható és 

a) a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, 

és különösen az európai érdekeltségű 

kompetenciaközpontok támogatása érdekében a K+I 

infrastruktúra és kapacitás megerősítése;  

b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, 

valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési 

központok és a felsőoktatási ágazat közötti 

kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös 

tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a 

technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az 

ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a 

keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe 

és az intelligens specializáció általi nyílt innovációba 

történő beruházásokra, továbbá a technológiai és 

alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai 

termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák 

fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának 

támogatása, valamint az általános célú technológiák 

terjesztése; 

 

i. az álláskeresők és az inaktív személyek – többek 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

minőségi 

foglalkoztatás, 

valamint a 

munkavállalói 

mobilitás támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) a kkv-k, (az 

EMVA esetében) a 

mezőgazdasági, 

illetve (az ETHA 

esetében) a halászati 

és akvakultúra-ágazat 

versenyképességének 

a növelése; 

 

 

 

 

(9) a társadalmi 

befogadás 

előmozdítása és a 

szegénység, valamint 

a hátrányos 

megkülönböztetés 

elleni küzdelem; 

között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól 

távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, 

többek között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések 

és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is;  

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 

vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és 

középvállalkozások létrehozása; 

a) üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása, 

valamint az önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások és 

a cégalapítás beruházásokkal való támogatása; 

b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját 

belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket 

érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló 

ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti 

és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez 

való hozzáférhetőség javítását; 

c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos 

szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása 

munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek 

a tevékenységek a(z) 1304/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alkalmazási körén 

kívül esnek; 

 

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új 

ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, 

valamint új cégek alapításának – többek között üzleti 

inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése; 

c) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési 

képességek megteremtésének és bővítésének 

támogatása;  

d) a kkv-k abban való segítése, hogy növekedni 

tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi 

piacokon, és hogy az innovációs folyamatokban részt 

tudjanak venni; 

 

a) a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és 

fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a 

megkönnyítése;  

b) a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki 

térségekben; 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz 

7. ábra: AZ ITS illeszkedése az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz 

 

Forrás: Saját szerkesztés 2015 
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2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) négy 
hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom 
specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. 

 Szakpolitikai célok: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-
feldolgozóipar fejlesztése 

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme 

 Területi célok: 

 Az ország makro-regionális szerepének erősítése 

 A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
elősegítése 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

Tiszakécske célrendszere az OFTK céljaihoz az alábbiak szerint illeszkedik. 

17. táblázat Tiszakécske illeszkedése az OFTK céljaihoz 

ITS tematikus célok és 

részcélok 
OFTK célok 

 

Kapcsolódó átfogó 

célok 

Kapcsolódó szakpolitikai 

célok 

Kapcsolódó területi 

célok 

T1. Népességmegtartó 

képesség javítása az 

életkörülmények és 

életkilátások javításával, 

társadalmi 

egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

2. Népesedési fordulat, 

egészséges és megújuló 

társadalom  

 

 Gyógyító Magyarország, 
egészséges társadalom, 
egészség- és 
sportgazdaság 

 Értéktudatos és szolidáris 
öngondoskodó 
társadalom 

 Jó állam, szolgáltató 
állam és biztonság 
 

 Vidéki térségek 
népességeltartó 
képességének 
növelése 

 Területi 
különbségek 
csökkentése, 
térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzé
s elősegítése 

 Összekapcsolt 
terek: az 
elérhetőség és 
mobilitás 
biztosítása 

OFTK-hoz 
illeszkedés 
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ITS tematikus célok és 

részcélok 
OFTK célok 

 

Kapcsolódó átfogó 

célok 

Kapcsolódó szakpolitikai 

célok 

Kapcsolódó területi 

célok 

T2. Humán erőforrás 

fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 

közigazgatás fejlesztése 
2. Népesedési fordulat, 

egészséges és megújuló 

társadalom 

 Gyógyító Magyarország, 
egészséges társadalom, 
egészség- és 
sportgazdaság 

 Értéktudatos és szolidáris 
öngondoskodó 
társadalom 

 Jó állam, szolgáltató 
állam és biztonság 

 Területi 
különbségek 
csökkentése, 
térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzé
s elősegítése 

 

T3. Fenntartható, élhető, 

minőségi környezet 

kialakítása, 

energiafelhasználás 

racionalizálása 

2. Népesedési fordulat, 

egészséges és megújuló 

társadalom 

3. Természeti 

erőforrásaink 

fenntartható használata, 

értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme 

4. Térségi potenciálokra 

alapozott, fenntartható 

térszerkezet 

 Stratégiai erőforrások 
megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk 
védelme 

 Jó állam, szolgáltató 
állam és biztonság 

 Összekapcsolt 
terek: az 
elérhetőség és 
mobilitás 
biztosítása 

 Területi 
különbségek 
csökkentése, 
térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzé
s elősegítése 

 

T4. A helyi gazdaság, 

kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 

foglalkoztatottság 

növelése 

1. Értékteremtő, 

foglalkoztatást biztosító 

gazdasági fejlődés 

4. Térségi potenciálokra 

alapozott, fenntartható 

térszerkezet 

 Versenyképes, innovatív 
gazdaság 

 Életképes vidék, 
egészséges 
élelmiszertermelés és 
ellátás, az élelmiszer-
feldolgozóipar fejlesztése 

 Gyógyító Magyarország, 
egészséges társadalom, 
egészség- és 
sportgazdaság 

 Kreatív tudástársadalom, 
piacképes készségek, 
K+F+I 

 Vidéki térségek 
népességeltartó 
képességének 
növelése 

 Kiemelkedő táji 
értékű térségek 
fejlesztése 

 Területi 
különbségek 
csökkentése, 
térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzé
s elősegítése 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

Bács-Kiskun megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési programja négy átfogó és három 
tematikus stratégiai célt jelöl ki. A tematikus stratégiai célok mellett öt területi cél került 
azonosításra. 

Tiszakécske jövőképe a „Élhető, vonzó, versenyképes, harmonikusan fejlődő, kulturális és 
környezeti értékeit védő turisztikai, sport- és térségközpont.” illeszkedik a Bács-Kiskun megye 
2020 Területfejlesztési Programjában megfogalmazott „A folyamatos megújulásra képes 
fenntartható gazdasági és társadalmi környezet megteremtésével Bács-Kiskun megye 
versenyképes és vonzó térség lesz.” jövőképhez. 

Tiszakécske tematikus céljai az alábbiak szerint illeszkednek a megyei célokhoz. 

Megyei 
területfejlesztési 
koncepcióhoz / 
programhoz 
illeszkedés 
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18. táblázat Tiszakécske célrendszerének illeszkedése Bács-Kiskun megye területfejlesztési 
programjához 

ITS tematikus célok Megyei átfogó célok  

 A megye társadalmi-

gazdasági súlyának 

növelése a kárpát-

medencében és az 

európai térben inkluzív 

növekedés révén 

Az emberek és a 

környezet 

harmonikus 

együttélésének 

megteremtése 

Területi 

felzárkózás, 

a megye 

belső 

kohéziójának 

erősítése 

Egészséges és 

megújuló 

társadalom 

T1. Népességmegtartó 

képesség javítása az 

életkörülmények és 

életkilátások javításával, 

társadalmi 

egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

    

T2. Humán erőforrás 

fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 

közigazgatás fejlesztése 

    

T3. Fenntartható, élhető, 

minőségi környezet 

kialakítása, 

energiafelhasználás 

racionalizálása 

   

 

 

T4. A helyi gazdaság, 

kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 

foglalkoztatottság növelése 

    

 

ITS tematikus célok Megyei tematikus célok 

 Gazdasági 

versenyképesség 

erősítése, innovatív 

gazdaság a KKV szektor 

megerősítésével 

Élhető és 

életképes vidék 

A megye belső kohézióját és 

makrotérségi integrációját 

szolgáló intézményi és 

infrastrukturális fejlesztések 

T1. Népességmegtartó 

képesség javítása az 

életkörülmények és életkilátások 

javításával, társadalmi 

egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

   

T2. Humán erőforrás fejlesztése 

és közösségfejlesztés, 

közigazgatás fejlesztése 

   

T3. Fenntartható, élhető, 

minőségi környezet kialakítása, 

energiafelhasználás 

racionalizálása 

   

T4. A helyi gazdaság, kiemelten    
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ITS tematikus célok Megyei tematikus célok 

a turizmus fejlesztése, 

foglalkoztatottság növelése 

 

ITS tematikus célok Megyei területi célok 

 
Ter1 A táji 

jellemzőkre 

koncentráló 

integrált 

fejlesztések a 

Homokhátságon, 

kiemelt 

figyelemmel a 

klímaváltozásra 

Ter2 

Kecskemét 

fejlesztési 

körzet 

dinamikus 

növekedését 

elősegítő 

fejlesztési 

stratégia 

megvalósítása 

Tem3 A megye 

belső 

kohézióját és 

makrotérségi 

integrációját 

szolgáló 

intézményi és 

infrastrukturális 

fejlesztések 

Ter4 A Duna-

mente 

logisztikai 

potenciáljának 

kiaknázását 

szolgáló 

integrált 

fejlesztések 

Ter 5 A határ-

menti térségek 

határon átnyúló 

szervezeti és 

térkapcsolataira 

alapozó kohézió 

erősítő 

fejlesztések 

T1. 
Népességmegtartó 

képesség javítása az 

életkörülmények és 

életkilátások 

javításával, 

társadalmi 

egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

     

T2. Humán erőforrás 

fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 

közigazgatás 

fejlesztése 

     

T3. Fenntartható, 

élhető, minőségi 

környezet kialakítása, 

energiafelhasználás 

racionalizálása 

     

T4. A helyi gazdaság, 

kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 

foglalkoztatottság 

növelése 

     

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

Gyenge koherencia  

Közepes koherencia  

Erős koherencia  
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6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való 

kapcsolat 

6.1.3.1 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz 

A most készülő településrendezési eszközök az ITS céljaihoz az alábbi módon illeszkednek. 

 Átfogó célok: 

1. Átfogó cél: Versenyképes és innovatív gazdaság: az értékteremtő foglalkoztatás és 
aktivitás növelése 

A TRT a korábban majorként hasznát, de jelenleg mezőgazdasági célú majorként nem használt 
(barna mezős) területeket gazdasági területbe sorolja, a korábban gazdasági övezetbe sorolt és 
jelenleg is így használt területeket továbbra is gazdasági területben tartja, biztosítva ezzel a helyi 
vállalkozások fejlesztését, munkahelyeinek megtartását. Új gazdasági területeket javasol a terv 
ipari park funkcióval mintegy 44 ha területtel a Kecskemét-Szolnok országos közút mellett annak 
érdekében, hogy a településre új befektetőket vonzzon, biztosítva kellő méretű gazdasági 
területet. A terület nagy része önkormányzati tulajdonban van.  

Lehetőséget biztosít a terv a termálturizmus fejlesztéséhez azzal, hogy fejlesztési területeket jelöl 
ki mind a Tisza-parti, mind a kerekdombi fürdő további fejlesztéséhez. A fejlesztések a 
szolgáltatási szektorban biztosítanak újabb munkahelyeket. 

2. Átfogó cél: Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése 

Ennek érdekében a terv új lakóterületeket és üdülőterületeket jelöl, továbbá új országos elkerülő 
utakat irányoz elő. Az új lakóterületek itt tarthatják a fiatal népességet, az üdülőterületek 
fejlesztése idegenforgalmat vonzó hatású. Az elkerülő utak levegőszennyezettségre gyakorolt 
kedvező hatásai közismertek, mértékük jelenleg nem becsülhető, de könnyű belátni, ha a 
Kiskunfélegyháza-Tiszaalpár-Szolnok forgalom a lakóterületekről áthelyeződik a külterületekre, 
annak várható kedvező hatásai jelentősek lesznek. 

A zöldfelületek fejlesztésére irányuló törekvések érdekében jelentős erdősítést irányoz elő a terv 
a Hosszú föld dűlőben, a Csámpa dűlőben és az Oláhházi dűlőben a gát település felőli oldalán, 
a nagyvízi meder által érintett területeken. Ezek jellemzően – mivel magántulajdonú területeket 
érintenek- gazdasági erdők, de megvalósulásuk klimatikus hatásai kedvezőek. Közjóléti erdő 
létesítését jelöli a terv a Hol-Tisza környezetében, amely a természetjáró turisztikai célok 
megvalósulását is erősíti.  

Városi zöldfelület (közpark, közkert) fejlesztést keveset jelöl a terv, ezek területileg a lakóterületi 
fejlesztéshez kapcsolódnak. Jelentősebb zöldfelület fejlesztést irányoz elő a terv a vasút és a 
lakóterületek között, továbbá a Holt-Tisza mellett a meglévő zöldfelületekhez kapcsolódóan. 

Az életminőségre közvetlen pozitív hatással bír az egészségügyi központ bővítése céljára történő 
területbiztosítás és a szociális otthon bővítése céljára történő területbiztosítás. 

3. Átfogó cél: A környezettudatosság erősítése, a klímaváltozásra való felkészülés 

A terv védi a meglévő természeti és természet közeli területeket, ezeken építeni nem lehet. Az 
ökológiai folyosó területén meghagyja a korábban kijelölt vagy építési engedéllyel rendelkező 
gazdasági létesítmények területeit (mivel ezek megszüntetése beláthatatlan jogi 
következményekkel járna), de új beépítésre szánt terület ilyen érintettségű területen nem kerül 
kijelölésre. 
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 Tematikus célok: 

 T1 Népességmegtartó képesség javítása az életkörülmények és életkilátások 
javításával, társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése 

Ennek érdekében lakóterületi, gazdasági területi, üdülőterületi és intézményi fejlesztések 
lehetőségét teremti meg a TRT. 

 T2 Humán erőforrás fejlesztése és közösségfejlesztés, közigazgatás fejlesztése  

Ennek érdekében természetjárást, rekreációt, sportolási célú területeket, turizmusfejlesztést és 
intézményi fejlesztést biztosít a TRT. 

 T3 Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, energiafelhasználás 
racionalizálása 

Ennek érdekében a TRT 20 ha területet jelöl ki megújuló energiahasznosítási célú, első sorban 
naperőmű létesítése céljából, de rendelkezik szélpark elhelyezési lehetőségéről is. Mivel ezt 
szélmérések kell, hogy megelőzzék, és országos jogszabályból következő nem kevés korlátozás 
érinti, szélpark a település nyugati területén, beépítésre nem szánt területeken helyezhető el. Ezt 
a terv területfelhasználás tekintetében nem jelöli ki, csak a kizáró tényezőket szabályozza. (hol 
nem lehet létesíteni) 

 T4 A helyi gazdaság, kiemelten a turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság növelése 

Ugyanaz, mint az 1. Átfogó célnál, valamint ennek érdekében a településrendezési terv 
(településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat, továbbiakban TRT) nagy 
hangsúlyt helyez a turisztikai vonzerőt erősítő különleges övezetek kialakítására mind az élő 
Tisza, mind a Holt-Tisza partján. Ezeken a területeken sport és turisztikai célú övezeteket alakít 
ki, továbbá megakadályozza a mezőgazdasági jellegű beépítéseket azzal, hogy a mocsár és 
nádas művelési ágú területeket természet közeli, a jelenleg kertként művelt mezőgazdasági 
területeket beépítésre nem szánt sportolási célú övezetekbe sorolja. Fejlesztési lehetőség 
biztosítása érdekében a Tisza-parti sportterület bővítését irányozza elő. 

6.1.3.2 Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához 

Tiszakécske Város Önkormányzata 2014. december 11-én fogadta el a 2014-2019 évekre 
vonatkozó gazdasági ciklusprogramját. Az ITS tematikus céljai az alábbiak szerint illeszkednek a 
gazdasági programban szereplő fő prioritásokhoz: 

19. táblázat Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához 

ITS tematikus célok és 

részcélok 
Gazdasági program 2015. célok 

T1. Népességmegtartó képesség 

növelése, demográfiai folyamatok 

kedvező befolyásolása 

 Célunk továbbra is az, hogy megkeressük, felkutassuk azokat a 
fejlesztési pontokat, amelyek elérhetőek, finanszírozhatók, és 
amelyek településünk számára a fejlődést, megújulást, 
megszépülést, az élet minőségének javulását biztosítsa az itt 
élők számára. 

 A városszerkezet alakításában különös gonddal kell ügyelnünk a 
munkahelyek megtartására, új munkahelyek létesítésének 
támogatására, hiszen ezek adnak alapot a migráció 
(elvándorlások) megfékezésére, a fiatalok letelepedésére. 

T2. Humán erőforrás fejlesztése 

és közösségfejlesztés, 

közigazgatás fejlesztése 

 Célunk továbbra is az, hogy megkeressük, felkutassuk azokat a 
fejlesztési pontokat, amelyek elérhetőek, finanszírozhatók, és 
amelyek településünk számára a fejlődést, megújulást, 
megszépülést, az élet minőségének javulását biztosítsa az itt 
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ITS tematikus célok és 

részcélok 
Gazdasági program 2015. célok 

 élők számára. 

 Továbbra is fontosnak tartjuk az önkormányzat kötelező 
feladatainak folyamatos ellátását, intézményei üzemeltetési 
feltételeinek biztosítását, a központilag teljes körűen le nem 
finanszírozott rész fedezetének önkormányzati forrásokból 
történő megteremtését, még annak az árán is, hogy a felújítási 
és fejlesztési elképzeléseinket önmérsékletet tanúsítva 
valósítsuk meg. Az eladósodás elkerülése érdekében törekedni 
kell az intézmények gazdaságos működtetésére. 

T3. Fenntartható, élhető, minőségi 

környezet kialakítása, 

energiafelhasználás 

racionalizálása 

 

 Különös figyelmet kell fordítanunk és ki kell használnunk a 
városunk vasútjától délre eső és a teljes kerekdombi 
üdülőterületet magába foglaló gyógyhellyé nyilvánítás 
lehetőségeit, beleértve a természet adta adottságokat is. 

 Célunk továbbra is az, hogy megkeressük, felkutassuk azokat a 
fejlesztési pontokat, amelyek elérhetőek, finanszírozhatók, és 
amelyek településünk számára a fejlődést, megújulást, 
megszépülést, az élet minőségének javulását biztosítsa az itt 
élők számára. 

 Előnyben kell részesíteni azokat a projekteket, amelyek a város 
fenntartható fejlődését segítik elő. 

T4. A helyi gazdaság, kiemelten a 

turizmus fejlesztése, 

foglalkoztatottság növelése 

 

 A városszerkezet alakításában különös gonddal kell ügyelnünk a 
munkahelyek megtartására, új munkahelyek létesítésének 
támogatására, hiszen ezek adnak alapot a migráció 
(elvándorlások) megfékezésére, a fiatalok letelepedésére 

 Különös figyelmet kell fordítanunk és ki kell használnunk a 
városunk vasútjától délre eső és a teljes kerekdombi 
üdülőterületet magába foglaló gyógyhellyé nyilvánítás 
lehetőségeit, beleértve a természet adta adottságokat is. 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

6.1.3.3 A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal való összhang 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Tiszakécskén a társadalmi egyenlőtlenségek 
megszüntetése. Minden ember számára az esélyegyenlőség megteremtése az élet különböző 
színterein, területein: a tanulásban, a szociális és egészségügyi ellátásban, a munkához 
jutásban, a fizikai környezetben, a közszolgáltatások elérésében. 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek 
esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

Fő célok célcsoportonként: 

1. Családbarát körülmények megteremtése, erősítése települési szinten  

2. Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése 

3. A fogyatékkal élők életminőségének javítása, az akadálymentesítés előrehaladása 

4. Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása 
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5. Más sajátos élethelyzetű csoportok társadalmi esélyeinek javítása (gyermekek és idősek) 

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). 

A fenti célokhoz az ITS alábbi céljai illeszkednek: 

 T1 Népességmegtartó képesség javítása az életkörülmények és életkilátások javításával, 
társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése 

Az ITS célja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez hozzájáruljon, az 
egészségügyi szolgáltatások, valamint az élhető lakókörnyezet mindenki számára egyformán 
rendelkezésre álljon. Jelen tematikus cél a szegregátum-mentes várost, a leszakadó hátrányos 
rétegek felzárkózását is célozza. 

 T2. Humán erőforrás fejlesztése és közösségfejlesztés, közigazgatás fejlesztése 

Célkitűzés, hogy a város minőségi és elérhető közigazgatási, közoktatási, egészségügyi, 
szociális és kulturális, közösségi közszolgáltatásai mindenki számára elérhetővé váljanak. Cél, 
hogy az esélyegyenlőtlenséggel küzdők életkörülményeit javítsák, a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számára kitörési lehetőséget biztosítsanak, az alacsony 
végzettségűek számára pedig a képzettségi szint emelésével jobb esélyeket a foglalkoztatásra. 

 T3 Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, energiafelhasználás racionalizálása 

A célkitűzéssel az önkormányzat a teljes közműellátást (szennyvízcsatornázás stb.), valamint a 
közlekedési szempontú minél jobb elérhetőséget célozza a város minden területén, ezáltal javítva 
az ott élők mindennapi életkörülményeit, a munkalehetőségekhez való eljutást. 

 T4. A helyi gazdaság, kiemelten a turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság növelése 

Tiszakécskén cél, hogy a foglalkoztatási lehetőséget, ezáltal biztos jövedelmet biztosítson 
minden dolgozni kívánó személy számára. 

6.1.3.4 A Sportfejlesztési Koncepcióval való összhang 

Tiszakécske Sportfejlesztési koncepciójának rövid és középtávú irányai a következők:  

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására a gyermek, 
serdülő és ifjúsági korosztály számára. 

 Fokozott önkormányzati szerepvállalásra van szükség a lakosság minden rétegét 
megmozgató szabadidősport rendezvények szervezésében. 

 Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát a sportélet minden területén. 

 Kiemelt feladatként kell kezelni az utánpótlás nevelés feltételeinek javítását, a tehetségek 
kiválasztását és gondozását. 

 A sportélet egész területén szükséges a demokratikus és a társadalmi jelleg erősítése. Ezzel 
párhuzamosan az eddigieknél összefogottabb irányításra, egyértelmű feladat 
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meghatározásra, a teljesítés és az önkormányzati pénzeszköz felhasználásának 
következetesebb ellenőrzésére, hatékonyabb munkamegosztásra és együttműködésre van 
szükség. 

A sportkoncepció fő irányaihoz való illeszkedést leginkább az ITS T2. Humán erőforrás 
fejlesztése és közösségfejlesztés, közigazgatás fejlesztése célja biztosítja, mivel ezen cél 
keretében a város a sportolási célú létesítmények fejlesztését, újak kialakítását, 
sportrendezvények szervezését tervezi főként a lakosság egészségének megőrzése, javítása, 
másrészt a turizmus érdekében. A sportkoncepcióhoz illeszkedik továbbá az ITS T3. 
Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, energiafelhasználás racionalizálása 
tematikus célja is, amely többek között a kerékpárutak fejlesztésével, újabb kerékpárutak 
létesítésével a kerékpáros sport elterjesztését, valamint az egészséges életmódra való nevelést 
célozza. A helyi sportolást kívánja ösztönözni közvetve továbbá a T4. A helyi gazdaság, 
kiemelten a turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság növelése tematikus cél is, amelynek bizonyos 
turisztikai részelemei (pl. szabadtéri fitness rész kialakítása) az egészségtudatos életmód 
terjesztéstét is célozzák. 

6.1.3.5 A települési környezetvédelmi programmal való összhang 

Az ITS tematikus céljai közül a T3 Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, 
energiafelhasználás racionalizálása igazodik a települési környezetvédelmi programhoz.  

 
Tiszakécske város környezetvédelmi program (2010-2015) céljainak illeszkedése, az ITS 
célokhoz 
 
Illeszkedő célok: 

 a közterületek tisztaságának fokozása. 

 az ellátatlan és veszélyeztetett területek felszíni vízrendezésének, vízelvezetésének 
megvalósítása. 

 a vezetékes vízzel ellátott, de csatornázatlan területrészek bekapcsolása a közcsatorna-
hálózatba. 

 a szilárd és folyékony hulladékok rendszeres, környezetkímélő és gazdaságos gyűjtésének 
kiterjesztése,  

 a lerakásra, ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése. 

 a zajterhelés növekedésének megállítása, a jelenlegi zajszintek fokozatos csökkentése. 

 a belterületi utak túlzsúfoltságának csökkentése,  

 az átmenő forgalom lakóterületen kívüli levezetése. 

 a város környezeti levegőminőségének javítása a szennyezett területeken és a város 
átszellőzési viszonyainak megőrzése, javítása. 

 a város energiaellátása gazdaságosságának, színvonalának és biztonságosságának 
növelése,  

 az energiafelhasználás racionalizálása, elsősorban az önkormányzati intézményben. 

 a zöldfelületek megőrzése, területük növelése, a normatív értékek elérésén túl az egyes 
zöldfelületi egységek minőségének, intenzitásának fejlesztése. 

 a védett és védendő értékek állagának megóvása, társadalmi elismertségük növelése;  
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 a természetvédelem igényeinek szem előtt tartása a már elhatározott vagy tervezett 
térségfejlesztési programoknál. 

 a város és a táj esztétikai értékének javítása és megőrzése. 

 az élővilág, az élőhelyek megőrzése, védelmük biztosítása a területfejlesztési, 
városrendezési beavatkozásoknál és a nem védett területeken az élővilág, az élőhelyek 
fennmaradásának elősegítése. 

6.2 Belső összefüggések 

6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák 

kapcsolata 

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a stratégiában meghatározott célok teljesülése hogyan 
és milyen mértékben segíti elő a helyzetfeltáró fejezetekben meghatározott városi és városrészi 
problémák mérséklődését, illetve hogy a célok milyen mértékben építenek a különböző területi 
szinteken definiált adottságokra. Az alábbi táblázatokban összefoglalva azonosítottuk a tematikus 
és területi célok, valamint a problémák és adottságok közötti összefüggések, erősségét egy 0-3 
skálán, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli. 

20. táblázat A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai 

 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városi szintű 

problémák 

T1. 

Népességmeg

tartó 

képesség 

javítása az 

életkörülmény

ek és 

életkilátások 

javításával, 

társadalmi 

egyenlőtlensé

gek 

megszüntetés

e 

T2. Humán 

erőforrás 

fejlesztése és 

közösségfejle

sztés, 

közigazgatás 

fejlesztése 

T3. 

Fenntartható, 

élhető, 

minőségi 

környezet 

kialakítása, 

energiafelhasz

nálás 

racionalizálás

a 

T4. A helyi 

gazdaság, 

kiemelten a 

turizmus 

fejlesztése, 

foglalkoztatott

ság növelése 

A 

kapcsol

ódások 

összesít

ett 

erősség

e 

A város népessége 

növekvő ütemben 

csökken, elöregedő 

3 2 1 3 9 

A HH, HHH, SNI és BTN 

gyermekek növekvő 

aránya az 

intézményekben 

 

3 3 1 1 8 

A mélyszegénységben 

élők és a romák körében 

magas a 

munkanélküliség, az 

alulképzettség 

3 3 0 3 9 
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 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városi szintű 

problémák 

T1. 

Népességmeg

tartó 

képesség 

javítása az 

életkörülmény

ek és 

életkilátások 

javításával, 

társadalmi 

egyenlőtlensé

gek 

megszüntetés

e 

T2. Humán 

erőforrás 

fejlesztése és 

közösségfejle

sztés, 

közigazgatás 

fejlesztése 

T3. 

Fenntartható, 

élhető, 

minőségi 

környezet 

kialakítása, 

energiafelhasz

nálás 

racionalizálás

a 

T4. A helyi 

gazdaság, 

kiemelten a 

turizmus 

fejlesztése, 

foglalkoztatott

ság növelése 

A 

kapcsol

ódások 

összesít

ett 

erősség

e 

Kevés az önkormányzati 

bérlakás, a meglevők 

egy része felújításra 

szorul 

3 0 0 0 3 

Ipari területek 

infrastruktúra hiánya 
0 0 0 3 3 

Mezőgazdaság 

visszaesése 
0 0 0 3 3 

Közmű- problémák (bel- 

és csapadékvíz 

elvezetés, 

szennyvízelvezetés) 

0 1 3 0 4 

Közlekedési 

infrastruktúra 

hiányosságai, leromlott 

állapota. 

1 1 3 2 7 

Az önkormányzati 

intézmények 

infrastruktúrája elavult, 

akadálymentesítési, 

energiahatékonysági 

problémáik vannak. 

2 3 2 1 8 

Az önkormányzati 

intézmények (pl. 

bölcsőde, Idősek 

otthona) 

kapacitáshiánya 

3 3 0 0 6 

A turisztikai potenciál 

nem teljes mértékben 

kihasznált, kevés az 

attrakció, hiányosak a 

kiszolgáló létesítmények 

0 1 2 3 6 
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 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városi szintű 

problémák 

T1. 

Népességmeg

tartó 

képesség 

javítása az 

életkörülmény

ek és 

életkilátások 

javításával, 

társadalmi 

egyenlőtlensé

gek 

megszüntetés

e 

T2. Humán 

erőforrás 

fejlesztése és 

közösségfejle

sztés, 

közigazgatás 

fejlesztése 

T3. 

Fenntartható, 

élhető, 

minőségi 

környezet 

kialakítása, 

energiafelhasz

nálás 

racionalizálás

a 

T4. A helyi 

gazdaság, 

kiemelten a 

turizmus 

fejlesztése, 

foglalkoztatott

ság növelése 

A 

kapcsol

ódások 

összesít

ett 

erősség

e 

Városmarketing 

hiányosságai 
0 0 0 3 3 

Települési zöldfelületek 

problémái, hiányoznak 

az ökológiai hálóelemek 

0 0 3 1 4 

Környezetvédelmi 

problémák (illegális 

hulladéklerakó, 

környezettudatosság 

hiánya, zöldhulladék 

elhelyezés stb.) 

0 0 3 0 3 

A sportolási célú 

intézmények 

infrastruktúrája elavult, 

akadálymentesítési, 

energiahatékonysági 

problémái vannak 

0 3 0 0 3 

Nincs elegendő, az 

igényeknek megfelelő 

sportolási lehetőség, 

közösségi tér 

1 3 0 0 4 

Fiataloknak, 

gyermekeknek 

hiányoznak a hasznos, 

minőségi szabadidő 

eltöltési lehetőségek 

1 3 1 0 5 

A kapcsolódások 

összesített erőssége 
20 26 18 23  

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

  



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 133 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Ahogy a fenti összefoglaló-értékelő táblából látszik, a problémák mérséklése szempontjából a 
város legfontosabb célkitűzése Humán erőforrás fejlesztése és közösségfejlesztés, közigazgatás 
fejlesztése. A települési problémákat közel valamivel kisebb mértékben csökkentheti A helyi 
gazdaság, kiemelten a turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság növelése.. Az egyes célokhoz 
kapcsolódó eredmények hozzájárulása a különböző problémákhoz eltérő mértékű, 
összességében a célok elérése kapcsán a népesség fogyása várhatóan csökken és az 
elszegényedés, az intézmények állapotának romlása is jelentősebb mértékben lassulhat. A város 
által megfogalmazott célok legkevésbé a környezetvédelmi problémák mérséklése, valamint a 
városmarketing hiányosságok javítását szolgálják; mindkét esetben a problémák mérséklését 
tipikusan a város vezetése hatókörén kívül eső tényezők (pl. jelentős forrásigény, személyes 
kapcsolatok minősége) is jelentős mértékben befolyásolják.  
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21. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai 

 

  Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városi szintű adottságok 

T1. Népességmegtartó 
képesség javítása az 
életkörülmények és 

életkilátások javításával, 
társadalmi egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

T2. Humán erőforrás 
fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 
közigazgatás fejlesztése 

T3. Fenntartható, élhető, 
minőségi környezet 

kialakítása, 
energiafelhasználás 

racionalizálása 

T4. A helyi gazdaság, 
kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 
foglalkoztatottság 

növelése 

A 
kapcsolódások 

összesített 
erőssége 

A városban több sportlétesítmény, 
közösségi tér, nagy múltú oktatási, 
nevelési intézmények, szociális 
intézmények találhatók. 

2 3 1 0 6 

A város részben hasznosított ipari 
területtel rendelkezik 

0 0 1 3 4 

A turizmus természeti és gazdálkodási 
alapjai megvannak, gyógy és 
termálfürdők jelenléte 

0 1 1 3 5 

Járási közigazgatási szerepkör 0 3 0 0 3 

A város gyógy/termálvízzel, megújuló 
energiaforrásokkal rendelkezik 

0 1 3 3 7 

Mezőgazdasági hagyományok jelenléte 0 0 1 3 4 

A város szakrendelései iránt nagy igény 
mutatkozik. 

3 0 0 1 4 

A város közlekedési szempontú 
elhelyezkedése kedvező. 

1 1 3 2 7 
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  Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városi szintű adottságok 

T1. Népességmegtartó 
képesség javítása az 
életkörülmények és 

életkilátások javításával, 
társadalmi egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

T2. Humán erőforrás 
fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 
közigazgatás fejlesztése 

T3. Fenntartható, élhető, 
minőségi környezet 

kialakítása, 
energiafelhasználás 

racionalizálása 

T4. A helyi gazdaság, 
kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 
foglalkoztatottság 

növelése 

A 
kapcsolódások 

összesített 
erőssége 

Túlnyomórészt kiépített közművek 1 0 3 0 4 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 

7 9 13 15   

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

Az értékelő táblázatból látható, hogy város célkitűzés tekintetében leginkább A helyi gazdaság, kiemelten a turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság növelése 
célkitűzés tekintetében épít adottságaira; majd a Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, energiafelhasználás racionalizálása célkitűzés alapoz 
leginkább a meglévő legfontosabb települési erőforrásokra. A Népességmegtartó képesség javítása az életkörülmények és életkilátások javításával, társadalmi 
egyenlőtlenségek megszüntetése az adottságok csak kisebb részére és mérsékelt hangsúllyal építhet; ezen cél a meglévő adottságok szempontjából elsősorban 
városi „ágazati” célnak tekinthető. Az adottságok és a célok viszonyában kiemelkedő, hogy a város gyógy/termálvízzel, megújuló energiaforrásokkal rendelkezik, 
valamint a város közlekedési szempontú elhelyezkedése kedvező, amelyek így a város legfontosabb adottságának tekinthetők, és amelyek további fejlesztése és 
minél szélesebb körű funkciókkal történő hasznosítása az egész város fejlődése szempontjából meghatározó lehet. 
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22. táblázat: A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai 

Központi belterület Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű problémák  

V1 Közművek és 
közlekedési 

infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai 
potenciál 

fejlesztése 

V3 Természeti és 
zöldfelületi 

fejlesztések, 
környezetvédelem 

és 
energiahatékonyság 

V4 Közintézmények 
fejlesztése, minőségi 

szolgáltatások 
kialakítása, közösségi 

élet élénkítése 

V5 Vállalkozások 
versenyképessé- 

gének javítása 

A 
kapcsolódások 

összesített 
erőssége 

Nagy átmenő forgalom 3 1 1 0 0 5 

Közlekedési infrastruktúra, kerékpárutak 
hiánya, leromlott állapota 

3 1 0 1 1 6 

Parkolási gondok 3 1 0 1 0 5 

Közösségi közlekedés (buszjáratok, 
vasútállomás) problémái 

3 1 1 0 1 6 

Turisztikai információs központ hiánya, 
létesítmények hiánya, nem megfelelő 
állapota 

0 3 0 1 0 4 

Közparkok, zöldfelületek problémái 0 1 3 0 0 4 

Sertéstelep környezeti hatásai 0 2 3 0 0 5 

Intézményi állag- és kapacitásproblémák, 
szegregációs mechanizmusok 

0 1 1 3 1 6 

Sportlétesítmények, tanuszoda hiánya 0 2 0 3 0 5 

A kapcsolódások összesített erőssége 12 13 9 9 3   
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A fenti összefoglaló-értékelő tábla alapján, a problémák mérséklése szempontjából a Központi belterület legfontosabb célkitűzése a Turisztikai potenciál 
fejlesztése. A városrészi problémákat ezt követően leginkább a Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése célkitűzés csökkentheti. A Közintézmények 
fejlesztése, minőségi szolgáltatások kialakítása, közösségi élet élénkítése és a Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság 
célkitűzések az előzőektől valamivel csekélyebb mértékben járulnak hozzá a problémák megoldásához. Az egyes célokhoz kapcsolódó eredmények hozzájárulása 
a különböző problémákhoz nagyon hasonló mértékű, összességében a célok elérése kapcsán a közlekedési helyzet, valamint az önkormányzati intézmények 
állapota, szolgáltatási színvonala várhatóan javul. A város által megfogalmazott célok a központi belterületen legkevésbé a közparkok, zöldfelületek hiányosságait, 
turisztikai problémákat csökkentik, ezt azonban tipikusan a város vezetése hatókörén kívül eső tényező (másik városrészben vannak) befolyásolja. 

Tisza-parti üdülőterület Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű problémák  

V1 Közművek és 
közlekedési 

infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai 
potenciál 

fejlesztése 

V3 Természeti és 
zöldfelületi 

fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

V4 Kulturális és 
közösségi élet, 

sportlehetőségek 
fejlesztése 

V5 Vállalkozások 
versenyképessé-

gének javítása 

A 
kapcsolódások 

összesített 
erőssége 

Zöldfelületek, parkok problémái 0 1 3 1 0 5 

Szennyvízelvezetés hiánya 3 0 1 0 0 4 

Parkolási gondok 3 1 0 1 0 5 

 Közlekedési infrastruktúra, 
kerékpárutak hiánya, leromlott 
állapota 

3 2 0 1 1 7 

Közösségi közlekedés problémái 
(nem megfelelő, hiányzó járatok) 

3 2 1 1 0 7 

Közösségi helyek hiánya 0 2 0 3 0 5 

Csapadékvíz és belvíz probléma 3 0 1 0 0 4 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 

15 8 6 7 1   
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A fenti összefoglaló-értékelő tábla alapján, a problémák mérséklése szempontjából a Tisza-parti üdülőterület legfontosabb célkitűzése a Közművek és közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése, valamint a Turisztikai potenciál fejlesztése. A városrészi problémákat ezt követően leginkább a Kulturális és közösségi élet, 
sportlehetőségek fejlesztése, valamint a Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság célkitűzés csökkentheti.  Az egyes 
célokhoz kapcsolódó eredmények hozzájárulása a különböző problémákhoz eltérő mértékű, összességében a célok elérése kapcsán a közlekedési helyzet, 
valamint a közösségi helyek hiánya, zöldfelületi problémák várhatóan javulnak.  

 

Kerekdomb Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű problémák  
V1 Közművek és 

közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 

V3 Természeti és zöldfelületi 
fejlesztések, 

környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

A kapcsolódások 
összesített erőssége 

 Zöldfelületek, parkok problémái, hiánya 0 1 3 4 

 Szennyvízelvezetés hiánya 3 0 1 4 

Közlekedési infrastruktúra, kerékpárutak 
hiánya, leromlott állapota 

3 1 0 4 

 Közösségi közlekedés problémái (nem 
megfelelő, hiányzó járatok) 

3 2 1 6 

Vasútállomás állapota 3 1 0 4 

Közösségi helyek hiánya 0 1 0 1 

Magas az itt élő lakosság körében az 
idősek aránya 

0 0 0 0 

Csapadékvíz és belvíz probléma 3 0 1 4 
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Kerekdomb Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű problémák  
V1 Közművek és 

közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 

V3 Természeti és zöldfelületi 
fejlesztések, 

környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

A kapcsolódások 
összesített erőssége 

A kapcsolódások összesített erőssége 15 6 6   

 

A fenti összefoglaló-értékelő tábla alapján, a problémák mérséklése szempontjából Kerekdomb legfontosabb célkitűzése a Közművek és közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése. A városrészi problémákat ezt követően leginkább a Turisztikai potenciál fejlesztése, valamint a Természeti és zöldfelületi fejlesztések, 
környezetvédelem és energiahatékonyság célkitűzés csökkentheti.  Az egyes célokhoz kapcsolódó eredmények hozzájárulása a különböző problémákhoz eltérő 
mértékű, összességében a célok elérése kapcsán a közlekedési helyzet, valamint a közműproblémák várhatóan csökkennek. 

Tiszabög Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű problémák  

V1 Közművek és 
közlekedési 

infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai 
potenciál 

fejlesztése 

V3 Természeti és 
zöldfelületi 

fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

V4 Kulturális és 
közösségi élet, 

sportlehetőségek 
fejlesztése 

V5 Vállalkozások 
versenyképessé-

gének javítása 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

Nagy átmenő forgalom 3 1 1 0 0 5 

Szennyvízelvezetés hiánya 3 0 1 0 0 4 

Zöldfelületek, parkok problémái, hiánya 0 1 3 1 0 5 
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Tiszabög Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű problémák  

V1 Közművek és 
közlekedési 

infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai 
potenciál 

fejlesztése 

V3 Természeti és 
zöldfelületi 

fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

V4 Kulturális és 
közösségi élet, 

sportlehetőségek 
fejlesztése 

V5 Vállalkozások 
versenyképessé-

gének javítása 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

Közösségi helyek hiánya, meglevők 
rossz állapota 

0 2 0 3 0 5 

Közlekedési infrastruktúra, 
kerékpárutak hiánya, leromlott állapota 

3 2 0 1 1 7 

Közösségi közlekedés feltételinek 
hiányosságai 

3 2 1 1 0 7 

Vasútállomás állapota 3 1 0 0 0 4 

Magas az idős lakosság aránya 0 0 0 1 0 1 

Csapadék és belvíz probléma 3 0 1 0 0 4 

A kapcsolódások összesített erőssége 18 9 7 7 1   

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

A fenti összefoglaló-értékelő tábla alapján, a problémák mérséklése szempontjából Tiszabög legfontosabb célkitűzése is a Közművek és közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése. A városrészi problémákat ezt követően még a Turisztikai potenciál fejlesztése, célkitűzés csökkentheti.  A Kulturális és közösségi élet, 
sportlehetőségek fejlesztése és a Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság célkitűzések az előzőektől valamivel 
csekélyebb mértékben járulnak hozzá a problémák megoldásához. Az egyes célokhoz kapcsolódó eredmények hozzájárulása a különböző problémákhoz eltérő 
mértékű, összességében a célok elérése kapcsán a közlekedési helyzet, valamint a közösségi helyek problémái várhatóan csökkennek. 
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23. táblázat: A városrészi szintű területi célok és adottságok kapcsolatai 

Központi belterület Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű adottságok 

V1 Közművek és 
közlekedési 

infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai 
potenciál 

fejlesztése 

V3 Természeti és 
zöldfelületi 

fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

V4 Közintézmények 
fejlesztése, 
minőségi 

szolgáltatások 
kialakítása 

V5 Vállalkozások 
versenyképességének 

javítása 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

Magas népességszám 0 0 0 3 1 4 

Jó közműellátottság 3 0 1 0 0 4 

Ifjúsági közösségi terek jelenléte 0 2 0 3 0 5 

Épített értékek 0 3 0 0 0 3 

Közigazgatási és közszolgáltatási 
funkciók koncentrációja 

0 2 0 3 1 6 

Sportlétesítmények jelenléte 0 2 0 2 0 4 

Zöldfelületek jelenléte 0 2 3 0 0 5 

Vállalkozások (kiskereskedelmi, 
szolgáltatások stb.) nagy száma 

2 1 0 0 3 6 

Bölcsőde jelenléte 0 0 0 3 0 3 

Tisza belterülettel határos szakasza, 
Holt-Tisza jelenléte 

1 3 3 0 0 7 

Foglalkoztatottak magas aránya 0 3 0 1 3 7 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 

6 18 7 15 8   
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Az értékelő táblázatból látható, hogy város célkitűzés tekintetében leginkább Turisztikai potenciál fejlesztése célkitűzés tekintetében épít adottságaira; majd a 
Közintézmények fejlesztése, minőségi szolgáltatások kialakítása célkitűzés alapoz leginkább a meglévő legfontosabb települési erőforrásokra. A közművek és 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése a városrészi adottságok csak kisebb részére és mérsékelt hangsúllyal építhet; ezen cél a meglévő adottságok szempontjából 
elsősorban városi szintű célnak tekinthető. Az adottságok és a célok viszonyában kiemelkedő a Holt-Tisza jelenléte, valamint, hogy a város közigazgatási és 
közszolgáltatási funkciói ebben a városrészben koncentrálódnak és itt találhatóak legnagyobb számban a vállalkozások, amelyek így a városrész legfontosabb 
adottságának tekinthetők, és amelyek további fejlesztése és minél szélesebb körű funkciókkal történő hasznosítása az egész város fejlődése szempontjából 
meghatározó lehet. 

Tisza-parti üdülőterület Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű adottságok 

V1 Közművek és 
közlekedési 

infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai 
potenciál 

fejlesztése 

V3 Természeti és 
zöldfelületi 

fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

V4 Kulturális és 
közösségi élet, 

sportlehetőségek 
fejlesztése 

V5 Vállalkozások 
versenyképességének 

javítása 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

Tisza jelenléte 1 3 3 1 0 8 

Gyógyvíz/termálvíz jelenléte 3 3 3 1 0 10 

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő és 
létesítményei, Barack Hotel&Spa, 
vendéglátóhelyek és szálláshelyek 

1 3 0 1 3 8 

Szabad strand 0 3 3 1 0 7 

Zöldfelületek, galériaerdők 0 1 3 1 0 5 

Gyermekvasút 2 2 0 0 0 4 

Magas a felsőfokú végzettségűek 
aránya 

0 3 0 0 3 6 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 

7 18 12 5 6   
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Az értékelő táblázatból látható, hogy város célkitűzés tekintetében leginkább Turisztikai potenciál fejlesztése célkitűzés tekintetében épít adottságaira; majd a 
Természeti és zöldfelületi fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság célkitűzés alapoz leginkább a meglévő legfontosabb települési erőforrásokra. A 
Kulturális és közösségi élet, sportlehetőségek fejlesztése az adottságok csak kisebb részére és mérsékelt hangsúllyal építhet; ezen cél a meglévő adottságok 
szempontjából elsősorban városi szintű célnak tekinthető. Az adottságok és a célok viszonyában kiemelkedő, hogy a város gyógy/termálvízzel, a termálvízre épülő 
turisztikai szolgáltatókkal, élményfürdőkkel, vendéglátóhelyekkel és szálláshelyekkel rendelkezik, valamint a Tisza vonulatának köszönhetően Szabad strand is 
található a városrészben, amelyek így a városrész legfontosabb adottságának tekinthetők, és amelyek további fejlesztése és minél szélesebb körű funkciókkal 
történő hasznosítása az egész város fejlődése szempontjából meghatározó lehet. 

Kerekdomb Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű adottságok 
V1 Közművek és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 
V2 Turisztikai potenciál 

fejlesztése 

V3 Természeti és zöldfelületi 
fejlesztések, környezetvédelem 

és energiahatékonyság 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 

Gyógyvíz/termálvíz jelenléte 3 3 3 9 

Kerekdombi Termálfürdő és létesítményei, 
valamint egyéb vendéglátóhelyek és 
szálláshelyek 

1 3 0 4 

Vasútállomás 3 1 0 4 

Kerékpárút 3 1 0 4 

A kapcsolódások összesített erőssége 10 8 3   

Az értékelő táblázatból látható, hogy város célkitűzés tekintetében leginkább Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése célkitűzés tekintetében épít 
adottságaira; majd a Turisztikai potenciál fejlesztése célkitűzés alapoz leginkább a meglévő legfontosabb települési erőforrásokra. Természeti és zöldfelületi 
fejlesztések, környezetvédelem és energiahatékonyság az adottságok csak kisebb részére és mérsékelt hangsúllyal építhet; ezen cél a meglévő adottságok 
szempontjából elsősorban városi szintű „ágazati” célnak tekinthető. Az adottságok és a célok viszonyában kiemelkedő, hogy a város gyógy/termálvízzel, valamint 
a termálvízre épülő turisztikai szolgáltatókkal, vendéglátóhelyekkel és szálláshelyekkel rendelkezik, kerékpárral akár a városközpontból is elérhető, illetve 
vasútállomás is található a városrészben, amelyek így a városrész legfontosabb adottságának tekinthetők, és amelyek további fejlesztése és minél szélesebb körű 
funkciókkal történő hasznosítása az egész város fejlődése szempontjából meghatározó lehet.   
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Tiszabög Városrészi szintű területi célok 

Városrészi szintű adottságok 

V1 Közművek és 
közlekedési 

infrastruktúra 
fejlesztése 

V2 Turisztikai 
potenciál 

fejlesztése 

V3 Természeti és 
zöldfelületi 

fejlesztések, 
környezetvédelem és 
energiahatékonyság 

V4 Kulturális és 
közösségi élet, 

sportlehetőségek 
fejlesztése 

  A 
kapcsolódások 

összesített 
erőssége 

V5 Vállalkozások 
versenyképességének 

javítása 

Mezőgazdasági, ipari területek 0 2 1 0 3 6 

Játszótér, labdarúgópálya  jelenléte 0 0 1 3 0 4 

Kincsem-part 1 3 3 1 0 8 

Vasútállomás 3 1 0 0 0 4 

Kerékpárút 3 1 0 1 0 5 

Szálláshely és rendezvényház 0 3 0 1 0 4 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 

7 10 5 6 3   

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

Az értékelő táblázatból látható, hogy város célkitűzés tekintetében leginkább Turisztikai potenciál fejlesztése célkitűzés tekintetében épít adottságaira; majd a 
Közművek és közlekedési infrastruktúra fejlesztése célkitűzés alapoz leginkább a meglévő legfontosabb települési erőforrásokra Vállalkozások 
versenyképességének javítása az adottságok csak kisebb részére és mérsékelt hangsúllyal építhet; ezen cél a meglévő adottságok szempontjából elsősorban 
városi szintű „ágazati” célnak tekinthető. Az adottságok és a célok viszonyában kiemelkedő, hogy itt található a Kincsem-part, illetve a városrész mezőgazdasági 
és iparterületekkel rendelkezik, amelyek így a városrész legfontosabb adottságának tekinthetők, és amelyek további fejlesztése és minél szélesebb körű 
funkciókkal történő hasznosítása az egész város fejlődése szempontjából meghatározó lehet. 
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6.2.2 A célok logikai összefüggései 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok között azonosítható 
összefüggéseit mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes 
területi/városrészi célok teljesülése milyen mértékben segíti elő települési léptékű célok 
megvalósulását. Az alábbi táblázatban a tematikus és területi célok közötti összefüggések 
erősségét egy 0-3 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős 
kapcsolódást jelöli. 

Az alábbi, a különböző célok logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb 
megállapításokat tehetjük: 

A városrészi célok elsősorban A helyi gazdaság, kiemelten a turizmus fejlesztése, 
foglalkoztatottság növelése tematikus célt támogatják, azonban ettől kevéssel marad csak el a 
Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, energiafelhasználás racionalizálása cél. A 
másik két tematikus célhoz a városrészi fejlesztési célok az előbb említettektől jóval kevésbé 
járulnak hozzá. A központi belterület fejlesztési céljai összességében jelentősebben járulnak 
hozzá a város fejlődéséhez, mint az egyéb városrészrészek fejlesztési céljai. A 
Népességmegtartó képesség javítása az életkörülmények és életkilátások javításával, társadalmi 
egyenlőtlenségek megszüntetése tematikus cél eléréséhez szintén elsősorban a központi 
belterület fejlődési céljai járulnak hozzá, azonban a többi városrész fejlesztési céljai csak 
kismértékben maradnak el tőle. A tematikus célok eléréséhez az egyes városrészek 
megközelítőleg azonos erősséggel járulnak hozzá, a célok kitűzése biztosítja a város 
kiegyensúlyozott területi fejlődését.  
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24. táblázat: A települési célok logikai összefüggései 

Városrészi célok Városi szintű középtávú tematikus célok 

  

T1. Népességmegtartó 
képesség javítása az 
életkörülmények és 

életkilátások javításával, 
társadalmi egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

T2. Humán erőforrás 
fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 
közigazgatás 

fejlesztése 

T3. Fenntartható, 
élhető, minőségi 

környezet kialakítása, 
energiafelhasználás 

racionalizálása 

T4. A helyi gazdaság, 
kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 
foglalkoztatottság 

növelése 

A kapcsolódások 
összesített erőssége 

Központi belterület 

V1. Közművek és közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 1 1 3 1 6 

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 0 0 1 3 4 

V3 Természeti és zöldfelületi 
fejlesztések, környezetvédelem 
és energiahatékonyság 0 0 3 1 4 

V4 Közintézmények fejlesztése, 
minőségi szolgáltatások 
kialakítása 3 3 0 1 7 

V5 Vállalkozások 
versenyképességének javítása 1 0 1 3 5 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 5 4 8 9   
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Városrészi célok Városi szintű középtávú tematikus célok 

  

T1. Népességmegtartó 
képesség javítása az 
életkörülmények és 

életkilátások javításával, 
társadalmi egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

T2. Humán erőforrás 
fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 
közigazgatás 

fejlesztése 

T3. Fenntartható, 
élhető, minőségi 

környezet kialakítása, 
energiafelhasználás 

racionalizálása 

T4. A helyi gazdaság, 
kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 
foglalkoztatottság 

növelése 

A kapcsolódások 
összesített erőssége 

Tisza-parti üdülőterület 

V1. Közművek és közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 1 1 3 1 6 

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 0 0 1 3 4 

V3 Természeti és zöldfelületi 
fejlesztések, környezetvédelem 
és energiahatékonyság 0 0 3 1 4 

V4 Kulturális és közösségi élet, 
sportlehetőségek fejlesztése 1 3 0 0 4 

V5 Vállalkozások 
versenyképességének javítása 1 0 1 3 5 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 3 4 8 8   

 
 
 
 
 
 

     



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 148 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Városrészi célok Városi szintű középtávú tematikus célok 

  

T1. Népességmegtartó 
képesség javítása az 
életkörülmények és 

életkilátások javításával, 
társadalmi egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

T2. Humán erőforrás 
fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 
közigazgatás 

fejlesztése 

T3. Fenntartható, 
élhető, minőségi 

környezet kialakítása, 
energiafelhasználás 

racionalizálása 

T4. A helyi gazdaság, 
kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 
foglalkoztatottság 

növelése 

A kapcsolódások 
összesített erőssége 

Kerekdomb 

V1. Közművek és közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 1 1 3 1 6 

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 0 0 1 3 4 

V3 Természeti és zöldfelületi 
fejlesztések, környezetvédelem 
és energiahatékonyság 0 0 3 1 4 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 1 1 7 5   
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Városrészi célok Városi szintű középtávú tematikus célok 

  

T1. Népességmegtartó 
képesség javítása az 
életkörülmények és 

életkilátások javításával, 
társadalmi egyenlőtlenségek 

megszüntetése 

T2. Humán erőforrás 
fejlesztése és 

közösségfejlesztés, 
közigazgatás 

fejlesztése 

T3. Fenntartható, 
élhető, minőségi 

környezet kialakítása, 
energiafelhasználás 

racionalizálása 

T4. A helyi gazdaság, 
kiemelten a turizmus 

fejlesztése, 
foglalkoztatottság 

növelése 

A kapcsolódások 
összesített erőssége 

Tiszabög 

V1. Közművek és közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 1 1 3 1 6 

V2 Turisztikai potenciál 
fejlesztése 0 0 1 3 4 

V3 Természeti és zöldfelületi 
fejlesztések, környezetvédelem 
és energiahatékonyság 0 0 3 1 4 

V4 Kulturális és közösségi élet, 
sportlehetőségek fejlesztése 1 3 0 0 4 

V5 Vállalkozások 
versenyképességének javítása 1 0 1 3 5 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 3 4 8 8   

Kapcsolódások erőssége 
mindösszesen 12 13 31 27   

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága 

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az 
önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők 
jelentős része az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként 
jelentkezik. A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd 
részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben. A megvalósítást 
befolyásoló legfontosabb tényezők: 

 Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél 
támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi 
kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására 
koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során 
megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik 
ki. A partnerségi kérdéseket a 8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet 
fejti ki. 

 Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív 
feladatok számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív 
munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka 
annak, hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal 
megszülessenek, és a döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet világos 
hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a 
8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” tárgyalja. 

 Nyomon követés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez 
történő alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is 
lehetséges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez 
monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a 
megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő 
intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 8.5 „Monitoring rendszer 
kialakítása” című fejezet tartalmazza. 

 Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügy iforrások 
megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek 
elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső anyagi 
lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának 
körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 „A fejlesztések ütemezés”, valamint 
a 4.6 „A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza. 

6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek 

egymásra gyakorolt hatása 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott, az önkormányzat döntése értelmében a 2020-
ig terjedő időszakban prioritást élvező fejlesztések között azonosítható logikai összefüggéseit 
mutatjuk be. A mellékletek között szereplő összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes 
beavatkozások milyen mértékben kapcsolódnak más beavatkozásokhoz, mennyiben segítik, 
vagy éppen rontják azok eredményességét. Az alábbi táblázatban a beavatkozások közötti 
összefüggések erősségét egy -2 – 0 - +2 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, 
a -2 az erős negatív hatást, míg a „+2” érték az erős pozitív kapcsolódást jelöli.  

Az alábbi, a beavatkozások logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb 
megállapításokat tehetjük: 
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 A település mérete, szükségletei alapján a projektek minimális mértékben hatnak egymásra 
közvetlenül, csekély, leginkább közvetett hatás érzékelhető. 

 Egyrészt a Tiszakécske és térsége Alapszintű Járóbeteg Szakrendelő fejlesztése. projekt 
járul hozzá legjelentősebb mértékben a város más beavatkozásainak eredményeihez, 
tekintettel arra, hogy a Városközpont közszolgáltatásainak lényeges eleme, amely az anti-
szegregációs intézkedésekhez is hozzájárul, emellett a kerékpárút létesítmények, valamint a 
térfigyelő kamerarendszer kialakítására is hatással van. A Szakrendelő fejlesztése a 
lakossági egészségi állapotának javításához járul hozzá, amely alapvető fontosságú anti-
szegregációs szempontból. A Szakrendelő jelentősége miatt fontos, hogy megfelelően 
megközelíthető legyen, kerékpárral is, így megadja a kerékpárutak fejlesztésének 
szükségességét, valamint a rongálás megelőzése érdekében szükséges a Szakrendelő 
közelében térfigyelő kamera telepítése. 

 A Meglevő kerékpárút-hálózat felújítása, új kerékpárutak építése c. projekt jelentős 
mértékben tudna hozzájárulni a többi intézményfejlesztési, gazdaságfejlesztési 
beavatkozáshoz, mivel javítaná a közszolgáltatásokhoz, gazdálkodó szervezetekhez való 
hozzáférést. 

 A Belterületi csapadékvíz-elvezetés III. ütem a belterületi akcióterületek területileg érintett 
projektjeihez közvetve hozzájárul a káros hatások megelőzésével. 

 A legtöbb fejlesztési elképzelés a Városközpont akcióterület fejlődéséhez járul hozzá, mivel 
ott találhatók az érintett területek, közszolgáltatási intézmények, ezt követően az intézmény-
felújítások a Térfigyelő kamerarendszer kialakítása c projektet segítik elő, mivel ezek 
telepítése szükséges a felújított intézmények és környezetének megóvásához.  

 A turizmus szempontjából kiemelkedően jelentős Tisza-parti akcióterület fejlődéséhez is 
jelentős számú projekt járul hozzá (pl. turisztikai fejlesztések, köztereket érintő beruházások, 
a szennyvízcsatornázás, kerékpáros létesítmények). A tervezett közterület-fejlesztésekkel, 
közlekedési infrastrukturális beruházásokkal, attrakciófejlesztésekkel a terület turisztikai 
szempontból vonzóbbá válik, várhatóan növekszik a vendégforgalom, a közösségi 
rendezvényekkel pedig a közösségi élet is fellendül. 

 A külön kulcsprojektként feltüntetett infrastrukturális beavatkozások az akcióterületi projektek 
megvalósulásához járulnak hozzá jelentősen, mivel azok részét képezik. 

 A legtöbb projektnek más beavatkozásokra nincs hatása, a fejlesztések ágazati jellegű, 
speciális problémák kezelését célozzák. 
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7 A stratégia megvalósíthatóságának főbb 

kockázatai 

A kockázatelemzés a kockázatmenedzselési eljárásban a lehetséges kockázatok azonosítása, 
csoportosítása és értékelése a projekttel kapcsolatban. E résztevékenység során a kockázatok 
bekövetkezési valószínűségét, okozott hatását, illetve a kockázat bekövetkeztének elkerülésére, 
illetve hatásának csökkentésére teendő intézkedéseket vizsgáljuk. Az ITS készítés során a 
megvalósítással kapcsolatban az alábbi kockázati csoportok azonosíthatók: 

 pénzügyi-gazdasági: a projektek előkészítését és megvalósítását biztosító 
pénzügyi-gazdasági tényezők egyrészt az önkormányzat részéről, mint pl.. az 
önkormányzat finanszírozási forrásainak rendelkezésre állása, az önkormányzat 
likviditási helyzete, másrészt az önkormányzatra ható ilyen típusú makrogazdasági 
tényezők, pl. az infláció alakulása. 

 jogi-intézményi kockázatok: a projektek előkészítését és megvalósítását 
befolyásoló olyan típusú kockázatok, amelyek a jogszabályi környezetből, 
előírásokból vagy pedig az önkormányzati vagy érintett állami intézményi 
változásokból, szabályozásból adódnak, mint pl. a közbeszerzési kockázat, 
természetvédelmi szabályozás hatásai. 

 műszaki kockázatok: a projektek előkészítését és megvalósítását befolyásoló 
műszaki, technikai jellegű kockázatok, mint pl. a műszaki kivitelezési problémák 
felmerülése, a megvalósítás helyszínének problémás adottságai stb. 

 társadalmi kockázatok: a projektek előkészítését és megvalósítását befolyásoló 
lakossági reakciók, társadalmi csoportok reakciói pl. lakossági ellenállás a tervezett 
projekttel szemben, vagy a foglalkoztatási projektekben résztvevők esetleges 
negatív hozzáállása, amely veszélyeztetheti a projektmegvalósítást. 

25. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

Kockázat megnevezése 
Érintett városi 

cél 

Valószínűség 

(magas; 

közepes; 

alacsony) 

Hatás 

mértéke 

(jelentős; 

közepes; 

alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

1. A jogszabályi környezet 

kedvezőtlen irányba 

változása (pl. OTrT 

övezetek kialakítása 

ellentétes a helyi 

fejlesztési 

elképzelésekkel) 

T1, T2,T3,T4 magas jelentős 

Az jogszabályi változások 

folyamatos figyelemmel kísérése 

Rugalmas, gyors reagálás a 

megváltozó jogszabályi 

körülményekhez 

2. Közbeszerzési 

eljárásokból adódó 

kockázatok (időbeli 

elhúzódások) 

T1, T2,T3,T4 közepes közepes 

Az eljárásrend szigorú betartása 

minden érintett részéről 

A közbeszerzési dokumentumok 

megfelelő szakmai 

előkészítettségének biztosítása 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kock%C3%A1zat#Kock.C3.A1zatmenedzsment
http://hu.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kock%C3%A1zat
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Kockázat megnevezése 
Érintett városi 

cél 

Valószínűség 

(magas; 

közepes; 

alacsony) 

Hatás 

mértéke 

(jelentős; 

közepes; 

alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

3. Hatósági 

dokumentumok (pl. 

műszaki engedélyek) 

hiánya, késése  

T1,T2,T3,T4 közepes közepes 

A hatósági dokumentumok 

ügyintézési időkereteinek 

figyelembe vétele 

Esetleges késésre, csúszásra előre 

felkészülés már az előkészítés 

során 

4. Érintett állami 

szervezetekkel való 

érdekellentét (pl. 

Nemzeti Park 

Igazgatóság), 

kapcsolódó szigorú 

szabályozás 

T3,T4 magas jelentős 

A tervezett fejlesztési elképzelések 

minél korábbi szintű egyeztetése az 

érintett állami szervezetekkel a 

megvalósíthatóság érdekében 

Az érintett állami szervezetekkel 

partneri kapcsolat kialakítása, 

fenntartása 

5. Az önkormányzat a 

fejlesztések 

megvalósításakor nem 

veszi figyelembe az 

ITS-ben foglaltakat, a 

szükséges teendőket 

(pl. anti-szegregációs 

terv elemei) 

T1,T2,T3,T4 közepes jelentős 

A megvalósítás figyelemmel 

kísérésére felelős kinevezése 

A kötelező jogszabály által előírt 

felülvizsgálaton kívül negyedéves 

testületi beszámoló az 

előrehaladásról. 

6. Saját forrás 

előteremtésének 

kockázata 

T1,T2,T3,T4 közepes jelentős 
Alternatív forráslehetőségek 

felkutatása 

7. Hazai illetve Európai 

Uniós fejlesztési 

források elmaradása 

T1,T2,T3,T4 közepes jelentős 
A forrás lehívás késedelmére való 

felkészülés 

8. Önkormányzat likviditási 

problémái 
T1,T2,T3,T4 közepes közepes 

A projektköltségek likviditási tervbe 

illesztése 

Folyamatos likviditás biztosítása 

9. A tervezett projektek 

megvalósítási költsége 

jóval meghaladja a 

tervezett mértéket (pl. 

az inflációnak 

köszönhetően) 

T3,T4 közepes közepes 

Részletes projekttervek, átgondolt 

műszaki tervek, költségvetések 

készítése 

Tartalékkeret meghatározása 

10. A megvalósításhoz 

szükséges 

szakemberek hiánya 

T4 alacsony közepes 

Az Önkormányzat feladata, hogy 

megfelelő külső és belső szakmai 

hátteret biztosítson 

11. Előre nem látható 

műszaki problémák 
T1,T2,T3,T4 magas jelentős 

Részletes tanulmánytervek 

készítése, alapos helyzetfelmérés 

Megfontolt projekthelyszín választás 

12. Műszaki tervek nem 

állnak rendelkezésre a 

szükséges időben 

T1,T2,T3,T4 közepes közepes 

Az Önkormányzat a lehetőségei 

szerint a műszaki terveket időben 

elkészítteti 

A tervezői szerződésbe szankciók 

beépítése az időbeni csúszásra 

13. Nem megfelelő műszaki T1,T2,T3,T4 közepes közepes A tervezők és kivitelezők 
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Kockázat megnevezése 
Érintett városi 

cél 

Valószínűség 

(magas; 

közepes; 

alacsony) 

Hatás 

mértéke 

(jelentős; 

közepes; 

alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

tervek vagy kivitelezés kiválasztása során kiemelt figyelem 

fordítása a szakmai alkalmasság, 

megfelelő referenciák meglétére. 

14. Többletmunka 

felmerülése 
T1,,T3,T5 közepes közepes 

Esetleges többletmunkára 

felkészülés már az előkészítés 

során 

15. A projektekbe bevont 

célcsoport negatív 

hozzáállása, részvétel 

felmondása a projekt 

megvalósítás során 

T2 közepes jelentős 

Lehetőség szerint elkötelezett 

személyek bevonása a célcsoportba 

A célcsoport tagok számára 

szankciók beépítése a részvétel 

felmondása 

16. Az indikátorok 

teljesítése nem 

lehetséges 

T1,T2,T4 közepes jelentős 
Teljesíthető és mérhető indikátorok 

meghatározása 

17. A fejlesztési 

programokhoz 

szükséges befektetők, 

partnerek hiánya 

T3,,T4 közepes közepes 

Megfelelő marketing és promóciós 

tevékenységek, a befektetési 

lehetőségek kapcsán 

18. Társadalmi szempontok 

kockázatai: lakossági 

ellenállás, negatív 

közvélemény 

T3 közepes közepes 

Magas szintű partnerség biztosítása 

Folyamatos kommunikáció a 

lakossággal, helyi fórumok 

szervezése 

Lakosság és érintett szervek minél 

szélesebb körű és részletesebb 

tájékoztatása, illetve bevonása a 

folyamatokba már a projektek 

tervezési fázisában. 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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8. ábra: A kockázatok valószínűségei és hatásai 

 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

8 A megvalósítás eszközei és nyomon 

követése 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem 

beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek 

 KISZÁMÍTHATÓ ÉS TRANSZPARENS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET 

A stratégia céljainak elérését biztosító fejlesztéseket alapvetően meghatározza azok környezete, 
amely esetében a természeti és infrastrukturális környezet mellett meghatározó szerepet tölt be a 
helyi önkormányzat és annak szabályozási gyakorlata. A pénzügyi erőforrások tudatos 
felhasználásából származó vélelmezett hatásokat sokszorosan felülmúlhatja az önkormányzat a 
hatáskörébe rendelt szabályozási eszközök tudatos alkalmazásával, ám ennek ellenkezője is 
igaz: a megfelelő és támogató szabályozás hiánya ellehetetleníti, meghiúsíthatja a pénzügyi 
eszközökre alapozott fejlesztéseket. 

Ezért a stratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat konzisztens és 
kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, az átlátható, támogató adminisztratív és 
szabályozási környezet biztosítása és fenntartása, legyen szó akár milliárdos befektetésekről, 
akár a szociális segély igénybevételéről. A helyi gazdaságpolitika céljait világosan meg kell 
fogalmazni, meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges támogató jogi, szabályozási 
lépéseket, és tudatosan, következetesen végre is kell hajtani azokat.  

8,10,12,13,14,16,17 

1; 4; 9, 11 5,9;18; 
11 

2,3,6,7,15 
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A tervezett fejlesztési elképzeléseknek megfelelően kell a településrendezési eszközöket, a 
területek művelési ágait alakítani, szükség esetén azokat módosítani.  

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

 
 TERVALKU 

A tervalku az a városfejlesztési eszköz a helyi önkormányzat kezében, amellyel ösztönözheti a 
magántőke részvételét a közösségi célú fejlesztési programok megvalósításában ennek kereteit 
a szabályozási terv illetve a helyi építési szabályzat megfelelő részében helyi rendeletekben 
rögzíteni kell. 
 

 TUDATOS INGATLAN- ÉS KAPACITÁSGAZDÁLKODÁS 

Felesleges, kihasználatlan kapacitásaival, illetve a tevékenység-racionalizálás során felszabaduló 
kapacitásokkal gazdálkodnia kell az önkormányzatnak. Ilyen felszabaduló kapacitás lehet többek 
között egy funkcióváltás alatt álló, időlegesen használaton kívüli ingatlan, amelyben teret lehet 
engedni annak közösségi, vagy civil szervezetek által történő időleges hasznosítására (pl. az 
eladás vagy felújítás megkezdésének időpontjáig). Ugyanilyen módon célszerű a folyamatosan 
használaton kívüli, az önkormányzat tevékenysége szempontjából funkcióval nem rendelkező 
ingatlanok hasznosítása. Hasonló módon lehet eljárni más olyan eszközök, erőforrások esetében 
(pl. gépkocsi, hangtechnikai és informatikai eszközök stb.), amelyek időszakosan 
hasznosíthatóak, és azokkal úgy termelhetünk mások számára értéket, hogy az önkormányzat 
számára annak nem jelentkezik közvetlen költsége. 

Ezzel a jólét puszta javításán felül többek között támogatható a stratégia megvalósítását is 
segítő, de önmagukban is jelentőséggel bíró kulturális, vagy közösségi értékek létrejötte. 

 
 HATÉKONY ÉS KÖVETKEZETES VÁROSMARKETING TEVÉKENYSÉG, POZITÍV 

ARCULAT ÉS IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE 

A városfejlesztési stratégia céljainak kijelölésével párhuzamosan be kell azonosítani a 
fejlesztések potenciális érintettjeit, megkülönböztetve a haszonélvezőket és potenciális 
kárvallottakat. Az érintettek közül az alábbi célcsoportokra kell intenzív városmarketing akciókat 
irányozni: 

 városban befektetni szándékozó vállalatok és személyek, 

 a városban gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, 

 turistaként a városba látogatók, 

 a város és a környező települések lakossága. 

 
 TANULMÁNYOK, JAVASLATOK ELKÉSZÍTÉSE 

Beépítési javaslatok és tervek elkészítése annak érdekében. hogy pontos képet kapjanak a 
városlakók, az önkormányzat és a projektekbe később bevont tervező, befektetők. Előre 
tervezhetők és paraméterezhetők legyenek az adott projekt elemei, adott esetben a teljes átfogó 
fejlesztés kulcsprojektjei. Összefüggéseiben vizsgálható legyen az egyes projektek 
megvalósításának hatása a városra, és időben fel lehessen készülni az esetleges kedvezőtlen 
változások ellensúlyozására. A beépítési javaslatok, tanulmánytervek (pl. a Tisza-parti 
akcióterület turisztikai célú tanulmányterve) elősegítik az ismert helyi magán és 
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önkormányzati fejlesztési elképzelések szakmai-műszaki összehangolását, a pályázati 
források hatékony és célzott települési felhasználását, ösztönzik a vállalkozásokat, civil 
szervezeteket tevékenységük hozzákapcsolására. 

 
 VÁROSMARKETING 

A hatékony és következetes városmarketing-tevékenység, a pozitív arculat- és identitáserősítés 
csak kedvező hatással lehet a város gazdasági életére. A fejleszteni kívánt ágazathoz és 
célcsoporthoz kell alakítani a marketingstratégiát, valamint meg kell teremteni a kommunikáció 
megfelelő felületeit. 

A városi marketingstratégia a település versenyképességének, komparatív előnyeinek, 
vonzerejének feltárásában, a településről alkotott kép javításában hivatott közreműködni. A 
marketingstratégia célcsoportjai: 

 Helyi lakosság és a vonzáskörzethez tartózó települések lakossága; 

 A városban befektetni szándékozó vállalatok, gazdasági társaságok; 

 A városban működő gazdasági társaságok, vállalkozások; 

 Városba látogató turisták. 

Kiemelten fontos a települési turisztikai koncepció kialakítása, amely (különösen a tervezett 
gyógyhelyhez kapcsolódóan) tartalmazza az önkormányzati, magán és civil fejlesztési 
elképzeléseket az egyéb meglevő és tervezett attrakciók mellett, meghatározza a város arculatát, 
az annak kialakításához szükséges elemeket, összehangolja a turizmushoz kapcsolódó 
tevékenységeket, valamint összekapcsolja a helyi lehetőségeket a térségi attrakciókkal. 

 

 TURISZTIKAI SZAKMAI SZERVEZET, FÓRUM LÉTREHOZÁSA 

A város turisztikai szerepének erősítésében nagy szerepet játszhatna egy turisztikai szakmai 
szervezet létrehozása, amelynek tagjai ötleteikkel, tudásukkal segíthetnék a város marketing 
munkáját és PR tevékenységét. 

 
 A LAKOSSÁG TEVÉKENY BEVONÁSA, CIVIL KEREKASZTAL 

A lakókörnyezet építését, szépítését szolgáló megmozdulások szervezése, a civil szervezetek 
ösztönzése, támogatása fontos hajtóerő lehet a lakóközösség számára az adott fejlesztés és pl. 
egy összefüggő rendszert jelentő akcióterv elfogadásában. A civil szervezetek 
tevékenységének szélesebb körű ismertsége, tevékenységük egymással és az 
önkormányzattal történő összehangolása érdekében civil koncepció, illetve civil 
kerekasztal kialakítása szükséges. Az ITS megvalósítása érdekében a civil szervezetekkel való 
(akár formalizált) együttműködés rendkívül fontos és hasznos, a civil szervezetek 
megismerhetősége érdekében a települési honlapon megjelenésük javasolt. 

Az ITS-hez kötődő marketing akciók jellemzője a stratégia filozófiájának megfelelően az ágazat- 
és területspecifikus szemléletmód párhuzamos alkalmazása, valamint a rendszerszemlélet és a 
mérhetőség. Mindennek eléréséhez fontos egy, a város képéhez és fejlődési elképzeléseihez illő 
szlogen és jelkép-rendszer kialakítása, továbbá az egységes arculat alkalmazása. 
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 MAGÁNTŐKE MOZGÓSÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI ESZKÖZÖKKEL  

A magánszféra bevonása a helyi fejlesztésekbe, a velük való együttműködés célja a helyi 
foglalkoztatottság javítása, a munkanélküliség csökkentése, amely egyben a helyi iparűzési adó 
növekedésével is járhat. 

A magánszféra fejlesztői számára az önkormányzat többek között kedvező üzleti infrastruktúra 
biztosításával nyújthat támogató környezetet, Tiszakécskén ilyen lesz a tervezett Ipari Park, 
amelynek kialakítása tervezett jelen ITS keretében. 

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. 

A magántőke bevonását a fejlesztendő területekre vonatkozó beépítési javaslatok, 
tanulmánytervek nagymértékben elősegíthetik, ezek szemléltetik a befektetők számára a város 
összehangolt középtávú fejlesztési elképzeléseit. 

Az önkormányzat a magánszférával való szervezett együttműködés érdekében vállalkozói fórum 
kialakítását tervezi, amelynek keretében a helyi vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek és az 
önkormányzat támogatási lehetőségeinek egyeztetésére kerül sor.  

Az önkormányzat jelen ITS előkészítő munka során felmérte a helyi turisztikai vállalkozások 
fejlesztési elképzeléseit, amelyek a 4. fejezet projektjei között feltüntetésre kerültek. 

8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei 

8.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere 

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). 
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9. ábra: Polgármesteri Hivatal szervezeti ábra 

 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 

A városban városfejlesztő társaság nem működik. Az önkormányzat pályázatait a Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Osztályának munkatársai készítik el a Gazdálkodási Osztállyal együttműködve. 

8.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere 

Mint az előző fejezetben jeleztük, az önkormányzati pályázatokat a Hatósági Osztály munkatársai 
készítik el, a támogatásban részesített pályázatok menedzsment feladatait is részben ők látják el.  
A Tiszakécske Város Önkormányzata által az elmúlt hat évben hazai és uniós forrásokra 
benyújtott pályázatainak eredményességét szemlélteti a következő táblázat. A benyújtott 
pályázatok és nyertes pályázatok egymáshoz viszonyított aránya csak tájékoztató információ, 
mert a sikertelenségnek és a sikerességnek is számos tényezője van. 

26. táblázat: Önkormányzat pályázati tevékenységének eredményessége 

Év Benyújtott Nyert Arány Nem nyert Tartalék-lista 

2009 15 7 46,7% 8   

2010 10 8 80,0% 2   

2011 6 4 66,7% 2   

2012 6 4 66,7% 1 1 

2013 4 2 50,0% 2   

2014 4 3 75,0% 1   

Összesen 45 28 62,2%     

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 2015. 
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Jelen ITS megvalósításában alapvetően Tiszakécske Város Önkormányzata, az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, az antiszegregációs terv kapcsán a Hivatal mellett az óvoda, a 4. 
fejezetben szereplő konkrét projektek kapcsán pedig a projektgazdák vesznek részt. 

27. táblázat: Feladatok és felelősségek 

Feladatok Felelős 

ITS kidolgozásához információszolgáltatás, 
önkormányzaton belüli operatív feladatok (ITS-sel 
kapcsolatos döntés-előkészítés) 

Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatalában a 
városi koordinátor 

ITS elfogadása  Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

ITS-ben foglalt feladatokkal kapcsolatos stratégiai 
irányítás 

Polgármester/jegyző (SZMSZ szerinti hatáskörben) 

ITS-ben foglalt feladatokkal kapcsolatos stratégiai 
döntéshozatal 

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete vagy Polgármester (jogszabályok szerinti 
hatáskörben) Szakmai Bizottságok javaslata 
alapján 

ITS-ben foglalt feladatok operatív irányítása, 
megvalósítása, figyelemmel kísérése 

Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatalának 
Hatósági osztálya 

ITS-ben foglalt feladatok megvalósítása Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatalának 
illetékes osztályai 

Anti-szegregációs feladatok: a 12. sz. táblázat 
szerint 

Projektek megvalósítása: projektgazda 

ITS monitoring jelentések elkészítése 

(később ITS jogszabály szerinti felülvizsgálata) 

Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatalának 
Hatósági osztálya.  

ITS monitoring jelentések, felülvizsgálati javaslatok 
megvitatása, javaslattétel 

8.5.2 fejezetben bemutatott Monitoring Bizottság 

ITS monitoring jelentések elfogadása Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

Jogszabályi előírás szerinti felülvizsgált ITS 
elfogadása 

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

Forrás: saját szerkesztés 

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete működésének szabályozását az 
önkormányzati törvény szabályozza, döntési jogkörébe tartoznak az ITS-t érintően különösen a 
következők: 

 a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó döntések 

 a településfejlesztési, településrendezési dokumentumok, monitoring jelentések elfogadása 

 önkormányzati intézményekkel kapcsolatos stratégiai döntések 

 pályázatokhoz kapcsolódó döntések. 

A polgármester - a képviselő-testület döntései szerint - saját hatáskörében irányítja a 
polgármesteri hivatalt. Önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait és hatásköreit a 
Hivatal közreműködésével látja el. 
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Operatív feladatok ellátása 

Mivel a pályázatok elkészítését és a projektmenedzsment feladatokat eddig is hatékonyan látta el 
az önkormányzat, ahhoz megfelelő belső szakértelemmel rendelkezik, a város nem kíván külön 
városfejlesztő társaságot létrehozni erre a célra, hanem az ITS-ben foglaltak 
megvalósításához az önkormányzati kapacitásokra építenek (szükség esetén a megyei 
önkormányzat bevonásával) a városfejlesztés során.  

Az önkormányzatnál az ITS megvalósítására a következő szakemberek állnak rendelkezésre: 

 7 fő műszaki szakember 

 5 fő gazdálkodási-pénzügyi szakember. 

A szakemberek zöme felsőfokú végzettséggel és több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik 
(korábbi projektmenedzsment feladatokban is részt vettek), amely garantálja a tervezett 
fejlesztések sikeres megvalósítását. 

A projektek megvalósításával megbízott projektmenedzser feladatai közé tartozik: 

 beszámolási kötelezettség a képviselő-testület és a Polgármester felé; 

 folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel (KSz); 

 a külső menedzsment szolgáltatóval való folyamatos közös munka; 

 a KSz felé benyújtandó dokumentumok (jelentések, kifizetési kérelmek) 
összeállításában való részvétel; 

 helyszíni ellenőrzéseken való részvétel; 

 a projektmenedzsmentben részt vevő pénzügyi és műszaki kollégák munkájának 
koordinációja;  

 monitoring feladatok elvégzése  

 kapcsolattartás az akcióterületen található civil és gazdasági szereplőkkel;  

 folyamatos partnerségi egyeztetések a megvalósítás során;  

 külső szolgáltatókkal való kapcsolattartás, munkájuk irányítása.  

Kapacitáshiány esetén az önkormányzat a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet értelmében a 
projektjavaslatok kidolgozásához és a projektek megvalósítása alatti projektmenedzsmenthez a 
megyei önkormányzat által nyújtott szakértői szolgáltatást vehet igénybe. Azonban a szakértői 
szolgáltatást kizárólag akkor számolhatja el, ha mindezt állami vagy önkormányzati költségvetési 
szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet 
látja el.  

Az egyes projektek előkészítéséhez az önkormányzat kérheti a megyei önkormányzat 
részvételét, de külső szakértőt is bevonhat a kötelező előzetes tanulmányok elkészítésébe a 
272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletének 3.2.1.1. pontja értelmében, mint például, 
környezeti hatásvizsgálatok, egyéb háttértanulmányok, piacelemzések, stb. elkészítése.Az ITS-
ben foglalt feladatok operatív irányítása a következőképp történik: 

A döntéshozatal a Képviselő-testület feladata a Szakmai Bizottságok javaslata alapján. Az ITS-
ben foglalt feladatokkal kapcsolatos stratégiai irányítás a jegyző és a polgármester hatásköre 
SZMSZ szerinti megosztásban Az operatív feladatokat ellátó Hatósági osztály a jegyző és 
aljegyző közvetlen irányításával és vezetésével működik. A Hatósági osztály feladatainak 
ellátásáért az Aljegyző felelős, az osztályon belüli feladatmeghatározás az ő hatásköre. 
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Rendszeresen beszámol a csoport tevékenységéről a jegyzőnek, igény esetén közvetlenül a 
polgármesternek. Amennyiben több csoport (pl. Gazdálkodási osztály) hatáskörét érinti az ITS 
megvalósítása a Polgármesteri Hivatalon belül, az osztályok egymás között információt 
cserélnek, mindenki ellátja a hatásköre szerinti feladatát.  

Amennyiben külső szervezet, intézmény érintett a megvalósítás során, a polgármester hivatalos 
levélben kéri a közreműködést az intézmény vagy szervezet vezetőjétől. 

28. táblázat: Osztályok feladatai 

Polgármesteri Hivatal ITS 
megvalósítás során érintett 

csoportjai 

Kapcsolódó fő feladatok 

Hatósági osztály ITS megvalósítása, operatív irányítása, többek között: 

  ellátja a településfejlesztéssel és területrendezéssel, 

 építésügyi igazgatással, 

 földrajzi névvel, elnevezéssel, 

 ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági igazgatással, 

 szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos 
feladatokat 

 jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelemmel, 
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel kapcsolatos feladatok, 

 az ingatlanok adás-vételének előkészítésével kapcsolatos 
feladatok 

 beruházások és felújítások megvalósításának a figyelemmel 
kísérésével és ellenőrzése, 

 közreműködés a közbeszerzések előkészítésével és 
bonyolításával, a közbeszerzési szabályzatok 
naprakészségének a biztosításával kapcsolatos 
feladatokban 

 szociális ügyek  

Gazdálkodási osztály 
 döntésre előkészíti a költségvetési koncepciót, az 

önkormányzat éves költségvetést a Képviselő-
testület  részére, valamint megszervezi a szükséges 
egyeztetési, véleményezési eljárást; 

 állami hozzájárulások és támogatások kezelése, 
nyilvántartása és az adatszolgáltatás, 

 pénzforgalommal kapcsolatos ügyintézés, 
 pénzügyi ellenőrzésben való közreműködés, 
 vagyongazdálkodási tervek előkészítésével, végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok 

Forrás: saját szerkesztés 

A köztisztviselők és a munkavállalók kötelesek a feladataik ellátása közben tudomásukra jutott, 
de munkatársuk feladatkörét érintő információt számára továbbítani. A Hivatalon belül az 
osztályok egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, kötelesek egymás munkáját legjobb 
tudások szerint segíteni.  

A város és a Polgármesteri Hivatal mérete miatt a döntéshozatali folyamat rugalmas, a 
szükségletekhez igazodik, így az előírt határidők betarthatók.  
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8.3 A településközi koordináció mechanizmusai, 

együttműködési javaslatok 

Tiszakécske partnerségi terve szerint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat mellett a következő 
települési önkormányzatokat vonják be a településközi egyeztetésbe: Jászkarajenő, Kocsér, 
Tiszakürt, Tiszainoka, Nagyrév, Tiszajenő, Lakitelek, Tiszaalpár, Szentkirály, Tiszaug.  

Az ITS készítés során azonosított funkcionális vonzáskörzet Tiszakécske elhelyezkedéséből 
adódóan ennél szélesebb, fentiek mellett ide tartozik Kecskemét, Szolnok, Nagykőrös, Nyárlőrinc 
is.  

A járásszékhely pozícióból adódóan kiemelt jelentőséggel bír a partnerség kiterjesztése a 
funkcionális várostérségbe tartozó településekre. 

E települések bevonása elsődlegesen a település vezető tisztségviselőinek megszólításával 
történt, mindazonáltal a nyilvánosságot szolgáló események, rendezvények (lakossági fórum) 
nyitva álltak a környező települések lakossága, vállalkozásai előtt is.  

Intézményesült településközi együttműködés 

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 térség bizonyos települései között intézményesült kapcsolatot jelent, hogy 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. 

Egyéb intézményesült településközi együttműködés (pl. a turizmus területén) nem működik a 
térségben. 

Projektszintű településközi együttműködés 

A térségi települések nem végeztek az eddigiekben közös beruházásokat. Tiszakécske 
járásközpont funkcióit sokan veszik igénybe a környező településekről, sokan itt dolgoznak, 
tanulnak, kötődnek a városhoz. 

Településközi együttműködések az ITS megvalósítása során 

Tiszakécske és a környező települések az ITS megvalósítás időszakában is fenn kívánják tartani 
a meglevő intézményesült kapcsolataikat. Tiszakécske kiemelt fontosságúnak tartja a térségi 
hatással bíró tervezett projektek esetén a környező településekkel való projekt szintű 
együttműködést. 
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8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és 

megvalósítása során 

 

Tiszakécske Város Önkormányzata 2015 januárjában elkészítette a város fenntartható 
városfejlesztési programjának – (településfejlesztési koncepciójának és) integrált 
településfejlesztési stratégiájának (ITS) – társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi 
egyeztetési tervét, összhangban a képviselőtestület által elfogadott partnerségi egyeztetési 
szabályzattal. 

A partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került 
kidolgozásra: 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 

 Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 – 
2020 elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.) 

 Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 
2009. január 28.) 

A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a 
tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek 
megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az elkészülő (településfejlesztési koncepció 
és) integrált településfejlesztési stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek 
már a tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak. 

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, 
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. 

 

A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok 
kerülnek bevonásra: 

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

 államigazgatási szervek 

 önkormányzatok 

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek 

 Lakossági szint 

 

Megvalósult egyeztetések: 

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

 A településközi egyeztetések   

A települések polgármestereinek bevonása három módon történt meg: 

 A járáson belül a várossal közvetlen kapcsolatban lévő, vele közigazgatásilag határos 
települések polgármestereit írásban meghívták a tervezési folyamat célmeghatározási 

Partneri csoportok 

Megvalósult 
egyeztetések 
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szakaszában egy településközi polgármesteri egyeztetésre.  Erre 2015. március 9-én 
került sor, Nagyrév, Szentkirály és Tiszakécske települések vezetőinek részvételével. 

 A bevonás másik formájaként a város funkcionális vonzáskörzetének kialakítását 
követően, az így lehatárolt területen található települések polgármestereit levélben 
meghívta Tiszakécske Város Önkormányzata a II. szakmai workshop-ra az ITS 
egyeztetésére. 

A fenti egyeztetések során az önkormányzatok alábbi fejlesztési elképzelései 
kapcsolódhatnak a tiszakécskei elképzelésekhez: 

 Szentkirály-Tiszakécske között kerékpárút létesítése 

 Nagyrév és Tiszakécske között kompjárat indítása 

 Tiszainoka és Tiszakécske közötti rév átkelő indítása 

 Sétahajó járat indítása Martfű, Nagyrév, Tiszakécske, Tiszainoka, Tiszakürt 
érintésével 

 Martfű és Tiszakürt között az árvízvédelmi töltésen kerékpárút tervezett 

 az M44-es út kiépülésével adódó lehetőség lenne agrárlogisztikai területek 
kijelölése a Szentkirály-Lakitelek-Tiszakécske hármas határ közelében 

 A Hajókikötő építése a Tiszán Tiszabögnél című projekthez tudna Tiszaug 
kapcsolódni, amennyiben hajójáratok is fognak indulni 

 Tervezett projekt Tiszaugon egy tiszai halnevelde kialakítása a Tiszán, ez esetleg 
a térség egyik turisztikai látványossága is lehetne egyben 

 Holt-Tisza turisztikai fejlesztése 

 Tiszakécskét Tiszauggal összekötő kerékpárút kiépítése a gáton 

 Lakiteleken a Holt-Tisza, Tőserdő fejlesztése 

 Lakiteleken kerékpárút kiépítése Tőserdő és Kerekdomb között 

 A 44-es főutat és a lakiteleki Tőserdőt összekötő földút aszfaltozása 

 Lakiteleken a Holt-Tisza part fejlesztése (Holt-Tisza kotrása, kalandpark 
fejlesztése, lábas házak építése horgászturizmus céljával, szálláshely kialakítása, 
görkorcsolyapálya, szánkózó domb kialakítása  

 Lakiteleken a Művelődési Ház színháztermének felújítása, színi előadások tartása 
mind gyermekek, mind felnőttek számára 

 Kecskemétet és Nyárlőrincet összekötő kerékpárút utolsó szakaszának 
megépítése 

 Nagyréven a Bács-Kiskun-, és Jász-Nagykun Szolnok megyét összekötő 
kerékpárút kiépítése 

 Nagyréven a Tisza parton horgászhelyek, illetve tanösvény kialakítása 

 Nagyréven sajtmanufaktúra fejlesztése turisztikai látványosságként 

 Nagyréven a hajókikötő felújítása 

 Nagyrév és Tiszakécske közös rendezvényei 

 Tiszakürtön a hajókikötő visszaállítása 
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 Tiszakürtön az arborétumnál a Régi Arborétum Fogadó felújítása, újbóli 
működtetése 

 Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdőt és a tiszakürti arborétumot összekötő szakasz 

 A tiszakürti Arborétumban kerékpárpihenő kialakítása 

 Tiszakürtön horgásztó kialakítása 

 Tiszakürtön szabadtéri színpad felújítása 

 Tiszakécske és Szentkirályt összekötő kerékpárút kiépítése 

 4523-as csomópontban logisztikai központ kialakítása Tiszakécskével és 
Lakitelekkel együttesen 

 Középkori falu skanzen rekonstrukciója Szentkirályon 

 Kecskemét- Szolnok közötti közúti úthálózat felújítása 

 Tisza, mint hajóút kiépítése (Kiskörétől- Csongrádig hajóút) 

 Tiszai hal, mint önálló márkanév Szolnokon 

 Tiszai vízi turizmus fejlesztése Szolnokon 

 Tisza és a Holtágak kerékpárúttal való összekötése Szolnokon 

 Kerékpárút kiépítése a városhatárig Szolnokon 

 A két megyét összekötő kerékpárút építése (Tószeg és Tiszakécske között 
kerékpárút építése) 

 Szolnokon műszaki képzés fejlesztése Kecskeméttel együttműködve 

 Kecskemét- Szolnok közötti közúti úthálózat felújítása 

 Szolnok-Kecskemét Ipari Tengely erősítése 

 Nyárlőrinc-Kecskemét kerékpárút kiépítés. 

Az ITS megvalósítása során történő településközi egyeztetés függ a megszólított 
települések önkormányzatainak szándékaitól; a részükről mutatkozó részvételi szándék, 
közös érdekek, érintettség esetén a települések vezetőit ismét egyeztetésre hívja meg 
az Önkormányzat, amennyiben a vonatkozó témára a szokásos, egyéb rendszeres 
településközi egyeztetéseken nem kerül sor. 

 A fentieken kívül a szomszéd települési önkormányzatokhoz az államigazgatási 
szervekkel egy időben, 2015. 05.15-én került továbbításra a Megalapozó vizsgálat, 
valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezésre. 

 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak, valamint a 314./2012. 
Kormányrendeletben  meghatározott államigazgatási szerveknek 2015. 05.15-én 
került továbbításra a Megalapozó vizsgálat, valamint az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia véleményezésre.  

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek:  

A stratégiakészítési projektindító megbeszélésre 2015. január 21-én került sor, ezt követően az 
önkormányzat által elfogadott partnerségi tervnek megfelelően három munkacsoport (Irányító 
csoport, Önkormányzati munkacsoport és Helyi egyeztetési munkacsoport) kialakítására került 
sor. Az Irányító csoport az önkormányzat döntéshozóiból, vezető tisztségviselőiből áll, míg az 
Önkormányzati munkacsoport az önkormányzati operatív szakembereiből. A Helyi egyeztetési 
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munkacsoportot az önkormányzati intézmények vezetői, az egyházak, a helyi civil szervezetek 
képviselői, vállalkozások képviselői alkotják. Az első munkacsoport-ülésekre 2015. február 10-én 
került sor információgyűjtési céllal a Megalapozó tanulmány helyzetelemzés részéhez. A második 
munkacsoport-ülésekre 2015. március 10-én került sor, melynek témája a Megalapozó tanulmány 
végleges megállapításainak ismertetése, a célmeghatározás első változatának egyeztetése volt. 
A harmadik munkacsoport-ülésekre 2015. április 14-én került sor, ekkor már az ITS 
elkészítéséhez szükséges információk beszerzése, a végleges célrendszer és fejlesztési 
elképzelés-meghatározás volt a fő cél. 

 Lakossági szint:  

 2015. március 10-én lakossági fórumot tartott az Önkormányzat a Megalapozó 
tanulmányban foglaltak ismertetésére, a célok egyeztetésére. A megjelent 
lakosság egyetértet az elhangzottakkal, az itt elhangzott releváns lakossági 
vélemények, bekerültek jelen dokumentumba.  

 A Megalapozó vizsgálat 2015. 04.23-án került fel a települési honlapra lakossági 
véleményezés céljából. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015.05.06-án 
jelent meg a városi honlapon ugyanezen céllal. 

A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint 
a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének 
dokumentációja elérhető az önkormányzatnál a Hatósági Osztályon. 

A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre 
rögzített módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, 
majd szakmai feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő 
dokumentumokba, míg az el nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása. 

Megvalósultak az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a 
dokumentumok a város honlapján – www.tiszakecske.hu – elérhetőek. 

8.5 Monitoring rendszer kialakítása 

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk 
birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai 
célokat és az azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk 
hiányos jellege miatt (pl. a jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak 
pályázati feltételei), részint a külső és a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet) 
folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem 
tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit 
jelenleg nem vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia 
megvalósítását menedzselő szervezet számára erősen korlátozott. 

Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan 
visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján 
újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a 
monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, 
információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a 
folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól 
eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a 
monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók 
számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a 
szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a 

Vélemények 
kezelése 
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stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat. 
Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron 
a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. 

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős 
menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt 
folyamatosan működtetik. 

8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és 

eredményindikátorok meghatározása 

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható 
ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége.  

A 2007-2013 támogatási időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósításának 
méréséhez szükséges adatok nem, vagy korlátozottan állnak a települések rendelkezésére, így a 
stratégia menedzselésének egyik fontos eszköze nem áll a települések rendelkezésére. 

Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az 
indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a stratégiában megfogalmazott 
valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring 
rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. 
Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: 

 legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon 

 legyen objektíven mérhető, egyértelmű 

 legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű) 

 adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára 

 egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek 

 az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia és 
alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre 

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

Az alkalmazott indikátorok fajtái: 

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

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



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 169 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

29. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai 

Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

T1. Népességmegtartó képesség 

javítása az életkörülmények és 

életkilátások javításával, társadalmi 

egyenlőtlenségek megszüntetése 

Járóbeteg szakellátási kapacitások 

fejlesztése (szakorvosi/nem szakorvosi 

óraszám) 
óra  n.a 

92 
(növekedés) 

 
OEP adatbázis 

évente 

T2. Humán erőforrás fejlesztése és 

közösségfejlesztés, közigazgatás 

fejlesztése 

Alacsony infrastrukturális szinten 

működő intézmények aránya %  n.a 
20 

(csökkenés) 
monitoring évente 

T3. Fenntartható, élhető, minőségi 

környezet kialakítása, 

energiafelhasználás racionalizálása 

A megújuló energiaforrásból előállított 

energiamennyiség a teljes bruttó 

energiafogyasztáson belül 

 % n.a 
30 

(növekedés) 

MEKH (FAIR) 

 

 

évente 

T4. A helyi gazdaság, kiemelten a 

turizmus fejlesztése, foglalkoztatottság 

növelése 

Települési munkanélküliségi relatív 

mutató javulása  % 3,55 3,05 
KSH 

 
évente 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

30. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai 

Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor 
Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Központi Belterület 

V1.Közművek és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

Elégedettség a települési környezet 

minőségével 

 

pontérték (0-

10) 

 

n.a 
8 

(növekedés)  

KSH Háztartási 

költségvetési és 

életkörülmény 

adatfelvétel, kiegészítő 

modul OSAP 1968 

évente 
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Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor 
Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

V2 Turisztikai potenciál fejlesztése Éves látogatószám fő/év  n.a 
10.000 

(növekedés) 
Létesítmények 
adatközlése 

évente 

V3 Természeti és zöldfelületi 

fejlesztések, környezetvédelem és 

energiahatékonyság 

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

 

pontérték (0-
10)   n.a 

8 

(növekedés) 

KSH Háztartási 

költségvetési és 

életkörülmény 

adatfelvétel, kiegészítő 

modul OSAP 1968 

évente 

V4 Közintézmények fejlesztése, 

minőségi szolgáltatások kialakítása 

Járóbeteg szakellátási kapacitások 

fejlesztése (szakorvosi/nem 

szakorvosi óraszám) 

óra  n.a 
92 

(növekedés) 
OEP adatbázis  évente 

V5 Vállalkozások versenyképességének 

javítása 

A kkv-k nettó árbevételének 
növekedése 

%  0 5 KSH  évente 

Tisza-parti üdülőterület 

V1. Közművek és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

Elégedettség a települési környezet 

minőségével 

pontérték (0-

10)  
n.a 

8 

(növekedés) 

KSH Háztartási 

költségvetési és 

életkörülmény 

adatfelvétel, kiegészítő 

modul OSAP 1968 

évente 

V2 Turisztikai potenciál fejlesztése Éves látogatószám fő/év  n.a 
270.000 

(növekedés) 
Létesítmények 
adatközlése 

évente 

V3 Természeti és zöldfelületi 

fejlesztések, környezetvédelem és 

energiahatékonyság 

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

pontérték (0-
10)  n.a 

8 

(növekedés) 

KSH Háztartási 

költségvetési és 

életkörülmény 

adatfelvétel, kiegészítő 

modul OSAP 1968 

évente 

V4 Kulturális és közösségi élet, Helyi társadalmi akciókban fő  0 30 IH évente 
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Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor 
Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

sportlehetőségek fejlesztése résztvevők száma 

V5 Vállalkozások versenyképességének 

javítása 

A kkv-k nettó árbevételének 
növekedése 

%  0 5 KSH  évente 

Kerekdomb 

V1.Közművek és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

Elégedettség a települési környezet 

minőségével 

pontérték (0-

10)  
n.a 

7 

(növekedés) 

KSH Háztartási 

költségvetési és 

életkörülmény 

adatfelvétel, kiegészítő 

modul OSAP 1968 

évente 

V2 Turisztikai potenciál fejlesztése Éves látogatószám fő/év  n.a. 
80.000 

(növekedés) 
Létesítmények 
adatközlése 

évente 

V3 Természeti és zöldfelületi 

fejlesztések, környezetvédelem és 

energiahatékonyság 

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

 

pontérték (0-
10)  n.a 

7 

(növekedés) 

KSH Háztartási 

költségvetési és 

életkörülmény 

adatfelvétel, kiegészítő 

modul OSAP 1968 

évente 

Tiszabög 

V1.Közművek és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

Elégedettség a települési környezet 

minőségével 

 

pontérték (0-

10)  
n.a 

7 

(növekedés) 

KSH Háztartási 

költségvetési és 

életkörülmény 

adatfelvétel, kiegészítő 

modul OSAP 1968 

évente 

V2 Turisztikai potenciál fejlesztése Éves látogatószám fő/év  0 2.000 
Létesítmények 
adatközlése 

évente 

V3 Természeti és zöldfelületi 

fejlesztések, környezetvédelem és 

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

pontérték (0-
10)  n.a. 

7 

(növekedés) 

KSH Háztartási 

költségvetési és 
évente 
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Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor 
Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

energiahatékonyság  életkörülmény 

adatfelvétel, kiegészítő 

modul OSAP 1968 

V4 Kulturális és közösségi élet, 

sportlehetőségek fejlesztése 

Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma 
fő  0 20 IH évente 

V5 Vállalkozások versenyképességének 

javítása 

A kkv-k nettó árbevételének 
növekedése 

%  0 5 KSH/mérés  évente 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

31. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai 

Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

I. Városközpont Akcióterület 

Tiszakécske és térsége Alapszintű 

Járóbeteg Szakrendelő fejlesztése 

Újonnan épített vagy felújított 

rendelők, tanácsadók száma 
db  0 1 IH évente 

ESZI Vörösmarty utcai napközi ellátást 

biztosító intézményi épület 

korszerűsítése, akadálymentesítése 

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló 

szociális alapszolgáltatások száma 
db  0 1 IH évente 

Szociális otthon bővítése, fejlesztése 
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló 

szociális alapszolgáltatások száma 
db  0 1 IH évente 

Tanyagondnoki szolgálat kialakítása 
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló 
szociális alapszolgáltatások száma 

db  0 1 IH évente 

Kiégést megelőző tréning a szociális 

szférában dolgozók számára 

Továbbképzési programokban 
résztvevő humán 
közszolgáltatásokban dolgozók 

fő  0 20 
monitoring 

FAIR 
évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

száma 

Pályázatíró képzés szervezése a civil 

szervezetek számára 

A helyi társadalmi akciókban részt 

vevők száma 
fő  0 15 FAIR évente 

Városközponti bérlakások felújítása, 

korszerűsítése 

Integrált környezetben létrehozott 

vagy felújított szociális bérlakások 

száma 

db  0 26 monitoring évente 

Új bérlakások építése 

Integrált környezetben létrehozott 

vagy felújított szociális bérlakások 

száma 

db  0 24 monitoring évente 

Eltérő tantervű tagiskola felújítása 
Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

A Szakképző iskola bővítése, ide 

kerékpártároló építése, tanműhely 

felújítása. 

Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Kollégium épületének felújítása 
Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Alapfokú Művészeti Iskola épületének 

felújítása 

Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Tanoda 

Felújított vagy átalakított, a 

gyermekesély programokhoz 

kapcsolódó épületek férőhely 

kapacitása 

db  

 
0 20 monitoring évente 

Református Kollégium Általános Iskola 

és Gimnázium szaktantermek létesítése 

Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Béke úti óvoda felújítása 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek 

száma 

db  0 100 IH évente 

Bölcsőde bővítése, korszerűsítése, 

akadálymentesítése 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek 
számának növekedése 

db  0 25 IH évente 

Arany János Művelődési Központ 

tetőépítés és belső felújítása 

Városi területeken épített vagy 

renovált köz- vagy kereskedelmi 

épületek   

m2  0 1.083 FAIR évente 

Gimnázium épületének felújítása 
Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Általános Iskola felső tagozatos 

épületének felújítása 

Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Általános Iskola alsó tagozatos 

épületének felújítása ebédlővel együtt 

Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Városi Könyvtár épületének bővítése 

Városi területeken épített vagy 

renovált köz- vagy kereskedelmi 

épületek   

m2  0 200 FAIR évente 

Szolnoki úti Köztemető ravatalozójának 

építése 

Városi területeken épített vagy 

renovált köz- vagy kereskedelmi 

épületek   

m2  0 120 FAIR évente 

Akikre büszkék vagyunk c. projekt 
Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma 
fő  0 20 FAIR évente 

Kortárssegítő képzés 
Támogatott programokban részt vevő 

tanulók száma 
fő  0 16 FAIR évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Ifjúsági közösségi tér kialakítása (klub) 

Városi területeken épített vagy 

renovált köz- vagy kereskedelmi 

épületek   

m2  0 200 FAIR évente 

Nyári szünidei programok gyermekek 

számára 

Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma 
fő  0 100 FAIR évente 

Generációk közötti infokommunikációs 

tudásátadás 

Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma 
fő  0 40 FAIR évente 

Ki mit tud? Tehetségkutatási projekt 
Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma 
fő  0 150 FAIR évente 

Polgármesteri Hivatal bővítése, 

akadálymentesítése 

Városi területeken épített vagy 

renovált köz- vagy kereskedelmi 

épületek   

m2  0 400 FAIR évente 

Járási Hivatal épületének korszerűsítése, 

bővítése 

Városi területeken épített vagy 

renovált köz- vagy kereskedelmi 

épületek   

m2  0 400 FAIR évente 

Termálfűtés kiépítése önkormányzati 

lakásokban és intézményekben új 

termálkút fúrásával 

Üvegházhatású gázok becsült éves 

csökkenése 

t CO2 

egyenérték  
n.a 

162 

(csökkenés) 
IH évente 

Termálkút fúrása 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energiafelhasználás 

csökkenés 

%  0 10 IH évente 

Tiszakécske Város Hulladék Napok 
Helyi társadalmi akciókban 
résztvevők száma 

fő  0 50 FAIR évente 

Egészségre nevelő és Szemléletformáló 

Életmódprogram 

Helyi társadalmi akciókban 
résztvevők száma 

fő  0 100 FAIR évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Tisza-parti akcióterület 

Tisza-part komplex turisztikai fejlesztése 
Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

m2  0 

11.130, 

ebből kilátó: 

50, 

buszmegálló 

80, 

burkolatok: 

10.000, 

játszótér 

1000 

FAIR 
évente 

 

Sportcentrum építési projekt 
Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

m2 0 51.429 FAIR évente 

Szabadtéri színpad építése 
Városi területeken létrehozott, vagy 
helyreállított nyitott terek 

m2  0 400 FAIR évente 

Sportrendezvények családok, gyermekek 

számára 

Helyi társadalmi akciókban 
résztvevők száma 

fő  0 200 FAIR évente 

Lapátos vízi erőmű létesítése 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energiafelhasználás 

csökkenés 

%  0 4 IH évente 

"Művészetek Háza" közösségi tér 

építése 

Városi területeken épített, vagy 
renovált köz-, vagy kereskedelmi 
épületek 

m2  0 1.663 FAIR évente 

100 szobás szálloda fejlesztése 
Támogatásban részesülő 

vállalkozások száma 
db n.a 

1 

(növekedés) 

Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

Csónakkikötő létesítése a Tiszán Városi területeken létrehozott, vagy m2  0 150 FAIR évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

helyreállított nyitott terek 

Városnéző kisvonat beszerzése Látogatások száma látogatás/év  n.a 
8.000 

(növekedés) 

Létesítmények 

adatszolgáltatása 
évente 

Gokart pálya, fitness terem, squash 

terem 
Látogatások száma fő  n.a 

8.000 

(növekedés) 

Létesítmények 

adatszolgáltatása 
évente 

Móka Park, Virgonc Sziget a Tisza-parti 

Gyógy- és Termálfürdőben 

Támogatásban részesülő 

vállalkozások száma 
db  0 1 

Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

Központi konyhaépület felújítás, 

átalakítás a Tisza-parti Gyógy- és 

Termálfürdőben 

Támogatásban részesülő 

vállalkozások száma 

 

db  
0 1 

Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

Termálpark kialakítása a Tisza-parti 

Gyógy- és Termálfürdőben 

Támogatásban részesülő 

vállalkozások száma 

 

db  
0 1 

Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

A Gyógy- és Élményfürdő energetikai 

korszerűsítése, fejlesztése 

Támogatásban részesülő 

vállalkozások száma 
db  0 1 FAIR évente 

Gyógyhelyhez kapcsolódó turisztikai 

fejlesztése 

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 
m2  0 150 

Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

Holt-Tisza parti akcióterület 

Holt-Tisza part komplex  turisztikai 

fejlesztése 

Városi területeken létrehozott, vagy 
helyreállított nyitott terek 

m2  0 10.000 FAIR évente 

Kalandpark építése Látogatások várható száma fő/év  0 1.500 
Létesítmények 

adatszolgáltatása 
évente 

Holt-Tisza 3-4-es szakasz rehabilitációja 
Megújult vagy újonnan kialakított 
zöldfelület nagysága 

m2  0 30.000 FAIR évente 

Tiszakécske Város Természet Napok Helyi társadalmi akciókban fő  0 100 FAIR évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

résztvevők száma 

Holt-Tisza komplex vízgazdálkodási 

rendezése 

Vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett 
területek nagysága  ha  0 400 Belügyminisztérium évente 

Kulcs projektek 

Tisza Ipari Park kialakítása 
A fejlesztett vagy újonnan létesített 
iparterületek és ipari parkok területe 

ha  0 30 IH évente 

Sportcentrum építési projekt 
Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

m2  0 51.429 FAIR évente 

Holt-Tisza part komplex  turisztikai 

fejlesztése 

Városi területeken létrehozott, vagy 
helyreállított nyitott terek 
(zöldfelületek) 

m2  0 10.000 FAIR évente 

Tisza-part komplex turisztikai fejlesztése 
Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

m2  0 

11.130, 

ebből kilátó: 

50, 

buszmegálló 

80, 

burkolatok: 

10.000, 

játszótér 

1000 

FAIR 
évente 

 

Tiszakécske és térsége Alapszintű 

Járóbeteg Szakrendelő fejlesztése 

Újonnan épített vagy felújított 

rendelők, tanácsadók száma 
db  0 1 

IH 

 
évente 

Gimnázium épületének felújítása 
Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Általános Iskola felső tagozatos 

épületének felújítása 

Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Általános Iskola alsó tagozatos 

épületének felújítása ebédlővel együtt 

Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Belterületi csapadékvíz-elvezetés III. 

ütem 

Bel- és csapadék-vízvédelmi 
létesítmények hossza, m  0 22.000 FAIR évente 

Száraztészta gyártó üzem létesítése 
Támogatásban részesülő 
vállalkozások száma 

db  0 1 
Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

Gyógyhelyhez kapcsolódó turisztikai 

fejlesztések 

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 
m2  0 150 

Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

Hálózatos projektek 

Meglevő kerékpárút-hálózat felújítása, új 

kerékpárutak építése 

Kialakított kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

km  0 14,65 FAIR évente 

Szennyvízcsatornázás Tiszabögön, 

Kerekdombon és az üdülőterületen 

Javított szennyvízkezelésben 

részesülő további lakosság 
fő  0 1.200 

Belügyminisztérium 

FAIR 
évente 

Belterületi csapadékvíz-elvezetés III. 

ütem 

Bel- és csapadék-vízvédelmi 

létesítmények hossza, 
m  0 22.000 FAIR évente 

Térfigyelő rendszer kialakítása 
Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 
m2  0 5.000 FAIR évente 

Külterületi önkormányzati belvíz védelmi 

létesítmények karbantartása, felújítása, 

fejlesztése 

Bel- és csapadék-vízvédelmi 

létesítmények hossza, 
m  0 10.000 FAIR évente 

Termálfűtés kiépítése önkormányzati 

lakásokban és intézményekben 

Energiahatékonyság: A középületek 

éves primerenergia-fogyasztásának 
%  0 20 IH évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

csökkentése 

Vasútállomás  környékének rendbetétele 
Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 
m2  0 250 FAIR évente 

Kerékpártárolók építése 

buszmegállókban 

Kialakított kerékpárosbarát 

települések vagy településrészek 

száma 

db  0 1 IH évente 

Egyedi projektek 

Tisza Ipari park 
A fejlesztett vagy újonnan létesített 
iparterületek és ipari parkok területe 

ha  0 30 IH évente 

Tanyafejlesztés 
Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes hossza 

km  0 40 IH évente 

Antiszegregációs terv szegregátumokra 

vonatkozó  intézkedései 

Szociális városrehabilitációs 
programmal elért hátrányos helyzetű 
lakosság száma 

fő  0 40 IH évente 

Lovaspálya közösségi tér felújítása, 

kiszolgáló épület építése 
Látogatások várható száma fő/év  n.a 

800 

(növekedés) 

Létesítmények 

adatszolgáltatása 
évente 

Hajdú dűlő burkolatépítés 
Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes hossza 

km  0 3 IH évente 

Tiszabögöt elkerülő út építése 
Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes hossza 

km  0 4 IH évente 

Kerekdombi középső út építése 
Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes hossza 

km  0 0,87 IH évente 

Kerekdombon tehéntelepi út építése 
Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes hossza 

km  0 4 IH évente 
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Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  

Mérték-

egység 
Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Hajókikötő építése a Tiszán Tiszabögnél 
Városi területeken létrehozott, vagy 
helyreállított nyitott terek 

m2  0 2.000 FAIR évente 

Aprítékos erőmű létesítése 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energiafelhasználás 

csökkenés 

%  0 10 IH évente 

Hulladék udvar komposztáló, valamint 

inert lerakó telep létesítése 

Hulladék újrafeldolgozására további 
kapacitás 

t/év  0 400 FAIR évente 

Napelem erőmű létesítése 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energiafelhasználás 

csökkenés 

%  0 10 IH évente 

Baromfivágóhíd létesítése 

Városi területeken épített vagy 
renovált köz- vagy kereskedelmi 
épületek 

m2  0 120 FAIR évente 

Száraztészta gyártó üzem létesítése 
Támogatásban részesülő 
vállalkozások száma 

db  0 1 
Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

Mezőgazdasági gépgyártó üzem 

létesítése 

Támogatásban részesülő 
vállalkozások száma 

db  0 1 
Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

Szálláshely és szolgáltatás bővítés a 

Kerekdombi Termálfürdőben 

Támogatásban részesülő 

vállalkozások száma 
db  0 1 

Pályázati informatikai 

rendszer (FAIR) 
évente 

Tiszabögi tagiskolában tornacsarnok 

építése 

Fejlesztés által érintett közoktatási 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Tiszabögi óvodában tornaszoba 

kialakítása/szükség esetén bővítése 

Fejlesztés által érintett köznevelési 
intézmények száma 

db  0 1 monitoring évente 

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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A jelenleg rendelkezésre álló anyagok és ismeretek alapján az indikátorok bázis- és célértékeinek meghatározása csupán becslésen alapul. A projektek 
előkészítettségi szintje miatt a bázisértékek egy része hiányzik, ezek az ITS felülvizsgálat során pontosításra kerülnek pl. lakossági felmérés során (ezekben az 
esetekben jeleztük az indikátor változásának irányát). A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor lehetséges, 
ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut abba a fázisba, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és 
outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek legyenek. 

 



Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 183 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának 

meghatározása 

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program 
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, 
illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy 
elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső 
körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A 
monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit 
felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy 
magába a stratégiába avatkozik be. 

Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring  

 felelősét  
 kivitelezőjét  
 gyakoriságát  
 formai elvárásait  
 a visszacsatolás módját 

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

10. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Forrás: saját szerkesztés 2015. 

 

A monitoring folyamat szervezete: 

 Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg 
és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket 

Megvalósítás 

szervezete 
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 Stratégia:  
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Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 184 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

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

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

 Polgármester 
 Jegyző 
 Járási Hivatal vezetője 
 A testületi bizottsági elnökök 
 A Hatósági Osztály operatív felelőse 
 A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője 
 A város mezőgazdasági stratégiai partnere 
 A város turisztikai stratégiai partnere 

 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a Hatósági 
Osztály. A végrehajtó szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A 
munkatárs feladata, hogy negyedéves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a 
megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, 
aki a jelentést a monitoring bizottság vezetője felé továbbítja. 

 

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

 Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért 
felelős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring Bizottság a 
jelentést minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében döntéseket hoz a megvalósítással 
kapcsolatban. Szükség szerint – a monitoring bizottság javaslatai alapján – a jelentést az 
illetékes szakbizottságok, illetve a képviselőtestület is megtárgyalják, és meghozzák a 
szükséges döntéseket. A jelentés tartalma kiterjed:  

 a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására, 

 a beavatkozások megvalósításának előrehaladására, 

 a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása, 

 a különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk 
keresztmetszetek azonosítására, 

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

 

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

 A megvalósítás szervezeti keretei 

 A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése 
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 A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések 
leírása és értékelése 

 A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok  

 A megvalósításra fordított pénzügyi források 

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

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

 Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése 

Az éves monitoring jelentések a Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet által 
eljuttatásra kerülnek a jelen stratégia elkészítésében részt vevő partnerek számára is. A 
monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját 
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart 
fenn. Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan 
közreműködő partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs 
lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal 
nyilvános közmeghallgatást tart az ITS megvalósításának előrehaladásáról. 

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

32. táblázat: A beavatkozások logikai összefüggései 
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építése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lovaspálya 
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kiszolgáló 

épület 

építése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiszabögöt 

elkerülő út 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Akcióterületi 

beavatkozások 
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Tanyafejleszt
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Antiszegregá
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kerekdombo

n tehéntelepi 

út építése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

Hajókikötő 

építése a 

Tiszán 

Tiszabögnél 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Aprítékos 

erőmű 

létesítése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Napelem 

erőmű 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
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Beavatkozások 

Akcióterületi 

beavatkozások 

Kulcs-projektek Hálózatos projektek  Egyedi projektek  
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Mezőgazdas

ági 

gépgyártó 

üzem 

létesítése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Kerekdombi 

Termálfürdő 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

16 5 11 0 0 2 0 2 2 1 0 0 7 6 0 0 
1

3 
0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 1 0 2  

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 
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Beérkező vélemények és azokra adott tervezői válaszok 

 

33. táblázat: Munkacsoport egyeztetéseken, lakossági fórumon és honlapon keresztül beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata 

Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények 

Sor-
szá
m 

Név / Szervezet neve Cím 
Elérhetőség 

(e-mail, 
telefon) 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma 

(ÉÉÉ.HH.NN) 

Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

1. Arany János Művelődési 
Közont és Városi 
Könyvtár 

Béke u. 
134 

ajmktiszakec
ske@gmail.c
om 

2015. március 8. Megalapozó vizsgálatban történeti adatok 
pontosítása, intézménynevek, helyi adatok 
pontosítása, korábbi projektek megnevezése 

Átvezetve. 

2. Városi Óvodák és 
Bölcsődei 

Béke u. varosiovoda
k@freemail.
hu 

2015. március 9. Megalapozó vizsgálatban intézménynév 
pontosítás, adatpontosítás (nevelési területen), 
civil szervezetek körének kiegészítése 

Átvezetve. 

3. Tiszakécskei Móricz 
Zsigmond Általános 
Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, 
Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
 

Erkel fasor 
10. 

postmaster
@moricz.t-
online.hu 

2015.március 9. Megalapozó vizsgálatban intézmény 
megnevezések, tevékenységek, adatok 
pontosítása, beavatkozási szükségletek 
meghatározása (oktatási területen). 

Átvezetve. 

4. ESZI Vörösmart
y u. 11. 

eszi@tiszak
ecske.hu 

2015. március 9. Megalapozó vizsgálat szociális témájú 
adatpontosításai 

Átvezetve. 

5. ESZI Vörösmart
y u. 11. 

eszi@tiszak
ecske.hu 

2015. március 12. Tanyagondnoki szolgálat projektötlet Átvezetve. 

6. ESZI Vörösmart
y u. 11. 

eszi@tiszak
ecske.hu 

2015. március 12. ESZI projektötletek. Átvezetve. 

mailto:ajmktiszakecske@gmail.com
mailto:ajmktiszakecske@gmail.com
mailto:ajmktiszakecske@gmail.com
mailto:varosiovodak@freemail.hu
mailto:varosiovodak@freemail.hu
mailto:varosiovodak@freemail.hu
mailto:postmaster@moricz.t-online.hu
mailto:postmaster@moricz.t-online.hu
mailto:postmaster@moricz.t-online.hu
mailto:eszi@tiszakecske.hu
mailto:eszi@tiszakecske.hu
mailto:eszi@tiszakecske.hu
mailto:eszi@tiszakecske.hu
mailto:eszi@tiszakecske.hu
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Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények 

Sor-
szá
m 

Név / Szervezet neve Cím 
Elérhetőség 

(e-mail, 
telefon) 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma 

(ÉÉÉ.HH.NN) 

Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

7. Arany János Művelődési 
Közont és Városi 
Könyvtár 

Béke u. 
134. 

ajmktiszakec
ske@gmail.c
om 

2015. március 17. Helyi civil szervetekről adatszolgáltatás, 
adatpontosítás. 

Átvezetve. 

8. Tiszakécskei Móricz 
Zsigmond Általános 
Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, 
Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
 

Erkel fasor 
10. 

postmaster
@moricz.t-
online.hu 

2015. április 15. Tájékoztatás épület-felújítási feladatokról Átvezetve. 

9. FÉSZEK 
Gyermekvédelmi.Egyesü
let Tiszakécskei 
csoportja 

Déryné 14. 
 

radit@mai.fe
szekegyesül
et.hu 

2015. április 28. Nevelőszülői tevékenység szakmai pontosítása, 
SWOT elemzés pontosítása a Megalapozó 
vizsgálatban 

Átvezetve. 

10. Városi Óvodák és 
Bölcsődei 

Béke u. varosiovoda
k@freemail.
hu 

2015. április 28. Egyetértés ITS-ben foglaltakkal. A válasz jellege miatt kezelést nem 
igényel. 

11. Irányító Csoport Kőrösi u. 2 polh@tiszak
ecske.hu 

2015. április 29. Intézménynevek, tevékenységek, adatok 
pontosítása ITS-ben 

Átvezetve. 

12. Irányító Csoport Kőrösi u.2 polh@tiszak
ecske.hu 

2015. április 30. Intézménynevek, tevékenységek, adatok 
pontosítása ITS-ben 

Átvezetve. 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 
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Államigazgatási egyeztetési eljárás során érkezett észrevételek 

és az azokra adott tervezői válaszok 

 

34. táblázat: A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata 

Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények 
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1. Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügy
i Főosztály 
Közegészségügy
i Osztály 

 

2015.05.15 I 2015.05.26. A benyújtott dokumentáció foglalkozik a szegregációval érintett Székhalom 
és Pereghalom külterületi lakónépesség helyzetének értékelésével, de azt 
szükségesnek látjuk kiterjeszteni a külterületi lakónépesség általános 
helyzetére vonatkozó információkkal, annak érdekében, annak érdekében, 
hogy a javaslattevő fázisban konkrét célkitűzéseket lehessen 
megfogalmazni. A külterületi lakosság aránya magas, és az itt élő lakosság 
helyzetének környezet-egészségügyi, népegészségügyi megítélése 
kedvezőtlenebb  a települések belterületein lakókénál. A kedvezőtlenebb 
megítélés okai: 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. 

A kért információk beillesztésre 
kerültek a Megalapozó vizsgálat 3.1.6 
és 3.1.7 fejezeteibe. 

Az önkormányzat az ITS-ben szerepl 
ő Tanyafejlesztés c. projektjében 
külterületen a hulladékkezelési 
rendszer kialakítását, valamint a 
földutak rendbetételét tervezi. 

2. A településen a környezeti levegő allergén pollentartalma magas, így a 
biológiai légszennyezők tekintetében a levegő minősége nem megfelelő. 
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 jelenlegi állapot 
felmérését el kell végezni és meg kell határozni a szükséges 
intézkedéseket (elhanyagolt, gyomos területek nagyságának csökkentése 

A Megalapozó vizsgálat 1.17.3 
Levegőtisztaság és védelme c. 
fejezetébe beillesztve a szükséges 
teendők közé. 
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külterületen és belterületen egyaránt, esetleg beépítési kötelezettség 
előírása stb.) 

3. A Tisza folyóra vonatkozóan a fürdési célú vízhasználat 
figyelembevételével is foglalkozni kell, - miután itt engedélyezett 
természetes fürdőhelyet tartunk nyilván-, mert vízminőségének megtartása 
vagy javítása a turizmus fejlesztésével  összefüggő feladatok egyike. 
Megyei Népegészségügyi Főosztályunk által elkészített fürdővízprofilban 
foglaltak alapján meghatározhatók a szükséges intézkedések (www.oki.hu 
honlapon elérhető). 

Az észrevétel, mint megállapítás a 
Megalapozó Tanulmány 1.12.1 
fejezetébe beillesztésre került. Jelen 
dokumentum stratégiai szintű 
javaslatokat tartalmaz, ezzel szemben 
a vélemény szakági, illetve 
programozási szintű tevékenységet ír 
elő. Az ITS-ben jelzett 
turizmusfejlesztési koncepció, 
program,vagy a helyi környzetvédelmi 
program készítésekor szükséges 
beilleszteni a vízminőséggelk 
kapcsolatos feladatokat. 

 

4. A településfejlesztési koncepció kialakítása során az alábbi szakmai, 
ágazgati, jogszabályi követelményeket kell figyelembe venni: 

 be kell tartani a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben rögzített  
vonatkozó levegővédelmi követelményeket a levegőterhelés 
megelőzése vagy csökkentése érdekében, 

 gondoskodni kell a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendeletben 
rögzített zajterhelési határértékek figyelembevételéről, 
betartásáról, szükség esetén a zajcsökkentési feladatok 
megoldásáról, az építés, kivitelezés, üzemi és szabadidős 
tevékenység során, valamint a közlekedési létesítmények 
tervezés, működtetése alkalmával is. 

 az építmények rendeltetésszerű használatához gondoskodni kell 

Jelenleg a BM megbízásából jelen 
projekt keretében a településre TK 
nem készül. 

 az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia egyeztetése van 
folyamatban. A településfejlesztési 
koncepció felülvizsgálatakor a jelzett 
követelményeket figyelembe veszik.   

 

 

http://www.oki.hu/
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az ivóvíz minőségű víz biztosításáról nemcsak belterületen, 
hanem a külterületi gazdálkodáshoz szükséges lakásépítési 
lehetőség megteremtése esetén is, 

 az építmények rendeltetésszerű használatához a keletkezett 
települési szilárd és folyékony hulladék előírásoknak megfelelő 
gyűjtéséről, elhelyezéséről gondoskodni kell a 16/2002. (IV.10.) 
EüM rendeletben foglalt közegészségügyi követelmények 
teljesítésével. 

 az egyedi vízlellátó rendszerről  biztosított ivóvízellátás esetén , 
a vízadó berendezések körül, a 123/1996. (VII.18.) 
Kormányrendelet  szerinti védőterületet kell biztosítani, kül- és 
belterületen egyaránt. 

 a gyógyhely kijelölését a természetes gyógytényezőkől szóló 
74/1999. (XII.25.) EüM rendeletben foglaltak figyelembevételével 
kell végrehajtani. 

A településfejlsztési stratégia, a településrendezési eszközök további 
véleményezésébe is kérjük Népegészségügyi Főosztályunk bevonását. 
Tájékoztatom, hogy a tervanyagok elektronikus úton történő elérhetősége 
elegendő számunkra. 

5. Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság – 
Hatósági Osztály 

2015.05.15 I 2015.10.27. A katasztrófaveszély elkerülése érdekében a településrendezési terv 
eszközeinek módosítása során figyelembe kell venni az ár- és/vagy belvíz 
által veszélyeztett területeket. 

Az észrevétel a településrendezési 
eszközök hatáskörébe tartozik. A terv 
készítése folyamatban van, a 
megállapításokat figyelembe veszik. 

A Megalapozó vizsgálat 1.18.2.1 
fejezetébe beillesztésre került.  

6. A meglévő és újonnan épülő épületek között az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet előírásai szerinti 
tűztávolságot kell tartani. 

Az észrevétel nem jelen stratégia, 
hanem a településrendezési eszközök 
hatáskörébe tartozik, azokon 
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szükséges átvezetni. 

7. Amennyiben valamely út megszüntetése tűzcsapot érint, a tűzcsapnál a 
tűzoltó gépjárművek részére a felállási helyet biztosítani kell. A 
megszüntetésre, átépítésre kerülő tűzcsapoknál az elsőfokú illetékes  
katasztrófavédelmi kirendeltség engedélye szükséges. 

Az észrevétel nem jelen stratégia, 
hanem a településrendezési eszközök 
hatáskörébe tartozik, azokon 
szükséges átvezetni. 

8. Új építmények környezetének tervezésekor a tűzoltógépjárművek nem 
rendszeres közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az utat 
biztosítani kell. 

Az észrevétel nem jelen stratégia, 
hanem a településrendezési eszközök 
hatáskörébe tartozik, azokon 
szükséges átvezetni. 

9. A tűz elleni védekezésről, a műszaki  mentésről és a tűzoltóságról szóló 
1996. évi  XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdése az önkormányzat feladataként 
határozza meg a településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítását, 
ezért a vízhálózat átalakítása, korszerűsítése esetén a 54/2014 (XII.5.) BM 
rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásai alapján kell az 
oltóvizet biztosítani. 

Az észrevétel városüzemeltetési 
problémákat vet fel, nem jelen 
stratégia, hanem a településrendezési 
eszközök hatáskörébe tartozik, 
azokon szükséges átvezetni. 

10.. Ipari park vagy veszélyes üzem területének kijelölése során figyelembe kell 
venni a településrendezési terv szempontjából fontos követelményeket 
támasztó, a vszeélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 28. §-ának előírásait. 

Az észrevétel a településrendezési 
eszközök hatáskörébe tartozik, 
érintettség esetén azokon szükséges 
átvezetni. A TRT nem jelöl ki 
veszélyes létesítmények 
elhelyezésére szolgáló gazdasági 
területeket, figyelemmel arra, hogy az 
igazgatási terület nagy része 
gyógyhely lesz. 

11.. Amennyiben az átalakítás tűzcsapot érint, a tervezési területen a meglévő 
föld alatti tűzcsapokat föld felettire kell cserélni az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 75.§. (2) bekezdése 

Az észrevétel városüzemeltetési 
kérdés, az önkormányzattal ezt a 
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alapján. közmű szolgáltatók betartatják. 

12. Az építéssel járó útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése 
előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hírközpontja részére, szóban a 
105-ös telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban kell bejelenteni, 
mert az 1996. évi  XXXI. törvény 6.§. (2) bekezdése alapján szükséges, 
hogy a Megyei Műveleirányítási Központ az útlezárásokról és a 
vízelzárásokról előzetes információkkal rendelkezzen. 

Az észrevétel városüzemeltetési és 
hatósági kérdés, természetesen az 
illetékes hatóságok, közútkezelő ezt 
betartja és betartatja. 

13. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és 
olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek 
közlekedésére és működetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat 
állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes 
jelleggel sem szabad az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 
(XII.5.) BM rendelet 72.§. (8) bekezdése alapján. 

A TRT megfelelő szélességű 
úthálózatot biztosít, egyebekben 
útkezelői hatáskörbe tartozik az 
észrevétel.Jelen Megalapozó 
vizsgálatban és ITS-ben kiegészítést 
nem igényel. 

14. Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Földművelésügyi 
és 
Erdőgazdálkodás
i Főosztály 

2015.05.15 I 2015.05.29. Tiszakécske Város Megalapozó Vizsgálatának „1.12.1. Természeti 
adottságok” fejezetében kérem feltüntetni: 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. 

Az érintett fejezetben a kért 
kiegészítés megtörtént. 

A TRT valamennyi, aaz erdő 
adattárban szereplő erdőt figyelembe 
veszi, de építésjogi szempontból az 
erdőterületek besorolása nem 
mindenben egyezik az erdőállomány 
adattár besorolásával. Építésjogi 
szempontból védelmi, gazdasági és 
közjóléti erdőket jelöl ki a TRT, de 
előfordulhat, hogy az erdőállomány 
adattárban közjóléti erdőként 
nyilvántartott erdőt a TRT védelmi 
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erdő övezetbe sorol. 

15. Amennyiben az ITS „4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó 
fejlesztések összefoglaló bemutatása” fejezetben szereplő projekt az 
Országos Erdőállomány Adattárában nyilvántartott erdő az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77.§-
a szerinti igénybevételével jár, az erdészeti hatóság engedélyező 
hatóságként jár el. 

A válasz jellege alapján az ITS 
módosítását nem igényli. 

16. Bács-Kiskun 
Megyei 
Önkormányzat 

2015.05.15 I 2015.05.21 Megalapozó vizsgálat: A véleményezésre közzétett egyeztetési 
dokumentáció Tiszakécske Város helyzetét, térségi kapcsolatrendszerét, a 
megyén belül elfoglalt helyét mutatja be minden ágazatot érintve, magas 
színvonalon. 

ITS: A stratégiában megfogalmazott jövőkép igazodik Bács-Kiskun Megye 
Területfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott hosszú távú jövőképhez. 
A jövőkép megvalósulása érdekében kitűzött célok  maradéktalanul 
megfelelnek a megyei területfejlesztési programban megfogalmazott átfogó 
és tematikus, valamint a releváns területi céloknak.  

Mindezek alapján az egyeztetési anyag tartalmával egyetértünk, fentieken 
kívül egyéb észrevételt nem teszünk. 

A válasz jellege alapján az ITS 
módosítását nem igényli. 

17. Hortobágyi 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

2015.05.15 I 2015.06.01. Tiszakécske közigazgatási területén a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény 28.§ (1) pont b), c) bekezdései, valamint (3) és (4) pontjai 
alapján országos jelentőségű védett terület a Közép-tiszai Tájvédelmi 
Körzet (59/2007. (X.18.) KvVM rendelet), mely része a Közép-Tisza kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területnek (HUHN20015) (275/2004. (X.8.) 
Kormányrendelet és 14/2020. (V.11.) KvVM rendelet) és a Közép-Tisza 
különleges madárvédelmi területnek (HUHN 10004) (275/2004. (X.8.) 
Kormányrendelet és 14/2020. (V.11.) KvVM rendelet). Továbbá a Közép-
tiszai Tájvédelmi Körzet  az országos ökológiai hálózaton belül ökológiai 

Átvezetve 1.12.1. fejezetben. 

A természeti területeket a TRT 
ábrázolja, ezeken beépítésre szánt 
területet nem jelöl ki. A vonatkozó 
jogszabályok alapján az érintett 
területek helyrajzi számos listája a 
helyi építési szabályzatnak is 
melléklete. 
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folyosó. 

18. Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-
főkapitányság 

2015.05.15 I 2015.06.01. A módosítási igény elfogadása, végrehajtása nem befolyásolja Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: BKMRFK) határrendészeti 
szakfeladatainak eredményes végrehajtását. A BKMRFK a 
dokumentációval kapcsolatosan követelményeket, elvárásokat nem 
fogalmaz meg, és a településrendezési eszközök módosításával 
összefüggő eljárás további szakaszában nem kíván részt venni, kivéve 
azon eseteket, amikor mint szakhatóságot kérik fel egy-egy témakörben 
véleményezésre, továbbá az eljárás további szakaszaiban az értesítéstől 
eltekint. 

A válasz jellege alapján az ITS 
módosítását nem igényli. 

19. Nemzeti Média- 
és Hírközlési 
Hatóság Szegedi 
Hatósági Iroda 

2015.05.15 I 2015.06.02. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tiszakécske Város 
Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 
dokumentumait 33-16/2015. számú megkeresésükre megvizsgálta és 
megállapította, hogy az nem tartalmaz hírközlési szakági anyagot, 
hírközlési érdeket nem sért, így azt nem áll módjában véleményezni. 

A TRT-nek kötelező alátámasztó 
munkarésze a hírközlési szakági 
munkarész, a válasz jellege alapján 
az ITS módosítását nem igényli. 

20. Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Műszaki 
Engedélyezési 
és 
Fogyasztóvédel
mi Főosztály 
Bányászati 
Osztály 

2015.05.15 I 2015.06.02. Az elkészült dokumentációval szakmai szempontból egyetért, javaslatot 
nem tesz, kifogást nem emel. A Bányafelügyelet a tervvel kapcsolatos 
további eljárásban nem kíván részt venni. 

A válasz jellege alapján az ITS 
módosítását nem igényli. 

21. Országos 
Atomenergia 

2015.05.15 I 2015.06.04. A küldött előzetes értesítésre válaszolva tájékoztatom, hogy az OAH 
hatáskörébe tartozó létesítmény nincs az ÖNÖK települése tervezési 

A válasz jellege alapján az ITS 
módosítását nem igényli. A település 
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Hivatal területének figyelembe veendő közelségében.  

Hatályos ágazati elhatárolás ilyen létesítmény létrehozásával, vagy 
helykijelölésével az Önök települését érintően nem számol.  

Az OAH a tárgyi vonatkozásban véleményezéssel nem érintett 
államigazgatási szerv, települések fejlesztési kérdéseiben nem rendelkezik 
semmilyen kapcsolódó feladat- és hatáskörrel.  

Tájékoztatom továbbá, hogy az eljárás következő szakaszaiban nem 
kívánunk részt venni, azokról értesítést vagy további adatokat nem kérünk. 

nem érintett. 

22. Csongrád 
Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelm
i és 
Természetvédel
mi Főosztály 

2015.05.15 I 2015.06.09. Az áttekinthetően felépített dokumentum alapkoncepciójával, a meglévő 
környezeti- és természet adottságokra alapozott fejlesztéssel egyetértünk.  

 

A válasz jellege alapján az ITS 
módosítását nem igényli. 

23. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében javasoljuk azonban a fejlesztési 
területek természeti szempontból történő kategorizálását, mert a Tisza 
hullámtér (a folyó és az azt kísérő erdősáv) az emberi jelenlétre és a 
zavarásra érzékeny fajoknak is élőhelye, ezért bizonyos fejlesztések 
(például motoros vízi járművek nagyszámú használata, ezek számára 
kikötő építése) a természetvédelmi kijelöléssel ellentétes hatással 
járhatnak.  

 

 

 

 

A Tisza-parti akcióterület 41. oldalon található meghatározása („alapvetően 

A településrendezési eszköz rendezi 
a kérdést, a hullámtér és a nagyvízi 
meder beépítésre nem szánt erdő, 
mezőgazdasági és különleges terület. 
A turisztikai célú beépítésre nem 
szánt különleges területen minimális 5 
% beépíthetőség tervezett a 
mértékadó árvízszint 
figyelembevételével.  

 

Kiegészítve a természetvédelmi 
szemponttal. 
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rekreációs célokat szolgáló, turisztikai jellegű akcióterület”) is 
felülvizsgálandó, pontosítandó e szempontból. 

A tiszabögi hajókikötő építése is csak akkor fogadható el természetvédelmi 
szempontból, ha nem jár jelentős zavarásnövekedéssel és nem szükséges 
új területfoglalás, erdőkivonás.  

E peremfeltételek megjelenítése érdekében javasoljuk a tervezési területen 
található természetvédelmi oltalom alatt álló területek térképi ábrázolását, 
amelyhez a Hortobágyi és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tud 
adatszolgáltatást nyújtani. 

A projektleírásba beillesztésre került. 

 

 

A kért térképi ábrázolás a 
településrendezési eszközben 
megtalálható. 

24. Az erdőtelepítés a gyenge termőképességű homoktalajok hasznosításának 
kézenfekvő alternatívájának tűnik. 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 kerülendőnek tartjuk. A tájképi jelleg 
megőrzése és a szél okozta porterhelés csökkentése érdekében ezért 
inkább a mezővédő erdősávok telepítését javasoljuk, főképpen, ha az 
őshonos fafajok előtérbe helyezésévek történik. Ez növelné a táji és 
biológiai sokféleséget is. A hullámtér tervezett erdősítése kapcsán felhívjuk 
a figyelmet, 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 erdőtelepítéseket csak a kellő szakmai 
egyeztetések lefolytatása után javasoljuk. 

Beillesztve az 1.12.3. fejezetbe. 

A TRT erdőfejlesztési területeket a 
hullámtérben és a Tisza-gát mentett 
oldalán tervez, a homokos területeken 
nem. A szélerózió csökkentése 
érdekében a mezővédő erdősávokat 
szorgalmazza. 

A hullámtéri erdőtelepítések erdőterv 
alapján lehetségesek, és az erdészeti 
hatóságnak módja van a szükséges 
egyeztetések ösztönzésére. 

25. Bár a terv zajvédelmi fejezetet nem tartalmaz, zajvédelmi szempontból 
elfogadjuk. A tervezetet hulladékgazdálkodási és levegővédelmi 

A válasz jellege alapján kezelést nem 
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szempontból további megjegyzés nélkül elfogadásra alkalmasnak tartjuk.  igényel 

26. Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Kecskeméti 
Járási Hivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
osztály 

2015.05.15 I 2015.06.10. A megküldött dokumentáció helyzetfeltáró- helyzetelemző munkarésze 
megállapítja, hogy a településrendezési eljárás során utoljára 2004-ben 
készült átfogó örökségvédelmi hatástanulmány a településrendezési 
eszközök alátámasztó részeként. Sajnálattal állapítottam meg, hogy a jelen 
terv előkészítéseként nem történt meg a rendezési terv elfogadása óta 
történt változások átvezetése, illetve a fejlesztési koncepcióban szereplő 
elemek örökségvédelmi vizsgálata. 

A településrendezési terv kötelező 
alátámasztó munkarészeként 
megtörténik a 2004-ben készült 
örökségvédelmi munkarész 
felülvizsgálata (folyamatban van). 

27. A 2004. évi településrendezési eljárás óta jelentős változások történtek az 
örökségvédelmi nyilvántartásban mind műemléki, mind régészeti 
tekintetben, több új védettség is keletkezett. Mivel a fejlesztések tervezése 
során nagyon fontos, hogy a beruházók időben tudomást szerezzenek 
esetleges örökségvédelmi érintettségről, ezért kérem, ahogy a tervezetet, 
annak elfogadása előtt a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ közhiteles nyilvántartásra vonatkozó adatai 
alapján egészítsék ki az örökségvédelemre vonatkozó hatályos adatokkal a 
tervdokumentációt mind a műemléki értékek, mind a régészeti lelőhelyek 
tekintetében.  

Az adatok beillesztésre kerültek a 
Megalapozó vizsgálat mellékleteibe, a 
rájuk való hivatkozás pedig az 1.14.6 
fejezetbe. 

28. Tájékoztatom továbbá, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény 85/A. § (1) bekezdése kötelezően előírja az örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítését a település fejlesztési koncepciójának 
kidolgozása során. Amennyiben a korábbi fejlesztési koncepció 
készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs 
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van. de az tíz évnél régebbi, akkor 
azt a rendezés alá vont területre el kell végezni. Ezért felhívom a figyelmet, 
hogy a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata keretében új 
örökségvédelmi hatástanulmány készítésére lesz majd szükség. 

A településfejlesztési koncepció 
felülvizsgálata során sor kerül az 
örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítésére. 
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29. Tekintettel a településen nagy számban fennmaradt helyi védelemre méltó 
építészeti értékre, javaslom, hogy az Önkormányzat az értékvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet előírásait 
figyelembe véve szabályozza a helyi épített örökség védelmét. Helyi 
védelemben mind területi, mind egyedi érték részesülhet. A védelmet a 
szabályozásban. vagy önálló rendeletben kell megállapítani. A helyi 
védettségre vonatkozó sajátos építési előírásokat azonban minden esetben 
a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) tartalmazza. Az értékek szabályozási 
terven való feltüntetése mellet szükséges a védelemre érdemes 
területrészek, épületek, építmények valamint a megőrzendő építészeti 
arculat, a település képet meghatározó elemek, anyagok megnevezésével 
az HÉSZ-ben is megteremteni a helyi értékek megóvását szolgáló 
jogalapot. Az értékek rendeletben való megnevezésén túl a sajátos építési 
előírásokkal alapozza meg az önkormányzat az építéshatóság egyedi 
határozatait, rámutatva azokra az értékekre, amelyeket az átépítés, felújítás 
során is meg kell őrizni, illetve amelyek az illeszkedés értékelésekor – a 
magassági előírásokon túl – meghatározóak a védendő településrészen, 
vagy az a helyi értékkel bíró objektum környezetében. A helyi védelem 
megállapítására, támogatására vonatkozó önálló rendelet esetében 
megoldandó a HÉSZ és a helyi értékvédelmi rendelet alkalmazásának 
összekapcsolása. 

A korábban nyilvántartásba vett helyi 
védelemre érdemes épületek egy 
részét már átalakították vagy 
lebontották és helyén új épület 
létesült. A szabályozási terv és a Helyi 
Építési Szabályzat jelöli ezeket a 
védelemre érdemes épületeket, de 
csak, mint tájékoztató elemeket. A 
helyi építési szabályzattal egyidejűleg 
készül helyi értékvédelmi rendelet-
tervezet.  A védelemre javasolt művi 
értékek és területek építési 
szabályozását a HÉSZ-tervezet 
tartalmazza. 

30. Összességében a tervezet a kulturális örökség védelmére vonatkozó 
jogszabályi követelményeknek a nyilvántartási adatokra vonatkozó kért 
kiegészítés felvezetése mellett eleget tesz, így elfogadása ellen kifogást 
nem emelek.  

A további településrendezési eljárásban részt kívánok venni.  

A válasz jellege alapján kezelést nem 
igényel, a kért adatok a fentiek szerint 
beillesztésre kerültek. 
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31. Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Légügyi 
Hivatal 

2015.05.15 I 2015.06.09. Az NKH Légyügyi Hivatal (1675 Budapest Pf, 41., a továbbiakban:a 
Hatóság) a 2015. június 8. napján, Tiszakécske Város Megalapozó 
Vizsgálatának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) 
véleményezése tárgyban érkezett megkeresésével kapcsolatban 
tájékoztatja, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. § alapján 
településfejlesztési stratégia elfogadásához hozzájárul.  

A hatóság további egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni. 

A válasz jellege alapján az ITS 
módosítását nem igényli. 

32. Bács-Kiskun 
Megyei 
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság 

2015.05.15 I 2015.06.09. 1. A vízvezeték-hálózat tervezett rekonstrukciója, felújítása során 
az összes földalatti tűzcsapot földfeletti tűzcsapra kell cserélni. Javaslom az 
oltóvízhiányos területek felmérését, majd az oltóvízhálózat ütemezett 
kiépítését, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglaltakkal 
összhangban, a fejleszteni kívánt településrészeken új, oltóvíz biztosítására 
alkalmas vízhálózat kiépítését. A felújítandó, illetve újonnan kiépítendő 
oltóvízhálózaton fordítsanak kiemelt figyelmet a telepített földfeletti 
tűzcsapok egymáshoz viszonyított – megközelítési útvonalon mért -, 
legfeljebb 200 méteres távolságra. A telepített tűzcsapok elégítsék ki a 
vonatkozó jogszabályi követelményeket, előírásokat. 

Tiszakécskén a vízvezeték-hálózat 
rekonstrukciója nem tervezett, az 
folyamatosan karbantartott. 

33.     2. Javaslom a települési bel-és csapadékvíz- elvezető rendszer 
ütemezett korszerűsítését, bővítését, ezzel összhangban pedig a 
fokozottabb, rendszeres karbantartást. A korszerűsítés, bővítés zárt bel- és 
csapadékvíz –elvezető csatornákkal, illetve nyílt, burkolt felületű bel- és 
csapadék víz-elvezető árokrendszerekkel megoldható. A helyi 
sajátosságokat figyelembe véve, ahol szükséges, javaslom megvizsgálni 
szivattyú- állomás, átemelő műtárgyak megvalósításának szükségességét 
is, továbbá a település közigazgatási területén fekvő záptározók, és azok 
befolyási, kifolyási szakaszainak rendszeres közigazgatási munkálatait 
elvégezni, elvégeztetni.  

Az önkormányzat az elmúlt években a 
belvízvédelmi projektjének I. és II. 
ütemét valósította meg, amely a 
település nagy részén megoldotta a 
bel- és csapadékvíz-elvezetés 
kérdését. Jelen ITS-ben az utolsó, III. 
ütemű bel- és csapadékvíz-elvezetési 
projekt megvalósítása tervezett, 
mellyel a település eddig kimaradt 
területein (beleértve Kerekdombi dűlő, 
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Tiszakécske Város 2010-2015 közötti időszakban négy alkalommal nyújtott 
be vis maior támogatásra igényt természeti eredetű vis maior esemény (ár- 
és belvíz) miatt. A benyújtott igénylések, illetve a helyszíni ellenőrzésről 
készített jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy Tiszakécske Város 
területén az alábbi területek esetében volt visszatérő probléma a bel- és 
csapadékvíz elvezetése: Kerekdombi dülő, Dózsa Telep, Árkos dülő, Ady 
Endre utca, Borond utca, Virág utca, Arany János utca, Béke utca, Gábor 
Áron utca, Hunyadi utca, Teleki Pál utca, Pataki utca, Toldi utca, 
Székhalom dülő, Táncsis utca, Fő utca, Damjanich utca, Károlyi utca, 
Szolnoki út, Hobbi utca, Kása dülő, Sportpálya. . A vis maior ellenőrzések 
tükrében javaslom, hogy a város bel- és csapadékvíz- elvezető 
rendszerének bővítését, felújítását a fentebb felsorolt releváns területeken 
kezdjék meg, ezzel is csökkentve a jövőbeni vis major káresemények 
bekövetkezésének valószínűségét.  

Javaslom továbbá, hogy a vis maior-al érintett árvízvédelmi műtárgyak és 
töltések (Tiszakécske Nyári- gát, Tiszakécske-Tiszabög közötti szakasz, 
Nyúl-gát) ütemezett fejlesztését és felülvizsgálatát is valósítsák meg. 

Árkus dűlő, Székhalom dűlő, Hobby 
utca, Kása dűlő, Sportpálya 
területeket) is megoldódik a kérdés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszakécske nyárigát kiváltása az 
árvízvédelmi töltés megépítésével 
megoldódott. A Tiszakécske-Tiszabög 
közötti szakasz ideiglenes töltés 
építése, vagy annak fejlesztése nem 
szerepel a terveink között, hiszen ez 
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nem hivatalos védvonal. (Magasparti 
terület túlnyomórészt 
magánterületeken). 

34.     3. Tiszakécske Város közigazgatási területén, az ITS-ben 
megfogalmazottak vonatkozásában javaslom, hogy a belterületi utak 
vonatkozásában kiemelt figyelmet fordítsanak a szilárd 
burkolatfejlesztésekre, valamint ezek során legyenek tekintettel a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltási, műszaki, mentési 
alapfeladatait végző járművek alább felsorolt határértékeire, ezzel is segítve 
a gyorsabb, hatékonyabb, tűzoltói beavatkozást, élet- és vagyonmentést 
tűzoltóegységeink számára.  

A beavatkozó gépjárműfecskendők, különleges szerek közül az alábbi 
maximum értékekről tájékoztatom: 

• Legnagyobb tűzoltó gépjármű szélesség: 2,9 méter 

• Legnagyobb tűzoltó gépjármű magasság: 3,65 méter 

• Tűzoltó gépjármű legnagyobb fordulókör sugara: 13,7 méter 

• Tűzoltó gépjármű legkisebb letalpalási szélessége: 2,55 méter 

• Tűzoltó gépjármű legnagyobb letalpalási szélessége: 6,2 méter 

• Tűzoltó gépjármű legnagyobb talajterhelés értéke a támlábon: 
240 kN. 

A projektek konkrét tervezése során 
az önkormányzat figyelembe veszi a 
leírtakat. 

35.     4. A településen felhalmozott zöldhulladék, háztartási növényi 
hulladék kapcsán, a szabadtéri tűzesetek kockázatának csökkentése 
érdekében, javaslom, hogy vizsgálják meg ezen hulladékok gyűjtésének és 
feldolgozásának, megsemmisítésének lehetséges módjait, úgymint pl. a 
közterületeken elhelyezkedő hulladék-udvarok, amennyiben az 

Az önkormányzat az ITS-ben tervezi a 
Hulladékudvar komposztáló, valamint 
inert lerakó telep létesítése c. 
projektjét, valamint az Aprítékos 
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önkormányzatnak lehetősége van, pellet-gyártás céljából növényi hulladék 
gyűjtése, a központosított, illetve házi komposztálásra való 
figyelemfelhívás, javaslatok, lehetőségek kidolgozása. 

erőmű létesítése c. projektjét. 

36.     5. A tervezett ipari Park kialakítása során, az esetlegesen oda 
települő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetén a környezeti 
hatások közül kiemelt figyelmet fordítsanak a szélirányra, a létesítmények 
egymáshoz mért távolságára, az esetlegesen kialakuló dominó- hatásra, 
illetve a jogszabályokban lefektetett egyéb követelményekre. Veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében történő fejlesztéseknél 
jogszabály határozza meg, hogy az állásfoglalás kialakítása során a 
katasztrófavédelmi hatóság milyen szempontokat vesz figyelembe, attól 
függően, hogy mi az építmény jellege, és hogy a veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem mely veszélyességi zónájában történne a fejlesztés. 
Ugyanezen említett jogszabály tagolja a kivételeket is. Tiszakécske Város 
közigazgatási területén belül található a Hódút Freeway Kft. (székhely: 
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.: telephely: 6060 Tiszakécske, Kerekdombi 
dülő 138.), mely a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Kat.) IV. fejezet hatálya alá tartozó veszélyes üzem. Beruházások, 
építkezések tervezése során vegyék figyelembe a fentebb taglalt környezeti 
hatásokat és előírásokat. 

Továbbá a tervezendő nagyberuházások vonatkozásában, amennyiben 
azok engedélyezésében tűzvédelmi szakhatóság bevonása szükségeltetik, 
a tervezési szakaszban már javasoljuk az illetékes tűzvédelmi hatósággal 
(alapesetben első fokú tűzvédelmi hatóság és szakhatóság a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskemét Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége) történő egyeztetést. 

Az Ipari Park kialakítása, valamint a 
tervezendő nagyberuházások során a 
jelzetteket figyelembe veszi az 
önkormányzat. 

A TRT a tervezett ipari park területén 
nem teszi lehetővé veszélyes üzemek 
és zavaró hatású üzemek telepítését. 

37.     6. Vízügyi, vízvédelmi szempontból a Bács-Kiskun Megyei A válasz jellege alapján kezelést nem 
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Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességgel nem rendelkezik 
Tiszakécske Város vonatkozásában. Az illetékes vízügyi, vízvédelmi 
hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

igényel 

38. Szentkirály 
Község 
Önkormányzata 

2015.05.15 I 2015.06.011. Hivatkozva a hozzánk küldött tárgybani 33-27/2015. számon iktatott 
megkeresésére, a Szentkirály községi önkormányzat képviseletében 
ezúton nyilatkozom, hogy Tiszakécske város Megalapozó Vizsgálatának és 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezetéhez észrevételt tenni 
nem kívánunk. 

A válasz jellege alapján kezelést nem 
igényel 

39. Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal, 
Műszaki 
Engedélyezési 
és 
Fogyasztóvédel
mi Főosztály 

Útügyi Osztály 

2015.05.15 I 2015.06.016. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) közlekedési szempontból 
maximálisan támogatható, magában foglalják mindazokat a célokat, 
feladatokat, azok megvalósítását szolgáló eszközöket, melyek a város 
fejlődéséhez közlekedési szempontból elengedhetetlenek. 

Az egyes területek SWOT analízise közlekedési szempontból reálisan 
foglalja össze az adott térség előnyeit, hátrányait, lehetőségeit és 
veszélyeit. 

Az ITS által a Városi szintű középtávú tematikus célok között 
megfogalmazott, Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítását, 
energiafelhasználás racionalizálását célzó közlekedés-fejlesztéssel, ezen 
belül a közösségi közlekedés fejlesztésével és a meglévő közlekedési 
létesítmények állapotának javításával kapcsolatos elvekkel egyetértünk. 

Egyetértünk továbbá a Városrészi szintű területi célok között 
megfogalmazott, az összes városrészt valamilyen mértékben érintő (utakra, 
kerékpárutakra, járdákra, parkolókra, közösségi közlekedési 
megközelítésre és átmenő forgalomra vonatkozó), a Közművek és 
közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó célkitűzésekkel is. 

Az ITS elkövetkező időszakra vonatkozó közúthálózat fejlesztési feladatai 

A válasz jellege alapján kezelést nem 
igényel 
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tartalmazzák a város fejlődése szempontjából fontos fejlesztési projekteket. 

A megvalósítás eszközeinek és nyomon követésének rendszere jól 
szolgálja a kitűzött célok elérését, és az esetlegesen felmerülő problémák 
megoldását. 

Csupán néhány észrevétellel egészítenénk ki a véleményezésre 
megküldött anyagot. 

40. A hálózatos projektek feladatai közé javasoljuk felvenni a vasúti átjárók 
közlekedésbiztonságának fejlesztését 

A vasúti átjárók területe állami 
tulajdonban van, fejlesztésük a MÁV 
hatásköre. 

41. A hálózatos projektek feladatai közé javasoljuk továbbá felvenni a gyűjtőút 
hálózat kijelölésével és kiépítésével kapcsolatos fejlesztéseket 

Tiszakécskén a gyűjtőút-hálózat 
teljesen kiépített, nincs szükséges 
teendő. 

42. Jelenleg is folyamatban van a Kecskemét-Szolnok közúti kapcsolatának 
fejlesztésére vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 
készítése. Javasoljuk az ezzel kapcsolatos közlekedési fejlesztések 
felvételét a kulcsprojektek közé, valamint kérjük az ezt érintő többi 
közlekedési projekt ennek megfelelő átgondolását 

Beillesztve az ITS 4.3.1 fejezetébe, 
jelezve, hogy nem az önkormányzat 
projektje, de az önkormányzat 
támogatja. A projektek között szerepel 
a Tiszabögöt elkerülő út projekt, 
amely az itt hivatkozott projekt egyik 
elemével azonos. 

43. Fontosnak ítéljük meg a kerékpározás feltételeinek minél általánosabb 
megteremtését, szem előtt tartva maximálisan a közlekedésbiztonság 
szempontjait, valamint azt 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 

A megállapítás a Megalapozó 
vizsgálat 1.15.6 fejezetébe 
beillesztésre került. Az önkormányzat 
„Meglevő kerékpárút-hálózat 
felújítása, új kerékpárutak építése” c. 
projektje a projektlistákban szerepel. 
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44. A megvalósítás közlekedési szempontú kockázatainak kezelésénél 
kiemelten fontosnak tartjuk a lakosság és az érintett szervek minél 
szélesebb körű és részletesebb tájékoztatását, illetve bevonását a 
folyamatokba már az egyes projektek tervezésének kezdeti fázisaitól 

A Megalapozó vizsgálat 1.15.8 
fejezetébe, valamint az ITS 7. 
fejezetébe beillesztésre került. 

45. Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal, 
Építésügyi, 
Hatósági, 
Oktatási, 
Törvényességi 
Felügyeleti 
Főosztály 

2015.05.15 I 2015.06.019. Felhívom szíves figyelmét, hogy a települési önkormányzat az építésügyi 
feladatát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A § (3) bekezdése alapján, a 
főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint 
önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.  

Az Eljr. 29. § szerint az önkormányzat a tervezés előtt dönt a partnerségi 
egyeztetés szabályairól. Kérem a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos 
határozatról szóló tájékoztatást. 

A rendelkezésemre álló dokumentáció, valamint a polgármesteri nyilatkozat 
szerint megállapítható, hogy Tiszakécske Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája az Eljr. 2. számú mellékletében foglalt 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készült el a hozzá 
tartozó, de külön dokumentumként szereplő megalapozó vizsgálattal 
együtt.  

Véleményemet az Eljr. 30. § (2) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet 7. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján adtam.  

Kérem véleményemet a döntésre jogosult testülettel ismertetni.  

Az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi követelményeit az Eljr. 2. 
számú melléklete tartalmazza. Az Eljr. 9. számú melléklet 2. pontja szerint 
az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak egyeztetési szakterületén a településfejlesztés, 
területrendezés és a településrendezés vonatkozásában adatszolgáltatási 

A válasz jellege alapján kezelést nem 
igényel. 

(A partnerségi szabályzatot az 
önkormányzat eljuttatta.) 
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kötelezettsége nincs, Az integrált településfejlesztési stratéga 
megállapításához a terület- és településrendezés vonatkozásában az 
alábbiak érvényesítése szükséges.  

Az integrált településfejlesztési stratégia kialakítása során figyelembe kell 
venni az országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció céljai és 
fejlesztési irányait, területhasználati elveit. Felhasználandók az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT), valamint 
Bács-Kiskun megye területrendezési tervéről szóló 19/2011. (XI.29.) számú 
önkormányzati rendelet (BKMTrT) előírásait és ajánlásait különösen a 
területhasználat feltételében, a táji- és településkép formálásában és az 
építészeti örökség területén.  

Olyan célrendszer kialakítása szükséges, amely a meglévő természeti és 
épített környezeti adottságokra figyelve egyszerre megőrzi és fejleszti a 
település értékeit, valamint megfelelő alapot nyújt a város 
településrendezési eszközeinek átdolgozásához.  

A településfejlesztési koncepciónak és az integrált településfejlesztési 
stratégiának egymással összhangban kell lennie, a két dokumentumban 
rögzített célok illeszkedését, harmóniáját biztosítani kell a koncepció átfogó 
céljaihoz illeszkedő középtávú célok kialakításával az ITS-ben.  

Az ITS tartalmának és formájának maradéktalanul meg kell felelnie Étv. és 
az Eljr. követelményeinek.  

A munka szakmai szabályait elsősorban az Étv. 7-9. §-ai, valamint az Eljr. 
5-6. §-ai rögzítik. Az ITS-re, valamint azok megalapozó vizsgálataira 
vonatkozó tartalmi követelményeket az Eljr. 1-2. mellékletei tartalmazzák.  

Az Eljr. 28. § (1) bekezdése alapján az integrált településfejlesztési 
stratégiát a polgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti 
érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási 
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Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények 

Sor-
szá
m 

Egyeztetési 
eljárásban 
résztvevő 

szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

(I/N) 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma 
Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. A 
településfejlesztési stratégia, vagy annak módosítása véleményezési 
eljárás nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály 
rendelkezésének változása miatti- helyi önkormányzati- előírás hatályon 
kívül helyezése esetén.  

Az Eljr. 28. § (3) bekezdése alapján a lakossággal, érdekképviseleti, civil és 
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetés 
a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének 
figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.  

Az Eljr. 31. § (1) bekezdése alapján a stratégia tervezetét a polgármester 
véleményezésére megküldi a 30. § (1) bekezdésében meghatározott 
résztvevőknek. A résztvevők a stratégia tervezetét 21 napon belül 
véleményezik.  

Az Eljr. 31. § (2) bekezdése alapján a polgármester a beérkezett 
véleményeket, illetve vélemények alapján átdolgozott stratégiát ismerteti a 
képviselő-testülettel.  

Az elfogadott stratégiát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az Eljr. 
21. § (4) bekezdése alapján a stratégia elfogadásáról és honlapon való 
közzétételéről a polgármester 5 napon belül értesítést küld az 
egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak.  

A véleményezési eljárás további szakaszaiban részt kívánok venni. 

46. Kocsér Község 
Önkormányzat 

2015.05.15 I 2015.06.019. A tervezetet áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a Tiszakécske Város 
Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 
igen jól megalapozott kutatásokon alapul, a felmerülő kérdések alapos 
elemzését követően a stratégiai döntésekhez igen kiváló alapot biztosít. Az 

A válasz jellege alapján kezelést nem 
igényel. 
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egyeztetéseket követően javaslom az ITS elfogadását. 

47. Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság 

2015.05.15 I 2015.06.019. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Tiszakécske Város 
Önkormányzata számára meghatározott, a város fejlesztésének középtávú 
feladatainak megvalósítását biztosító kulcsprojektekkel és integrált 
akcióterületi beavatkozásokkal, valamint annak meghatározott 
keretfeltételeivel egyetértek, azokkal kapcsolatban észrevételt nem teszek. 
Fentiek alapján Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elfogadását támogatom. 

A válasz jellege alapján kezelést nem 
igényel. 

48. Közép-Tisza- 
vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 

 

2015.05.15 I 2015.06.019. A Tiszakécske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
megalapozó vizsgálata dokumentáció 1.17.2.1 Felszíni vizek című 
fejezetének, „Vízfolyások, tavak” megnevezésű bekezdésében, illetve 
1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem második bekezdésében némi 
ellentmondást találtunk. A Peitsik-ér, helyesen Peitsik-csatorna a Közép-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. 

A hivatkozott fejezetek pontosításra 
kerültek a leírás szerint. 

49. 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. E törvény 
értelmében, amíg a dokumentációban szereplő csatornák kezelői joga nem 
kerül a KÖTIVIZIGhez, azokról nyilatkozni nem tudunk.  

A dokumentációval kapcsolatban egyéb észrevételt nem teszünk.  

Beillesztésre került az 1.17.2.1 
fejezetbe. 

50. Kérem, hogy a továbbiakban a Település Rendezési Terv módosításával, 
az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezésével 

A válasz jellege alapján kezelést nem 
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kapcsolatos megkereséseiket a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
címére küldjék meg mivel, a hatályos 314/2012 Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletében az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szerv 
már nem az Országos Vízügyi Főigazgatóság, hanem a területi vízügyi 
igazgatóság a módosító 42/2014. (II.24.) Korm. rendelet 17. §. 10. mell. 
szerint. 

igényel. 

51 Állami 
Népegészségügy
i és Tisztiorvosi 
Szolgálat 
Országos 
Tisztifőorvosi 
Hivatal 

2015.05.15 I 2015.06.30. A stratégiában meghatározott célok és programok a városban található 
természetes gyógytényezőkre (Mezőkövesd K-68 OKK, K-70 OKK, K-110 
OKK számú kutak minősített gyógyvize, illetve K-68 OKK, K-99 OKK, K-100 
OKK számú kutak elismert természetes ásványvize) nem gyakorolnak 
káros hatást. A tervezett turisztikai fejlesztések a város tervezett gyógyhely 
minősítését segítik elő, ezért a koncepcióban foglaltak ellen kifogást nem 
emelek. 

A válasz jellege alapján kezelést nem 
igényel. 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 
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35. táblázat: Az Integrált Településfejlesztési Stratégia településrendezési eszközökhöz felhasznált 
fejezetei 

ITS fejezet Településrendezési eszköz 

2. Helyzetelemzés Településfejlesztési koncepció (TFK) Bevezető rész 

3.1. Jövőkép TFK 
1.1. A város jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji 

természeti és épített környezetre vonatkozóan 

1.2. … a térségi szerepére vonatkozóan 

3.2.1. Városi szintű tematikus célok TFK 
2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok 
meghatározása 
2.2. Részcélok és a beavatkozások területi 
egységeinek meghatározása 
2.3. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az 
átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

3.2.2. Városrészi szintű tematikus célok TFK 
2.4. A fejlesztési célok értelmezése az egyes 
településrészekre 

Forrás: saját szerkesztés 2015. 
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