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Bevezetı
1.

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Vezetıi összefoglaló
Törökszentmiklós város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2007-2013 évekre szóló, stratégiai szemlélető,
megvalósítási indítékú, és területi szemlélető dokumentum. Támaszkodik a joghatályos településrendezési
tervekre és a város hosszú távú városfejlesztési koncepciójára.
Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok megye harmadik legnépesebb városa. A megye középsı részén,
Szolnoktól, a megyeszékhelytıl 20 km-re keletre, az Észak-Alföldön, a Nagykunság szélén fekszik.
Történelmileg nem tartozik a nagykun területhez, mindig Külsı-Szolnok vármegye része volt. Északról
élıvízként a Tisza határolja, keletrıl pedig a fegyverneki Holt-Tisza. Továbbá élıvize a Tinóka-ér. A Tisza
mentén főz-nyár-éger ligeterdık, szikes mocsarak, hernyópázsitos rétek húzódnak meg.
Törökszentmiklós földrajzi fekvése és adottságai igen kedvezıek. A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet egy része
a város mellett található. Az alföldi táj lehetıséget biztosít a sportvadászatot és horgászatot kedvelık számára is.
Jellegzetesen síkvidéki, alföldi nagyterülető település, melynek képe szervesen simul az alföldi sík tájba.
Éghajlata mérsékelten meleg-száraz, nyáron átlagban 810-820, télen 190órát süt a nap; az évi középhımérséklet
10°C körül van. Az évi csapadék 510-540 mm.
A település vasúton a Budapest-Szolnok-Debrecen fıvonalon érhetı el, közúton pedig a 4. sz. és a 46. sz.
fıútvonalakon közelíthetı meg.
A város közigazgatási területének mindössze 7%-a belterület, amely nagyrészt beépített. Ezen a területen kívül a
közigazgatási területen található 3 csatolt település: Óballa, Szakállas és Surjány, valamint számos
szórványtanya. Törökszentmiklós vonzáskörzetébe 8 környezı település is beletartozik, és ezekkel alkotja a róla
elnevezett mintegy 46 000 fı lakosságszámú kistérséget.
A település meghatározó része lakóterület, amely jellemzısen kertvárosias, a peremterületeken telkes, családi
házas beépítéső, falusias jellegő.
Törökszentmiklós Önkormányzata a 2007-2013-as idıszak pályázati rendszeréhez igazodóan Integrált
Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban IVS) készítését kezdeményezte. Az IVS, mint új tervezési
dokumentum bevezetését indokolja, hogy Magyarországon meglévı, és jogszabályok által szabályozott
településtervezési és rendezési dokumentumok többségébıl eddig hiányzott az a középtávú, stratégiai szemlélet,
amely meghatározza a városok középtávú (7-10 éves idıszakra vonatkozó) gondolkodását, és iránymutatást ad a
város hosszú távú (15-20 éves) céljainak megvalósításához is. Az IVS tulajdonképpen azt a komplex, területi
alapú tervezési személetet kívánja meghonosítani, amely ötvözi a különbözı szakági koncepciókban már
megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket, mindezt a megvalósításban érdekelt szereplık, azaz a helyi lakosság,
a gazdasági élet és a civil szféra szereplıinek aktív bevonásával, érdekeik, a város jövıjével, fejlesztésével
kapcsolatos elképzeléseik megismerésével.
A stratégia célja, hogy hosszú távon a város egyedi adottságainak kihasználásával egy dinamikusan fejlıdı
gazdaságot alakítson ki, így az életminıség javításával erısítse a lakosság helyi kötıdését.
Az integrált megközelítés fontos elemét jelenti a távlati, átfogó fejlesztési célokból kiinduló, azokat speciális,
operatív célokká lebontó elv alkalmazása, amely szinergikusan kezeli azok finanszírozási, megvalósítási és
fenntartási módját egyaránt. A munka eredményeként egy olyan komplex városfejlesztési / megújítási
dokumentum áll majd a város rendelkezésére, amely az elkövetkezı 7-10 évre vonatkozóan megadja, mindenki
számára világossá teszi a fejlesztés fıbb irányvonalait. Mindemellett az IVS kiváló alapot jelent az elkövetkezı
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7-10 évben intenzívebben fejlesztendı területrészek, a város akupunktúra pontjainak fejlesztését részletesen
elıkészítı, megvalósíthatósági tanulmány mélységő, a fejlesztések részletes leírását, ütemezését, pénzügyi tervét
is bemutató Akcióterületi Tervek kidolgozásához. Ezek együttes feltételét jelentik a 2007-2013-as idıszakra
kidolgozott Észak-Alföldi Operatív Program Integrált Városfejlesztési Akciók támogatása címő prioritás
keretében kiírt városrehabilitációs pályázatokon való részvételnek.
Köszönetnyilvánítás
Az IVS hosszas tervezıi munka eredménye, amelyet a Hivatalon belül a Városfejlesztési Iroda (Marsi Péter
irodavezetı) fogott össze. Szakmai tapasztalataival a munkát Markóth Imre Fıépítész segítette. További
vélemények hangzottak el a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság ülésein, valamint a
képviselıtestületi ülésen. A képviselıi véleményeket, hozzászólásokat ezúton is köszönjük.
Köszönetet mondunk továbbá a fórumokon megjelent civil szervezeteknek és a vállalkozások képviselıinek,
hogy véleményeikkel, ötleteikkel hozzájárultak a tervezıi munkához, továbbá a roma szervezetek képviselıinek
és mindazoknak, akik az anti-szegregációs terv elkészítésében segítettek.
Nem utolsó sorban a helyi lakosoknak, akik aktívan vettek részt a társadalmasítás folyamatában, és a nyílt napon
véleményeikkel, hozzászólásaikkal, kérdıívek kitöltésével gazdagították munkánkat.
2.

Városi léptékő fejezetek

2.1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban
Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a 4-es fıút mentén, Szolnoktól 20 km-re fekszik a
Nagykunság szélén. Történelmileg mindig Külsı-Szolnok vármegye része volt, így nem volt része a ”nagykun”
területeknek. Északról természetes határként a Tisza, valamint annak fegyverneki holtága határolja. Szomszédos
települései Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Kétpó, Tiszatenyı, Szajol, Tiszapüspöki. Törökszentmiklós
fontosabb (belterületi) külsı településrészei: Óballa, Surjány és Szakállas.
Lakosainak száma mintegy 22.300 fı, a lakások száma megközelítıleg kilencezer.
A város természeti adottságai szerint hazánk legszárazabb vidékén terül el. A terület természetes vízforrásokban
szegény, a vízpótlás csatornákkal, öntözéssel oldható meg. A domborzat síkvidéki (tökéletes síkság), a tájból
szinte csak a kunhalmok emelkednek ki. A településen a száraz kontinentális éghajlati elemek az uralkodók.
A település magterülete (nem számítva a külsı településrészeket) 5 funkcionális városrészbıl áll, melyek a
következık:
• Központi városrész
• Északi városrész
• Déli városrész
• Keleti városrész
• Nyugati városrész.
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1. kép: Törökszentmiklós központi területeinek áttekintı képe
A település vonattal a MÁV 100-as számú (Szolnok – Püspökladány – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony)
vonalán érhetı el. A vasútállomás Szajol és Barta állomások között található.
Közúton a 4-es fıúton, –amely a várostól keletre és nyugatra már 4 sávosra bıvült–, vagy Mezıtúr felıl a 46-os
fıúton közelíthetı meg. A város körül már 2*1 sávos elkerülı úton halad a 4-es út.
A helyi tömegközlekedés gyengén fejlett, nem tölt be jelentıs szerepet a város életében.
A település feladatellátás szerinti besorolása:
A település igazgatási rangja város. Törökszentmiklós kistérségi központ is egyben, jelentıs mértékben lát el
közigazgatási, szolgáltatási, közmővelıdési, egészségügyi, és gazdasági központi feladatokat.
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2. kép: A kistérség települései (www.vati.hu)
A kistérséghez tartozó további települések:
#

Településnév

Fı

#

Településnév

Fı

#

Településnév

Fı

1

Fegyvernek

6887

4

Örményes

1140

7

Tiszatenyı

1818

2

Kengyel

4238

5

Tiszabı

2025

8

Törökszentmiklós

22659

3

Kuncsorba
734
6
Tiszapüspöki
2123
1. táblázat: A kistérséghez tartozó további települések (www.vati.hu)

A település vonzáskörzete:
Törökszentmiklós fı vonzáskörzete a kistérségben lévı települések, mivel a környék nagyobb települései
(Kisújszállás, Mezıtúr stb.) inkább Szolnok vonzáskörzetébe tartoznak.
A város vonzáskörzetében a települések koncentráltan helyezkednek el, városi jellegő települések. A külterületi
népesség száma változó.
A település saját vonzási központja Szolnok.
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3. kép: Törökszentmiklós tágabb környéke
A település dinamikai jellemzıi:
Törökszentmiklós a városi rangot 1951-ben kapta. Népessége mintegy 22 300 fı, népsőrősége 125 fı/km², ami
az országos átlagnál kicsivel magasabb érték. A lakosságszám az országban tapasztalthoz hasonlóan, lassan, de
folyamatosan csökkenı trendet mutat, kisebb megugrásokkal.
Városhierarchiában betöltött szerepének változása:
A város hosszú múltra tekint vissza. Az Árpád kori települést az évszázadok során többször teljesen
elpusztították. A település komolyabb fejlıdése a XIX. század közepén indult meg, a vasútépítéseknek
köszönhetıen. A térség mezıgazdasági termékei – elsısorban a gabonafélék – így gyorsan eljutottak a piacokra.
A vasút, melynek számozása is fontosságára utal (100-as vasúti fıvonal), a mai napig jelentıséggel bír a
település életében.
A város megfelelı természeti adottságokon nyugvó gazdasága, részben a vasútnak köszönhetıen, sokáig
megtartotta mezıvárosi jellegét, melynek középpontjában a mezıgazdaság állt. A komolyabb ipari fejlıdés a II.
világháború után indult meg, mellyel a település helyi gazdasága ipari jellegővé vált. Helyi húzóágazatként a már
hagyományokra visszatekintı a mezıgazdasági gépgyártás és az ahhoz kapcsolódó kiegészítı tevékenységek
indultak meg.
Jelentıs a város gabonaipara és húsipara, valamint széles spektrumú a település kereskedelmi szektora. A város
ipari parkkal rendelkezik.
A város a térszerkezetben régóta stabil helyzetet tölt be. Helyi gazdasága, a település adottságai a nagyobb
igazgatási egységeken belül megyei fontosságú településsé teszik Törökszentmiklóst.
A város az országos területi hierarchiában alsó-középszintő központnak számít.
A településen komoly hagyományokkal bírnak a különbözı civil szervezıdések, jelentıs a helyi társadalmi élet.
Számos szervezet, egyesület és kör mőködik ma is a városban.
Ma, Törökszentmiklós a megye egyik legjelentısebb települése, mely megfelelı társadalmi, gazdasági
adottságokkal rendelkezik. Helyzetébıl és adottságaiból következıen, fejlesztése, fejlıdése megfelelı háttérrel
rendelkezik.
A település egységes, funkció szerinti értékelése:
A város központi része funkciógazdagabb, mint a többi része. Így több városrész sok esetben kifejezetten
funkcióhiányos, pl., szolgáltatás, gazdaság, humán szolgáltatások.
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Legfeltőnıbb a humán funkciók hiánya a központi városrészen kívüli területeken, de a közösségi funkciók is
jórészt hiányoznak a városrészekbıl.
A város funkcionális szempontból centralizált, ahol a központot jobbára lakófunkciójú területek vesznek körül.
A külsı településrészek nem képezték a vizsgálat tárgyát, de megállapítható, hogy azok hasonlóan
funkcióhiányosak.
A közlekedési, távközlési funkciók, infrastrukturális adottságok általában véve kielégítık, de meg kell említeni a
2 szegregációs területen a csatornázottság teljes hiányát.
Rövid funkcióelemzés (funkcióellátottság városrészek szerint, csökkenı sorrendben):
1. Központi városrész (3900 fı): A központi szerepbıl eredıen – a fent említetteknek megfelelıen – jelentıs
funkciókoncentráció figyelhetı meg. A terület létszámához képest funkcióbıség jellemzı, az 1000 lakosra jutó
funkciók száma jelentısen magasabb, mint a többi városrészben. Több funkció csak itt találhatók meg. A
belvárosi szerepbıl adódóan a városrész ad otthont az államigazgatási, gazdasági funkcióknak is.
2. Keleti városrész (3600 fı): A lakosság számához viszonyítva kiegyensúlyozott, átlagos a terület
funkcióellátottsága. A többi városrészhez képest – a Központit leszámítva – magasabb az 1000 fıre jutó funkció
aránya, de a funkciók sokféleségét tekintve inkább funkcióhiányos a térség. A szegregátum csatornázatlansága
jelentıs infrastrukturális probléma.
3. Északi városrész (4700): A lakosságszámához képest kiegyensúlyozottnak mondható a funkcióellátottság. A
funkciók sokféleségét tekintve kevésbé funkcióhiányos a terület, de a gazdasági funkciókat célszerő bıvíteni.
4. Déli városrész (4400 fı): A lakosságszámához képest kiegyensúlyozottnak mondható a funkcióellátottság. A
funkciók sokféleségét tekintve kevésbé funkcióhiányos a terület, de a gazdasági funkciókat célszerő bıvíteni. A
közlekedés, távközlés, infrastruktúra tekintetében jó adottságú a városrész, de a szegregátum csatornázatlansága
itt is jelentıs infrastrukturális probléma.
5. Nyugati városrész (5200 fı):
Mind a lakosság számához képest (a legnagyobb lélekszámú városrész), mind a funkciók sokféleségét tekintve
funkcióhiányos a terület. A humán, a közösségi és a gazdasági funkciók terén komoly hiányosságok vannak a
városrészben.
Természetesen a funkciók helyenkénti relatív bısége, kiegyensúlyozottsága nem jelenti azok visszafejlesztési
szükségszerőségét, vagy a további fejlesztések szükségtelenségét, hanem a többi városrész fejlesztési igényeivel
párhuzamba kell állítani azokat.
A település vállalkozási és foglalkoztatási szerepköre:
A Törökszentmiklóson regisztrált vállalkozások közül (2006) legnagyobb számban az ingatlanügyek és
gazdasági szolgáltatások gazdasági ágban tevékenykedtek (27,5%), míg szinte ugyanekkora részt képviseltek a
kereskedelemi vállalkozások (25%). Míg az elıbbi az országos (37,46%) és a regionális (30%) adatokkal
összehasonlítva azoktól elmarad, a kereskedelmi vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül magasabb,
mint az országos (17,9%) és a regionális adat (21,7%).
Jelentıs, de nem maghatározó számban vannak jelen a feldolgozóipari (8,3%), az építıipari (7,44%)
vállalkozások, míg a mezıgazdasági-erdıgazdálkosási vállalkozások száma 88, ami ugyan nem haladja meg a
regionálisan mért 7,35%-ot, de nagyobb, mint az országos mérték (4,5%).

2.2. A város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés
Településtörténet
Törökszentmiklós területét ısidık óta változatos népcsoportok lakták, akiknek megtelepedésében meghatározó
szerepet játszottak a Tisza és mellékágai, a mocsaras ártéri részek. A város és környékének több pontjáról
győjtöttek az újkıkori alföldi vonaldíszes kultúrára jellemzı cseréptöredékeket. A rézkorban itt élı népcsoportok
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látványos emlékeket hagytak maguk után, a kunhalmokat, amelyeknek ma már csak két példánya található
Törökszentmiklós környékén, a többi a mezıgazdasági mővelésnek esett áldozatul. A bronzkorból egy település
maradványait, a vaskorból egy temetıt sikerült feltárni. A kelták is itt hagyták nyomaikat.
A honfoglalás korának leghíresebb környékbeli lelete a kétpói ezüstcsésze. Az itt megtelepedett törzsek neve
még helynévi adatként sem maradt fent. A megyeszervezés során Törökszentmiklós területe Szolnok megyéhez
került, amely 1437-tıl Külsı-Szolnok néven önállósult. Az egyházi szervezet kialakítása során a váci
egyházmegye része lett. A tatárjárás után az elnéptelenedett területekre kunok települtek. A törökszentmiklósi
határ településnevei Luxemburgi Zsigmond idejében kezdenek feltőnni az oklevelekben, Törökszentmiklóst
1399-ben említik elıször Zenthmyclos alakban. Az elsı azonosítható birtokosa a Bala család volt, errıl a
családról kapta a nevét, sokáig Balaszentmiklós néven emlegették. A család ingatlanjai fokozatosan idegen kézre
jutottak, így Balaszentmiklós is több tulajdonos kezébe került, gazdái között volt többek között a híres-hírhedt
Móré László és Zay Ferenc, a neves diplomata és író is, aki több ízben volt konstantinápolyi követ.

4. kép: A felégetett Balaszentmiklós látképe, színezett metszet (1617)
1552-ben Balaszentmiklós népes és lakott hely, hiszen 32 portát írtak össze. A török ebben az évben foglalta el a
települést és a hozzá tartozó palánkvárat, amely 1566-ig, Gyula elfoglalásáig az egyetlen tiszántúli török erısség
volt. A török zsoldos ırség létszáma a vár fennállása folyamán 200-250 körül mozgott. A várkatonák nem egy
esetben vettek részt portyázásokon, csetepatékban, de a korabeli levelek tanúsága szerint a kállói, szendrıi,
ónodi magyar katonák is eljutottak a vár alá. 1570-ben Karácsony György, a „Fekete Ember” hadai
megostromolták a várat, de nagyobb kárt nem tettek benne, a falut azonban felprédálták. A vár pusztulása 1685ben következett be, a visszafoglaló harcok során. Szentmiklós a török korban a viszonylag magas jövedelmő
helységek közé tartozott, köszönhetıen többek között a rajta átmenı, Budáról Debrecenbe és Erdélybe vezetı
kereskedelmi útnak.
1685 és 1720 között a terület jobbára lakatlan puszta volt. 1720-tól gyors ütemben betelepült, fıleg Szabolcs és
Békés megyébıl jöttek letelepülık. Ekkor már a földesúr Almásy II. János volt, aki szerzıdésben vállalta, hogy a
telepesek öt évig semmiféle úrbéri szolgáltatást nem fizetnek. Ez abban a korban a legnagyobb engedmények
közé tartozott. Az ide költözık nem robotoló, hanem taxás jobbágyok lettek, azaz pénzzel válthatták meg a
földhasználatot. Ma Törökszentmiklóson jó néhány család él, akinek családneve olvasható az akkori
„népességnyilvántartási” jegyzékeken. Az elsı hullámban reformátusok, késıbb katolikusok érkeztek. Hogy
elkerüljék a vallási villongásokat, elkülönítve telepítették le ıket. 1738-ban földesúri támogatással Török Szent
Miklós néven mezıvárosi rangot kapott.
1771-ben, az urbárium (Mária Terézia 1767-ben kelt, jobbágy és földesúr viszonyát szabályozó rendelete)
bevezetése után a lakosok kérték az úrbéri földek elkülönítését, de erre 1845-ig várni kellett. 1847-ben a város
örökváltságot ajánlott fel az Almásy családnak. 1848-ban rendezett tanácsú várossá alakulhatott. Az 1848-as
szabadságharc bukását követı önkényuralom idején Törökszentmiklós városi rangját megtarthatta, sıt,
átmenetileg járási székhellyé is vált.
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5. kép: A téglagyár présháza kisvasúti polcos kocsikkal

6. kép: A református templom
Ebben a korszakban következett be az iparosodás terén is jelentısebb elırelépés. A városban a modern gyáripar
kezdetei a XIX. század közepére nyúlnak vissza, amikor is 1848-ban Lábassy János megnyitotta ekéket,
ekekapákat, boronákat, győrőshengereket gyártó mőhelyét. E mőhelybıl épült ki az 1950-es években a
mezıgépgyár és öntödéje. Az 1850-es években megkezdıdött a település határának ármentesítése. 1857-ben
megnyitották a várost érintı Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amely elısegítette a mezıgazdaság árutermelıvé
válását, felgyorsította az ipar és kereskedelem fejlıdését. Az 1870-1880-as években több üzem is létesült.
Megkezdte mőködését az Elsı Törökszentmiklósi Gızmalom. A gazdasági fejlıdés ellenére 1872. július 27-én
visszaminısítették nagyközséggé.
A két világháború után, amely a település felett sem múlt el nyomtalanul, sor került a földosztásra. 1950-re
azonban államosították a földeket és az ipari üzemeket. A korábban szépszámú kisiparos fokozatosan
megszüntette tevékenységét. 1948 decemberében a koalíciós pártok együttesen kérték a település várossá
nyilvánítását. A kérelemnek 1952-ben tettek eleget.
A városban két mezıgazdasági szövetkezet mőködött, de a kárpótlásokkal és a lehetetlen feltételek
következtében a termelıszövetkezeti tulajdon átalakult egyéni és vállalkozói földtulajdonná. A földeken búzát,
árpát, kukoricát, cukorrépát, zöldséget, napraforgót, repcét termesztenek. A közigazgatási területen mőködı két
állami gazdaság 1970-ben egyesült és jelenleg is mőködik. Az állattenyésztésben a sertés, a szarvasmarha és a
baromfi a meghatározó. Az Alföldi Gabona Rt. korábban az ország egyik legjelentısebb malom- és
takarmányüzeme volt. Jelenleg tevékenységi körét beszőkítette, termelése visszaesett, ma csak malom, borsó és
rizshántoló üzemet mőködtet.
Az ipar 1960-ban történı idetelepülése után az 1997-es évek után indult látványos fejlıdésnek több idetelepült
cég közremőködésével. A cégek 1999-ben konzorciumot hoztak létre, és Ipari Parkká alakították az ipari
övezetet.
Rövid módszertani ismertetı
A helyzetértékelés tematikus pont az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium „Városrehabilitáció
2007-13-ban – Kézikönyv a városok számára” címő kiadványában (továbbiakban Kézikönyv) megfogalmazott
ajánlások alapján készült el. A helyzetfeltárás munkarészben az összes, a Kézikönyvben leírt adat és mutató
elemzésre került.
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A helyzetelemzéshez szükséges alapadatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa, (2001-es
népszámlálási adatok és a KSH honlap Tájékoztatási adatbázis adatai) az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer, (továbbiakban TEIR) valamint a Törökszentmiklós Város
Önkormányzatának adatbázisa.
A felsorolt adatokon kívül, elfogadott nemzetközi módszertannak megfelelıen (lásd: Urban Audit –
Methodological Handbook, European Commission – Eurostat, 2004.), további mutatókat (indexeket) is
megvizsgáltunk kistérségi, megyei, regionális és országos összehasonlításban a Törökszentmiklóson
tapasztalható elmaradások azonosítására, vagyis a stratégiaalkotás megkönnyítése, egyúttal megalapozása
érdekében.
Mind a helyzetelemzésnél, mind a stratégia kialakításánál figyelembe vettük a legújabb európai és hazai kutatási
eredményeket, melyek egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy a városok (versenyképességének) fejlesztése
csak a gazdasági és társadalmi tényezık együttes javításával érhetı el. (Várostérségek, térbeli társadalmi
egyenlıtlenségek és konfliktusok – Az európai versenyképesség térségi társadalmi tényezıi kutatási projekt –
2004-2007 – zárókonferenciáján elhangzott elıadások felhasználásával) Ennek megfelelıen törekedtünk arra,
hogy a gazdasági és társadalmi helyzet leképezésére egyenlı súllyal vegyünk górcsı alá különbözı mutatókat,
kitérve a XXI. század városainak versenyképességét meghatározó tényezıkre is (információs társadalom,
elérhetıség, IKT ellátottság, stb.), a Kézikönyv által meghatározott tematikus bontásban.
A kapott eredmények rövid szöveges értékelését (idısoros városi adatokra vonatkozó megállapítások valamint
kistérségi, megyei, regionális és országos összehasonlító elemzés) az alábbi táblázat tartalmazza. A stratégia
szempontjából fontos mutatók ábrás, grafikonos megjelenítéssel, szöveges értékeléssel a táblázatot követıen
részletesen is bemutatásra kerültek.

2.2.1. Gazdaság
Ágazati szerkezet
A Törökszentmiklóson regisztrált vállalkozások közül (2006) legnagyobb számban az ingatlanügyek és
gazdasági szolgáltatások gazdasági ágban tevékenykedtek (27,5%), míg szinte ugyanekkora részt képviseltek a
kereskedelemi vállalkozások (25%). Míg az elıbbi az országos (37,46%) és a regionális (30%) adatokkal
összehasonlítva azoktól elmarad, a kereskedelmi vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül magasabb,
mint az országos (17,9%) és a regionális adat (21,7%).
Jelentıs, de nem maghatározó számban vannak jelen a feldolgozóipari (8,3%), az építıipari (7,44%)
vállalkozások, míg a mezıgazdasági-erdıgazdálkodási vállalkozások száma 88, ami ugyan nem haladja meg a
regionálisan mért 7,35%-ot, de nagyobb, mint az országos mérték (4,5%).
1. ábra: A vállalkozások számának alakulása gazdasági ágak szerint (1999-2006)
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Forrás: KSH és részben TEIR, Interaktív elemzı rendszer, KSH Területi statisztikai adatok rendszere
(továbbiakban KSH-TSTAR)

Gazdasági ág statisztikai jele
A + B gazdasági ág
C + D + E gazdasági ág
F gazdasági ág
G gazdasági ág
H gazdasági ág
I gazdasági ág
J gazdasági ág
K gazdasági ág
M gazdasági ág
N gazdasági ág
O gazdasági ág

2. táblázat: A gazdasági ágak megnevezése
Gazdasági ág megnevezése
Mezıgazdaság, vadgazdálkodás, erdıgazdálkodás, halgazdálkodás
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gız, vízellátás
Építıipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Pénzügyi közvetítés
Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás
Oktatás
Egészségügyi, szociális ellátás
Egyéb közösségi szolgáltatás

1997-ben Törökszentmiklóson összesen 1276 regisztrált vállalkozást tartottak számon. Számuk a vizsgált
idıszakon belül (1999-2006) 2004-ig fokozatosan emelkedett, ekkor elérte az 1675-öt (ez 24%-os növekedés),
majd kis mértékben csökkenni kezdett. 2006-ban 1585 regisztrált vállalkozás volt a városban. Legnagyobb
növekedés 2000-rıl 2001-re következett be, ekkor 83 új vállalkozást jegyeztek be. A legnagyobb arányú
csökkenés 2005-rıl 2006-ra következett be, ekkor 58 vállalkozás szőnt meg.
Ha a városban létrejött új vállalkozások összes vállalkozáshoz viszonyított arányait összehasonlítjuk a
kistérségben, a megyében, a régióban és az egész országban mért adatokkal, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 2002ig jelentıs volt a vállalkozási kedv a városban, a vállalkozások növekedési dinamikája minden esetben
meghaladta az országos adatot és az 1998-as évtıl eltekintve a városban nagyobb mértékben növekedett az új
vállalkozások száma, mint a régióban. A kistérség vállalkozásainak száma csak 2000-ben haladta meg a városi
adatot. 2003-tól azonban a csökkenés meredekebb ívő, mint a régióban és az egész országban.

2. ábra: Vállalkozások létrejöttének dinamikája (1998-2006)
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Forrás: KSH és TEIR, Interaktív elemzı rendszer, KSH-TSTAR adatainak felhasználásával
saját szerkesztés
„A” és „B” gazdasági ágak
A mőködı mezıgazdasággal-erdıgazdálkodással foglalkozó vállalkozások esetében (a vizsgált idıszakban)
jelentıs csökkenés tapasztalható. Míg 1997-ben 142 vállalkozás tevékenykedett ebben az ágazatban, addig két
évvel késıbb csupán 48 db. Némi növekedés tapasztalható 2001-ig, majd számuk folyamatosan csökken, és
2005-ben eléri a 40-et. Azaz nyolc év alatt mintegy 100 mezıgazdasági-erdıgazdálkodással foglalkozó vállalat
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szőnt meg. (A 2006-os adatok módszertani okok1 miatt mutatnak növekedést: 2006-ban 88 regisztrált
vállalkozást tartottak nyilván a városban.)
Az összes vállalkozás számához viszonyítva a mezıgazdasággal és erdıgazdálkodással foglalkozó vállalkozások
aránya a kezdeti 6,5%-ról visszaesett 3,81%-ra, majd arányuk folyamatosan növekedve 2006-ban elérte az 5,5%ot.
A kistérségben 1999-ben a mőködı vállalkozások 8,75%-a foglalkozott mezıgazdasággal. Arányuk fokozatosan
csökkent, 2005-ben már csak minden 20. vállalkozás tevékenykedett itt. Arányuk 2006-ra megnıtt, megközelítve
a 8%-ot.
A régióban 1999-ben a mőködı vállalkozások 7,31%-a, míg 2005-ben csupán 5%-a foglalkozott
mezıgazdasággal. 2006-ban arányuk elérte a 7,35%-ot.
2005-ig országosan is csökkent az ágazatban tevékenykedık aránya (4,4%-ról egy százalékpontot), majd az
utolsó évben az összes regisztrált vállalkozás mintegy 4,5%-a tevékenykedett az iparágban.
KÖVETKEZTETÉS: Az ágazatban a vállalkozások számának jelentıs mértékő csökkenése tapasztalható, de ez
nem jelenti az összes vállalkozáshoz viszonyított arányuk drasztikus csökkenését. A tendencia megegyezik a
kistérségben, a régióban és az országban tapasztalható trendekkel.
„C”, „D” és „E” gazdasági ágak
A bányászat, feldolgozóipar, villamos-energia, vízellátás ágazatban tevékenykedı vállalkozások számát
vizsgálva ingadozás tapasztalható. 1997-ben 213 vállalkozás tevékenykedett, míg két évvel késıbb számuk 95-re
csökkent. A rákövetkezı években növekedést észlelhetünk, de számuk csak 2006-ban haladja meg a 120-at
(132).
Míg az ezredforduló elıtt hozzávetılegesen minden nyolcadik törökszentmiklósi vállalkozás ebben az ágazatban
tevékenykedett, addig arányuk (folyamatos, bár kis mértékő csökkenésével) 2006-ra 8,3%-ot tett ki, tehát
minden 12. vállalkozás.
A kistérségben hasonló tendencia érzékelhetı: az iparágban lévı vállalkozások aránya folyamatosan csökken,
míg 1999-ben még minden 7. vállalkozás ebben az ágazatban tevékenykedett, addig 2006-ra csak minden 13. A
régióban 2001-ig az ágazatban tevékenykedı vállalkozások aránya 10% felett volt, 2002-tıl ez folyamatosan
csökkent, és 2006-ra elérte a 6,6%-os arányt. 2001-ig országosan a vállalkozások 11%-a mőködött ebben az
ágazatban, arányuk 2002-ben csökkenni kezdett, és 2006-ban 7% alá süllyedt.
KÖVETKEZTETÉS: Az ágazatban a vállalkozások száma és aránya egyaránt csökkent, ami kisebb mértékő
csökkenés, mint ami a régióban és az egész országban ez idı alatt tapasztalható.
Az „F” gazdasági ág
Az építıiparban mőködı vállalkozások száma a vizsgált idıszak kezdetén hasonlóságot mutat a mezıgazdasági
vállalkozások számával (1997: 145). Számuk jelentıs csökkenésére 1999-ben vagyunk tanúi, az elızı évi 145rıl 51-re csökkent. 2000-tıl némi emelkedést mutatnak a statisztikák, 2006-ban számuk 118.
Az építıipari vállalkozások összes vállalkozáshoz viszonyított aránya 2005-ig fokozatosan nıtt, és
megközelítette a 9%-ot. 2006-ban ismét visszaesés tapasztalható, arányuk 7,4%.
A kistérségben arányuk 1999-ben még nem érte el a 8%-ot, 2000-ben viszont már meghaladta a 9%-ot is. Ezek
után ingadozásokkal ugyan, de 2006-ban megközelítette a 10%-ot (maximumát 2005-ben érte el 10,95%-kal). A
régióban 1999-tıl 2005-ig szintén növekedés tapasztalható, 8% körüli értékrıl 2 százalékpontot növekedett
arányuk az összes vállalkozáshoz viszonyítva, majd 2006-ban az összes regisztrált vállalkozás mintegy 8,5%-át
az építıipari vállalkozások adták. Az országos trend a regionálishoz hasonló mértékő.
KÖVETKEZTETÉS: Az építıipari vállalkozások száma az ezredforduló elıtt jelentısen visszaesett, majd
számuk és arányuk folyamatosan nıtt, 2005-ig. Az utolsó vizsgált évben (a regionális és országos trendekhez
viszonyítva nagyobb mértékben) az ágazat aránya ismét csökkent az összes vállalkozáshoz viszonyítva.
A „G” gazdasági ág
A kereskedelem, javítás ágazatban 1997-ben 659 vállalkozás mőködött. Számuk 1999-ben érte el a mélypontot:
csupán 261. 2000-tıl – kis ingadozásokat mutatva – egyre bıvült a vállalkozások száma, és 2006-ban a
regisztrált vállalkozások száma megközelítette a 400-at.
1

A Központi Statisztikai Hivatal 2006-tól csak a regisztrált vállalkozások számát tartja nyilván, a korábban
alkalmazott mőködı vállalkozásokkal szemben. Így elıfordul, hogy a tendenciákat torzítja az utolsó éves (2006)
vizsgált adat.
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1999-ben a kereskedelmi vállalkozások számának csökkenésének ellenére is minden harmadik törökszentmiklósi
vállalkozás ebben az ágazatban tevékenykedett.
Számuk növekedésével ellentétben arányuk az összes vállalkozáshoz viszonyítva 2006-ban 25%-ra csökkent.
A kistérségben a városi tendenciákkal hasonló változások tapasztalhatók, 2006-ban azonban az elızı évhez
viszonyítva jelentıs csökkenés mutatkozik: 2005. évi 30% közeli arányuk 2006-ra 23,8%-ra csökken, ami
hasonlít a regionális tendenciához, 2006-ban a régióban az összes vállalkozás 21,7%-a foglalkozott
kereskedelemmel,
1999-ben az országban a kereskedelemmel foglakozó vállalkozások az összes vállalkozás mintegy 30%-át tették
ki, arányuk csökkenése azonban korábban megindult. 2002-ben már csupán a vállalkozások 24%-a, míg 2006ban 17,9%-a tevékenykedett ebben az ágazatban.
KÖVETKEZTETÉS: A kereskedelmi vállalkozások száma – bár nıtt az utóbbi 7 évben – arányuk az összes
vállalkozáshoz viszonyítva mégis csökkent. A kistérségi, a regionális és az országos adatokhoz viszonyítva a
törökszentmiklósi kereskedelmi vállalkozások aránya az összes vállalkozáshoz viszonyítva kisebb mértékben
csökken.
A „H” gazdasági ág
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágazatban 1997-ben 133 vállalkozás tevékenykedett.
Számuk folyamatosan csökkent, majd 2000-ben kis mértékő növekedés észlelhetı, ebben az évben 60
vállalkozás mőködött az ágazatban. A késıbbi években számuk e körül ingadozott, és 2006-ban a regisztrált
vállalkozások száma elérte a 76-ot.
Az ágazatban tevékenykedı vállalkozások aránya az ezredfordulón 6% körül ingadozott, majd arányuk a késıbbi
években folyamatosan csökkent, 2005-ben már csak 5% volt. 2006-ra számuk nıtt ugyan, de arányuk az összes
vállalkozáshoz viszonyítva 5% alá csökkent.
A kistérségben a törökszentmiklósival megegyezı trend figyelhetı meg: az 1999. évi 7,2%-os arány 2006-ra
fokozatosan 6% alá csökken. A régióban a vállalkozások aránya szinte stagnál, minden évben szorosan 5,5%
körüli értéket mutat. Az országos adatokat vizsgálva folyamatosan csökkenı arány tapasztalható 2005-ig (4,6%),
majd 2006-ban hirtelen növekedéssel arányuk 6% fölé emelkedett.
KÖVETKEZTETÉS:
Míg a városban és a kistérségben csökkenı trendek uralkodnak, addig a régióban stagnál az ágazatban
tevékenykedı vállalkozások aránya az összes vállalkozáshoz viszonyítva. Ezek ellentétesek az országos
tendenciával, amelyben az ágazatban regisztrált vállalkozások arányának növekedése tapasztalható.
Az „I” gazdasági ág
A szállítás, raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági ágban tevékenykedı vállalkozások száma a városban
1997-ben 156 volt. 1999-ben számuk 51-et tett ki, majd (kisebb ingadozásokkal) fokozatos növekedés figyelhetı
meg, 2006-ban 79 ilyen vállalkozást regisztráltak.
Arányuk az összes vállalkozáshoz viszonyítva 1999-ben még nem érte el a 7%-ot, 2002-ben érte el a maximális
értéket. 2003-tól ismét csökkenést tapasztalunk, a vizsgált idıszak végén (2006) arányuk nem érte el az 5%-ot.
A kistérségi tendencia a városival megegyezıen mozgott, 2006-ban arányuk 4,67%-ot tett ki.
A régióban nem tapintható növekedı szakasz, 1999-tıl kezdve az ágazatban tevékenykedı vállalkozások aránya
fokozatosan csökken az 1999-es 6,19%-ról 2006-ra 4% alá.
Az országban hasonló tendenciát figyelhetünk meg, mint a regionális: 1999-tıl kezdve fokozatos a csökkenés,
azzal a különbséggel, hogy 2005-rıl 2006-ra nagyobb mértékő a csökkenés, mint a regionális adatok esetében
(1999: 5,8%; 2005: 5,21%; 2006: 3,83%).
KÖVETKEZTETÉS: az ágazatban tevékenykedı vállalkozások számában fokozatos növekedés, arányát
tekintve eleinte növekedés, majd csökkenés tapasztalható. Ez nagyban befolyásolja a kistérségi trendeket is.
Kezdetben a városi és a kistérségi trendek ellentétesen mozogtak a regionális és országos trendekkel, azonban az
idıszak végére ezekhez igazodtak.
A „J” gazdasági ág
A pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági ágazatban 1999-ben a városban összesen 17 vállalkozás mőködött.
Számuk már a következı évben 50%-kal emelkedett, és 2006-ban már 56 ilyen vállalkozást regisztráltak, ami a
kiinduló értékhez képest több mint 300%-os növekedést jelent.
Törökszentmiklóson az összes vállalkozáshoz viszonyított arányuk 1999-ben 2,28% volt. Számuk nagy mértékő
növekedése azonban nem jelentette ugyanazt a növekedést az arányok tekintetében. Arányuk 2005-ben lépte át a
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3%-ot (3,41%), és 2006-ra tovább növekedett (3,53%). A kistérségben az ágazatban tevékenykedı vállalkozások
aránya 1999-ben nem érte el a 2%-ot, majd fokozatos növekedés tapasztalható, 2005-ben meghaladta a 4%-ot,
2006-ban (kis mértékben csökkenve) 4% alatt maradt. A régióban arányuk 3% körül alakult, folyamatos
növekedés mellett elérte a 2005-ös maximális értéket, 3,85%-ot, majd 2006-ra 3 és fél % alá csökkent.
Országosan is növekedı tendencia tapasztalható 1999-tıl 2005-ig, 2006-ra (a regionális és kistérségi
tendenciához hasonlóan) csökkenés tapasztalható: 2006-ban országosan az összes vállalkozás mintegy 3%-a
tevékenykedett az ágazatban.
KÖVETKEZTETÉS: A városban az ágazatban tevékenykedı vállalkozások számának nagy mértékő
növekedésének vagyunk tanúi, az összes vállalkozáshoz viszonyított arányuk is növekszik (bár kisebb
mértékben), még a 2006-os évben is. Mindez hasonlít a kistérségben, a régióban és az országban tapasztalható
tendenciákhoz, az utolsó évet leszámítva: csak Törökszentmiklós esetében tapasztalhatunk továbbra is
növekedést.
A „K” gazdasági ág
Az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágazatban 1999-ben 111 vállalkozás mőködött.
2000-ben számuk 50%-kal, 166-ra nıtt, számuk 2005-ben 214-et tett ki. 2006-ban 436 ilyen típusú szolgáltatást
nyújtó vállalkozást regisztráltak Törökszentmiklóson.
A városban az ágazatban tevékenykedı vállalkozások aránya az összes vállalkozáshoz viszonyítva mintegy 15%
volt 1999-ben. A fokozatos számbeli növekedés az arányok növekedését is jelentette, és 2002-ben elérte a 19%ot, 2006-ban pedig 27,5%-ot tett ki.
A kistérségben hasonló tendencia figyelhetı meg: 1999-ben az összes kistérségben mőködı vállalkozás 13,4%-a
tevékenykedett az ágazatban, 2006-ra arányuk elérte a 25,5%-ot. A regionális trendet vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy az 1999-es kezdeti 16,5% után 2002-ben már minden 5. vállalkozás ebben az ágazatban tevékenykedett,
arányuk 2006-ban szinte elérte a 30%-ot. Az országos adatok tekintetében található a legnagyobb mértékő
növekedés: 1999-tıl (22%) fokozatosan nagyobb arányt tettek ki az ebben az ágazatban tevékenykedı
vállalkozások, 2006-ban arányuk az összes regisztrált vállalkozáshoz viszonyítva megközelítette 37,5%-ot.
KÖVETKEZTETÉS: az ingatlanügyekkel foglalkozó és gazdasági szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások
számának és arányának nagy mértékő növekedése figyelhetı meg a vizsgált idıszakban, amely nagyobb mértékő
változás, mint ami a kistérségben tapasztalható, de még így is elmarad mind a regionális, mind az országos
változásoktól.
Az „M” gazdaság ág
Az oktatási ágazatban 1999-ben a városban 12 mőködı vállalkozást jegyeztek. Számuk egy évvel késıbb szinte
megduplázódott (23), majd fokozatos növekedést olvashatunk ki, 2006-ban a regisztrált vállalkozások száma 71
volt.
A vizsgált idıszak elején a városban mőködı, az ágazatban tevékenykedı vállalkozások aránya az összes
vállalkozáshoz viszonyítva elenyészı volt: mindössze 1,6%. Számuk megduplázása maga után vonta arányuk
megduplázását is, 2003-ban megközelítette a 4%-ot, és 2006-ban már mintegy 4,5%-ot tett ki.
Kistérségi szinten 1999-ben az összes vállalkozás 1,8%-a foglalkozott oktatással, majd arányuk (folyamatos
növekedéssel) 2003-ban meghaladta a 3%-ot, de a 4%-os értéket 2006-ban is csak megközelíteni tudta (3,86%).
A régióban 1999-ben az összes vállalkozás 1,78%-át tették ki az oktatási ágazatban mőködı vállalkozások.
Arányuk fokozatosan nıtt, és 2002-ben meghaladta a 3%-ot. Nagy mértékő növekedés tapasztalható 2005-ig
(4,5%), azonban 2006-ra további bıvülés nem tapasztalható (4,48%). Országos viszonylatban 1999-tıl (1,86%)
kezdve kisebb mértékő bıvülés tapasztalható. Arányuk 2003-ban lépte át a 3%-ot, és tovább bıvült 2005-ig
(3,5%), majd a rákövetkezı évben csökkenés látható (3,24%).
KÖVETKEZTETÉS: A városi tendenciák kedvezıen alakultak 1999 és 2006 között az ágazatban,
összehasonlítva a kistérségi és az országos tendenciákkal. Míg a városi tendencia fokozatos növekedést mutat,
addig a regionális dinamikusabb növekedést követıen stagnál.
Az „N” gazdasági ág
Az egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágazatban 1999-ben Törökszentmiklóson 25 vállalkozás
mőködött. 2000-re számuk 42-re nıtt, majd 40-re csökkent 2003-ra. 2006-ban 43, az ágazatban tevékenykedı
vállalkozást regisztráltak.
A városban az ágazatban tevékenykedı vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül 1999-ben 3,35%-ot
tett ki. A következı évben már meghaladta a 4%-ot. Azonban stagnáló számukkal ellentétben arányuk csökkent
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az összes vállalkozáshoz viszonyítva, 2006-ban pedig arányuk 3% alá süllyedt (2,7%). A kistérségi tendencia
hasonlít a városihoz: 1999-ben arányuk 3% volt. Legnagyobb arányt 2001-ben képviseltek (3,38%), majd
fokozatos csökkenéssel 2006-ban az összes vállalkozás 2,5%-át sem tették ki. A régióban kis mértékő növekedés
figyelhetı meg (1999: 3,5%; 2005: 3,88%), majd az utolsó évben arányuk 3% alá csökkent. Hasonló tendencia
jellemzi az országos arányokat is, fokozatos, kis mértékő bıvülést követıen 2006-ra arányuk nem éri el a 2,4%ot.
KÖVETKEZTETÉS: A városban az ágazatban tevékenykedı vállalkozások számának növekedése az arányuk
növekedését is jelentette, ugyanez a változás a kistérségben, a régióban és az országban nem volt annyira
jelentıs. Az utolsó év tekintetében hiába nıtt a vállalkozások száma, arányuk jelentıs mértékben csökkent, mind
a négy vizsgált területen.
Az „O” gazdasági ág
Az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás nemzetgazdasági ágban Törökszentmiklóson tevékenykedı
vállalkozások száma dinamikusan nıtt a vizsgált idıszakban. 1999-ben 26 mőködı vállalkozás volt a városban,
majd egy évvel késıbb, már mintegy félszáz, 2006-ban pedig 89 regisztrált vállalkozást tartottak nyilván. Ez a
kezdeti értékhez képest mintegy 350%-os bıvülés.
A városban az összes vállalkozáshoz viszonyítva ebben az ágazatban tevékenykedı vállalkozások aránya 3 és fél
százalékot tett ki. A vállalkozások számának megduplázása nem jelentette arányuk megduplázását, de 2000-ben
így is 4,7%-ot tettek ki. Arányuk az évek során ingadozott, és 2005-ben meghaladta az 6%-ot is. 2006-ban az
összes vállalkozás 5,6%-a tevékenykedett ebben az ágazatban.
A kistérségben lévı vállalkozások aránya is ingadozó tendenciát mutat. A kezdeti 3,26%-ról egy év alatt 4% fölé
emelkedett. Az 5%-ot 2004-ben haladta meg. 2006-ra arányuk kis mértéken csökkent, az összes vállalkozáshoz
viszonyítva (4,67%). A régióban a vizsgált idıszak elején 5% körül alakult a vállalkozások aránya, majd 2002ben megközelítette a 6%-ot. A 2005-ös 6,6%-os maximum értéket követıen 2006-ra visszaesés tapasztalható
(5,68%). Az országos adatokat tekintve azt tapasztaljuk, mint a regionális tendenciáknál: az országos arány 7%
körül alakul, 2006-ban tapasztalható némi csökkenés (6,75%).
A „P” és „Q” gazdasági ágak
A vizsgált idıszakban az egyéb tevékenység nemzetgazdasági ágazatban tevékenykedı vállalkozás nem volt a
városban.

Helyi vállalkozások helyzete
A városban mőködı (bejegyzett) vállalkozások számát 1998-tıl követhetjük nyomon. Ekkor 1150 vállalkozást
regisztráltak. 1999-ban visszaesés történt, de ettıl kezdve folyamatos emelkedésnek lehetünk tanúi, 2004-ben a
városban 1136 vállalkozás mőködött (ez a kistérségben mőködı összes vállalkozás 65%-át tette ki).
3. ábra: A mőködı vállalkozások számának alakulása (1998-2005)
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Forrás: KSH
4. ábra: A regisztrált vállalkozások számának alakulása (1997-2006)
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Forrás: KSH
A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa 2006. évben megszüntette a „mőködı vállalkozások” vezetését, és
2006-tól csak a regisztrált vállalkozások számát tartja nyilván.
Törökszentmiklóson a regisztrált vállalkozások száma 1997-ben 1226 volt, majd számuk fokozatosan
növekedett, és 2004-ben érte el a legnagyobb értéket: 1675, ez 7 év alatt 37%-os számbéli bıvülést jelent. 2005ben és 2006-ban a vállalkozások száma csökkent, 2006-ban 1585 regisztrált vállalkozást tartottak nyilván.
2004-es adatok alapján a vállalkozások jogi státusz szerinti szerkezete az alábbiak szerint alakult.
3. táblázat: A törökszentmiklósi vállalkozások jogi státusza (2000-2004)
Megnevezés
2000 2001 2002 2003
Mőködı jogi személyiségő vállalkozások száma [db]
116 119 132 142
Mőködı korlátolt felelısségő társaságok száma (év végén)
101 107 119 130
[db]
Mőködı részvénytársaságok száma (év végén) [db]
6
5
6
6
Mőködı szövetkezetek száma (év végén) [db]
7
6
5
5
Mőködı jogi személyiség nélküli vállalkozások száma [db]
911 942 995 988
Mőködı betéti társaságok száma (év végén) [db]
221 239 260 258
Mőködı egyéni vállalkozások száma (év végén) [db]
687 701 733 727
Forrás: KSH

2004
157
146
5
4
979
264
712

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a jogi személyiségő vállalkozások száma (2004-ben) az összes vállalkozás
számának 14%-a. Ezen belül a vizsgált idıszakban nıtt a korlátolt felelısségő társaságok száma, ezzel szemben
csökkent a részvénytársaságok és a szövetkezetek száma. A jogi személyiséggel rendelkezı vállalkozások száma
fokozatosan nıtt a városban 1999 és 2004 között, 1999-ben számuk alig haladta meg a százat, 2004-ben 157
ilyen vállalkozást regisztráltak. A legtöbb jogi személyiségő vállalkozást 2004-ben jegyezték be (15-öt). Ezen
vállalkozások közül a korlátolt felelısségő társaságok száma a leginkább meghatározó. 1999-ben az összes jogi
személyiséggel rendelkezı vállalkozás 88%-a volt kft., 2004-ben már arányuk 93%-ot tett ki. 2004-ben az összes
vállalkozás mintegy 13%-a kft. formában mőködött.
1999-ben Törökszentmiklóson 6 részvénytársaság mőködött, számuk 2004-re eggyel csökkent, ami az összes
vállalkozás kevesebb, mint fél százaléka. A egész kistérségben egy részvénytársaság mőködik még a városiakon
kívül.
A városban mőködı szövetkezetek száma 1999-tıl kezdve csökken, 1999-ben 7, majd 2004-ben csupán 4
mőködött (az összes vállalkozás 0,35%-a). Ez egyharmada az egész kistérségben mőködı szövetkezetek
számának.
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5. ábra: Mőködı egyéni vállalkozások számának alakulása (1999-2004)
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Forrás: KSH
A jogi személyiséggel nem rendelkezı vállalkozások esetében többségben vannak az egyéni vállalkozások (e
csoporton belül mintegy 73%), míg a betéti társaságok száma 2004-ben 264 volt, számuk a vizsgált idıszakban
ingadozást mutat.
Számuk 1999-ben 642 volt, és 2002-ben több mint másfélszeresére növekedve megközelítette az ezret (995).
Az összes vállalkozás 86-88%-át a jogi személyiséggel nem rendelkezı vállalkozások teszik ki. Ezen belül a
leginkább elterjedt vállalkozási forma Törökszentmiklóson az egyéni vállalkozás. Számuk 1999-ben 687 volt (ez
az összes vállalkozás 67%-a), 2002-ben 733, majd csökkenésnek vagyunk tanúi: 2004-ben az összes városi
vállalkozás 63%-a volt egyéni vállalkozás, szám szerint 712. A városban 1999-ben minden ötödik vállalkozás
betéti társaság formában mőködött (221 db), számuk folyamatosan nıtt, és 2004-ben elérte a 264-et. Arányuk is
nıtt, az összes vállalkozás 23%-a volt bt.
6. ábra: A kiskereskedelmi üzletek számának alakulása
(humán gyógyszertárak nélkül, 1997-2006)
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Forrás: KSH
7. ábra: Az egyéni vállalkozások által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak
nélkül, 1997-2005)

Integrált Városfejlesztési Stratégia

22

170
165
160
155

db

150
145
140
135
130
125
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Forrás: KSH
A kiskereskedelmi üzletek (humán gyógyszertárak nélküli) számát vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 1997-tıl
számuk folyamatosan nıtt, az 1997-es kezdı értékrıl (304) folyamatos növekedéssel 2004-ben érte el a
legmagasabb értéket (341) – ez 12%-os növekedést jelentett, majd az utolsó két évben visszaesés történt, számuk
2006-ban mindössze 325 volt (ez alacsonyabb, mint a 2001-es szint).
Az egyéni vállalkozások által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek száma az 1997. és 1998. évi 164 db-ról 1999re jelentısen visszaesett, majd a mélypontot 2001-ben érte el (140), ez 15%-os csökkenést jelentett 3 év alatt.
Némi növekedés tapasztalható 2002-tıl, majd 2005-ben elérte minden idık legalacsonyabb értékét: 139 db.
Turizmus
Törökszentmiklóson 1997-ben 93 vendéglátóhelyet tartottak nyilván. Számuk a vizsgált idıszakban
ingadozásokat mutat, 2001-ben és 2003-ban mőködött a legtöbb vendéglátóhely a városban (125).
Szálloda nincs a városban, 2003-óta mőködik egy panzió. Az ide látogatók igénybe vehetik a kemping
szolgáltatásait, és 2003-tól egy nyaralóház is üzemel. Magán fizetıvendéglátási lehetıség is igénybe vehetı,
számuk 2003-tól 3.
8. ábra: A vendéglátóhelyek számának alakulása (1997-2005)
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Forrás: KSH
A kereskedelmi szálláshelyek (szálloda, panzió, turistaszállás, kemping, nyaralóház, magán fizetı vendéglátás)
számának alakulását mutatja az alábbi ábra.
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9. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek számának alakulása
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Forrás: KSH
A kereskedelmi szálláshelyek szállásférıhelyeinek száma kis mértékben nıtt 1997 és 2006 között. Míg 1997-ben
406 szállásférıhelyet tartottak nyilván, addig 2005-ben már 479-et. Nagy mértékő bıvülés 2006-ban következett
be, amikor számuk több mint duplájára emelkedett (2006: 1078), a kemping férıhely-bıvítésének köszönhetıen.
10. ábra: A szállásférıhelyek számának alakulása
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Forrás: KSH
Jelentıs ingadozás tapasztalható a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számában is. 1997-ben
878 vendégéjszakát töltöttek el a városban, majd számuk 1999-re jelentısen lecsökkent (mindössze 278), majd
három kimagasló évet követıen (mindhárom évben 3300 feletti érték) szintén visszaesés történt. A legtöbb
vendégéjszakát 2005-ben mérték 5130-at, 2006-ra számuk kis mértékben csökkent.
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11. ábra: a vendégéjszakák számának alakulása (1997-2006)
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Forrás: KSH
Törökszentmiklóson a kereskedelmi szállásférıhelyek kihasználása 1997 óta javul ugyan, 1999-ben alig haladta
meg a fél százalékot, 2005-ben és 2006-ban is rendkívül alacsony volt: 2,93% és 1,22%. A régióban hasonló
években 13,02% és 14,75%, az országos adat 16,42% és 17,08%.
A városi strand a település észak-nyugati, zöldövezeti részén terül el, jelentıs területen. Itt található továbbá a
városi kemping is, amelyben nyolc új faház áll rendelkezésre, ezen túl sátras és lakókocsis vendégek fogadására
is lehetıség nyílik.
Az ágazatnak segítségére válhat, hogy a város rendelkezik minısített gyógyvízzel (2002. januárjában megkapott
minısítés alapján), amelynek hımérséklete 60oC. A gyógyvíz összetétele egyszerő termális, vasas, amely ideális
idegrendszeri betegségek kezelésére, utókezelésekhez és rekreációs gyógyászathoz.
A várostól 12 km-re kanyarog az ország második legnagyobb folyója a Tisza, amely háborítatlan partjával,
fürdızési és csónakázási lehetıséggel vonzza az ide látogatókat. A Holt-Tisza horgászati lehetıséget biztosít a
sportág/hobbi szerelmeseinek.
7. kép: Strandfürdı

A várostól délre, a 46-os út mentén Szenttamás településrészen található az eklektikus stílusban, 1860-90 között
épült kastély, az Almásy család egykori rezidenciája, amely országos mőemléki védettséget élvez. A kastélyt
övezı 14 hektáros park (arborétum) 1980 óta természetvédelmi terület. Egyedi értéket képvisel a kastélyhoz
tartozó lovas létesítményben található, hazánk egyik leghíresebb, Almásy Imre által a XIX. században alapított
angol telivér ménese. Szenttamás településrész lótenyésztési központtá vált, versenylovait Európa-szerte
ismerték. Jelenleg magántulajdonban van, csak engedéllyel látogatható.
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8. kép: Almássy-kastély

KÖVETKEZTETÉS:
A városban nıtt ugyan a kereskedelmi szálláshelyek száma (a vizsgált idıszakban megháromszorozódott), nıtt
továbbá a városban eltöltött vendégéjszakák száma is. Ugyanakkor a szálláshelyek kihasználtsága –
összehasonlítva a regionális és az országos adatokkal – nagyon alacsony.
Vállalkozások a városrészekben
Az alábbiakban összegyőjtöttük a törökszentmiklósi kiskereskedelmi üzletek és az egyéni vállalkozások által
üzemeltetett üzletek számát (2006-os adatok). Az öt városrészben (a szegregátumokban), a belterülethez tartozó
öt településrészen és külterületeken számuk elérte a 470-et.
A legtöbb ilyen típusú üzlet a belterületi részen (cca. 97%), ezen belül is a központi városrészben található,
számuk 179. Ebben a városrészben mőködik az összes kiskereskedelmi üzlet 38%-a. Ugyanakkora súlyt képvisel
a nyugati és az északi városrész, e két területen tevékenykedik az összes vállalkozás 37-38%-a.
Hasonló arányban oszlik meg a déli és a keleti városrész aránya. Az összes kiskereskedelmi egység 20-21%ának székhelye e területen található.
Viszonylag elhanyagolható a belterületi de nem szervesen a városhoz tartozó települési egységek szerepe
kiskereskedelmi szempontból. Két településrészen (Szakállas és Barta) nincs bejegyzett kiskereskedelmi egység,
Szenttamáson 1, Óballa 2, míg Surjány 11 kiskereskedelmi egység székhelye. Az egyéb belterületen és
külterületen található kiskereskedelmi vállalkozások aránya 3,2%.
A belterülethez tartozó szegregált területeken összesen egy kiskereskedelmi vállalkozás székhelye található.
4. táblázat: Törökszentmiklós városrészeiben található vállalkozások megoszlása (2006)
Székhely
(db)
Belterület
Nyugati városrész
Központi városrész
Keleti városrész
Északi városrész
Déli városrész
Szegregátum I.
Szegregátum II.
Összesen
Egyéb belterület

89
179
47
87
52
1
0
455

szerint Arány
(%)
18,9%
38,1%
10,0%
18,5%
11,1%
0,2%
0,0%
96,8%
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Surjány
11
2,3%
Szenttamás
1
0,2%
Szakállas
0
0,0%
Óballa
2
0,4%
Barta
0
0,0%
1
0,2%
Egyéb külterület
3,2%
15
Összesen
100,0%
470
Mindösszesen
Forrás: Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Helyi gazdaságfejlesztés eszközei
A városban az iparőzési adó szintje kedvezı, mindössze 1,7%, ami elmarad az országos átlagtól (2%). Az adót
két egyenlı részletben kell megfizetni az önkormányzat számára, minden év március 15-ig, és szeptember 15-ig.
A gépjármőadó megfizetésére kötelezett, aki január hónap 1. napján az ÖTM hatósági nyilvántartása alapján a
forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonos, az adó mértéke a gépjármő minden megkezdett 100 kilogrammja
után 1200 forint.
A városban a gazdaságfejlesztés fı területe a 46-os fıút déli kivezetı szakasza mellett, a városközponttól 1,5
km-re található (Ipari Park Törökszentmiklós – IPTM). A város 1999-ben nyerte el a címet a Gazdasági
Minisztériumtól. Az ipari park majdnem a telekhatáráig kiépített az iparvágány. A park közmővesített (áram 100
kW, gáz: 100 m3/óra) , a közvilágítás megoldott. Üzemanyagkút a területen biztosított.
A fejlesztési célok között szerepel a vágány nyomvonalának meghosszabbítása, bekötése az ipari parkba.
Jelenleg az iparvágány a területtıl 100 m-re ér véget.
A terület úthálózata 1442 m hosszú, tervezett további 420 m-es szakasz megépítése.
A park területe összesen 51,39 hektár. 2007-ben a szabad terület 25 hektár volt.
2007-ben 12.340 fı talált itt munkahelyet, a park vállalkozásai összesen mintegy 18,6 milliárdnyi árbevételt
realizáltak. A vállalkozások által elıállított termékek 89%-át exportálták.
Az IPTM-ban jelenleg 10 vállalkozás mőködik:
5. táblázat: Az Ipari Parkban mőködı vállalkozások
Vállalkozás neve
Fı tevékenysége
Claas Hungária Kft
Mezıgazdasági gépgyártás
IEC Kft.
Csomagolástechnikai termékek
Lindström Hungária Kft.
Munkavédelmi és laborruha tisztítása, vendéglátó-ipari
textília tisztítása
Natural Meat Kft.
Húsfeldolgozás
Radar Holding Zrt.
Építıipari
gépgyártás,
speciális
mőszergyártás
(hadiipar), híradástechnika
Semecs Kft.
Elektrotechnika
Szigma B Acélszerkezetépítı Kft.
Épületi acélszerkezetek, gépek gyártása
Videoton Holding Zrt.
Elektrotechnika
Alox Kft.
Lakatosipari, felületvédelmi tevékenység
Lassa Kft.
Autógumi gyártás
Forrás: www.ipariparktorok.hu
Az önkormányzat jelentıs adókedvezményt biztosít a parkba betelepülı vállalkozások számára, amennyiben:
• Teljes adómentesség, amennyiben a vállalkozás a tevékenység megkezdésének évétıl legalább 200 fı
munkavállalót foglalkoztat;
• 2 év adómentesség, amennyiben a vállalkozás legalább 50 fıt foglalkoztat;
• 50%-os adókedvezmény 10 fı munkavállaló foglalkoztatása esetén, a foglalkoztatás idıtartamára, de
legfeljebb 2 évig;
• az iparőzési adó a nettó árbevétel 1,7%-a.
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Az ipari park üzemeltetıje a Törökszentmiklósi Iparfejlesztési Kft., amely a telephelyek értékesítésével,
ingatlanfejlesztéssel, -hasznosítással, projektvezetéssel és ezek lebonyolításával foglalkozik. Továbbá segítséget
nyújtanak a környékbeli vállalkozások számára az európai uniós pályázatok figyelésében, és a forráskeresésben.
A kft. képzéseket szervez, munkaerı-közvetítéssel foglalkozik, fordítási tevékenységeket, jogi,
környezetvédelmi, munkavédelmi szaktanácsadási feladatokat is ellát.
A Kft. tisztségviselıje: Kocsis Gabriella ügyvezetı.
9. kép: A Törökszentmiklósi Ipari Park látképe 1.

10. kép: A Törökszentmiklósi Ipari Park látképe 2.

(Forrás: www.ipariparktorok.hu)
Információs társadalom
Az információs társadalom jellegzetességeinek bemutatása érdekében a fenti táblázatban szereplı adatok
kerültek elemzésre. Ily módon feltárásra került nemcsak az oktatási intézmények számítógépekkel és internettel
való ellátottsága, mint a jövı generációjának informatikai tudását meghatározó tényezı, hanem a jelenlegi
állapot leírása érdekében a 100 állandó lakosra illetve a 100 lakásra jutó ISDN vonalak száma is. A városra
kapott eredményeket, valamint a kistérségi, megyei, regionális és országos összehasonlító adatokat az alábbi
ábrák és grafikonok mutatják be.
12. ábra: Az Internettel ellátott közoktatási intézmények
(feladat-ellátási helyek) aránya
0,7

0,65
Törökszentmiklós

0,6

Törökszentmiklósi
kistérség
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Észak-Alföld

0,55

Magyarország

0,5

0,45

0,4
2002

2003

2004

2005

2006

Forrás: TEIR, Interaktív elemzı rendszer, KSH-TSTAR adatainak felhasználásával saját szerkesztés
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Amint az ábrán jól érzékelhetı, minden vizsgált területi dimenzióban emelkedett az Internettel ellátott
közoktatási intézmények aránya. Törökszentmiklós város esetében ez a 2002-es 0,44-es arány 0,57-re történı
növekedését jelentette 2006-ig. Fontos hangsúlyozni, hogy bár az arányszámok változását részben a közoktatási
intézmények (feladat ellátási helyek) számában bekövetkezı változási is magyarázza, (összevonások,
megszüntetések) jól követhetı az az elmaradási tendencia, amit a 2006-os év adata számszerően is megerısít:
Törökszentmiklóson az idısor utolsó elemzett adata szerint ugyanis jelentıs elmaradás tapasztalható a
közoktatási intézmények Internet-ellátottságában, mivel a 0,57-es városi adat elmarad a kistérségi, (0,64)
megyei, (0,62) regionális (0,62) és országos adattól is. (0,67) Ez az elmaradás a kistérség esetében nem olyan
számottevı, mivel 2006-ban az csak országos mutatónál áll alacsonyabb értéken.
Hasonló jelenségnek lehetünk szemtanúi, ha a 100 közoktatási intézményben tanulóra jutó számítógépek számát
vizsgáljuk. Az egyenletes növekedés ellenére itt is lemaradás rajzolódik ki, ha nemcsak a városi, hanem a többi
területegység adatait is vizsgáljuk. Törökszentmiklóson a mutató értéke ugyanis 9,55-rıl 13-ra emelkedett a
vizsgált idıszakban, (2002-2006) de így is elmarad a megyei és országos adattól, (13,8 és 14,8) ellenben
megelızi a kistérségi és regionális értéket.
13. ábra: 100 közoktatási intézményben tanulóra jutó számítógépek száma
16
15
14
13

Törökszentmiklós
Törökszentmiklósi kistérség

12

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Észak-Alföld

11

Magyarország

10
9
8
2002

2003

2004

2005
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Forrás: TEIR, Interaktív elemzı rendszer, KSH-TSTAR adatainak felhasználásával saját
szerkesztés
Hasonló jelenségek, területi dimenziók közötti elmaradások mutathatók ki a 100 állandó lakosra vagy 100
lakásra jutó szélessávú Internet elérés tekintetében is. Bár az általános gazdasági és informatikai fejlıdés
Törökszentmiklóson is kikényszeríttette a szélessávú hálózat bıvülését, (ami a 100 lakásra jutó ISDN vonalak
számában 6,45-rıl 6,59-re történı emelkedést, míg a 100 állandó lakosra jutó ISDN vonalak számában 2,49-rıl
2,57-re való növekedést jelentett 2002 és 2006 között) az országos átlagtól való elmaradás így is jelentıs maradt:
2006-ban a 100 lakásra jutó ISDN vonalak száma országos adat duplája volt a városi értéknek (6,59 vs. 13,8) és
ugyanez tapasztalható a 100 állandó lakosra jutó mutató esetében is. (2,57 vs.5,76)
Következtetések: az információs társadalom mért és összehasonlítható mutatóiból jól látszik a városi fejlıdés,
ám a növekedések mögött jelentıs elmaradások húzódnak meg ha figyelembe vesszük a megyei, regionális és
országos adatokat is. Az önkormányzat számára javasolt az általa befolyásolható területeken a különbségek
mérséklése, ami az infokommunikációs technológiák mennyiségi és minıségi fejlesztését, (fıként a közoktatási
intézményekben) valamint az Internet elérhetıség növelését jelenti. (infópontok elhelyezése a könyvtárban,
mővelıdési házakban)
Külsı elérhetıség
Légi közlekedés:
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Jász-Nagykun-Szolnok megye harmadik legnagyobb városa 120 km-re fekszik Ferihegytıl, és 100 km-re a
debreceni (regionális) repülıtértıl. A szolnoki repülıtér 20 km-nyi távolságra van.
Vasút:
Törökszentmiklós a Budapest-Záhony (100-as) vasútvonal mentén fekszik. Közelben lévı fontosabb vasúti
csomópontok: Szolnok, Szajol, Püspökladány
Közút:
A várost elkerüli a 4-es fıútvonal (E76-os nemzetközi fıközlekedési út), a 46-os út pedig jelenleg keresztülhalad
a város központján.
Tervezett a 4-es fıútvonal gyorsforgalmi úttá való további átalakítása (Debrecen irányába), bıvítése is, valamint
a várost déli irányba elkerülı, a 46-os fıútra átvezetı út építése.
Törökszentmiklós közúton mintegy 90 km-re fekszik a legközelebbi autópályától (M5).
Problémaként merült fel, hogy a 4-es fıút várost elkerülı szakaszának építésekor az eredetileg tervezett három
csomópontból egy (a középsı, strand felıli lehajtó) nem épült meg.
A városban 2005-ben az 1 állandó lakosra jutó állami közút hossza: 0,506 m volt, ami elmarad a régióban mért
0,902 m-tıl. Az egész országban 1 állandó lakosra átlagosan 3,028 m hosszú közút jutott. 2005-ben az 1 hektárra
jutó állami közút hossza átlagosan 0,629 m volt, ami kis mértékben elmarad a régióban tapasztalt 0,793 m-tıl.
Az országban 2005-ben egy hektárra átlagosan 3,308 m közút jutott.
KÖVETKEZTETÉS:
Az állami közút hossza a város közigazgatási határán belül alacsony értéket mutat, kis mértékben elmarad a
regionálisan mért adatoktól, és nagy mértékben elmarad az országos adatoktól.

1. térkép: A nemzetközi repülıterek és Törökszentmiklós

2. térkép: Helsinki folyosók Magyarországon
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(forrás: www.gkm.gov.hu)

3. térkép: Törökszentmiklóst érintı fejlesztések 2007-2013 között

(forrás: www.gkm.gov.hu)
asút
A 100-as vasútvonal a transz-európai közlekedési hálózat része.

30
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A vasúti fejlesztéseket 2008. január 01-tıl országos szinten a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı (NIF) Zrt.
koordinálja. Elsıként a Budapest – Békéscsaba – Lökösháza vonal újul meg, amely közvetlenül ugyan nem érinti
a várost, de jelentıs fejlesztések indulnak a szomszédos (fı csomópontként funkcionáló) Szajolban és
Tiszatenyın.
4. térkép: Törökszentmiklós elhelyezkedése a vasúti térképen

(forrás: www.gkm.gov.hu)
Tervezett továbbá Budapest és Debrecen között a 100-as vasútvonal minıségének javítása, és további fejlesztése,
hogy alkalmassá váljon a magas sebességő (160 km/h) személyszállító vonatok közlekedésére. A terveket 2006ban készítették el, és az Európai Unió támogatásával vélhetıen 2007-2013 között épülhet ki. (A beruházás
tervezett költségvetése 2005-ös árakon: 100-120 millió euró)
5. térkép: Törökszentmiklóst érintı tervezett vasúthálózati fejlesztések

Integrált Városfejlesztési Stratégia

32

(forrás: www.gkm.gov.hu)
(A törökszentmiklósi vasútállomás épülete 1857-ben épült angol romantikus stílusban, mőemlék építmény.)

2.2.2.

Társadalom

Demográfia
Törökszentmiklós állandó népességét tekintve a megyei, regionális és országos adatokhoz hasonlóan a csökkenés
jellemzı. A város esetében a vizsgált tíz éves idıszakban (1997-2006) ez 1261 fıs fogyást eredményezett, hiszen
az állandó lakosságszám 24.284 fırıl 23.023 fıre esett. A hivatalosan publikált KSH statisztikai adatok és a
KSH-tól a városfejlesztéshez külön lekért törökszentmiklósi adatok némi eltérést mutattak, hiszen a KSH
honlapján szereplı 23.621 fıhöz képest a KSH adatszolgáltatása 23.118 fıt adott meg a város állandó
népességének számára 2001-ben. A lakónépesség száma a KSH adatszolgáltatása szerint az állandó népességnél
még alacsonyabb volt 2001-ben és 22.883 fıt tett ki. Az állandó népességhez viszonyított eltérést módszertani
számbavételi okok magyaráznak.
14. ábra: Az állandó népesség alakulása (1997-2006)
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A nemek aránya nem változott a vizsgált idıszakban, Törökszentmiklóson a nık száma minden évben magasabb
volt a férfiak számánál az állandó népességet tekintve. Az idısoros adatokat elemezve csak néhány tized
százalékpontos eltérés tapasztalható, vagyis a népesség fogyása viszonylag egyenletesen csökkentette a férfiak és
nık számát a településen. Megjegyzendı, hogy 2006-ban a férfiak aránya 48,28%-os volt a városban az országos
47,78%-os adathoz képest, vagyis a férfiak aránya némileg felülreprezentált a nıkhöz viszonyítva.
A város állandó népességének korcsoportok szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy az elemzett tíz
éves idıszakban miközben csökkent a 15-59 évesek száma, arányuk szinte változatlan maradt a lakónépességen
belül. (Számuk 15167 fırıl 14451 fıre esett, miközben az arány csak 62,46%-ról 62,77%-ra változott.) Ugyanez
nem mondható el a másik két korcsoportról: a 0-14 éves korcsoportban az abszolút érték csökkenését arányosan
követte a részarány mérséklıdése, vagyis míg a 0-14 évesek száma 4391 fırıl 3601 fıre csökkent 1997 és 2006
között, addig az állandó népességben való százalékos részesedésük is 18,1%-ról 15,6%-ra változott. Ezzel
szemben a 60- korosztály száma 4726 fırıl 4971 fıre nıtt, és ezt a növekedést a korcsoportonkénti bontásban
bekövetkezett változás is mutatja. (mely 19,46%-ról 21,6%-ra nıtt 1997 és 2006 között) A korcsoportonkénti
megoszlást az alábbi ábra mutatja be:
15. ábra: Az állandó népesség korcsoportonkénti megoszlása
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Forrás: KSH
A korcsoportonkénti megoszlást jól tükrözi a 2001. évi népszámlálásiadat is. A KSH tájékoztatása szerint 2001ben 4136 fı 0-14 éves, (ez a lakónépesség 18,1%-át teszi ki) 13888 fı 15-59 éves (a lakónépesség 60,7%-a) és
4859 fı 60-x éves (a lakónépesség 21,2%-a) élt a városban.
A fenti demográfiai folyamatokat az országos tendenciák mellett természetesen a helyi halálozási és születési
számok és vándorlási egyenleg befolyásolják. Mivel a halálozási és születési adatok az egészségi állapotnál
kerülnek bemutatásra, az alábbi ábra a harmadik befolyásoló tényezı, a vándorlás alakulását szemlélteti.
16. ábra: A be- és elvándorlás alakulása Törökszentmiklóson 1997 és 2006 között
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Forrás: KSH
Amint az ábrán is jól látszik a vándorlás intenzitása az idısor kezdeti és utolsó évében, azaz 1997-ben és 2006ban volt rendkívül magas. Ekkor ez elvándorlás mértéke megközelítette a 800 fıt. Sem ezt a két kiugróan magas
értéket, sem a köztes adatokat nem volt képes kompenzálni a településre történı odavándorlás, ezért az egyenleg
minden évben negatív szám volt. Kiugróan magas értéket képvisel az 1997-es (vándorlási egyenleg -101 fı) és a
2005-ös adat. (-122 fı) Ezzel szemben a 2006-os -45 fıs egyenleg mérséklıdést mutat, ám ebbıl hosszú távú
következtetéseket nem lehet levonni, mivel az egyenleg a vizsgált idıszakban mindvégig hullámzó mozgást
követett. A területi dimenziók összehasonlításában sincs releváns tendencia, a negatív vándorlási egyenleg
ellenére az 1000 állandó lakosra jutó népmozgalom csak 2005-ben jelentett kiugró értéket, hiszen a -5,27-es
érték meghaladta a kistérségi, (-4,58) megyei (-3,36) és regionális értéket. (-2,9) (Az országos adat ebben az
esetben nem értelmezhetı.)
KÖVETKEZTETÉSEK:
Törökszentmiklós városra, az országos tendenciákhoz hasonlóan a népesség fogyása jellemzı. A halálozások
számát nem kompenzáló születések mellett ez elsısorban az elvándorlásnak köszönhetı, ami különösen jellemzı
a fiatalokra és a jól képzett munkaerıre. A demográfiai folyamatok további jellemzıje, hogy a 15-59 éves
népesség az általános népességcsökkenéssel megegyezı mértékben fogy, vagyis részarányuk a népességen belül
nem változik. Ezzel szemben a 60-x korosztályú népesség részaránya a 0-14 éves korosztály „rovására” nı,
vagyis a városban egyre több az idıs és egyre kevesebb a fiatalkorú, ami a társadalom „elöregedését” jelenti.
Képzettség-mőveltség
A törökszentmiklósi társadalom képzettségének, mőveltségének vizsgálatához oktatási és kulturális adatok
kerültek elemzésre. A városi értékeken túl megvizsgáltuk a kistérségi, megyei, regionális és országos mutatókat
is az egyes területi folyamatok jobb megvilágítása és a városban zajló tendenciák elmélyítése érdekében.
A képzettségi adatokat tekintve Törökszentmiklósról elmondható, hogy az érettségi vizsgát tett személyek száma
a nappali oktatásban folyamatosan növekszik. Az alábbi ábra tanúsága szerint a sikeresen vizsgázók
létszámadata szinte egyenletesen 117 fırıl 183 fıre emelkedett 2002 és 2006 között.
17. ábra: Érettségi vizsgát tett személyek száma a nappali oktatásban Törökszentmiklóson
200
180
Érettségi vizsgát tett személyek
száma a nappali oktatásban

160
140

fı

120
100
80
60
40
20
0
2002

2003

2004

2005

2006

Forrás: KSH
A sikeres érettségizık számának növekedése egyben egy felzárkózási folyamatot is jelentett: az éves adatokat az
állandó lakosság számával elosztva kiderül, hogy az 1000 állandó lakosra jutó sikeres vizsgázók száma 5 fırıl 8
fıre emelkedett a vizsgált idıszakban. A 2005-ös 7,35-ös adat még elmaradt a megyei, regionális és országos
értéktıl, (rendre 8,16; 7,85 és 7,57) ám 2006-ra a törökszentmiklósi 8-as érték felzárkózott, sıt meghaladta a
regionális és országos mutatókat (7,9 és 7,59, de a megyei adat továbbra is magasabb volt 8,03-as értékkel.)
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Az elıbbihez hasonló tendencia állapítható meg városi szinten a sikeres szakmai vizsgát tett tanulók számát
tekintve, bár a 2002-es 142-es adat 186 fıre történı emelkedése 2006-ig nem nevezhetı annyira dinamikusnak.
Figyelemre méltó, hogy még az 1000 állandó lakosra jutó sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma a városban
végig növekvı, (6,06 fırıl 8,04 fıre 2002 és 2005 között) addig regionális és országos szinten ez a tendencia
2003-ban és 2004-ben megfordul és csökkenıre vált. Ennek következtében a megyei és regionális valamint
országos adatok egyik évben sem közelítették meg a törökszentmiklósi értékeket, vagyis az 1000 állandó lakosra
jutó sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma minden évben Törökszentmiklóson volt a legmagasabb a vizsgált
területi dimenziókat tekintve.
Eltérı képet mutat viszont a felnıttoktatás, azon belül is a középiskolai felnıttoktatás helyzete. Igaz ugyan, hogy
az 1000 állandó lakosra jutó középiskolai felnıttoktatásban részt vevık index értéke megyei, regionális és
országos szinten is csökken, ám ez a jelenség Törökszentmiklóson rendkívül jellemzı volt, amit az alábbi ábra
grafikusan is alátámaszt.
18. ábra: 1000 állandó lakosra jutó középiskolai felnıttoktatásban tanulók száma
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Forrás: KSH
A grafikonokon jól látható, hogy a csökkenés mértéke Törökszentmiklóson volt a legjelentısebb, a 2002-es
6,27-rıl 2,73 fıre csökkent 2006-ban. Az abszolút számadatokat figyelembe véve a 2006-os érték csak a
Törökszentmiklósi kistérségben alacsonyabb, (2,29) a megyei, regionális és országos értékek meghaladják azt.
(Rendre 5,75; 9,25 és 8,94.)
A fenti adatokat és grafikonokat egészítik ki a KSH adatszolgáltatásától kapott mutató értékek. Ezek tanúsága
szerint a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya az aktív korúakon belül (15-59 évesek)
rendkívül magas volt, 31% (ez az adat különösen érdekessé teszi a középiskolai felnıttoktatás népszerőtlenségét)
míg a felsıfokú végzettségőek a 25 éves és idısebb népesség arányában érték 7,8%-ot mutatott.
A mőveltségi adatok közül az 1000 állandó lakosra jutó települési könyvtárba beiratkozott olvasók száma, az
1000 állandó lakosra jutó múzeumi kiállítások száma, az 1 állandó lakosra jutó múzeumi kiállításokon részt
vevık száma és a mővelıdési foglalkozások száma, illetve az ezekhez kapcsolódó tendenciák feltárása
mutatkozott a leginkább relevánsnak a stratégia szempontjából.
Törökszentmiklós város, illetve a stratégia szempontjából egyik legkiemelkedıbb folyamat, hogy a települési
könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma 1997 és 2006 között egyenletesen növekedett és a vizsgált idıszak
során megduplázódott. (3102 fırıl 6886 fıre nıtt 1997 és 2006 között.) Ugyanez a dinamikus növekedés nem
mondható el sem megyei vagy regionális sem országos szinten. Még érdekesebb eredményre vezetnek az index
számok, vagyis az 1000 állandó lakosra jutó települési könyvtárba beiratkozott olvasók számának vizsgálata,
amit az ábra is mutat.

Integrált Városfejlesztési Stratégia

36

A városban a könyvtár iránt jelentkezı igényeket jól példázza, hogy az 1000 állandó lakosra jutó beiratkozott
olvasók száma 194 fırıl 299 fıre emelkedett 1997 és 2006 között. Nem ennyire dinamikus, de hasonló
növekedést mutat a kistérségi adat, (melyet nagy mértékben befolyásol a törökszentmiklósi érték) ezzel szemben
a megyei és regionális adatra a csökkenés, míg az ország egészére inkább a stagnálás jellemzı. Így fordulhat elı,
hogy 2006-ban a városi adat 90 fıvel szárnyalta túl a kistérségi értéket (209 fı) és duplája volt a megyei,
regionális és országos jellemzıknek. (Rendre 163 fı, 142 fı és 146 fı.)
19. ábra: 1000 állandó lakosra jutó települési könyvtárba beiratkozott olvasók száma
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Forrás: KSH
A könyvtárhasználat- és látogatottsághoz képest teljesen eltérı tendenciák mutatkoznak a múzeumi kiállítások és
látogatóik számát tekintve. Ha az 1000 állandó lakosra jutó múzeumi kiállítások számát vizsgáljuk, a megfigyelt
öt éves idıszakban elıször csökkenés (2002 és 2004 között) majd növekedés mutatkozik. Ennek köszönhetı,
hogy az index értéke 0,21 volt 2006-ban, ami szinte megfelel a 2002-es kiinduló értéknek. Megyei, regionális és
országos összehasonlításban, az ott tapasztalt többnyire egyenletes növekedések következtében, a 0,21-es érték
alacsonynak számít, mivel a 0,29-es (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 0,24-es (Észak-Alföld) és 0,34-es országos
adat is meghaladja azt.
Ennél még figyelemre méltóbb folyamat látható, ha nem a múzeumi kiállítások számát, hanem az azokon részt
vevık létszámadatait vizsgáljuk. Az öt éves idıszak során inkább a csökkenés volt a jellemzı, hiszen a 2002-es
0,13-as érték 0,11-re változott 2006-ban. (Kiugró adatot képvisel a 2005-ös 0,15.) Az index alacsony értéke
akkor mutatkozik meg igazán, ha az országos adatot is vizsgáljuk, ami 1,13 vagyis tízszerese a törökszentmiklósi
értéknek 2006-ban. (A regionális és megyei adat „csak” kétszerese a városi értéknek. Hasonló elmaradás
tapasztalható, ha az 1 állandó lakosra jutó kulturális rendezvényeken részt vevık számát vizsgáljuk, mivel az
1,16-os törökszentmiklósi index elmarad a megyei, regionális és országos értéktıl – rendre 2,6; 2,2; 2,22.) A
bemutatott adatokat a következı ábra szemlélteti.
Törökszentmiklós város mővelıdési adatait elemezve szintén kitőnik, hogy rendkívül alacsony az 1000 állandó
lakosra jutó rendszeres mővelıdési foglalkozások száma. Az adatok hiányossága miatt sajnos idısoros
tendenciák elemzésére nem nyílt lehetıség, de a különbség szembetőnı, ha a városi értékeket kistérségi, megyei,
regionális vagy éppen országos értékekkel hasonlítjuk össze 2006-ban, amit az alábbi grafikon szemléltet.
20. ábra: 1 állandó lakosra jutó múzeumi kiállításokon részt vevık száma
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Forrás: KSH
21. ábra: 1000 állandó lakosra jutó rendszeres mővelıdési foglalkozások száma
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Forrás: KSH
KÖVETKEZTETÉSEK:
A törökszentmiklósi oktatási adatokat vizsgálva kedvezı trendeknek lehetünk szemtanúi, hiszen a sikeres
érettségi és szakmai vizsgát tett tanulók száma dinamikusan növekszik. (Bár a szakmai vizsgával rendelkezık
elhelyezkedési esélyei nem nevezhetık jónak a helyi munkaerı-piacon.) Ezzel szemben a középiskolai
felnıttoktatásban részt vevık száma csökken, így az ezer állandó lakosra jutó érték egyre inkább elszakad az
országos adatoktól.
A mőveltségi adatokat tekintve kiemelkedı növekedés figyelhetı meg a települési könyvtárba beiratkozott
olvasók számában, így az 1000 állandó lakosra jutó beiratkozott olvasók száma messze túlszárnyalja a kistérségi,
megyei, regionális és országos értékeket. A további mővelıdési adatok ellenben inkább kedvezıtlennek
nevezhetık, mivel a múzeumi kiállítások száma, az azokon részt vevık száma és a rendszeres mővelıdési
foglalkozások illetve résztvevıik száma egyaránt elmarad az átlagos országos értékektıl.
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Munkanélküliség, foglalkoztatás
Törökszentmiklóson a nyilvántartott álláskeresık számát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált öt éves
idıszakban a munkanélküliek száma az elsı három évben emelkedett, (a 2002-es 847 fırıl 1036 fıre 2004-ben)
majd 2005-tıl csökkent, 2005-ben 995-re majd 846-ra 2006-ban. Ugyanezt a tendenciát írja le a hivatalos KSH
által publikált munkanélküliségi ráta adat is: a 2002-es 5,8% 6,2%-ra emelkedett 2003-ban, majd 7,1%-ra 2004ben. Ezt csökkenés követte 2005-ben 6,8%-ra. Mivel a KSH honlapján 2006-ra vonatkozó hivatalosan publikált
munkanélküliségi ráta még nem elérhetı, TEIR Interaktív Elemzı Rendszer KSH Területi statisztikai adatok
rendszere modul segítségével végzett elemzés szerint a munkanélküliségi ráta 5,9% volt 2006-ban. A tanulmány
készítésének idıpontjában, a legfrissebb elérhetı adat szerint (Állami Foglalkoztatási Szolgálat – Településsoros
munkanélküliségi adatok) a munkanélküliségi ráta 7,94% volt 2007. decemberében. (Ez a magas arány részben
az eltérı számítási módszernek köszönhetı.) A munkanélküliek számának alakulását az alábbi ábra foglalja
össze.
22. ábra: Munkanélküliek száma Törökszentmiklóson (2002-2006)
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Forrás: KSH
Kistérségi, megyei, regionális és országos adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a tendenciákat tekintve a
munkanélküliségi ráta Törökszentmiklóshoz hasonlóan alakult a Törökszentmiklósi kistérségben és JászNagykun-Szolnok megyében, bár az egyes évek munkanélküliségi ráta adatai minden évben magasabbak voltak
a városi értéknél. Ellentétes folyamatok voltak tapasztalhatók Észak-Alföldön és Magyarországon, hiszen ott a
munkanélküliségi ráta növekedett 2004-tıl. Így fordulhat elı, hogy a vizsgált területegységek közül látszólag
Törökszentmiklóson a legkedvezıbbek az értékek 2006-ban, hiszen az 5,85%-ot mindenhol meghaladta a
munkanélküliség. (Törökszentmiklósi kistérség 6,89%; Jász-Nagykun-Szolnok megye 7,43%; Észak-Alföld
9,7%; Magyarország 6,2% - a TEIR Interaktív Elemzı Rendszer KSH Területi statisztikai adatok rendszere
modul segítségével végzett elemzés szerint) Az önkormányzati munkatársak és a helyi illetékesek tájékoztatása
szerint ez a kedvezı tendencia azonban nagyrészt annak köszönhetı, hogy sok munkanélküli kikerül a
nyilvántartásból, ami pozitívan befolyásolja a munkanélküliségi értékeket.
A tartós munkanélküliek arányát tekintve emelkedés figyelhetı meg, hiszen a 2002-es 40,6% 45,4%-ra nıtt
2006-ban. A statisztikai adatok tanúsága szerint összehasonlításban ez ismét kedvezı érték volt 2006-ban, hiszen
a megyei, regionális és országos adatok meghaladták ezt az értéket. (Rendre 48,4%; 53,4%; 50%)
Megjegyzendı, hogy éppen a tartós munkanélküliekre jellemzı, hogy kikerülnek a nyilvántartásból, ezért ismét
megkérdıjelezhetı, hogy a statisztikák mennyire fedik a valóságot a munkanélküliség tekintetében.
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23. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása a vizsgált területegységekben
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Forrás: KSH és részben TEIR, Interaktív elemzı rendszer, KSH-TSTAR
A bemutatott statisztikákkal ellentétes, inkább kedvezıtlen helyzetrıl tanúskodik a KSH Integrált
Városfejlesztési Stratégia elıkészítését segítı adatszolgáltatása. A kapott adatok szerint a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül (15-59 év) 48%-os volt. Kedvezıtlenül
alakult a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 47,7%-os értékkel, és a foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya is magas volt, 46,6%-os értékkel.
A törökszentmiklósi munkanélküliségi folyamatok egyik érdekes jellemzıje, hogy a munkanélkülieken belül az
elmúlt két évben a nık aránya felülreprezentált volt a férfiakhoz képest, ami éppen ellentétes a kistérségi,
megyei, regionális és országos jellemzıkkel. Bár az arány eltolódása sokat mérséklıdött 2005-rıl 2006-ra, 2006ban a munkanélküli nık száma még mindig magasabb volt (50,2%) mint az országos adat. (47,9%) A
végzettséget tekintve kiemelendı, hogy a nyilvántartott álláskeresıkön belül az általános iskolai végzettséggel
rendelkezık aránya alacsonyabb volt, mint a kistérségben, megyében, régióban vagy országban, (27,2% vs.
36,9%, 37,8%, 40,1%, 35,8% 2006-ban) míg a szakmunkásképzı végzettséggel rendelkezık esetében ez éppen
ellentétes. (A városban 33,6% 2006-ban szemben a 29,7%-os országos adattal.) Szintén érzékelhetı, bár nem
szignifikáns tendencia, hogy a városban az egyetemi végzettséggel rendelkezık elhelyezkedési esélyei jobbak
mint az országos átlag.
KÖVETKEZTETÉSEK:
A statisztikai adatok tanúsága szerint Törökszentmiklóson mind a munkanélküliek, mind a tartósan
munkanélküliek száma kedvezıen alakul, (csökken) ám feltételezhetı, hogy mindezt sokkal inkább a tartósan
munkanélküliek nyilvántartási rendszerbıl történı „kikerülése” okozza. A munkanélküliségi folyamatokra
jellemzı tendencia, hogy a nık aránya az elmúlt két évben felülreprezentált volt a férfiakhoz képest a
munkanélkülieken belül, és érdekes módon az általános iskolai végzettséggel rendelkezık elhelyezkedési esélyei
jobbak, míg a szakmunkásképzı végzettséggel rendelkezık esélyei rosszabbak voltak az országos átlagnál.
Egészségi állapot
Törökszentmiklós város lakosságának egészségi állapot feltárása érdekében a halálozási és születési adatok, a
100 fı 60-x korú népességre jutó halálozások száma, a háziorvosok és házi gyermekorvosok számának
alakulása, valamint a háziorvosi és házi gyermekorvosi esetek száma került megvizsgálásra.
A halálozások száma a vizsgált tíz éves idıszakban körülbelül 300 fı körül alakult, inkább a csökkenı tendencia
jellemzi, (1997-es 311 fırıl 291 fıre 2006-ban, 361-es kiugró értékkel 1999-ben) 2004-tıl a mutató mindvégig
300 fı alatt maradt. Az összehasonlító adatokat elemezve a 100 állandó lakosra jutó halálozások száma néhány
tizeddel vagy századdal elmaradt a megyei, regionális és országos adattól. 2006-ban Törökszentmiklóson 100
állandó lakosra 1,27 haláleset jutott, ugyanez az érték a kistérségben 1,31, a megyében 1,41, a régióban 1,28,
országosan pedig 1,3 volt.
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24. ábra: Halálozások számának alakulása (1997-2006)
400
361

Halálozások száma

337

350

319

311

310

304

308

300

284

294

291

2005

2006

250
200
150
100
50
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Forrás: KSH
A 100 fı 60-x korú népességre jutó halálozások száma hasonló tendenciát mutat, mint a halálozási számok
alakulása. 2002-ig mindvégig 6 fı felett volt, de egyúttal elmaradt a kistérségi, megyei, regionális és országos
értéktıl. 2004-re az adat értéke 5,7 fı csökkent, majd némi emelkedés után 5,85 fı volt 2006-ban. Ehhez képest
a kistérségi, megyei, regionális és országos adat is magasabban alakult. (Rendre 6,31; 6,38; 6,52; 6,14)
A születések számát tekintve nem mutatható ki egyértelmő növekvı vagy csökkenı tendencia. A számadat a
vizsgált tíz éves idıszakban mindvégig 200 fı körül alakult, kiugróan magas 241-es értékkel 2001-ben és
alacsony, 191-es értékekkel 2003-ban és 2004-ben. Így a születések száma egyik évben sem tudta kompenzálni a
halálozások számát, ami a negatív vándorlási egyenleggel az állandó lakosság csökkenéséhez vezetett.
Az egészségügyi helyzet leírására szolgáló további mutatók szerint Törökszentmiklós helyzete kedvezı: a
vizsgált öt éves idıszakban 11 háziorvos és 4 házi gyermekorvos tevékenykedett a városban, így az 1000 állandó
lakosra jutó orvosok száma 0,65, ami magasabb az összes vizsgált területi dimenzió értékénél. (Kistérségben 0,6;
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 0,61; az Észak-Alföldi régióban 0,6; Magyarországon pedig 0,645.)
25. ábra: Születések számának alakulása (1997-2006)
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Forrás: KSH
A népesség kedvezı egészségügyi helyzetérıl tanúskodik a felületes szemlélı számára az 1 állandó lakosra jutó
háziorvosi és házi gyermekorvosi esetek száma mutató is. Bár a vizsgált idıszakban az értékek folyamatosan és
egyenletesen növekedtek, (a 2002-es évi 6,01-es értékrıl 6,89-re 2006-ban) az utolsó év adata még mindig
elmaradt a többi területegység 7-et meghaladó adatától. (A régióban pl. 7,42; országosan 7,12.)
Ha társadalmi szempontokat is figyelembe veszünk az már nem is olyan jó mutató, mivel a munkavállalás korú
népesség, ha dolgozik, nem megy orvoshoz, mivel az állását félti, míg a gyerekeket is csak akkor viszik el, ha
komolyabb baja van, mivel a gyerekek utáni táppénzt is kerülik a térségben lakók. Ebbıl adódik, hogy bár ezen
adatokból az következne, hogy egészségesebb a népesség itt mint máshol. Ez sajnos közel sem igaz. Az, aki
dolgozik, csak akkor fordul orvoshoz, ha már nagyon beteg, illetve ezt a sorsot szánja gyermekének is. Ezt
támasztja alá, hogy kiemelkedıen magas a halálozási okok között a szív érrendszeri, az onkológiai, légzıszervi
elváltozások, stb. miatti halálesetek száma.
KÖVETKEZTETÉSEK:
Törökszentmiklós halálozási és születési adatai nem mutatnak releváns tendenciát, a halálozások száma némileg
csökken, de ezt a szinte stagnáló születések nem tudják kompenzálni, ami hozzájárul a népesség fogyásához. A
100 fı állandó lakosra és a 100 fı 60-x korosztályú lakosra jutó halálozási számok kedvezıbbek, mint a
kistérségi, megyei, regionális vagy éppen országos adatok, amirıl az átlagnál némileg „egészségesebb”
népességre lehet következtetni. Ezt támasztja alá az orvos-látogatási adat is, ami szintén elmarad az
összehasonlító területi adatoktól. Az 1000 állandó lakosra jutó orvosok száma a területi összehasonlítások
alapján megfelelınek mondható. Ezek a tisztán statisztikai számok.
Ha látjuk a számok mögött az embert, látjuk, hogy nem megy el, vagy éppen elmegy más településeken
szakellátást igénybe venni. Ez a két csoport mind feltételezhetıen megjelenne a helyi szakellátásban. Az egyik
azért, mivel nem tud, vagy nem akar más települések szakellátására elmenni. Ezek idıhiány, egyéb ok miatt nem
vállalják az utazással egész napos tortúrát egy-egy kivizsgálásért, kezelésért. A másik csoport a megfelelı
színvonalú alapellátás után más településen, kórházban keresi a szakellátási szolgáltatásokat. Ehhez hozzá járul a
kórházak saját lobbija is, illetve a háziorvosok valamelyik intézményhez való kötödése. A fejlesztés
eredményeként a belsı információs rendszer segítségével a közvetlen helyi ellátásra lehet irányítani a betegeket.
Jövedelmi helyzet
A jövedelmi helyzet leírása érdekében a rendszeres szociális segélyben részesülık száma, (1997-tıl 2006-ig) a
lakásfenntartási támogatásban részesültek száma, (az adatok elérhetısége következtében csak 2003-tól) és a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (csak 2006-os adat) részesülık száma került megvizsgálásra. Az
általános gazdasági helyzet és életszínvonal bemutatására bevezetésre került még egy mutató, nevezetesen az
összes belföldi jövedelem egy (állandó) lakosra esı része.

Integrált Városfejlesztési Stratégia

42

A rendszeres szociális segélyben részesülık számát az elmúlt tíz évben az alábbi grafikon mutatja. Amint az
ábrán látható, a szociális segélyben részesülık száma 1997-tıl 1999-ig növekedett, (88 fırıl 193 fıre) majd
2003-ig csökkent. Ezt az idıszakot dinamikus növekedés követte 2006-ig, amikor a 2003-as 94 fırıl 311-re
emelkedett a rendszeres szociális segélyben részesülık száma. Mindez megfelel a kistérségi, megyei, regionális
és országos tendenciáknak, azzal a különbséggel, hogy ezeket a területi egységeket nem jellemezte visszaesés a
vizsgált idıszakban, hanem a növekedés folyamatos és egyenletes volt. A többi területegységen tapasztalt
folyamatos és egyenletes növekedésnek köszönhetıen 2006-ban az ezer fıre vetített rendszeres szociális
segélyben részesülık száma Törökszentmiklóson kedvezıbb volt. A 13,5-ös adatot meghaladta a kistérségi, a
megyei a regionális sıt még az országos érték is. (23,7; 22,3; 30,1; 15,7)
26. ábra: A rendszeres szociális segélyben részesülık száma 1997 és 2006 között
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Forrás: KSH
A rendszeres szociális segélyben részesülıkhöz képest a lakásfenntartási támogatásban részesülık száma már a
városban is visszaesés nélkül, egyenletesen és dinamikusan növekedett. (802 fırıl 1404 fıre 2003 és 2006
között) Az 1000 állandó lakosra jutó lakásfenntartási támogatásban részesültek száma 2006-ban 61 fı volt, ami
duplája az országos adatnak (34,3) és a regionális érték körül alakul. (67)
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülık számáról sajnos csak 2006-os adat áll rendelkezésre.
Ezek szerint a városban a segélyezettek száma 147 fı volt, 1000 állandó lakosra 6,38 segélyezett jut, ami
magasabb mint az országos adat. (4,1 fı)
Az életszínvonal bemutatására, az általános jövedelmi helyzet érzékeltetésére megvizsgálásra került az összes
belföldi jövedelem 1 állandó lakosra esı része. Az általános gazdasági fejlıdésnek és az inflációnak
köszönhetıen ez a mutató folyamatosan növekszik, de országos összehasonlításban azt láthatjuk, hogy a városi
átlag folyamatosan szakad le az országos átlagtól. Vagyis egy törökszentmiklósi (átlag) állandó lakosra esı
belföldi jövedelem az évek múlásával egyre kisebb százalékát tette ki az átlagos egy állandó lakosra jutó belföldi
jövedelemnek. Ezt a százalékos összefüggést mutatja a következı ábra.
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27. ábra: a törökszentmiklósi egy állandó lakosra esı belföldi jövedelem az országos adat százalékában
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Forrás: KSH
KÖVETKEZTETÉSEK:
Törökszentmiklósról megállapítható, hogy az egy állandó lakosra esı belföldi jövedelem százalékban kifejezve
egyre inkább elmarad az országos átlagtól, amibıl a jövedelmi szint és életszínvonal esésére lehet következtetni.
Ezt a lakásfenntartási és rendszeres gyermekvédelmi segély adatok igazolják, mivel az 1000 lakosra jutó
segélyezettek száma ezeknél a mutatóknál is meghaladta az országos értéket. Nem ezt a képet mutatja viszont a
rendszeres szociális segélyben részesülık száma, mivel területi összehasonlításban a városi adatok kedvezınek
nevezhetık. Kérdés, hogy ez mennyiben felel meg a valóságnak és mennyiben tulajdonítható segélyezésmódszertani, számbavételi okoknak.
2.2.3.
Környezet
Természeti és épített környezet
A város településképe szervesen simul az alföldi tájba. A város felé közelítve messzirıl kitőnik a katolikus
templom két tornya, a dombra épített kápolna, a református templom tornya, a régi és az új víztorony, valamint
néhány ipari építmény magas elemei.
Törökszentmiklós karaktere alföldi mezıváros, ahol a mezıgazdasági foglalkozású lakosság a kor polgárvilágát,
szellemét tükrözı urbánus építészeti eredményt hozott létre, kiegészítve közigazgatási, ellátási intézmények által
alkotott arculatot, és a létezı falusias jelleget. A XVII. századtól a település fejlıdését meghatározta a korszerő
gondolkodású világi és egyházi nagybirtokosság, iparos polgárság. Ezt tükrözik a település épületein található
szecessziós jegyek.
A település központjában a Fı út mentén és a központi vásártéren (illetve ezek környezetében) kialakult a város
reprezentatív központja: az igazgatási, az oktatási, közösségi és a gazdasági funkciók megjelenésével.
Jellegzetes karakterként jelenik meg a dombra épült katolikus templom és környezete. A kialakult térszerkezetek
megırizték a betelepítés nyomán kialakult szabályos alakjukat. A település belsıbb részein zártabb beépítés
alakult ki, melybıl hangsúlyosan kiemelkednek a tekintélyesebb épületek.
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A központi vásártéren kialakított reprezentációs dísztér a létrehozott emlékmővekkel megjelölte a város
központját. Sajnálatos, hogy a történelmileg kialakult zárt térfalak egy része elveszett, vagy nem illeszkedı
mérettel átépült. Megjelent a tömbös, szabadonálló mód.
A település központján kívül hagyományos falusias beépítettséggel találkozunk.
A település keleti és dél-keleti oldalán (az azonosított szegregált területeken) a telkek elaprózódása jellemzı. A
keleti, déli és nyugati oldalon lévı ipari területeknél nagy úszó telkeken vegyes építéső módú ipari beépítések
találhatók. A vasútállomás környezetében kialakult ipari terület és intézményi terület vegyesen összeolvadt
terület-felhasználást mutat.
Örökségvédelem
Törökszentmiklós térsége
A térség régészeti leletek tanúsága szerint ısidık óta lakott hely. A Kr.e. VI-V. évezredben már termelıgazdálkodó népesség lakott a környéken. Szajol határában bukkantak a régészek a Körös-kultúrának nevezett
népesség nyomaira (cölöpös szerkezető házak, háztartási eszközök, termékenység istennı agyagszobra,
edénytöredékek, stb.)
A környéken elıkerült még római kori pénz, szarmata hombáredény.
A szkíta kor egyik legjelentısebb lelıhelyének számít a Surjányban feltárt temetı (82 sír), a Fegyverneken talált
e krból származó eszközök, vagy a Kengyelen található gepida település.
A legkorábbi magyar leletek Kétpó környékén kerültek elı: egy törzsfıi sírban talált arany övveret és egy
palmettadíszes ezüst csésze. Feltételezések szerint Óballán volt Géza fejedelem egyik szállása.
(Törökszentmiklós és térsége, 2001)
A terület jellegzetes régészeti öröksége a kunhalmok, melyek régészeti és természetvédelmi védettséget egyaránt
élveznek.
Törökszentmiklós
A város környéki ásatások leletei bizonyítják, hogy a térség már a neolit korban lakott volt.
A város közigazgatási területén már a bronzkorból maradtak régészeti leletek az utókor számára. A nyilvántartott
régészeti lelıhelyek mellett kiemelkedı jelentıségő az egyedi régészeti védettséget élvez a bronzkori telepnyom,
a Tere-halom. Surjány területén pattintott követ, obiszidiánt, kaparót, pengét, vaskori cserépmaradványokat,
edénytöredékeket, ékszereket, használati tárgyakat találtak a régészek. Ugyanitt Árpád-kori leletek is
elıkerültek.
A város elsı írásos említése 1399-ben történt, Zentmyclos néven, azonban bizonyítottan már az Árpád-korban
lakták a környéket: edénytöredékek, hajkarikák, ásó-papucs és fenékırlı is elıkerült az ásatások során. A
környékrıl Szakállast Balát már jóval korábban említik az írásos emlékek.
A tatár, késıbb a török pusztítás is jelentısen befolyásolta a környék életét, ezt tetézték a különbözı hadjáratok
pusztításai, valamint a pestisjárvány a XVII. század végén.
Az újratelepítés ezután kezdıdhetett és a XVIII. század elsı harmadában zárult le.
A középkori vár(ak) a mai Ipoly Arnold tér helyén álltak, többször elpusztultak az évszázadok és a harcok során.
A török kiőzése után birtokjogot szerzett Almássy család 1850-90 között építette fel kastélyát, amely ma
Szenttamáson található, országos védettség alatt áll.

Mint azt korábban láttuk, a város és környéke már az ısidıkben is lakott hely volt, bizonyítják ezt a neolit kori
(újkıkori) régészeti leletek, de réz- bronz- vaskori, szkíta, szarmata és kelta tárgyakat is találtak a régészek.
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6. táblázat: Védett régészeti lelıhelyek:
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Azonosított lelıhely száma
Azonosítatlan lelıhely száma

Forrás: Törökszentmiklós Településrendezési Terve – Alátámasztó munkarészek

Halom/ism
.
Halom/ism
.
Temetı
ált./gepiád
a kult.
Kemence/
gepia-da
kult. Telep
ált./gapiad
a kult.
Felszíni
telepnyom/
újkı-kor,
Raktárlelet
/késı
középkor,
Vár
palánkvár/t
örök kor,
Épület/újk
or
Telep
ált./Árpádkor kelta,
gávai kult.,
szarmáta,
gepida,
alföldi
vonaldísze
s kerámia
Telep
ált./szkíta,
avar;
Felszíni
telepnyom/
szar-mata

Integrált Városfejlesztési Stratégia

47

Mőemlékek
Védett épületek
A területen megtalálható védett és közeljövıben védelem alá vonandó épületek illetve értékek Törökszentmiklós
Településrendezési terve alapján a következık:
Országosan védett objektumok:
Megnevezés
Református templom
Almásy-kastély

Cím
Kossuth út 112.
Szenttamás

Hrsz
3980
9139

Helyi védelem objektumai
Helyi területi védelem objektumai:
Megnevezés
Kossuth park
Református templom kertje
OTP melletti ostor fákból álló fasor

Hrsz
3582/1
3576
4034/2

Javasolt helyi területi védelem objektumai (Településrendezési Terv alapján):
Református templom építészeti környezetének területe
Megnevezés
Hrsz
Református templom
3576
Református Általános Iskola
3574
Református Lelkészi Hivatal
3577
Szentlélek kápolna építészeti környezetének területe
Megnevezés
Hrsz
Kápolna
195
Kert
196
Út
192
Öregek otthona
193
Iskola
194
Katolikus templom építészeti környezetének területe
Megnevezés
Hrsz
Katolikus templom
27
Katolikus plébánia
21
Általános Iskola
24
Általános Iskola
28
Lakóépület
40
Helyi egyedi épületek védelme:
Megnevezés
Katolikus templom
Katolikus parókia
Egykori zárda eredeti
épületrésze (ma általános iskola)
Egykori Városháza (ma
Mővelıdési központ)

Cím
Ipolyi Arnold tér
Ipolyi Arnold tér
Ipolyi Arnold tér

Hrsz
27
21
24

Kossuth Lajos út
135.

1
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Egykori Tőzoltó szertár épülete

Kossuth Lajos út
135.
Egykori Bíróság (ma kollégium) Kossuth Lajos út
133.

1
1059

Javasolt egyedi épületek védelme:
Megnevezés
Régi állomásépület (Indóház)
Szentlélek kápolna

Hrsz
6153/2
195

Védett épületrészek:
Megnevezés
Galambos villa (ma lakóépület)
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Vásárcsarnok
Galambos malom
Volt Zeneiskola épülete
Egykori Víztorony
Szentháromság templomot
keresztezı fal

Cím
Alatkai út 3.
Kossuth Lajos út 87.
Kossuth Lajos út 95
Kossuth Lajos út 98.
Batthyány út 121.
Batthyány út 137.
Kutas Bálint út 15.
Kossuth Lajos út
118.
Alatkai út 3.
Kossuth tér
Kossuth Lajos út
118.
Vásárhelyi Pál út

Hrsz
54/1
1942/2
1945
3238
4016
3997
3569
3581/1
54/2
3611/1
3581/1
27

Védett népi emlékek, mőalkotások:
Megnevezés
Barokk Szőz Mária szobor
Szentháromság szobor
Kossuth szobor
I. Világháborús Emlékmő

Cím
Ipolyi tér
Ipolyi tér
Kossuth tér
Kossuth tér

Lakásállomány
A lakások számát 1997 és 2006 között vizsgáltuk. 1997-ben 9219 lakást tartottak nyilván a statisztikák, és ez a
következı két évben minimálisan változott (összességében eggyel nıtt). Sajnos 2000. évben nem áll
rendelkezésre statisztikai adat, de 2001-ben már csak alig 9 ezer lakást tartottak nyilván (ami az 1997-es adathoz
képest 2,6%-os csökkenés). Ez bizonyult mélypontnak, 2002-tıl a lakások száma elérte a 8990-et, 2006-ban
pedig 8987 volt.

Lakások
száma (db)

1997

7. táblázat: A lakásállomány alakulása (1997-2006)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005

2006

9 219

9 224

8 990

8 987

9 220

n.a.

8 976

8 988

Forrás: KSH, Törökszentmiklós Város Önkormányzata

8 986

8 989
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2002-ben a lakások 91,6%-a csatlakozott a vízhálózatra. Négy évvel késıbb már a lakások mintegy 93%-a
rendelkezett vízbekötéssel (8354 db).
A szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások száma 2002-ben 3587 volt (40%), míg 2006-ban a lakások több
mint fele (4750 db, 53%) rendelkezett szennyvíz bekötéssel.
A vizsgált idıszak végére jelentısen nıtt a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza: míg 2002 és 2006
között 39,4 km volt, 2007-re 93,103 km-re nıtt. Az ivóvízvezeték-hálózat hossza kis mértékben nıtt. legnagyobb
arányú növekedés 2002-ben 116,9 km volt, 2006-ban 118,6 km. 2007-ben az ivóvízhálózatra csatlakozott
lakások aránya 98,8% volt.
A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások és a közcsatornára kötött lakások aránya közötti különbséget jelzı
közmőolló alakulását mutatja az alábbi ábra. 2007-re, a nagy mértékő szennyvízcsatorna-hálózat bıvítés
eredményeként a közmőolló 2,8% volt.
28. ábra: A közmőolló alakulása 2002 és 2006 között
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Forrás: KSH, Törökszentmiklós Város Önkormányzata
KÖVETKEZTETÉS:
A 2007-es szennyvízprojekt eredményeként szinte a városban található lakások szinte mindegyike rendelkezik
vezetékes ivóvízzel és csatlakoztak a szennyvízhálózatra is.

2.2.4.

Közszolgáltatások

Oktatás-nevelés
Óvodák:
A városban a Hunyadi utca 14. sz. alatt található a Városi Óvodai Intézmény, amelynek nyolc tagóvodája van.
Az óvodákra vonatkozó adatokat az alábbi táblázatban összesítettük (2002-2006).
8. táblázat: Óvodák adatai Törökszentmiklóson
Megnevezés
2002
2003
2004
Óvodások száma (fı)
821
824
803
Óvodai férıhelyek száma (gyógypedagógiai
749
749
749
neveléssel együtt)
Óvodák kapacitáskihasználtsága

109,61%

110,01%

107,21%

2005
810

2006
790

764

764

106,02%

103,40%

Forrás: KSH
Az óvodások száma évrıl évre csökken a statisztikák szerint. Míg 2002-ben 821 gyermek járt óvodába, addig
2006-ban 31-el kevesebb, csupán 790 gyermek, ami 3,8%-os csökkenés. A gyermekek számának csökkenésével
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azonban nıtt a férıhelyek száma. 2002-ben 749 férıhelyet tartottak nyilván, 2006-ban már 764-et, ami 2%-os
növekedés. A kapacitások kihasználtsága minden évben meghaladta a 100%-ot.
Általános iskolák:
A városban 5 általános iskola található. Ezek közül négy intézmény önkormányzati fenntartású (Petıfi Sándor
Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Általános és Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola, Kölcsey Ferenc
Általános Iskola, Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény), és egy intézmény a református egyház
fenntartásában mőködik (Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium).
2002-ben 2400 gyerek tanult valamelyik alapfokú oktatási intézményben. A tanulók létszáma az évek során
fokozatosan csökkent, 2006-ban 2160 gyermek járt általános iskolába, ez 11%-os csökkenés.
Középiskolák:
A városban három középfokú oktatási intézmény található: a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium a
Székács Elemér Szakközépiskola és Szakiskola valamint a Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola és
Kollégium. A tanulók számának alakulását az alábbi táblázat mutatja:
9. táblázat: A középiskolai tanulók létszáma (2002-2006)
Megnevezés
2002
2003
2004
2005
2006
Gimnáziumi tanulók száma a nappali oktatásban
414
428
411
466
490
Szakközépiskolai tanulók száma a nappali
595
737
780
810
747
oktatásban
Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
Középiskolai tanulók
oktatásban)
Forrás: KSH

száma

(a

nappali

423

375

402

423

407

1.009

1.165

1.191

1.276

1.237

A középiskola tanulók esetében egyértelmő növekedés tapasztalható. 2002-ben alig haladta meg a tanulói
létszám az 1000 fıt, 2006-ban már 1237 diák koptatta az iskolapadot. A középiskolások közül csökkenés csak a
szakiskolai tanulók számában volt a vizsgált idıszakban, számuk 4 év alatt 3,7%-kal csökkent. 2002-ben szinte
ugyan annyi diák járt gimnáziumba, mint szakiskolába, 2006-ra viszont a gimnazisták száma 18,4%-kal 490 fıre
nıtt. A legnagyobb arányú növekedés azonban a szakközépiskolások számában következett be. 2002-ben a
tanulók száma nem érte el a 600-at, 2005-ben már 810 diák járt középiskolába, számuk 2006-ra 747-re csökkent.
29. ábra: A középiskolai tanulók megoszlása (2002-2006)
100%

90%

80%

70%

60%
Szakiskolai tanulók
50%

Szakközépiskolai tanulók
Gimnáziumi tanulók

40%

30%

20%

10%

0%
2002

Forrás: KSH
Kollégiumi elhelyezés:

2003

2004

2005

2006
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A városban 4 kollégium mőködik. 2002 és 2006 között növekedett a kollégiumi elhelyezést igénylı diákok
száma. 2002-ben összesen 214 fı kapott kollégiumi elhelyezést, számuk 2006-ra 40 fıvel (19%-kal) bıvült. A
kollégiumi férıhelyeket legkisebb mértékben az általános iskolások veszik igénybe (átlagosan 8,4%), a
szakiskolások foglalják el a férıhelyek 16,4%-át, míg a kollégisták közül minden 3. kollégista (75,2%).
10. táblázat: a kollégiumi elhelyezésben részesülık száma Törökszentmiklóson
Megnevezés
2002
2003
2004
Kollégiumban lakó általános iskolai tanulók
19
16
19
száma (fı)
Kollégiumban
lakó
gimnazista
és
155
176
182
szakközépiskolai tanulók száma (fı)
Kollégiumban lakó szakiskolai és speciális
40
32
34
szakiskolai tanulók száma (fı)
Kollégiumban lakó diákok száma (fı)
214
224
235
Forrás: KSH

2005

2006

20

26

193

189

49

39

262

254

2006-ban az általános iskolások mindössze 1,2%-a volt kollégista, a szakiskolások/speciális szakiskolások 9,5%a lakott kollégiumban. A szakközépiskolai és gimnazista diákok 15,3%-a töltötte fel a maradék kollégiumi
férıhelyet.
Szociális ellátás fıbb formáiban részesülık (rendszeres szociális segély és lakásfenntartás támogatás)
A 2002 és 2006 között vizsgált idıszakban Törökszentmiklóson nagy mértékben nıtt a szociális ellátásban
részsülık száma. Míg 2002-ben az állandó lakosság alig 4%-a részesült szociális segélyben, addig 2006-ban már
a lakosság 7 és fél %-a kapott valamilyen szociális támogatást (1715 fı).
Bölcsıde
A város bölcsıdének helyzetét mutatja az alábbi táblázat.
11. táblázat: A bölcsıde létszámadatai Törökszentmiklóson
Megnevezés
2002
Bölcsıdébe beiratkozott gyermekek száma
59
Bölcsıdei férıhelyek száma
40
Bölcsıdei kapacitások kihasználtsága
148%
Forrás: KSH

2003
57
40
143%

2004
55
40
138%

2005
58
40
145%

2006
60
40
150%

A bölcsıdébe beiratkozott gyermekek számában számottevı változás nem mutatkozott 2002 és 2006 között, a
legkevesebb bölcsıdés 2004-ben volt a városban (55). Nem változott a férıhelyek száma sem, a bölcsıdében 40
férıhely található. Az adatokból kitőnik, hogy a törökszentmiklósi bölcsıdék kapacitásukon felül mőködnek,
másfélszer annyi gyermeket kénytelenek fogadni, mint a tényleges kapacitás.

Idıskorúak ellátása:
Az idıskorúak nappali ellátása a városban megoldott. A nappali ellátó intézmény(ek) férıhelyeinek száma 2002
és 2006 között 37,5%-kal nıtt, és 2006-ban elérte a 110-et. Az ellátottak száma eleinte meghaladta a férıhelyek
számát, 2002-ben a 80 férıhelyre 92 ellátott jutott, 2006-ban 110 ellátott töltötte be az ugyanennyi férıhelyet. Az
idısek nappali intézménye(i)ben ellátottak száma 2002-tıl 2006-ig összesen mintegy 20%-kal nıtt.
A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonokban gondozottak száma 2002-ben volt a
legmagasabb (216 fı), majd 2003-tól kezdve viszonylag stagnál, 2006-ban 197 fıt gondoztak. Az intézmények
kihasználtsága minden évben elérte, vagy meghaladta a 100%-ot, 2005-ben a férıhelyek száma elmaradt a
gondozottak számától.
12. táblázat: A tartós és átmeneti otthonok adatai (2002-2006)
Megnevezés
2002
2003

2004

2005

2006

Integrált Városfejlesztési Stratégia
A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
216
nyújtó otthonokban a gondozottak száma
A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
215
nyújtó otthonok férıhelyeinek száma
A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
100,47%
nyújtó otthonok kihasználtsága
Forrás: KSH

52
198

196

196

197

170

196

196

196

116,47%

100,00%

100,00%

100,51%

Közigazgatás
Törökszentmiklós város egyben a Törökszentmiklósi Kistérség központja.
Az alábbiakban a kistérség tagjai kerültek feltüntetésre.
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
13. táblázat: A kistérségi társulás tagjai, tisztségviselıi
Önkormányzat
Cím
Törökszentmiklós
Város 5200
Törökszentmiklós,
Önkormányzata
Kossuth Lajos u. 135/a
Fegyvernek
Nagyközség 5231
Fegyvernek,
Önkormányzata
Felszabadulás út 171.
Kengyel Község Önkormányzata
5038 Kengyel, Szabadság út
10.
Tiszatenyı Község Önkormányzata
5082 Tiszatenyı, Alkotmány
út 26.
Tiszapüspöki Község Önkormányzata
5211 Tiszapüspöki, Fı út 65.
Tiszabı Község Önkormányzata
Kuncsorba Község Önkormányzata
Örményes Község Önkormányzata

Tisztségviselı
Dr. Juhász Enikı polgármester
Dr. Varga Imre körjegyzı
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzı
Czédly Gyula polgármester
Szabó István jegyzı
Kazinczi István polgármester
Hegedős László jegyzı
Polgár István polgármester
Kocsisné Dr. Kóródi Erika jegyzı
5232 Tiszabı, Fı út 47.
Farkas Barnabás polgármester
Ilviczki László jegyzı
5412
Kuncsorba,
Dózsa Rédai János polgármester
György út 26.
Dr. Varga Imre körjegyzı
5222 Örményes, Felszabadulás Török Csaba polgármester
út 16.
Buzás Istvánné körjegyzı

Forrás: www.torokszentmiklos.hu
A társulás elnöke Dr. Juhász Enikı, Törökszentmiklós Város polgármestere, elnökhelyettese Huber Ferenc,
Fegyvernek Nagyközség polgármestere.
A kistérség lakosainak száma mintegy 45 ezer fı.

2.3. Funkcióelemzés
A funkcióelemzés célja, hogy az adott település, illetve annak településrészei milyen funkciókkal bírnak. Ez
megmutatja, hogy a város (melyet a falutól központi szerepköre különbözteti meg) mennyire bír valós központi
szerepkörrel, mennyire lehet képes elvben ellátni környezetét, illetve a vonzási-kapcsolati viszonyok hogyan
alakulnak a települési egységgel kapcsolatosan.
30. ábra: Törökszentmiklós átnézeti képe (légifotó)
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Az elvégzett funkcióelemzés során hat funkciócsoportban, összesen 82 kategória (funkció) megléte került
vizsgálat alá az alábbiak szerint:
• Humán funkciók 1. – egészségügyi, szociális funkciók
• Humán funkciók 2. – oktatási funkciók
• Igazgatási funkciók
• Közösségi funkciók
• Gazdasági funkciók
• Infrastrukturális és közlekedési funkciók
A funkcióvizsgálat módszere a kérdıívezés volt. A funkciócsoportok mindegyikére önálló kérdıív készült,
melyet a pályázó jogosult képviselıje töltött ki. A funkciólapokat tehát a településen töltötték ki, annak
adattartalma az adatfeldolgozás során nem került változtatásra, vagy értelmezésre.
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14. táblázat: Humán szolgáltatási funkciók
Objektum
Felnıtt háziorvosi rendelık
Gyermek háziorvosi
rendelık
Felnıtt orvosi ügyelet
Gyermek orvosi ügyelet
Gyógyszertárak
Járóbeteg-szakellátás
Felnıtt fogászati rendelı
Gyermek fogászati rendelı
Kórház
Mentıállomás
Egészségügyi szolgálat
Gyermekgyógyász
szolgálat
Idısek klubja (nappali
ellátás)
Idıskorúak bentlakásos
otthona
Hajléktalanok nappali
ellátását végzı intézmény
Hajléktalanok éjszakai
ellátása
ÁNTSZ
Pszichiátriai Gondozó
RTG Ernyıképszőrı
Állomás
Tüdıgondozó Intézet
Állatorvosi hivatal
Állatorvosok
Bölcsıdék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Szakiskola (Szakközép)
Kollégiumok
Felsıoktatási intézmény
(telephely)
Kutatóintézet
Bármely más K+F funkció
Egyéb oktatási
intézmények
Összesen:

Nyugati
városrész
0

Központi
városrész
11

Keleti
városrész

Északi
Déli
Szegregátum Szegregátum
Össz.
városrész városrész
I.
II.
0
0
0
0
0
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
1
4
16
5
0
0
1
0

0
0
0
1
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
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

4
1
1
5
16
5
0
0
2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

4

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0
0
0

0
1
1

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0
0
0
2
1
0
0
0

1
1
0
0
1
3
2
3
2
3

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
1
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
1
0
0
1
8
4
3
2
4

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
4

0
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0
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0
0

0
1

0
78
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31. ábra: Humán-szolgáltatási funkciók mértéke

Objektum
Polgármesteri Hivatal
Okmányiroda
Rendırség
(rendırkapitányság)
Rendırségi körzeti
megbízottak
Bíróság
Ügyészség
Büntetés-végrehajtási
intézmény
Tőzoltóság
Polgárırség
Összesen:

15. táblázat: Államigazgatási funkciók
Nyugati Központi
Keleti
Északi
Déli
Szegregátum Szegregátum
Összesen
városrész városrész városrész városrész városrész
I.
II.
0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0

1

0

0

0

0

0

1

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
1
1
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
1
5
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32. ábra: Államigazgatási funkciók mértéke

Objektum
Önkormányzati közmővelıdési
könyvtár
Nem önkormányzati
közmővelıdési könyvtár
Mővelıdési otthon jellegő
intézmény (telephely)
Kulturális központ
Színház
Mozi
Múzeumok (kiállítóhelyiségek)
Sportpálya, sporttelep
Szabadidıcsarnok
Szabadidıközpont/-csarnok,
sportcsarnok
Uszoda
Strand
Rendezvénycsarnok
Terek
Játszótér
Temetık
Összesen:

Nyugati
városrész

16. táblázat: Közösségi funkciók
Központi
Keleti
Északi
Déli
városrész városrész városrész városrész

Szegregátum
I.

Szegregátum
II.

Össz

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
0
1

0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
2
5
2
16

0
0
0
0
0
0
1
2

0
0
1
0
1
2
0
5

0
0
0
0
0
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
3
8
5
26
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33. ábra: Közösségi funkciók mértéke

Objektum
Piacok száma
Kiskereskedelmi
üzletek
Bankok
Pénzügyi szolgáltatók
Szolgáltatóközpontok
Kereskedelmi
központok
Ipartelepek (ipari
területek)
Ipari parkok
Logisztikai központ
Innovációs központ
Irodaházak
Panziók
Szállodák
Vendéglátó egységek
Összesen:

17. táblázat: Gazdasági funkciók
Nyugati
Központi
Keleti
Északi
Déli
Szegregátum Szegregátum
városrész városrész városrész városrész városrész
I.
II.
0
1
0
0
0
0
0

Össz
1

59
0
0
0

131
6
6
6

35
0
0
0

59
1
0
0

30
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

314
7
6
6

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0
0
0

3
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
0

2
0
0
0

0
0
0
0

7
1
1
0

0
0
0
29
89

2
4
0
37
196

0
0
0
10
45

0
0
0
27
87

0
0
0
19
52

1
0
0
0
3

0
0
0
0
0

3
4
0
122
472
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34. ábra: Gazdasági funkciók mértéke

Objektum

Nyugati
városrész
4
0
1
0
0
1
0

18. táblázat: Közlekedés, távközlés
Központi
Keleti
Északi
Déli
Szegregátum Szegregátum
Össz
városrész városrész városrész városrész
I.
II.
4
2
2
6
0
0
18
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0

Távolsági autóbusz-megálló
Vasútállomás
Postahivatal (fiókposta)
Helyi autóbuszjárat
Tömegközlekedés
Benzinkút
Taxiállomás
Közüzemi vízhálózat (hol
nincs)
1
1
1
1
1
1
Zárt csatorna hálózat (hol
nincs)
1
1
1
1
1
0
Összesen:
8
8
5
4
11
1
Megjegyzés: A” Zárt közcsatorna hálózat” adatsornál a ”0” érték a nem teljeskörı ellátottságot jelenti.

1

7

0
1

5
38
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35. ábra: Közlekedési, távközlési funkciók mértéke
A kitöltött adattáblákból levéve a mennyiségi értékeket, 0/1 változós adattábla képezhetı. Ez, funkciónként az
alábbiak szerint volt értelmezhetı.
19. táblázat: Funkciócsoportok áttekintése városrészenként

Szegregátum I.

Szegergátum II.

Összesen:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Déli városrész

Felnıtt háziorvosi rendelı
Gyermek háziorvosi rendelı
Felnıtt orvosi ügyelet
Gyermek orvosi ügyelet
Gyógyszertár
Járóbeteg-szakellátás
Felnıtt fogászati rendelı
Gyermek fogászati rendelı
Kórház
Mentıállomás
Egészségügyi szolgálat
Gyermekgyógyász szolgálat
Idısek klubja (nappali ellátás)
Idıskorúak bentlakásos otthona

JEL

Északi városrész

humán 1. egészségügyszociális
ellátás

FUNKCIÓ

Keleti városrész

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FUNKCIÓCSOPORT

Központi városrész

SSZ.

Nyugati városrész

Törökszentmiklós

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

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
1
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

1
1
1
1
2
1
1
0
0
1
0
0
4
1
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

humán 2. oktatás

igazgatás

közösség

gazdaság

Hajléktalanok nappali ellátását végzı intézmény
Hajléktalanok éjszakai ellátása
ÁNTSZ
Pszichiátriai Gondozó
RTG Ernyıképszőrı Állomás
Tüdıgondozó Intézet
Állatorvosi hivatal
Állatorvosok
Bölcsıde
Óvoda
Általános iskola
Középiskola
Szakiskola (Szakközép)
Kollégium
Felsıoktatási intézmény (telephely)
Kutatóintézet
Bármely más K+F funkció
Egyéb oktatási intézmény
Polgármesteri Hivatal
Okmányiroda
Területi hatósági intézmények
Rendırség (rendırkapitányság)
Rendırségi körzeti megbízottak
Bíróság
Ügyészség
Büntetésvégrehajtási intézmény
Tőzoltóság
Polgárırség
Önkormányzati közmővelıdési könyvtár
Nem önkormányzati közmővelıdési könyvtár
Mővelıdési otthon
Kulturális központ
Színház
Mozi
Múzeum (kiállítóhelyiség)
Sporttelep
Szabadidıcsarnok
Szabadtéri szabadidı központ
Uszoda
Strand
Rendezvénycsarnok
Közpark
Játszótér
Temetı
piac
kiskereskedelmi üzlet

60
O
P
Q
R
S
T
U
V
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
A
B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
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
1
0
1

0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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
0
0
1
0
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
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
1
0
1
1
0
0
1
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0
0
0
0
0
1
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
1
1
0
1

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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

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

1
1
1
1
1
1
0
0
1
5
3
1
1
2
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
2
3
4
1
6
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73. közlekedéstávközlés
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

61

Bankok
pénzügyi szolgáltató
szolgáltató központ
kereskedelmi központ
Ipartelep
ipari park
logisztikai központ
innovációs központ
irodaház(ak)
Panzió
Szálloda
vendéglátó egység
távolsági autóbusz-megálló
Vasútállomás
postahivatal (fiókposta)
helyi autóbuszjárat
Tömegközlekedés
Benzinkút
taxi szolgáltatás
közüzemi vízhálózat léte
zárt közcsatorna-hálózat

0 1 0
1 0
C
0 1 0
0 0
D
0 1 0
0 0
E
0 0 0
0 0
F
1 1 0
0 1
G
0 0 0
0 1
H
0 0 0
0 1
I
0 0 0
0 0
J
0 1 0
0 0
K
0 1 0
0 0
L
0 0 0
0 0
M
1 1 1
1 1
N
1 1 1
1 1
A
0 0 0
0 1
B
1 1 0
0 0
C
0 0 0
0 0
D
0 0 0
0 0
E
1 1 1
0 1
F
0 0 0
0 0
G
1 1 1
1 1
H
1 1 1
1 1
I
összesen: 12 48 12 15 14

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4

2
0
0
1
0
1
0
0
0
4
0
1
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
5
5
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
4
0
0
1
7
0
5
1 106

A fenti táblázatból megkapjuk a városrészek súlyozott funkcióellátottságát, amelyet az alábbi diagramon
láthatunk.

Szegergátum
II.

Szegregátum
I.

Déli
városrész

Északi
városrész

Keleti
városrész

Központi
városrész

Nyugati
városrész

60
50
40
30
20
10
0

36. ábra: A városrészek funkcióellátottsága
Ha a fenti mátrixot, mint ábrázolható elemeket (mennyiség nélküli funkciókat) a település részeire vetítjük,
akkor az alábbi képet kapjuk.
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37. ábra: Törökszentmiklós funkciótérképe
A jelkulcsot lásd a fenti táblázatban.
A térkép megmutatja, hogy a funkciócsoportok és a funkciók egyes típusai a térben milyen megoszlásban
vannak jelen. Ebbıl megállapítható, hogy a településen a funkciók eloszlása részben kiegyensúlyozott. A
funkciók (funkciócsoportok) koncentrálódása figyelhetı meg a Központi városrész területén.
A fentieknek megfeleltethetı és további információt nyújt a kitöltött funkciótáblák értékeivel való megfeleltetés,
mely a funkciótérkép elemeinek súlyozását teszi lehetıvé.
Amennyiben csak a település központi részét (városmagját) vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a
településmagban a funkciók eloszlása sokszínő és koncentrált.
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38. ábra: EAT Törökszentmiklós
Összegezve, a város, mint település megfelelı, valós, részben koncentrálódott funkciókkal bír. A funkciók
ellátása jórészt a városközponti területeken történik, míg a külsı városrészek kevesebb funkcióval rendelkeznek.

3.

Városrész léptékő fejezetek:

3.1. A városrészek területi megközelítéső elemzése
Városrészek lehatárolása
6. térkép: Várostérkép jelölések nélkül
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Nyugati városrész: Dobó István utca (mindkét oldal) – Szolnoki út (mindkét oldal, a Vörösmarty utcán túlnyúló
része is északi kiterjedésben a város határáig) – Vörösmarty utca (mindkét oldal) – Pázmány Péter utca (nyugati
irányú „zsákutcát is beleértve) – Vásárhelyi Pál utca (csak a déli oldal, Vásárhelyi Pál u. 22. Alatkai út
keresztezıdéséig) – Alatkai út (csak nyugati oldal, 2-es házszámtól 2/a-ig, a sarki házszám a Kossuth út 187.) –
Szent Imre utca (csak nyugati oldal) – Pozderka utca (csak déli oldal) – Pánthy Endre út (csak nyugati oldal) –
vasút által határolt terület (beleértve Vécsey utca mindkét oldalát, Polgár Gellért utca mindkét oldalát – Polgár
Gellért és Pánthy Endre út keresztezıdésében a házszámok: Polgár Gellért utca 11. és Pánthy Endre 57. – volt
Barneváll üzeme)
7. térkép: Városrészek, szegregátumok lehatárolása – színes

Központi városrész: Pánthy Endre út (csak keleti oldal) – Pozderka utca (északi oldal, Pozderka 11-ig) – Szent
Imre utca (csak keleti oldal) – Alatkai út (csak keleti oldal, Alatkai út 3-ig) – Vásárhelyi Pál utca (déli oldal,
Vásárhelyi Pál utca 20-tól) – Iparterület melleti átkötı út (szemben a Rákóczi Ferencz utcával)– Dózsa György
út (nyugati oldal) – vasút által határolt terület
Keleti városrész: vasút – Dózsa György út (keleti oldal) – Kossuth Lajos út (déli oldal) – Nap utca (mindkét
oldal) – Szivárvány utca (mindkét oldal) – Téglagyár utca (mindkét oldal) – Zenész utca (mindkét oldal) Dobos
utca – Teleki László utca – vasút által határolt terület (beleértve a Munkácsy utcát Dugovics T. utcát)
Északi városrész: Vásárhelyi Pál utcától északra esı területek: Szellı utca – Határ utca – Csatorna út – (ebbe az
utcába torkollik a Jegenye utca, Rozmaring utca, Csillag utca, İsz utca, Nyár utca, Tavasz utca) – Táncsics
Mihály utca – Stadion utca – Eötvös utca – Vásárhelyi Pál utca egészen a Szellı utcáig (Vásárhelyi Pál északi
oldala, Vásárhelyi Pál u. 57-ig)
Déli városrész: a vasúttól délre fekvı területek/utcák: Babits Mihály utca - Esze Tamás utca - Szondy utca Thurzó Ferdinánd utca - Madách I. utca - Vasút út – Kelet utca – Honvéd utca – Béla király út
Szegregált terület I.: Nap utca – Szivárvány utca – Téglagyár utca – Zenész utca – Dobos utca – Teleki László
utca – Bihari utca – Jókai Mór utca – Kossuth Lajos út
Szegregált terület II.: Vasút út – Kelet utca – Honvéd utca – Béla Király út – Nemzetır utca
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Gazdaság
Az egyéni vállalkozások helyzete
20. táblázat: Az egyéni vállalkozások megoszlása székhely alapján
Egyéni vállalkozások
aránya az összes
Egyéni
Egyéni
vállalkozások
vállalkozások
vállalkozók
tekintetében, %
megoszlása, %
száma, db
Nyugati városrész
54%
22%
48
Központi városrész
46%
39%
83
Keleti városrész
47%
10%
22
Északi városrész
45%
18%
39
Déli városrész
42%
10%
22
Összesen:
100%
214
Forrás: Önkormányzat
39. ábra: Az egyéni vállalkozások megoszlása
Az egyéni vállalkozások megoszlása a városrészek között és arányuk a városrészekben található
összes vállalkozásban, 2007, %
60%
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45%
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39%
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%-ev-ban

30%
22%
20%

18%

10%

10%

10%
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Keleti városrész

Északi városrész

Déli városrész

Forrás: Önkormányzat
Az egyéni vállalkozások adják az összes vállalkozás több mint 47%-át a városban. A többi vállalkozási
formához képest (bt., kft., rt.) a nyugati városrészben a legmagasabb az egyéni vállalkozók aránya (54%), a déli
városrészben pedig a legalacsonyabb (42%). Az összes egyéni vállalkozást vizsgálva a városban az állapítható
meg, hogy a Központi városrészben található az egyéni vállalkozások 39%-a, a nyugati és északi városrészben
22-18%-a, míg a keleti és déli városrészben a fennmaradó 10-10 %.
Következtetés: Az egyéni vállalkozások egyenlıtlenül oszlanak el a városrészek között, a központi és a
keleti/déli városrészek közötti különbség mintegy négyszeres.
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A betéti társaságok helyzete
21. táblázat: A betéti társaságok megoszlása székhely alapján
Bt-k aránya az
összes
vállalkozások
Bt-k
tekintetében, % Bt-k megoszlása, % száma, db
Nyugati városrész
21%
18%
19
Központi városrész
22%
36%
39
Keleti városrész
19%
8%
9
Északi városrész
24%
19%
21
Déli városrész
38%
19%
20
Összesen:
100%
108
Forrás: Önkormányzat
40. ábra: A betéti társaságok megoszlása
A Bt-ék megoszlása a városrészek között és arányuk a városrészekben található összes
vállalkozásban, 2007 %
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Forrás: Önkormányzat
A betéti társaságok adják az összes vállalkozás több mint 25%-át a városban. A többi vállalkozási formához
képest (egyéni vállalkozás, kft., rt.) a déli városrészben a legmagasabb a betéti társaságok aránya a vállalkozások
teljes létszámán belül(38%), a keleti városrészben pedig a legalacsonyabb (19%). Az összes betéti társaságot
vizsgálva a városban az állapítható meg, hogy a Központi városrészben található a betéti társaságok 36%-a, a
nyugati és északi és déli városrészben 18%-19-19%-a, míg a keleti városrészben a fennmaradó 8%.
Következtetés: a betéti társaságok egyenlıtlenül oszlanak el a városrészek között, a központi és a keleti
városrész közötti különbség mintegy négyszeres.
Korlátolt felelısségő társaságok helyzete
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22. táblázat: A korlátolt felelısségő társaságok megoszlása
Kft-k aránya az
összes
vállalkozások
Kft-k megoszlása, Kft-k száma,
tekintetében, %
%
db
Nyugati városrész
20%
16%
18
Központi városrész
30%
46%
53
Keleti városrész
26%
10%
12
Északi városrész
28%
21%
24
Déli városrész
15%
7%
8
Összesen:
100%
115
Forrás: Önkormányzat
41. ábra: A Kft-k megoszlása
A Kft-ék megoszlása a városrészek között és arányuk a városrészekben található összes
vállalkozásban, 2007, %
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Forrás: Önkormányzat
A korlátolt felelısségő társaságok adják az összes vállalkozás több mint 24%-át a városban. A többi vállalkozási
formához képest (egyéni vállalkozás, Bt., Rt.) a központi, keleti és északi városrészben magasabb a korlátolt
felelısségő társaságok aránya (26-30%), míg a nyugati és déli városrészben alacsonyabb (15-20%). Az összes
korlátolt felelısségő társaságot vizsgálva a városban az állapítható meg, hogy a Központi városrészben található
a korlátolt felelısségő társaságok 46%-a, majd fokozatosan csökkenı arányban északi városrész 21%-tól a déli
városrész 7%-áig.
Következtetés: a korlátolt felelısségő társaságok egyenlıtlenül oszlanak el a városrészek között, a központi és a
déli városrész közötti különbség mintegy hétszeres.
A részvénytársaságok helyzete
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23. táblázat: A részvénytársaságok megoszlása
Rt-k aránya az
összes
vállalkozások
tekintetében, % Rt-k megoszlása, %
Nyugati városrész
4%
24%
Központi városrész
2%
24%
Keleti városrész
9%
24%
Északi városrész
3%
18%
Déli városrész
4%
12%
Összesen:
100%
Forrás: Önkormányzat

Rt-k száma,
db
4
4
4
3
2
17

42. ábra: A részvénytársaságok megoszlása
Az Rt-ék megoszlása a városrészek között és arányuk a városrészekben található összes
vállalkozásban, 2007, %
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Forrás: Önkormányzat
A részvénytársaságok adják az összes vállalkozás több mint 4%-át a városban. A többi vállalkozási formához
képest (egyéni vállalkozás, bt., kft.) a keleti városrészben magasabb a részvénytársaságok aránya (9%), míg a
központi és északi városrészben alacsonyabb (2-3%). Az összes részvénytársaságot vizsgálva a városban az
állapítható meg, hogy területileg egyenletesen (24%) helyezkednek el a nyugati, központi és keleti városrészt
tekintve, míg az északi (18%) és déli (12%)városrészben kevesebb található belılük.
Következtetés: a részvénytársaságok sokkal egyenletesebben oszlanak el a városrészek között, mint a többi
vállalkozási forma esetében tapasztalható. A központi és a déli városrész közötti különbség ez esetben csak
kétszeres.
Szegregátumok elemzése
A szegregátumokra vonatkozóan átfogóbb kifejtést lásd az Anti-szegregációs terv fejezeten belül.
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Az élelmiszer üzletek területi elhelyezkedése
24. táblázat: Az élelmiszerüzletek megoszlása
Élelmiszer
üzletek aránya
az összes
Élelmiszer
vállalkozások
Élelmiszer üzletek
üzletek
tekintetében, %
megoszlása, %
száma, db
Nyugati városrész
15%
16%
13
Központi városrész
9%
21%
17
Keleti városrész
26%
15%
12
Északi városrész
30%
32%
26
Déli városrész
25%
16%
13
Összesen:
100%
81
Forrás: Önkormányzat
43. ábra: Az élelmiszerboltok aránya
Az élelmiszer boltok aránya a városrészi boltok közt, illetve az összes városban található azonos
profilú bolt között, 2007, %
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Forrás: Önkormányzat
A lakossági ellátás szempontjából legfontosabb üzlet a 81 db élelmiszer üzlet. Darabszámot tekintve az északi
városrészben található a legtöbb belılük, az összes élelmiszer üzlet 32%-a ebben a városrészben van, és a többi
üzlet típushoz viszonyított aránya is itt a legmagasabb, 30%. A központi városrészben van az élelmiszer üzletek
21%-a, de ez csak 9%-a az itt található üzleteknek. A nyugati, keleti és déli városrészben található a többi
élelmiszerüzlet 15-16%-a, de eltérı jelentıséggel, mert a déli és keleti városrészben ezen üzlet típus adja az
összes üzlet 25-28%-át, míg a nyugati városrészben ez az érték csak 15%.
Következtetés: A központi városrész fejlett üzleti körében a többi városrészhez képest is alacsony számú
élelmiszerüzlet nem teszi ki a boltok 10%-át. Míg egyes – alacsony üzleti diverzifikációjú – városrészekben ezen
arány, mintegy háromszoros. Az északi és keleti városrész közt az élelmiszer üzletek száma közt mintegy
kétszeres a szorzószám.
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A ruházati-textil üzletek területi elhelyezkedése
25. táblázat: Ruházati-textil üzletek megoszlása
Ruházati-textil
üzletek aránya az
összes
Ruházati-textil
vállalkozások
üzletek
tekintetében, %
megoszlása, %
Nyugati városrész
2%
5%
Központi városrész
17%
77%
Keleti városrész
2%
3%
Északi városrész
6%
13%
Déli városrész
2%
3%
Összesen:
100%
Forrás: Önkormányzat

Ruházati-textil
üzletek száma,
db
2
30
1
5
1
39

44. ábra: A ruházati-textil boltok aránya
A ruházati-textil boltok aránya a városrészi boltok közt, illetve az összes városban található azonos
profilú bolt között, 2007, %
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Forrás: Önkormányzat
A lakossági ellátás szempontjából fontos üzletek a ruházati és textil üzletek, 39 található a városban.
Darabszámot tekintve a központi városrészben található a legtöbb belılük 30 db, tehát az összes azonos típusú
üzlet 77%-a ebben a városrészben van, és a többi városrészi üzlet típushoz viszonyított aránya is itt a
legmagasabb, 17%. Az északi városrész kivételével minden városrészben nagyon kevés a ruházati-textil üzlet,
mind volumen, mind arány tekintetében 2-3%-os mértékő.
Következtetés: A ruházati-textil üzletek számát tekintve tízszeres különbség van a központi városrész és a többi
városrész közt.
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A vendéglátó jellegő üzletek területi elhelyezkedése
26. táblázat: Vendéglátó jellegő üzletek megoszlása
Vendéglátó jellegő
üzletek aránya az
összes
Vendéglátó
vállalkozások
jellegő üzletek
tekintetében, %
megoszlása, %
Nyugati városrész
25%
24%
Központi városrész
18%
34%
Keleti városrész
19%
10%
Északi városrész
22%
20%
Déli városrész
21%
12%
Összesen:
100%
Forrás: Önkormányzat

Vendéglátó
jellegő
üzletek
száma, db
22
32
9
19
11
93

45. ábra: A vendéglátó jellegő üzletek aránya
A vendéglátó jellegő üzletek aránya a városrészi boltok közt, illetve az összes városban található
azonos profilú bolt között, 2007, %
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Forrás: Önkormányzat
A lakossági ellátás szempontjából meghatározó vendéglátó jellegő üzletek száma 93 darab, ez 12 darabbal több,
mint az élelmiszer üzletek száma. Eloszlásuk egyenletes a többi városrészi bolttípushoz képest 18%-25% között.
Ez az üzletforma minden városrészben tehát nagyjából azonos súllyal van jelen. A darabszámot tekintve a
központi városrészben van 34%-uk, a nyugati és északi városrész viszi el a vendéglátó jellegő üzletek 20-24%át, míg a keleti és déli városrészben található 10-12%-uk.
Következtetés: A vendéglátó üzletek számának megoszlását tekintve a legfejlettebb és legfejletlenebb
városrészek között közötti szorzó szám mintegy háromszoros.
A mőszaki-vegyi áruüzletek területi elhelyezkedése
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27. táblázat: Mőszaki-vegyiáru üzletek megoszlása
Mőszaki-vegyi
áruüzletek aránya az
összes
Mőszaki-vegyi
vállalkozások
áruüzletek
tekintetében, %
megoszlása, %
Nyugati városrész
24%
26%
Központi városrész
18%
40%
Keleti városrész
30%
17%
Északi városrész
10%
11%
Déli városrész
10%
6%
Összesen:
100%
Forrás: Önkormányzat

Mőszakivegyi
áruüzletek
száma, db
21
32
14
9
5
81

46. ábra: A mőszaki-vegyi áru üzletek megoszlása
A mőszaki-vegyiáru boltok aránya a városrészi boltok közt, illetve az összes városban található
azonos profilú bolt között, 2007, %
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Forrás: Önkormányzat
A mőszaki-vegyi áru boltok azonos nagyságrendet képviselnek az élelmiszerboltokhoz képest, de megoszlásuk
közel sem egyenletes. A központi városrészben található 32 ilyen üzlet (40%), de az itt található üzleteknek ez
csupán csak a 18%-a. Ezt az értéket csak a nyugati városrész közelíti 26%-kal, ott viszont a többi üzlettípushoz
viszonyított arányuk is közel ennyi (24%). A déli városrészben 5 ilyen üzlet található csupán, ez az érték az ott
található boltok 10%-a. A keleti városrészben lévı 14 mőszaki-vegyi áru bolt, mely az összes azonos jellegő bolt
17%, azonban az összes ott található üzlet 30%-át adja.
Következtetés: A mőszaki-vegyi áru boltok tekintetében a területi eloszlás, több mint hatszoros különbséget
mutat a központi városrész javára, a déli városrésszel szemben.
Társadalom
Demográfia
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A város lakónépességének száma 22 883 fı (KSH, 2001), ez valamelyest alacsonyabb az állandó népesség
számánál, amely 23.118 fı (KSH, 2001). Ez azt mutatja, hogy a városból feltehetıleg tanulási, vagy
munkavállalási okból más településeken választanak ideiglenes lakhelyet. Ez az összefüggés a központi
városrészt kivéve valamennyi városrészben kimutatható.
47. ábra: A lakónépesség városrészenkénti megoszlása

Lakónépesség városrészentkénti megoszlása
2001. (%)
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23%
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17%

Keleti városrész
16%

Forrás: KSH
A városrészek területi felosztása közel 5 egyenlı részre osztja a várost, ehhez igazodik a lakónépesség száma is.
A központi városrészben lakik a lakónépesség 17%-a, 3931 fı. A nyugati városrészben lakik a lakónépesség
23%-a, 5227 fı, a keleti városrészben 16%, 3.580 fı, az északiban 21%, 4.695 fı, a déliben pedig 19%, 4.419 fı,
valamennyi külterületen együttesen a lakónépesség 4%-a 1.016 fı lakik.
48. ábra: Az állandó népesség száma

Állandó népesség száma
2001. (fı)
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Forrás: KSH
49. ábra: A keleti városrészben a szegregált terület lakónépsségének aránya
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Keleti városrészben a szegregált terület lakónépesség aránya
2001. %
Szegregált
terület I.
27%

Keleti városrész
szegregált
nélkül
73%

Forrás: KSH
A város területén két szegregált terület határolható körül, a nagyobb, amelyet I-el jelöltünk a keleti városrész
északkelti csücskében helyezkedik el. Ezen városrész lakosságának 27%-a, 960 fı lakik ezen a területen. A IIvel jelölt szegregált terület a déli városrész keleti csücskében van, ahol a városrész lakósságának 3% 111 fı él.
50. ábra: A lakónépességen belül a korcsoportok megoszlása

Lakónépességen belül a korcsoportok megoszlása
2001. (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%

21,2

23,3

24,9

60,7

59,4

61,0

18,1

17,2

14,1

17,4

59,8

19,7

20,1

63,1

60,1

17,3

19,8

40%
30%
20%
10%

22,8

0%
Törökszentm iklós
összesen*

Ny ugati városrész

Központi városrész

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

Keleti városrész

Északi városrész

Déli városrész

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

Forrás: KSH
A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya a városi átlagtól két városrészben mutat szignifikáns eltérést. A
központi városrészben a 18,1%-os átlagnál jóval alacsonyabb (14,1%), míg a keleti városrészben jóval magasabb
(22,8%). A munkaképes korúak aránya (15-59 év közöttiek) lényegében a városi áltag (60,7%) körül ingadozik,
egyedül az északi városrészben tapasztalható számottevıbb eltérés (63,1%). A 60 éven felüliek arányában a
városi átlaghoz (21,2%) képest a központi és keleti városrészben tapasztalható eltérés, amely ellentétes értelmő a
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0-14 éves korúak körében kimutatható aránnyal. Egyértelmően kimutatható, hogy a központi városrész
elöregedı félben van, míg a keleti városrészben jóval fiatalabb a populáció.
51. ábra: A szegregált területek lakónépességének korcsoportonkénti megoszlása
Szegregált területek lakónépességének korcsoportonkénti
megoszlása 2001. (% )
0,9
100%

9,1
21,2

90%
80%

49,55

70%

57,9

60%

Lakónépességen
belül 15-59 évesek
aránya
Lakónépességen
belül 0-14 évesek
aránya

60,7

50%
40%
30%

Lakónépességen
belül 60- x évesek
aránya

49,55

20%

33,0
18,1

10%
0%

Törökszentmiklós
összesen*

Szegregált terület I.

Szegregált terület II.

Forrás: KSH
Ezeket az adatokat egyértelmően magyarázza az, hogy a Szegregált I. területen az ott élık 33%-a tartozik a 0-14
évesek, 57,9% a 15-59 évesek és mindössze 9,1% a 60 év felettiek korosztályába. Ezek az adatok már
önmagukban is mély társadalmi problémákat mutatnak, de van ennél a területnél is figyelemre méltóbb
mutatókkal rendelkezı rész. Ez a Szegregált II. terület, ahol az ott élı 111 fıbıl 49,55% a gyermekkorú, 49,55%
a munkaképes korú és mindössze 0,9% a 60 év feletti. Ezek a súlyos számok csak a viszonylag alacsony érintett
létszám miatt deformálja kisebb mértékben a déli városrész demográfiai adatait.
Következtetés
A lakónépesség az egyes városrészekben arányosan oszlik meg. A központi városrész elöregedı félben van, a
keleti városrész statisztikailag egészségesebbnek tőnı életkori adatai mögött a szegregált terület súlyos
társadalmi problémái húzódnak meg.
Iskolai végzettség
Törökszentmiklóson a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya eltérı képet mutat. Az egész
városra nézve ez az arány 31%, ennél kisebb a nyugati városrészben, ahol 29,9%, a legalacsonyabb a központi
városrészben, ahol ez az érték 20,2%-ot tesz ki. Kiugróan magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezık aránya a keleti városrészben, ahol 43,9%, a déli városrészben 34,3%, még ismét valamivel kevesebb
az északi városrészben, ahol 23,7%-ot tesz ki.
52. ábra: A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya az aktív korúakon belül
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeziık aránya az aktív
korúakon belül,
2001, %

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Törökszentmiklós
összesen*

Nyugati városrész

Központi városrész

Keleti városrész

Északi városrész

Déli városrész

Forrás: Önkormányzat
A fenti adatokból látható, hogy a keleti városrészben élnek a legtöbben az alacsony, legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezı emberek, míg ebbıl a csoportból a legkevesebben a központi városrészben találhatóak
meg.
A szegregált területeken ezek az értékek kiugróan magasak, a keleti városrészben található szegregátumban a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya 75%, míg a déli városrész szegregált területén
89,09% ez az érték.
A felsıfokú végzettségőek a 25 éves és idısebb népesség arányában Törökszentmiklóson 7,8%-ot mutat, ennél
kisebb mértékő a nyugati városrészben, ahol csak 5,4% ezen lakosság aránya, és ennél még kisebb, 4,5% a keleti
városrészben. Az északi városrészben ez a mutató 8,8%, már 1%-al több mint a város egészére nézve, de a
legjobb értékkel a központi városrész bír, ahol is kiugróan magas, 18,3% a felsıfokú végzettségőek aránya.
A keleti városrész szegregált területén a felsıfokú végzettségőek aránya nagyon csekély, mindösszesen 0,2%,
még a déli szegregált területen nem is jelennek meg a felsıfokú végzettségőek.
53. ábra: A felsıfokú végzettségőek aránya

Felsıfokú végzettségőek 25 éves és idısebb népesség
arányában
2001 ,%

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
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8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Törökszentmiklós
összesen*

Nyugati városrész

Forrás: Önkormányzat

Központi városrész

Keleti városrész

Északi városrész

Déli városrész

Integrált Városfejlesztési Stratégia

77

Következtetés
Az alacsony iskolai végzettségőek arányában a keleti városrész mutatja a legnagyobb értéket, 43%-ot, míg a
felsıfokú iskolai végzettséggel rendelkezık inkább a központi városrészt preferálják, hisz ebben a városrészben
jelennek meg a legnagyobb mértékben, 18,3%-ban.
Munkanélküliség, foglalkoztatottság
54. ábra: Foglalkoztatottak aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
2001. (% )
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0,0
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Déli városrész

összesen*

Forrás: KSH
A munkaképes korú népesség körében a foglalkoztatottak aránya a település egészére nézve 47,7%, ettıl
statisztikailag értelmezhetı eltérés a keleti (40,7%) és az északi (53,3%) városrészekben mutatható ki.
Tragikusan alacsony a munkaképes korúak és a foglalkoztatottak közötti arány a két szegregált területen, az I.-en
19,3%, míg a II.-en 18,18%. Ezekkel az adatokkal összecseng a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezık aktív korúak aránya. Ez az arány a keleti városrészben a legmagasabb: 56,8%, míg az északi
városrészben a legalacsonyabb: 42,1%. Ezek után nem meglepı, hogy a két szegregált területen különösen
magas ez az arány: 79,7% és 81,8%.
55. ábra: Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya
az aktív korúakon belül 2001. (% )
60,0
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Forrás: KSH

Keleti városrész

Északi városrész

Déli városrész
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56. ábra: Foglalkoztatottak aránya
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
2001. (% )
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Forrás: KSH
57. ábra: A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya
az aktív korúakon belül 2001. (% )
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Forrás: KSH
A munkaerıpiacon a leghátrányosabb helyzető réteg, a legfeljebb általános iskolai végzettségő munkavállalók
köre. Ezen aktív korú emberek közül a városban 21,8% nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel. Ettıl az
értéktıl 3 városrészben tapasztalható lényeges eltérés. A központi és északi városrészben ez az érték 15% körüli,
míg a keleti városrészben több mint 34%. A szegregált területeken ezek az érétkek is nagyon magasak: 65,5%,
illetve 78,18%.
Következtetés
A központi és északi városrészben a legjobbak az ott élık munkavállalási és életesélyei, és ezek az esélyek a
keleti városrészben élık számára a legrosszabbak, ezen belül a szegregált területek mutatói olyanok, amelyek
egyértelmő és határozott beavatkozásokat igényelnek. A nagyfokú munkanélküliség együtt a jelentıs
népszaporulattal már rövidtávon is magában hordozza a társadalmi konfliktusok lehetıségeit.
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Lakókörnyezet
Törökszentmiklóson az összes lakásállomány 8967 db, ez a következıképpen oszlik meg a városrészek között. A
nyugati városrészben 2116 db lakás található, ez 23,59%-ot jelent, a központi városrészben 1768 db lakás épült,
ami 19,7%-ot tesz ki az egész város lakásállományában. A keleti városrészben ezeknél kevesebb, mindösszesen
1218 db lakás található, amely 13,58%-ot jelent Törökszentmiklóshoz viszonyítva. A déli városrészben 1560 db
lakás van, amely 17,39%-ot jelent, még az északi városrész adatai hasonlóak a központi városrészhez, a lakások
száma itt 1788 db, 20-al több, mint a központi városrészben, ami 19,93%-ot tesz ki az egész város arányában.
A szegregátumokban nagyon kevés a lakásállomány, a keleti szegregátumban összesen 229 db lakás található,
amely a városhoz képest is kevés, csupán 2,5%-ot tesz ki, a déli szegregátumban az értékek még ennél is
kisebbek, összesen 18 db lakás található, amely a városhoz képest 0,2%-ot tesz ki.
58. ábra: Lakásállomány Törökszentmiklóson

Lakásállomány
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Forrás: Önkormányzat
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya Törökszentmiklóson 29,4 százalék. A nyugati városrészben ez az
érték 33,9%, amely 4,5%-al több, mint az egész városban. A Központi városrészben ez az érték jelentısen
alacsonyabb, csupán 11,2%, ennél valamivel több, mint 5%-al magasabb az északi városrészben, ahol 17,6%-ot
mutat ez az érték, még a déli városrészben 30,3%-ot tesz ki. A keleti városrészben a legmagasabb ez az érték,
41,3%, amely 11,9%-al magasabb a városi értéknél.
A szegregátumokban az alacsony komfortfokozatú lakások aránya nagyon magas. A keleti szegregátumban
56,8%-ot, míg a déli szegregátumban 66,67%-ot tesz ki, ez jóval magasabb, mint az egész városra vonatkozó
érték.
59. ábra: Alacsony komfortfokozatú lakások aránya
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Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
2001, %
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Forrás: KSH
Következtetés
Törökszentmiklóson a legtöbb lakás a nyugati városrészben található, ahol 2116 db lakás van, míg a legkevesebb
a déli városrészben, 1560 db. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya keleti városrészben a legmagasabb,
41,3%, míg a legkisebb arányszám a központi városrészben, 11,2%.
Infrastruktúra
A nyugati városrészben minden közmő megtalálható, a városrész jól ellátott e téren. A központi városrészben
egy utcában, a Toldi utcában nincs pormentes út, a többi közmő igénybe vehetı a lakosság számára.
Minden közmő elérhetı a lakosság számára a keleti városrészben a szegregátumok kivételével az utcák 100%ban pormentesek és járda is található a gyalogosközlekedés számára.
Az északi városrészben összesen két utcában, az Eötvös és a Martinovics utcában nincs pormentes út. Az északi
városrészben megtalálható a vezetékes víz, az áram, a közvilágítás, a szennyvízcsatorna, a gáz és a járda teljes
mértékben.
A déli városrészben a vezetékes víz, az áram a közvilágítás, a szennyvízcsatorna, a gáz és a gyalogos járda teljes
mértékben kiépített, 2 utca, a Virág utca és a Radnóti utca azonban nem pormentes utca.
Vezetékes víz, áramellátás, közvilágítás, járda teljes mértékben elérhetı a keleti városrész szegregátumában, míg
hiány a szennyvízcsatorna hálózat kialakításában (8 utca), gáz ellátásban (14 utca), illetve a pormentes utak (11
utcában) számában található.
28. táblázat: Infrastrukturális hiányok a keleti szegregárumban
Megnevezés
Vezetékes víz
Áram
Közvilágítás
Szennyvízcsatorna

Gáz

Azon utcák, ahol részben vagy
egészben nem találhatóak
Nap u., Szivárvány u., Téglagyár
u.,
Hold u., Hegedős u., Cimbalmos u.,
Zenész u., Dobos u.,
Nap u., Szivárvány u., Téglagyár
u.,
Hold u., Hegedős u., Cimbalmos u.,
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Zenész u., Dobos u., Nefelejcs u.,
Magyar u., Dankó Pista u., Rózsa
u.,
Kígyó u., Liliom u.,
Nap u., Szivárvány u., Téglagyár
u.,
Hold u., Hegedős u., Magyar u.,
Zenész u., Dobos u., Kígyó u.,
Nefelejcs u., Dankó Pista u., Rózsa
u.,
-

A déli szegregátumban több helyen nem teljes mértékben érhetı el a lakosság számára a vezetékes
infrastruktúra. Vezetékes víz egy utcában, a Honvéd utcában hiányzik, a szennyvízcsatorna szintén egy utcában
hiányos, ez a Nemzetır utca. Pormentes utcát 4 helyen találni (Nemzetır, Vasút, Honvéd és a Kelet utca),
továbbá járda a Vasút utcában hiányzik.
29. táblázat: Infrastrukturális hiányok a déli szegregátumban
Azon utcák, ahol részben vagy
egészben nem találhatóak

Megnevezés
Vezetékes víz
Áram
Közvilágítás
Szennyvízcsatorna
Gáz
Pormentes út
Járda

Honvéd u.,
Nemzetır u.,
Nemzetır u., Vasút u., Honvéd
u.,
Kelet u.,
Vasút u.,

Városrészi SWOT elemzés
A fentiek alapján elkészítettük a városrészekre vonatkozóan a SWOT-elemzéseket, a Városfejlesztési Kézikönyv
ajánlásainak megfelelıen.
SWOT – Északi városrész
ERİSSÉGEK
Strand
Nagy zöldfelületek
Piac – magas szintő lakossági ellátás
A városi átlagnál alacsonyabb a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív
korúakon belül
Magas az aktív korúak aránya az összlakossághoz
képest
LEHETİSÉGEK
A strand és környezetének fejlesztése
Minıségi szálláshelyek kialakítása
Megújuló energiaforrások felhasználása
Gyógyturisztikai fejlesztések megvalósítása
Zöldfelületi fejlesztések

GYENGESÉGEK
Nincs minıségi szálláshely
Alacsony minıségőek a strand szolgáltatásai
Elhanyagolt zöldfelületek
A városrész külsı elérhetısége nehézkes

VESZÉLYEK
Nem sikerül befektetı partnert találnia az
önkormányzatnak
Termál- és gyógyturisztikai versenyben alulmarad a
város
Elmaradnak az infrastrukturális és zöldfelületi
fejlesztések
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A városrész elérhetıségének javítása
Piac és környezetének fejlesztése
SWOT – Nyugati városrész
ERİSSÉGEK
Magas vállalkozói aktivitás
A 4-es számú fıút közelsége
A város szakrális alközpontja, búcsújáró hely
A városi átlagot meghaladó a gazdasági és közlekedési
funkciók jelenléte
LEHETİSÉGEK
Játszótér fejlesztése

GYENGESÉGEK
Bizonyos funkciók hiánya (játszóterek)
Jelentıs átmenı forgalom miatti zaj- és
levegıszennyezés
Alacsony humán-szolgáltatási funkciók

VESZÉLYEK
Tovább nı az átmenı forgalom miatti szennyezés a
területen

Idısek otthona bıvítése
SWOT – Központi városrész
ERİSSÉGEK
A város közigazgatási, közoktatási, közszolgáltatási
központja
Magas vállalkozói aktivitás
A lakossági igények kielégítésére a szolgáltatások
elérhetık
Magas a felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya
Vasúti elérhetıség, pályaudvar

LEHETİSÉGEK
Komplex városrehabilitációs tevékenység
megvalósítása
Tömbrehabilitáció megvalósítása
Városközpont forgalmának csillapításához kapcsolódó
komplex forgalomátszervezés
A távolsági közlekedés racionalizálása
Közfunkciókat ellátó intézmények felújítása

SWOT – Keleti városrész
ERİSSÉGEK
Kedvezı demográfiai adatok
Jó elérhetıség (a 4-es és a 46-os fıutak közelsége)

LEHETİSÉGEK
Szociális típusú városrehabilitáció megvalósítása
A hátrányos helyzető rétegek számára lehetıségek
teremtése (munkahelyteremtés, foglalkoztatás, sport)
Kulturális identitás erısítése (roma kulturális
intézmény kialakítása

GYENGESÉGEK
Elöregedı lakosság a városi átlaghoz képest
Elhanyagolt zöldfelületek
Hiányzó térfalak
Keveredı funkciók (lakás, gazdasági)
Zaj- és levegıszennyezés a négy sávos Kossuth út
mentén a városközpontban
Biztonságos kerékpáros közlekedés nem megoldott
VESZÉLYEK
Elmaradó fejlesztések miatt tovább romlik az
életminıség a városközpontban
További foghíjak kialakulásával romlik a településkép
Az épített örökség állapota leromlik

GYENGESÉGEK
Alacsony vállalkozói aktivitás
A városi átlagot meghaladja a legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezık aránya
Alacsony a felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya
Szegregált terület szociális és infrastrukturális
problémái
Magas a foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya
Magas a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezık aránya az aktív korúakon belül
Magas az alacsony komfortfokozatú lakások aránya
VESZÉLYEK
Nem sikerül beilleszkedni a hátrányos helyzető
rétegeknek a munka világába
Tovább romlik a lakások állapota
Nem történnek meg az infrastrukturális fejlesztések
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Romló életkörülmények a lakosság körében
(munkanélküliség, kilátástalanság, bőnözés
növekedése)

Infrastruktúra javítása
SWOT – Déli városrész
ERİSSÉGEK
Ipari park

GYENGESÉGEK
A városi átlagot meghaladja a legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezık aránya
46-os út közelsége
Rendkívül alacsony a felsıfokú végzettséggel
rendelkezık aránya
Vasút, iparvágány
Szegregált terület szociális és infrastrukturális
problémái
LEHETİSÉGEK
VESZÉLYEK
Ipari park további fejlesztése, betelepülések ösztönzése Nem sikerül újabb betelepülıket találni: romló
foglalkoztatási statisztikák, elszegényedés hosszú távon
Közlekedés rendszerének átformálása, az átmenı
Romló életkörülmények a szegregált területen
forgalom elterelése
Magasabb hozzáadott értéket képviselı iparágak
megcélzása, és betelepülésének ösztönzése
Szociális városrehabilitáció megvalósítása a
szegregátumban

3.2. Anti-szegregációs terv

3.2.1. Helyzetelemzés
Felhasznált dokumentumok







IVS adatok táblázata, Központi Statisztikai Hivatal
Törökszentmiklós Város Önkormányzata hivatalainak adatszolgáltatási dokumentumai
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás dokumentumai
Törökszentmiklós Város városszintő elemzés és stratégiai vázlat, 2008
Törökszentmiklós Város Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése, 2007
Törökszentmiklós Város Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv, 2007

Az antiszegregációs terv egyeztetésében részt vevı szervezetek














Törökszentmiklós Város Polgármestere
Törökszentmiklós Város Szociális Bizottsága
Törökszentmiklós Város Családsegítı Szolgálata
Törökszentmiklós Város Gyermekjóléti Szolgálata
Jász–Nagykun–Szolnok megye Angolkert Otthon Idısek Otthona
Törökszentmiklós Város közoktatási és szakoktatási intézményeinek képviselıi
Törökszentmiklós Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
Cigánycsaládok Érdekvédelmi Egyesülete
Hátrányos helyzetőek Érdekvédelmi Egyesülete
Egri Egyházmegyei Caritas városi szervezete
Magyar Vöröskereszt területi szervezete
Városvédı- és Szépítı Egyesület
Kézenfogva Alapítvány

3.2.2.

Az antiszegregációs tervet megalapozó fontosabb adatok és információk
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Törökszentmiklós várost, az országos tendenciákhoz hasonlóan a népesség fogyása jellemzı. A halálozások
számát nem kompenzáló születések mellett ez elsısorban az elvándorlás következménye, ami különösen
jellemzı a fiatalokra és a jól képzett munkaerıre.
60. ábra: Törökszentmiklós lakónépességének alakulása

Forrás: KSH
A demográfiai folyamatok további jellemzıje, hogy a 15-59 éves népesség az általános népességcsökkenéssel
megegyezı mértékben fogy, vagyis részarányuk a népességen belül nem változik. Ezzel szemben a 60 éves és
idısebb népesség részaránya a 0-14 éves korosztály „rovására” nı, vagyis a városban egyre több az idıs és egyre
kevesebb a fiatalkorú, ami a társadalom elöregedését jelenti.
61. ábra: Törökszentmiklós népességének kormegoszlása

Forrás: KSH
A demográfiai öregedés jelei elırevetítik az idısek ellátását segítı szociális szolgáltatások fejlesztésének
szükségességét, egyben jelzik, hogy növelni kell a helyi szociális védelmi rendszer teherbíró képességét.
Az idısödésbıl származó legnagyobb problémák egyikét az egyszemélyes idıs háztartások nagy száma
jelenti. Ez a helyzet a családi–rokonsági segítı kapcsolatok folyamatos gyengülése miatt az idısek
elszigetelıdéséhez, társadalmi szegregációjához, szociális kapcsolataik beszőküléséhez vezethet. Ezért az
antiszegregációs tervnek az idıskori izoláció oldására, a kapcsolatok erısítésére is megfelelı figyelmet kell
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szentelnie. Valójában a társadalmi kohézió helyben akkor valósulhat meg, ha az idısek esetében is kiterjednek és
hatékonyan mőködnek a társadalmi befogadás intézményei.
A demográfiai öregedés emellett az aktív korú népesség lassú, fokozatos zsugorodásával jár együtt. A
helyzetet tovább nehezíti a város lakosságát is sújtó, egyre nehezedı munkaerıpiaci helyzet is. A foglalkoztatási
lehetıségek bıvítése tehát kulcskérdés a város eltartó képessége, vagyis jövıje szempontjából. Az
antiszegregációs tervnek ezért szükségképpen része az aktív korú népesség munkaerıpiaci integrációját elısegítı
lépések megfogalmazása.
Az átlagos családnagyság folyamatos csökkenése mellett figyelemreméltó, hogy a gyermekes családok között a
2001. évi népszámlálás tanúsága szerint több mint 580 olyan család van, ahol három vagy több gyermek él.
Esetükben ismert a nagyobb szegénységi kockázat, és különösen lakásigényeikre kell tekintettel lenni.
62. ábra: A családok gyermekszám szerint

Forrás: KSH
A gyermekes családok helyzetét tekintve fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy az egyszülıs családok aránya
meghaladja az egyharmadot. Ebbıl az adatból arra lehet következtetni, hogy a város fiatalkorú népességének
viszonylag nagy hányada kerül a veszélyeztetettek közé. Az egyéb veszélyeztetettségi tényezık mellett az
egyszülıs családok szegénységi kockázata is többszöröse a kétszülıs családokénak. Ebbıl következıen az
antiszegregációs terv kitér az egyszülıs családban élı gyermekek helyzetének javítását célzó törekvésekre is.
63. ábra: A gyermekes családok családtípus szerint

Forrás: KSH

3.2.3.

Szociális helyzet – társadalmi jelzıszámok

Az alacsony iskolai végzettségőek és a foglalkoztott nélküli háztartások, valamint a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezık magas aránya jelzi, hogy a város fejlesztési programjainak mindenképpen
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számolni kell a lakosság szociális felzárkóztatásának szükségességével, a szegregált helyzetek oldásának,
valamint a szociális izolácoó további terjedésének megakadályozásával.
64. ábra: Törökszentmiklós szociális helyzettel összefüggı néhány fontosabb mutatója

Forrás: KSH
A lakásfenntartási támogatásban részesülık száma gyakorlatilag folyamatosan emelkedik, a rendszeres szociális
segélyben részesülık száma gyors ütemben nı. Ezzel szemben a gyermekvédelmi kedvezményben
(támogatásban) részesülık száma folyamatosan csökken, mivel az alanyi kört érintı támogatás részben más
ellátási formákban történik. Ennek oka a központi szabályozás változása, amely a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást megszüntette. Így a korábban rgyt-ben részesülı gyermekek jelentıs része alanyi jogon kap
természetbeni támogatást, míg a többiek átkerültek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény új rendszerébe,
amely alapvetıen ugyancsak természetbeni kedvezményekre és juttatásokra jogosít.
65. ábra: Lakásfenntartási támogatásban részesülık

Forrás: Önkormányzat
66. ábra :Rendszeres szociális segélyben részesülık
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Forrás: Önkormányzat
67. ábra: Gyermekvédelmi támogatásban/kedvezményben részesülık

Forrás: Önkormányzat
A rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(támogatás) eloszlása a városban nem egyenletes. Ezen támogatások közel 50 százalékát a két lehatárolt
szegregátumban veszik igénybe.

68. ábra: A fıbb szociális ellátások szegregátumok szerint
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8. térkép: Törökszentmiklós szegregátumainak elhelyezkedése
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A Központi Statisztikai Hivatal által kialakított térképen bekarikázott szegregátumok közül a két nagyobb
összefüggı terület valódi, roma lakosság által lakott szegregátum. A település közepén bekarikázott terület
valójában nem szegregátum, itt a Jász–Nagykun–Szolnok megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye található.
A térképen lilával és feketével jelölt további, kis kiterjedéső területek a város szakértıivel folytatott egyeztetés
és a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján nem szegregátumok, hanem alacsony laksőrőségő, illetve intézményi
területek.
A Polgármesteri Hivatal által nyilvántartott szegregátumok társadalomstatisztikai mutatói jól jelzik, hogy ezek
valóban komoly szociális beavatkozást igénylı területek.
69. ábra: A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya
az aktív korúakon belül a szegregátumokban (%)

Forrás: KSH
70. ábra: Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya
az aktív korúakon belül a szegregátumokban (%)

Forrás: KSH
71. ábra :Alacsony komfortfokozatú lakások aránya a szegregátumokban (%)

Forrás: KSH
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A bemutatott adatok egyértelmővé teszik a területek magas szociális terhelését, így kijelölik a szükséges
beavatkozás irányait is.
A szegregált területek fejlesztési igényeirıl és a lehetıségekrıl a Polgármesteri hivatal a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal folyamatosan egyeztet, bevonva ıket az infrastrukturális hiányosságok pótlását célzó tervek
elkészítésébe. Ennek alapján tervezik a vezetékes gázszolgáltatás kiterjesztését.
A szegregátumok teljes lakott területén található már járda. Ez úgy volt elérhetı, hogy az elmúlt esztendıkben
jelentısen, mintegy 3 km hosszúságban épültek, illetve újultak meg a járdák, és szinte minden utcában megépült
az útalap vagy stabilizálásra kerültek az útfelületek, így csapadékos idıjárási viszonyok mellett is járhatók az
utcák.
Egyértelmő pozitívumként rögzíthetı, hogy a helyi tömegközlekedés a szegregált területek lakói számára is
elérhetı. A városon belüli forgalom lebonyolítását jelentıs mértékben segítik a távolsági járatok, amelyek a
város átszelı 4-es számú közlekedési fıútvonal mentén bekapcsolódnak a városon belüli közlekedési igények
kielégítésébe is.

3.2.4.

Foglalkoztatás – munkanélküliség

A városban az aktív korúak létszámához képest a munkahelyek száma alacsony, a munkaerıpiaci adatok ennek
megfelelıen kedvezıtlen képet mutatnak.
A munkanélküliségi ráta a 2002. évi 5,8 százalékról 2007. decemberére közel 8 százalékra emelkedett. Ez
lényegében követi az országos tendenciát.
72. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma

Forrás: Önkormányzat
A regisztrált munkanélküliek száma 2006 óta gyors ütemben emelkedik, 2008 februárjára elérte a 1259 fıt. A
munkanélküliség növekedése egyre nagyobb terhet ró a város szociális rendszerére. a helyzetet tovább nehezíti a
tartós munkanélküliek arányának dinamikus növekedése. A 2002. évi 40 százalék körüli arány mára megközelíti
az 50 százalékot.
Ugyancsak kedvezıtlenül alakul a foglalkoztatási arány is, amely a 15-64 éves népességen belül nem éri el az 50
százalékot.
A tartósan munkanélküliek munkaerıpiaci helyzetének javítása céljából évrıl-évre olyan
közmunkaprogramot mőködtet a város, amelynek keretében a résztvevık képzettségi szintjét is emeljük.
A roma származású közmunkások számára kertészeti és kisgépkezelıi OKJ-s képzés folyik. Ez a város
szakértıinek közlése szerint jelentısen hozzájárul munkavállalási esélyeik növeléséhez.

3.2.5.

A közösségi gondoskodást igénylı gyermekek helyzete – közoktatási esélyegyenlıség

Integrált Városfejlesztési Stratégia

91

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1799 gyermek, a gyermekek mintegy 40 százaléka részesül, ami
jelzi a város szociális rendszerére nehezedı terhelést.
A hátrányos helyzető gyermekek számáról az óvodás gyermekekrıl van adatunk, eszerint 352 HH gyermek jár a
város óvodáiba. A város óvodáiba, általános és középiskoláiba 504 halmozottan hátrányos helyzető tanuló jár. A
sajátos nevelési igényő tanulók száma 396.
A Városi Óvodai Intézmény gyermekvédelmi nyilvántartásában 317 hátrányos helyzető, 32 halmozottan
hátrányos helyzető, és 21 veszélyeztetett helyzetben levı gyermek található.
Az óvodák gyermekvédelmi nyilvántartásban szereplı
veszélyeztetett helyzetben lévı gyermekek
veszélyeztetettségének okai
Egészségügyi okok
Gondozás hiánya
Elhanyagoló nevelés
Szülık italozó életvitele
Alultápláltság
Rossz lakásviszonyok
Anya erkölcstelen élete, többször elhagyta a családját
Drog a családban

3 fı
4 fı
2 fı
3 fı
3 fı
2 fı
3 fı
1 fı

Bár a hátrányos helyzető gyermekek aránya az Arany János utcai és a Kossuth Lajos utcai óvodában feltőnıen
magas, az óvodai intézményeken belül és az általános iskolákban – a rendelkezésre álló adatok alapján – nem
folytatnak szegregáló gyakorlatot.
Törökszentmiklóson egy szervezetileg összevont Városi Óvodai Intézmény mőködik kilenc óvodával, ami városi
szinten teljes körő beóvodázást biztosít.
A tagóvodákban a 3-6 éves korú gyermekek óvodai nevelése, valamint az iskolai életmódra való felkészítés
történik. Az óvodák fı célkitőzése, hogy a differenciált fejlesztı, nevelı területen eleget tudjanak tenni a
környezet igényeinek, elvárásainak. Különleges gondozás keretében gyógypedagógiai, fejlesztı pedagógiai,
logopédiai foglalkozás, a rászoruló gyermekek integrált nevelése folyik. Két tagóvodában cigány kisebbségi
kulturális óvodai nevelési program mőködik. A gyermekekkel szakképzett óvodapedagógusok, dajkák
foglalkoznak. Az óvodai alapfunkciók mellett olyan speciális feladatok személyi feltételei is biztosítottak, mint a
felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyermekvédelem, gyógytestnevelés, logopédiai fejlesztés.
Az óvodák felzárkóztató és integrációt elısegítı tevékenységei között kiemelten fontos az ú.n. „Mályva”
integráló–differenciáló program (Almásy u. 9. tagóvoda). Az e dában (Hámán Kató u. 14) az egészséges életre
nevelést segíti az „Egészséges életmód és mozgás irányultságú program”.
Az iskolába lépés elıtti évben – a kötelezı óvodáztatás – az iskolai életmódra felkészítı foglalkozások
biztosítottak minden ötödik életévét betöltött gyermek számára.
Kedvezı jelenség, hogy az óvodás korú gyermekek valamennyien óvodába járnak, ami nagyban elısegíti a
szegregációs folyamatok elkerülését, a korai szocializációs szükségletek kielégítését.
A településen a sajátos nevelési igényő tanulók aránya 16,1 százalék, ami jelentısen meghaladja az országos
átlagot. Mindegyik általános iskolában nagyon magas a diszlexiás és más részképesség-zavarral küzdı sajátos
nevelési igényő tanulók száma.
Az integráltan oktatható sajátos nevelési igényő tanulók integrált oktatása biztosított. Az integrációba be nem
vonható gyermekek a Hunyadi Mátyás Általános Iskola gyógypedagógiai tagozatán tanulnak.
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30. táblázat: Oktatási intézmények adatai
Tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint
Intézmény neve

Gyermek-, illetve tanulólétszám
az intézményben

Összesen
Hunyadi Mátyás Általános és
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvő Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
Petıfi Sándor Általános Iskola
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Bethlen Gábor Református,
Tagozatos Általános Iskola,
Kollégium, Egységes
Gyógypedagógiai Intézmény és
Nevelési Tanácsadó
Bercsényi Miklós Gimnázium és
Kollégium
Székács Elemér
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
Lábassy János Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
Kodály Zoltán Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény

HH /
HHH

SNI

Emelt szintő és/vagy két tanítási
nyelvő iskolai oktatás

Normál (általános) tanterv
Összesen

HH /
HHH

SNI

Összesen

HH /
HHH

SNI

Gyógypedagógiai
tagozat
Összesen

HH /
HHH

558

- /106

140

384

- /49

70

110

- /5

5

64

- /64

368

318/193

92

368

318/193

92

0

0

0

0

0

567

121/58

47

377

74/33

36

190

47/25

11

-

-

610

- /76

61

85

- /37

31

525

- /39

30

-

-

497

191/40

2

583

- /143

7

583

- /143

649

- /38

47

649

- /38

599

201/56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

-

7

-

-

-

-

-

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Törökszentmiklóson helyben, önkormányzati fenntartású intézmények által biztosítottak a közoktatási
szakszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások. A továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás a
megyeszékhelyen érhetı el.
A településen élı 3-18 éves korosztály alap-, és középfokú közoktatási ellátási feltételei biztosítottak.
31. táblázat: Közszolgáltatások megoszlása
Közszolgáltatások

Helyben

Más
településen

A szolgáltatás
ellátatlan

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK
Óvodai nevelés

X

Általános iskolai oktatás 1-4.

X

Általános iskolai oktatás 5-8.

X

Alapfokú mővészetoktatás

X

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK
Gyógypedagógiai tanácsadás

X

Korai fejlesztés és gondozás

X

Fejlesztı felkészítés

X

Nevelési tanácsadás

X

Logopédiai ellátás

X
X a megyeszékhelyen

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Gyógytestnevelés

X

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK
Gyermekjóléti szolgáltatás

X

Bölcsıde

X

Családi napközi

X

Iskolai napközi

X

Házi gyermekfelügyelet
GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK
Családok átmeneti otthona
A hátrányos helyzető, a halmozottan hátrányos helyzető és a sajátos nevelési igényő tanulók valamennyi
szükséges kiegészítı és célzott pedagógiai szolgáltatáshoz hozzájutnak, részükre a képzett pedagógusok által
biztosított személyre szóló nevelési eszközök és módszertani megoldások rendelkezésre állnak. A pályaorientációs és
a továbbtanulási speciális programok segítik ıket az esélyegyenlıség megteremtésében mind az általános, mind a
középiskolákban. Részvételük az iskolán kívüli programokban azonban csak részlegesen valósul meg. Ezen a
területen tehát megkülönböztetett figyelemre van szükség.
Egészségügy
A város kiépítette a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen az egészségügyi alap- és szakellátást, amelyek ellátási
körzete lefedi a település egészét. Szolgáltatásai valamennyi lakos számára hozzáférhetık.
A törökszentmiklósi lakosok alapellátását 11 háziorvosi, 4 házi gyermekorvosi és 5 fogorvosi alapellátást biztosító
szolgálat területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi vállalkozás keretében biztosítja.
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Az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosi feladatait 4 házi gyermekorvos és egy háziorvos látja el. Az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról egészségügyi vállalkozás gondoskodik.
A városban 7 területi védınıi szolgálat és 4 iskolai-, illetve ifjúsági védınıi szolgálat mőködik. A területi védınıi
szolgálat 1638 fıt lát el, melybıl a várandós anyák száma jelenleg 126, a 0-6 éves korú gyermekek száma 1512 fı.
Az iskola-, illetve ifjúsági védınıi szolgálat által ellátott oktatási intézménybe járó gyermekek száma 3863 fı.
A járóbeteg szakellátást szakorvosi rendelıintézet mőködteti, 16 különbözı szakorvosi szolgáltatással.
A területi ellátásért felelıs kórház – a megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelıintézet – a várostól 20 km-re levı
megyeszékhelyen, Szolnokon érhetı el.
Az egyéb alapellátás területére tartozó foglalkozás-egészségügyi tevékenység szabályozott szakmai keretek között 9
munkáltatóval kötött szerzıdés szerint történik.
A roma kisebbség helyzete
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakértıinek becslése alapján Törökszentmiklós
roma lakosságának lélekszáma az elmúlt 10 esztendıben mintegy megkétszerezıdött. Jelenlegi létszámuk mintegy
1800 fıre tehetı.
Törökszentmiklós három fı területén él roma lakosság.
1.
A Szivárvány út és környéke
2.
A Zenész út és környéke
3.
A vasúton túl, a Vasút út és környéke
Mindhárom területen van vezetékes víz és villany, több kemény burkolatú út és hiányos kiépítettséggel csatorna.
Ugyanakkor nincs közösségi ház, mosoda, a roma gyermekek felzárkóztatásához, kis mesterségek elsajátításához,
szakköri munkához tanoda.
A cigány népesség által lakott három terület valójában két összefüggı szegregátumot képez.
Az integrációért megtett eddigi tevékenységek közül fontos kiemelni, hogy a város már 7 éve foglalkoztat roma
közösségfejlesztı koordinátort, és a roma integráció elısegítésére egy további szakértıt is alkalmaz.
A város közoktatási rendszerében megjelenı roma tanulók többségére kiterjednek a HH és a HHH és az SNI tanulók
fejlesztését, felzárkóztatását célzó pedagógiai programok. Különösen sikeresnek bizonyult az a 2003 óta mőködı
kezdeményezés, hogy a város általános iskolái roma asszisztenseket alkalmaznak, akik összekötı szerepet
játszanak a cigány családok és az oktatási intézmények között. Munkájuk eredményességét jelzi, hogy a roma
tanulók igazolatlan hiányzása 90 százalékkal csökkent.
A Kodály Zoltán mővészeti iskola az 1999/2000. tanévtıl kezdıdıen Roma Programot mőködtet, ami szintén
nagyban hozzájárul a roma gyermekek integrálásához.
A jelenleg mintegy 40 cigány családot befogadó szociális földprogram nagymértékben hozzájárul az érintett csoport
megélhetési viszonyainak javításához, munkatevékenységen keresztül történı támogatásához, aktivitási szintjük
növeléséhez. A programba történı bevonással jól hasznosítható mezıgazdasági kultúrát sajátítanak el, amely
integrációjukat, társadalmi befogadásukat megkülönböztetett mértékben segíti elı.
Lakásügy
Törökszentmiklóson 176 önkormányzati lakás van, ez a város lakásállományának 2 százalékát teszi ki. Ezek közül
134 komfortos, 2 félkomfortos és 30 komfort nélküli. Az Önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete szabályozza
a lakásállomány egy részének szociális célú bérbeadását.
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Évente 15-30 között változó számban érkezik a városhoz szociális okokkal alátámasztott lakásigény, amelybıl
forráshiány és a rendelkezésre álló szabad lakások szőkössége miatt mindössze 1–2 kérelmet tudnak kielégíteni.
Az Önkormányzat szociális lakásépítési programja a Radnóti utcában (a II. szegregátumban) tervezi lakások építését.
A lakásügyi jogszabályok megváltozása miatt azonban a szociális célú lakásállomány kialakítása új építés helyett
vásárlás útján valósítható meg, a költségek optimalizálása és a szociális szempontok egyidejő érvényesítése
érdekében.

3.2.6.

Anti-szegregációs intézkedési terv

A város szociális viszonyai és az adatok egyidejő elemzésébıl világossá válik, hogy Törökszentmiklóson két
szegregátum is található, tehát a szociális válsághelyzetek fokozott jelenléte igazolt. Ezek oldása mellett
mindenképpen törekedni kell arra, hogy további szegregációs folyamatok ne induljanak el a városban.
Az anti- szegregációs terv elkészítése során az alábbi fıbb problématerületek kerültek beazonosításra:
• A város területén két szegregátum alakult ki, amely beavatkozásokat igényel, ezek: 1. Északi és 2. Déli
szegregátum. A szegregátumok adatait vizsgálva azt láthatjuk, hogy mindkettı magas népességgel
rendelkezik.
32. táblázat: Az Északi és Déli szegregátumok adatai
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14
évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59
évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x
évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezık
aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül
Felsıfokú végzettségőek a 25
éves és idısebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú
lakások aránya
Rendszeres
munkajövedelemmel nem
rendelkezık aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek)
belül
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezık és
rendszeres
munkajövedelemmel nem
rendelkezık aránya az aktív
korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a
15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya

Törökszentmiklós
összesen*
22 883

Szegregált terület
Szegregált terület
I.
II. (Déli
(Északi
szegregátum)
szegregátum)
960
111

18,1

33,0

49,55

60,7

57,9

49,55

21,2

9,1

0,9

31,0

75,0

89,09

7,8

0,2

0

8 967

229

18

29,4

56,8

66,67

48,0

79,7

81,8

21,8

65,5

78,18

47,7

19,3

18,18

46,6

70,2

69,23
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A szegregált területen jelentkezı problémák:
• Infrastruktúra:
o A szegregátumok infrastrukturális ellátottsága kedvezıtlenebb a város egészéhez viszonyítva,
elsısorban a vezetékes gázszolgáltatás területén tapasztalható elmaradás.
• Foglalkoztatottság
o A foglalkoztatottság területén tapasztalható problémák elsısorban az alacsony képzettségnek
köszönhetıek, ennek a helyzetnek a megváltoztatására szükséges külön foglalkoztatottságot
elısegítı programok kidolgozása, amely már az iskoláskorú gyerektıl kezdıdıen megvalósul. A
fiatal korosztály esetében a közoktatási rendszeren belül szükséges megfelelı programok
kidolgozása, míg az aktív korúak esetében külön célprogramok megvalósítása szükséges. E
programok megvalósításánál kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a megvalósítás kezdetétıl
az érintett lakosság bevonása megtörténjen, a közös megoldási stratégiák kialakítása
nagymértékben elısegítheti a programok sikerességét.
•

Közoktatás
o A közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés elkészítése során több olyan probléma került
beazonosításra, amelyet a késıbbiekben kezelni szükséges.
o Ezek között szerepelnek:
 Az óvodai nevelésben szegregáció tapasztalható a Kossuth és az Arany János utcai
tagintézményekben.
 Az általános iskolai oktatásban nagyon magas a sajátos nevelési igényő tanulók aránya
(16,1%), amely magasan az országos átlag felett van.
 Az iskolai mutatók esetében a HHH-s gyerekek isklai sikerességére vonatkozó adatok az
iskolai átlag alatt vannak, magasabb a hiányzók száma, alacsonyabb az iskolán kívüli
programokhoz való hozzáférés aránya.
 A továbbtanulási mutatók esetében megfigyelhetı, hogy a HHH-s gyerekek elsısorban
nem érettségit adó intézményekben tanulnak tovább.

Az önkormányzat vállalja, hogy 2008. december 31-ig elkészíti a városra vonatkozó közoktatási esélyegyenlıségi
intézkedési tervét, amelyben a helyzetelemzésben felmerült problématerületeket orvosolja. Ennek megvalósítása már
részben megkezdıdött, így a körzethatárok megváltoztatásával jelentıs lépést tettek az integrált oktatás feltételeinek
megteremtéséhez.
Az antiszegregációs terv elsısorban azon rétegek helyzetének javítását célozza, amelyek esetében a társadalmi
leszakadás és a szociális elszigetelıdés létrejött, illetve annak lehetısége fennáll. Célja továbbá, hogy a város
funkcióbıvítési beruházásainak esetleges szegregáló hatását idıben kiszőrje.
Az antiszegregációs szemlélet és tevékenység a város mőködésének alapvetı jellemzıi közé tartozik. Ennek
érdekében a város még 2008-ban áttekinti az önkormányzati rendeleteket és az intézmények és szolgáltatások
mőködésének keretet adó szabályokat és a jövıben valamennyi helyi szabály, intézkedés és rendelet
megalkotásakor horizontális szempontként követelménynek tekinti a szegregáció megakadályozását.
A szociális krízisterületekre (szegregátumokra) vonatkozóan a város 2009-ben részletes szociális állapotfelmérést,
a szociális helyzet feltárást célzó kutatást végez, valamint a szegregátumok lakásállományának részletes
állapotfelmérését is elkészíti. A továbbiakban az így feltárt információk ismeretében kiigazítja szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját, valamint a helyi lakosság lakhatási körülményeinek javítását célzó
tevékenységét.
A város valamennyi fejlesztési programjának kidolgozásába, véleményezésébe és monitorozásába bevonja a
szegregátumokban élıket képviselı cigány kisebbségi önkrományzatot is. A hátrányos helyzető lakossággal való
kommunikációt segítik az esélyegyenlıségi referens, a roma munkaaerıpiaci menedzserek és az iskolai roma
asszisztensek.
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A többségi társadalom és a hátrányos helyzető csoportok közeledését városi szintő, külön a fiatalokat célzó iskolai
tolerancia program segíti. Ez a többségi és kisebbségi kultúra kölcsönös megismerését, közös városi szintő
rendezvények szervezését, sport- és kulturális programokat és más, a kölcsönös elfogadást segítı helyi
médiaprogramokat stb. jelent. A tolerancia program részleteit 2009-ben dolgozza ki az Önkormányzat.
3.2.6.1. Az idısek elszigetelıdésének, társadalmi szegregációjának oldása
A korstruktúra jelenlegi helyzetébıl és a várható fejleményekbıl egyértelmően következik, hogy a városban élı idıs
emberek szegregációjának, társadalmi elszigetelıdésének megelızése és szociális szükségleteinek kielégítése
céljából az alábbi feladatok végrehajtása mutatkozik szükségesnek.
 Az idısek segítését célzó helyi szociális védelmi rendszer megerısítése a területi ellátásban.
A várost is érintı demográfiai öregedésbıl következıen jelentısen növekszik az idısek száma és aránya. Az
idıseket célzó szociális szolgáltatások többsége azonban jelenleg nem jut el az adott korosztály egészéhez.
Ezért fel kell erısíteni és multiprofesszionálissá kell fejleszteni a szociális jelzırendszert a városban, külön
figyelmet fordítva azokra a városrészekre, ahol a nyugdíjasok elszegényedése, izolációjuk erısödése várható.
Ez konkrétan a házi szociális gondozás 2009–2013-ig terjedı tervszerő kiterjesztését jelenti, azzal a céllal,
hogy minden gondozásra, kapcsolati rehabilitációra szoruló idıs ember részesülhessen ebben az otthoni
biztonságot erısítı szolgáltatásban. Ennek elıfeltétele, hogy jöjjön létre a szociális információáramlás helyi
rendszere, amely intézményesen és tervszerően képes feltérképezni a szükségleteket, és közvetíteni az
információt az ellátást biztosító szolgálathoz. A rendszer mőködtetését területi ellátás keretei között célszerő
megszervezni.
 A házi segítségnyújtás idıtartamát a jelenlegi átlagosan 1–1,5 óráról 4–8, illetve 12 órás gondozási
idıtartamra kell lépcsızetesen fejleszteni. Ezt a lépést a legrászorultabb idıs személyek fokozott ápolási
gondozási, ápolási szükséglete indokolja.
 Az idıskori biztonság megteremtésének egyik leghatékonyabb eszköze a jelzırendszeres házi
segítségnyújtás programszerő fejlesztése, kiterjesztése.
A szolgáltatással megvalósulhat az a fontos célkitőzés, hogy az ellátórendszerre nehezedı terhelés mérséklése
mellett erısödjön az egyedül élı rászoruló idıs emberek biztonságérzete. A tapasztalatok szerint a
jelzırendszeres házi segítségnyújtásba bevont idısek gyógyszerfogyasztása, veszélyeztetettségi érzése
jelentısen csökken, pszichés állapotuk stabilizálódik.
 A Családsegítı Szolgálat az eddigi évi egy alkalommal tartott Egészségügyi Szőrınap szolgáltatásának
bevezetését tervezi.
3.2.6.2. Munkaerı piaci esélyek
A munkaerıpiactól való távolság jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a családok anyagi helyzetének megrendülése,
elszigetelıdése, végsı soron a szegregációs folyamatok elindulása szempontjából.
A munkaerı piaci folyamatok országos szintő általános kedvezıtlenebbé válása várost is érinti. Ezért különösen
fontos, hogy a másodlagos munkaerı piaci eszközök rendszere fennmaradjon, és a jövedelemmel nem
rendelkezık minél szélesebb körét – különösen a szegregátumok lakosságát – elérjék ezek a lehetıségek.
A város a közmunka lehetıségeket, a munkaügyi központtal aláírt együttmőködés keretében az alacsony
iskolázottságú, nyugdíj elıtt álló emberek részére is biztosítja, a foglalkoztatáson keresztül történı
jövedelemszerzés és a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idı megszerzése érdekében.
A szegregátumokban élı felnıtt roma lakosság munkaerı piaci integrációjának legfıbb akadálya az alulképzettség.
Ezért esetükben a másodlagos munkaerı piaci eszközök fokozott alkalmazása vezethet eredményre.
A városban évek óta folyik a közcélú foglalkoztatás. Az erre a célra biztosított központi elıirányzatot 5-7 millió
forinttal egészíti ki a város. 2003-óta a közcélú foglalkoztatás új értelmet nyert a városban, az akkor történt változás
eredményeként alkalmazásra került egy fı munkairányító, akinek feladata a közcélú munkák szervezése,
irányítása.
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A város minden évben meghirdeti, és a jövıben is fenntartja az alacsony iskolázottságú, sokgyermekes, illetve
roma munkanélküliek számára a közhasznú és a közösségi munkavégzést megvalósító programjait.
A foglalkoztatási esélyeket növelik az alábbi, az elsıdleges munkaerıpiacra történı beilleszkedést illetve
visszailleszkedés segítı részprogramok.


A város gazdaságfejlesztési célkitőzései között szerepel az ipari park fejlesztése, a termeléshez szükséges
infrastruktúra megteremtése és munkahelyi képzések szervezése. Ezek egyben foglalkoztatás bıvítı
intézkedések is, amelyek a vállalkozói érdekek elısegítése mellett a munkaerı kínálat optimális
kihasználását is elısegítik. A foglalkoztatás bıvítı intézkedések esetében külön figyelemmel kell lenni az
alacsony státuszú lakosság képzésére és az elsıdleges munkavállalóként történı lehetıségek biztosítására.
Ennek érdekében az önkormányzat folyamatosan figyeli azokat a várható lehetıségeket, amelyek a helyi és
térségi munkavállalást elısegítik. Ehhez igazítja képzési programjait is, és törekszik arra, hogy a
képzésekbe minél nagyobb számú potenciális munkavállaló kerüljön bevonásra. Az érintettek
elérhetıségére külön információs programot indít. A foglalkoztatás bıvítésére irányuló programot 2008-tól
folyamatosan megkezdi a város.
2008-tól, pályázat és jelentıs önerı biztosításával 2 fı roma munkaerı piaci menedzsert alkalmaz a
város.
Törökszentmiklós ötödik éve támogat és továbbra is mőködtet egy 40 év feletti nıket foglalkoztató
HEFOP programot. Ez az esélyegyenlıséget növelı megoldás a családi napközi számára biztosít
munkaerıt.
A város az általános iskolát el nem végzett felnıttek legalább 8. osztályig történı felzárkóztatását célzó
képzést indít, bekapcsolódva a Lépj Egyet Elıre ingyenes felnıttképzési kínálatba. A városban és
környékén mőködı foglalkoztatókkal, a vállalkozások munkaerıigényének figyelembevételével. A
igényeket 2008. december 31-ig felméri, és a képzést 2009-tıl évfolyamcsoportos bontásban valósítja meg.
A területi munkaügyi szervezettel együttmőködve a Székács Elemér, valamint a Lábassy János
Szakközépiskolákban lehetıséget biztosítunk munkanélküliek számára OKJ-s tanfolyamokon történı
részvételre, a helyi vállalkozások munkaerıigényének megfelelıen. A képzési lehetıség biztosítása mellett
fontos szempontként kell érvényesíteni, hogy a szükséges információk az érintettekhez is eljussanak. E cél
elérése érdekében fokozott információs tevékenységet végez a város, valamint a rendelkezésre álló humán
erıforrás feladatköreit felülvizsgálja. Célként fogalmazza meg, hogy a jelenlegi munkatársak
feladatkörének átszervezésével, plusz forrás igénybe vétele nélkül is meg lehessen kezdeni a tevékenységet.
A város – a területi munkaügyi szervezettel együttmőködésben – képzési lehetıséget biztosít a városba
települı mezıgazdasági gépgyártó vállalkozás munkaerıigényének kielégítésére a Székács Elemér és a
Lábassy János szakképzést nyújtó iskolákban, annak érdekében, hogy a vállalkozás helyi munkaerıt
foglalkoztasson.
A foglalkoztatási program megvalósítása során kiemelt figyelemmel kell lenni a munkaerı piacra belépı
fiatalok esetében. A jelenleg rendelkezésre álló közoktatási és középfokú oktatási intézmények adataiból
megállapítható, hogy a HHH- s tanulók nagy számban szakmunkásképzı intézményekben tanulnak tovább.
A jelenleg itt tanuló fiatalok esetében alapvetı fontosságú olyan programok végrehajtása, amely a
munkavállalási potenciáljukat segíti elı.
















A városi szakképzı intézmények a 2008/2009-es tanévtıl tematikus felkészítı foglalkozásokat
szerveznek a hátrányos helyzető tanulók elsıdleges munkaerıpiacra történı korai belépésének
elımozdítása érdekében. Ezeken a tréning jellegő foglalkozásokon a kommunikációs és kapcsolati kultúra
fejlesztésével, önismereti és önbizalom növelı technikák kialakításával, szakmai és személyes
kompetenciák megerısítésével segítik az érintett fiatalok induló hátrányainak leküzdését.
A város vállalja, hogy 2009-tıl a városi fejlesztések kivitelezését végzı vállalkozások kiválasztásánál
elınyben részesíti azokat, amelyek roma munkavállalót alkalmaznak.
Közmunkák során elınyben részesítjük a szakképesítéssel nem rendelkezı személyeket, mert ık azok,
akik nem tudnak elhelyezkedni. Az elmúlt évben 10 fı szakképesítéssel nem rendelkezı személyt
képeztettünk ki, kisgépkezelıi minısítést kaptak, ezzel a végzettséggel 10 féle kisgép kezelésére jogosultak.
Ezzel megoldással a másodlagos munkaerıpiacon való átmeneti foglalkoztatást jelentı részvétel biztosítása
mellett elısegítjük az önálló munkavégzés és jövedelemszerzés lehetıségét, valamint az elsıdleges
munkaerıpiacon való tartós megjelenést is.
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Törökszentmiklós kifejezetten mezıgazdasági hagyományokkal rendelkezı település. A cigány lakosság
munkakultúrájának fejlesztését segíti a már évek óta mőködı jelenleg mintegy 40 családot foglalkoztató szociális
földprogram, amelynek további 20 családra való kiterjesztését tervezi a város.
3.2.6.3. Kisgyermekesek, gyermeküket egyedül nevelık és nagycsaládosok
 A kisgyermekesek, a gyermeküket egyedül nevelık és a nagycsaládosok terheinek csökkentése és a közösségi
kohézió erısítése érdekében szükségesnek mutatkozik, hogy a város közmővelıdési intézménye és a szociális
rendszer munkatársai, valamint a civil szervezetek összefogásával rendszeres családbarát programok és
rendezvények mőködjenek. Ezért a Családsegítı Központ családi kapcsolatokat erısítı és
intergenerációs programot dolgoz ki, és ezt folyamatosan mőködteti.
 Az önkormányzat bevezeti és meghonosítja a városban az „Otthon segítünk” Alapítvány
szolgáltatásait. Ennek érdekében a családsegítı szolgálat egy-egy munkatársát 2009 januárjáig beiskolázza
az alapítvány felkészítı tanfolyamára, és biztosítja az otthoni segítı tevékenység folyamatosságát.
 A város a 2011-2013-as akciótervi idıszakban – pályázati (TÁMOP, vagy regionális OP – források
bevonásával tervezi a jelenleg túlzsúfolt, 50 férıhelyes bölcsıde bıvítését új helyiség kialakításával,
amelynek eredményeként 60 gyermek gondozására és korai fejlesztésére nyílik lehetıség.
 A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak bıvítése
 Neveléssel kapcsolatos képzés megszervezése szülıknek. A gyermekek közvetlen segítésén túl
szükség van erre a közvetett támogatásra, mellyel a szülıket a neveléssel kapcsolatos képzési
programba lehet bevonni.
 A szegregátumokban a Családsegítı Szolgálat mentorálásával célszerő olyan szocializációs
programok bevezetése, amelyek az ott élık felzárkóztatását, izolációjuk oldását célozza (önsegítı
csoportok mőködtetése, képzések beindítása,
munkanélküli tanácsadások, speciális
adósságcsökkentı programok szervezése, fiatalok hétvégi elfoglaltságának – sport, életmódtanácsadás – megszervezése, stb.).
3.2.6.4. A közoktatási szegregáció elkerülését szolgáló intézkedések
A közoktatási helyzetelemzés alapján általános célkitőzésünk a közoktatási intézményeinkben a további
szegregációmentesség, valamint az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényre juttatása. Az intézményi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlıségének biztosításán kívül az esélyteremtés, a támogató lépések,
szolgáltatások széles körő megvalósítása a hátrányos helyzető, valamint a sajátos nevelési igényő gyermekek
hátrányainak kompenzálása és az egyenlıség elımozdítása érdekében az intézmények minden tevékenysége során.
TÁMOP pályázati források megnyílása esetén a város komplex visszahelyezési programot hajt végre a sajátos
nevelési igényő gyermekek helyzetének felülvizsgálatával.
Horizontálisan érvényesítendı szempont a közoktatás-fejlesztésben az esélyegyenlıség és az egyenlı hozzáférés
biztosításának elve. Az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden
infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzető tanulók és a sajátos
nevelési igényő tanulók oktatási helyzetére a beruházásban, fejlesztésben. Kiemelten fontos az érintett intézmények
oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve a tanulók összetételének összehasonlításával annak vizsgálata,
hogy érvényesül-e a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók
oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.
Az esélyegyenlıségi programban az alábbi hangsúlyos elemek valósulnak meg.
 Teljes körő óvodáztatás, iskoláztatás, kiemelten koncentrálva a halmozottan hátrányos helyzető
gyermekekre.
 Az integrált oktatás feltételeinek fenntartása valamint a megfelelı módszertani kultúra interiorizálása.
 Kiemelt teendık a HH és a HHH gyermekek felzárkóztatása érdekében
 A városban megteremtjük a HHH-s gyermekek pontos, naprakész nyilvántartását
 A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek bekapcsoljuk az óvodai és iskolai fejlesztı
programokba, a sajátos nevelési igények, fejlesztési lehetıségek feltárása, kezelése mellett
 A hátrányos helyzető gyermekek teljeskörő bevonása a diákjóléti (napközi stb.)
szolgáltatásokba.
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Az integrációs és képesség-kibontakoztató tevékenység folytatása, illetve kiterjesztése. Ennek keretében a
2008/2009-es tanévtıl az önkormányzat felülvizsgálja a roma, a hátrányos helyzető és a sajátos nevelési
igényő gyermekek osztályok közötti megoszlását.
Az intézményi környezet és oktatás átalakítása a mozgássérültek, valamint a vakok és gyengénlátók
speciális igényeit is figyelembe véve.
Az esélyegyenlıséget biztosító infokommunikációs eszközrendszer kialakítása, és az ehhez kapcsolódó
oktatás személyi feltételeinek is a megteremtése.
Törökszentmiklós közoktatási intézményeiben is célszerő az ún. Helyreállító Gyakorlatok (Restorative
Practices) programjának a bevezetése, adaptálása. Ez a program olyan konfliktuskezelı, az empatikus
képességeket és készségeket, valamint a közösségi normaképzıdés megerısítését célzó módszer
alkalmazását jelenti, amelynek segítségével jelentıs eredmények érhetık el a gyermek közösségekben. A
program képes megteremteni a nevelıközösség, a gyermekközösség és a helyi társadalom normakövetési
összhangját, harmonikus, gyermekbarát légkörben.
A város közoktatási intézményeiben a 2008/2009-es tanévtıl az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat,
valamint a védınıi szolgálat bevonásával a tantervi programba illesztett egészségnevelési program indul,
amelynek része az egészségügyi szocializáció, az egészségtudatos magatartás és a környezeti higiénére
nevelés is. A program az általános iskola felsı tagozatában és a középiskolákban kiegészül a reprodukciós
egészség témakörébe tartozó programelemekkel is (szexuális higiéné, szexuális egészségvédelem,
családtervezés, születésszabályozás stb.).
A gyermek- és ifjúsági korosztályt érintı drogprevenciós munka megköveteli a DADA program
bevezetését valamennyi közoktatási intézményben.
Az inkluzív nevelési eszközöket használó felzárkóztató és közösségépítı munkaprogramokat a város
valamennyi középiskolájában bevezetjük.
Meg kell valósítani a város közoktatási intézményeinek fizikai és infó-kommunikációs akadálymentesítését.

A Református Egyház által mőködtetett általános iskola Bacsó Béla úti feladatellátási helyén döntı többségben roma
gyermekek tanítása folyik. Az iskolát az önkormányzat a feladattal együtt 2008-ban átveszi a Református
Egyháztól. Ezzel egy idıben – 2008 ıszétıl – új körzethatárok lépnek életbe, és ezzel megszőnik a szegregáció.
A közoktatási integráció megteremtése érdekében a település az alábbi pályázatok benyújtását tervezi a TÁMOP 3.3.2
keretében:
•

A halmozottan hátrányos helyzető tanulók minıségi oktatáshoz való hozzáférésének támogatása

•

Komplex felülvizsgálati, visszahelyezési programok magas sajátos nevelési igényő gyermek-,
tanulóaránnyal rendelkezı településeken
•

Érettségit adó középfokú oktatási intézményben, illetve minıségi szakképzést biztosító szakiskolában
történı továbbtanulási utak megerısítése.

3.2.6.5. Fogyatékkal élık
A fogyatékkal élık helyzetének, életminıségének javítása érdekében az önkormányzat külön intézkedési tervet
dolgoz ki. A feladatok végrehajtása céljából esélyegyenlıségi referenst bíz meg a város, aki a feladatok
koordinálásáért felel.
Bár az akadálymentesítési program jól halad, a fogyatékkal élık sajátos igényeinek kielégítésére az intézmények
még nem kellıen felkészültek. A jövıben az épületekbe való akadálymentes bejutás biztosítása mellett fontos az
épületen belüli közlekedés feltételeinek megteremtése.
Tovább kell lépni a kommunikációs akadálymentesítés megvalósítsa terén. A tájékozódást segíthetjük feliratok,
formák, szimbólumok, fények, színek, burkolatok, hangok érzékelhetıvé tételével.
 A gyengén látók, színtévesztık számára is érzékelhetı nagyságban, formában, színben kell elkészíteni
a tájékoztatást szolgáló látványelemeket.
 A vakok számára hanggal, tapintható, letapogatható, megfogható elemekkel kell kiépíteni az
információs elemeket.
 A hallássérültek számára a hangos információkat szöveggel, képekkel, fénnyel kell kiegészíteni. Az
egészségügyi ellátásban résztvevıknek figyelemmel kell lenni a fogyatékkal élık érzékenységére,
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törekedni kell a rehabilitáció, a társadalmi beilleszkedés elısegítésére, és arra, hogy ne erısítsék a
betegségtudatot abból kiindulva, hogy a fogyatékosság nem betegség, hanem állapot.
A szociális ellátórendszerrel, támogató szolgálatokkal együttmőködve elı kell segíteni, hogy a fogyatékkal élık is
részt vegyenek az egészségügyi szőrıvizsgálatokon.
A megváltozott munkaképességő, de speciális munkakörben még dolgozni tudó és akaró emberek foglalkoztatása
jelenleg teljesen megoldatlan a városban. Fontos célunk az ı egyre növekvı elszigeteltségének megszüntetése. Ezért
meg kell teremteni a városban a szociális foglalkoztatás lehetıségét. Célszerő olyan városi mőködtetéső védett
munkahely létrehozása, amely a Törökszentmiklóson élı csökkent munkaképességő, egészségkárosodott, valamint
fogyatékkal élı és pszichiátriai beteg emberek számára megteremti a jövedelemszerzési lehetıséget is biztosító
foglalkoztatási rehabilitáció feltételeit. A védett munkahely az alulszocializált és életvitelében korlátozott emberek
szociális érettségét, viselkedési és munkakultúrájuk, kapcsolatteremtési képességük javítását, növelését, a helyi
társadalomba való reintegrálását is elımozdítja.
3.2.6.6. Az integrációt elısegítı speciális programok a szegregátumokban
A szociális krízisterületekre vonatkozóan egy részletesebb leírás fontos lenne. ( ezek kialakulását elıidézı
tendenciák, kik élnek ott, többet kellene tudnunk a lakások fizikai állapotáról, stb.)
A szegregációs térképen feketével jelölt, vagyis a szegregáció lehetıségét magában hordozó területen a szegregáció
megelızése érdekében meg kell erısíteni a szociális információáramlás helyi rendszerét, amely intézményesen és
tervszerően feltérképezi a szükségleteket, és közvetíti az információt az ellátást biztosító szolgálatokhoz. A rendszer
mőködtetését területi ellátás keretei között célszerő megszervezni, a Családsegítı Szolgálat koordinációjával. A
jelzıfunkciók mőködtetése folyamatos monitorozást és az összegyőjtött információk elemzését jelenti. Ennek
alapján a biztosítható a gyors beavatkozás a kedvezıtlen folyamatokba.
További szegregátumok kialakulásának, valamint a jelenlegi szegregátumok növekedésének megakadályozása
érdekében a város a szegregátumok területén és környezetében rövid és középtávon nem nyit új utcákat és nem
mér ki új telkeket.
Az Antiszegregációs Terv lényegi része, hogy a Családsegítı Szolgálat mindkét szegregátumban „terepmunkával”
valósít meg antiszegregációs tevékenységet. Ennek részeként jogi és pszichológiai tanácsadást, tanulási felzárkóztató
programokat, játszóklubot, hátralék- és adósságkezelési tanácsadást, háztartásgazdálkodási tanácsadást biztosít,
foglalkoztatási tréningeket mőködtet.
A Családsegítı Szolgálat munkanélkülieknek szóló tanácsadási programját célzottan a szegregátumokban élı állás
nélküliek munkaerıpiaci be-, illetve visszaillesztésére, munkaerıpiaci esélyeinek növelésére irányítja. Ez a feladat a
tanácsadás mellett munkalehetıségek felkutatását és felkínálását, és munkába állását segítı tréningek tartását is
jelenti. Ezen program hatékonyságának növelése céljából a Családsegítı Szolgálat foglalkoztatási és szociális
mentorokat alkalmaz a késıbbiekben, akik a szegregátumok területén fejtik ki tevékenységüket.
Többéves probléma, hogy míg a cigány fiúk iskoláztatásában javulás tapasztalható, a cigány lányok hátránya e
tekintetben növekszik a fiúkhoz képest. Ennek a diszkriminatív, a társadalmi esélyegyenlıtlenséget elmélyítı
helyzetnek az ellensúlyozását célozza a 2010-tıl tervezett „Esélyt a lányoknak!” program. A város közoktatási
intézményeiben folyó esélynövelı és felzárkóztató programok kiegészítéseként indítjuk útjára ezt a roma nık
esélyegyenlıségét, a roma közösségen belül is fennálló hátrányaikat kompenzáló speciális oktatási és képzési
integrációs programot. Lényege, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Cigánycsaládok Érdekvédelmi
Egyesületének bevonásával a cigány lányok növekvı hányadát nagykorúságukig az iskolai oktatási, képzési keretek
között tartsa. A képzési irányok célszerő kialakítása és a finanszírozás érdekében a város megállapodást köt a
munkaerıpiaci szervezettel.
A szegregátumokban évek óta nehézséget jelent a folyamatos hulladékszállítás, a szolgáltató ugyanis csak rendszeres
díjfizetés mellett tudja fenntartani ezt a tevékenységet. A szegregátumok lakóházainak udvara és környezete
elfogadhatatlan mértékő szennyezettséget mutat. Ennek megszüntetése érdekében a város 2008. II. félévétıl a
telephigiénés program keretében további megfelelı mennyiségő és őrtartalmú hulladékgyőjtı konténereket helyez
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ki, melyek rendszeres ürítésérıl is gondoskodik. A város szerzıdést köt a CKÖ-val és a Cigánycsaládok
Érdekvédelmi Egyesületével a hulladékgyőjtés rendszerének fenntartása érdekében. A telepek higiénés viszonyainak
javítása érdekében az Önkormányzat már eddig is komoly erıfeszítéseket tett. Évente 2-3 alkalommal közmunkát
szervez a környezet rendbetételére, takarításra és szemétszedésre. Ugyancsak évente 2-3 alkalommal rágcsálóirtást
szervez és hajt végre.
A nehezen tanuló roma gyermekek korrepetálásának, tanulmányi fejlesztésének és pályaorientációjának
támogatására Tanodát létesítünk. Ez nem önálló intézmény létrehozását jelenti, hanem olyan speciális, iskolán
kívüli felzárkóztató, képességfejlesztı program bevezetését és mőködtetését, amely tanórán kívül, speciális
felkészültségő, romológiai ismeretekkel is rendelkezı fejlesztı pedagógusok közremőködésével járul hozzá a
szocializációs hátrányok leküzdéséhez. A Tanoda indítására és fenntartására 2009-tıl TÁMOP forrásokat veszünk
igénybe.
A város a szegregátumokban élı roma fiatalok sport- és szabadidıs tevékenységére alkalmas zöld területeket alakít
ki.
Az Önkormányzat tervezi a 2011-2013 közötti akciótervi idıszakra a térség fejlesztését szociális
városrehabilitációs program keretében, mely során a hiányzó közmővek (csatorna, út, járda, víz, gáz) kiépítésre
kerülnek, illetve megnövekszenek a parkosított és a zöld felületek. Itt kerül sor játszópark és közösségi ház
kialakítására is.
A város a roma gyerekek lakókörnyezetében, az Önkormányzat által korábban kialakított füves focipálya közelében
ırzött, bekerített, , meghatározott nyitvatartással mőködı, közmővekkel ellátott játszóparkot alakít ki 2011–2013ban, amelyre a közösségi szociális munka keretei között kiterjed a Családsegítı Szolgálat figyelme. A védett
játszópark meghatározott idıben történı nyitvatartása a biztonságos és higiénikus környezet fenntartása és az
eszköztár megırzése érdekében szükséges, és nem eredményez szegregációt. A nyitvatartási idıben
szociálpedagógus, szociális munkás vagy játékpedagógus állandó jelenlétét a Családsegítı Szolgálat a roma
asszisztensek, illetve a város által már alkalmazott roma integrációs szakértı és roma közösségfejlesztı szakember
bevonásával biztosítja. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat védnökséget vállal a játszópark fölött. A játszóparkot
TÁMOP vagy más Uniós pályázati forrás rendelkezésre állása esetén tudja a város megvalósítani.
A város tervezi a cigánytelep lakosságának hagyományırzésének és kulturális tevékenységének teret biztosító roma
közösségi ház létrehozását. A közösségi házat TÁMOP vagy más Uniós pályázati forrás rendelkezésre állása esetén
tudja a város megvalósítani a 2011-2013 közötti akciótervi idıszakban.
Kommunikációs program
A kommunikációs program megvalósítása kettıs célt szolgált, egyrészrıl az alacsony státuszú lakosok bevonását az
ıket érintı programok kialakításába és végrehajtásába (A programelem);
másrészrıl a többségi, kedvezıbb helyzetben lévı társadalmi csoportok tájékoztatását tőzi ki célul a beavatkozások
szükségességérıl és várható eredményeirıl, erısítve a programok társadalmi elfogadottságát. (B programelem)
A – programelem
Az érintett csoport bevonása már a programok kialakításánál is elsıdleges szempontként kell, hogy megjelenjen. Ki
kell alakítani azt a partneri viszonyt, amely által az érintett csoportok részt vehetnek már a tervezési idıszakban is.
Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy elsıdlegesen az önkormányzat kijelölt munkatársai, másodlagosan a helyi
cigány kisebbségi önkormányzat és a településen mőködı civil szervezetek közvetlenül keressék meg az érintetteket,
kikérjék véleményüket, tájékozódjanak az egyéni elképzelésekrıl és ezt illesszék a késıbb beindítandó programok
keretei közé.
Az önkormányzat részérıl jelenleg rendelkezésre álló munkatársak feladatainak áttekintése után szükséges
kialakítani a pontosan körülírt feladatköröket. Jelenleg az önkormányzat alkalmazásában az alábbi munkatársak
dolgoznak:
• esélyegyenlıségi referens
• roma munkaerıpiaci menedzserek
• iskolai roma asszisztensek
• roma közösségfejlesztı koordinátort
• roma integrációs szakértı
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foglalkoztatási és szociális mentorok

A rendelkezésre álló humán erıforrás kiegészülve a cigány kisebbségi önkormányzat és a civil szervezetek
munkatársaival megfelelı hátteret biztosít a program sikeres megvalósításához. Ennek azonban elengedhetetlen
feltétele, hogy 2008. december 31-ig kidolgozásra kerüljön a pontos feladat- és ütemterv, amelyben részletesen
leírásra kerülnek a feladatok, azok végrehajtásának ütemezése.
B – programelem
A kommunikációs program másik fontos eleme a helyi médiumokban történı megjelenés és információs
tevékenység. A program fı célja, hogy a településen történı esélyegyenlıségi beavatkozásokról a társadalom minden
tagja tudomást szerezzen, ezzel elısegítve a hozzáférhetıséget. Szintén fontos cél, hogy a beavatkozások
indokoltságáról, rövid- és hosszú távú eredményeirıl a többségi lakosság folyamatosan tájékoztatást kapjon.
A kommunikációs program B – programelemének megvalósítására a következı médiumok állnak rendelkezésre:
• Törökszentmiklósi Hírlap
• Rádió Törökszentmiklós
• Szentmiklósi Televízió
• Városi Televízió Törökszentmiklós
A program során törekedni kell arra, hogy az önkormányzati lapon kívül a kereskedelmi alapon mőködı médiumok
is bekapcsolódjanak az információs munkába, és fel kell mérni, hogy az önkormányzat erre mekkora saját forrást tud
elkülöníteni. A program végrehajtása során szükséges tervezni a várható TÁMOP -os forrásokat, amelyek
célirányosan a tájékoztatásra kerülnek kiírásra.
Az anti - szegregációs terv célkitőzéseinek végrehajtása során kiemelt figyelemmel kell lenni a határidık és a
felelısök pontos meghatározására, csak ebben az esetben érhetı el tényleges eredmény.
A programok végrehajtása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a társadalmi változások, esetleges külsı
vagy belsı hatások eredményeként ne alakuljanak ki újabb szegregátumok a városban. Ennek érdekében, a 2008-ban
megkezdett felmérés adatait alapul véve folyamatosan, minimálisan 2 évente meg kell vizsgálni a város szociológiai
jellemzıit, és ennek ismeretében az anti - szegregációs tervet szükség esetén módosítani kell.

Integrált Városfejlesztési Stratégia

104

Tervezett beavatkozások ütemezése
33. táblázat: Tervezett beavatkozások

Jogszabályi háttér áttekintése
Szociális állapotfelmérés:
- szegregátumok részletes felmérése;
- szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata;
- lakhatási körülmények javítását célzó intézkedések
kidolgozása
Szegregátumok növekedésének megakadályozása (helyi
rendeletek)
Szegregátumok közösségi tereinek fejlesztése
Játszópark kialakítása
Roma közösségi ház létrehozása
Telephigiénés program
Bölcsıde bıvítése
Foglalkoztatási program
Lépj egyet elıre program (igényfelmérés, majd képzés)
Szakiskolai foglalkozások megszervezése

Forrás
Saját forrás
Saját forrás

felelıs
Polgármester, jegyzı
Polgármester

Saját forrás

Polgármester

TÁMOP
TÁMOP; ÉAOP
Saját forrás, pályázati forrás
Önkormányzat
TÁMOP, ROP
Saját forrás, pályázati forrás
Pályázati forrás
Saját forrás, TÁMOP

Polgármester
Polgármester
Polgármester
polgármester

Szociális földprogram kiterjesztése
Közoktatási esélyegyenlıség növelése érdekében az alábbi
pályázatok benyújtása:
- A halmozottan hátrányos helyzető tanulók
minıségi oktatáshoz való hozzáférésének
támogatása
- Komplex felülvizsgálati, visszahelyezési
programok magas sajátos nevelési igényő
gyermek-, tanulóaránnyal rendelkezı
településeken
- Érettségit adó középfokú oktatási intézményben,
illetve minıségi szakképzést biztosító
szakiskolában történı továbbtanulási utak
megerısítése
Közoktatási esélyegyenlıségi terv kidolgozása

Saját forrás
TÁMOP

DADA program elıkészítése és beindítása

Saját forrás, pályázati forrás

Saját forrás

polgármester
polgármester
Polgármester,
intézményvezetık
polgármester
intézményvezetık

Polgármester,
intézményvezetık
Polgármester,
gyermekvédelmi

2008

2009

Megvalósítás ütemezése
2010
2011
2012

2013
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Helyreállító Gyakorlatok elıkészítése és beindítása
Tolerancia program elıkészítése és beindítása
„Esélyt a lányoknak!” program elıkészítése és beindítása
Tanoda indítása és fenntartása

105
felelısök
intézményvezetık
Saját forrás
TÁMOP

Házi szociális gondozás kiterjesztése
Intergenerációs program kidolgozása és beindítása
„Otthon segítünk” Alapítvány szolgáltatásainak bevezetése
Mentorálási tevékenység megtervezése és elindítása
Kommunikációs stratégia kidolgozása
Kommunikációs program megvalósítása

Saját forrás
Saját forrás, TÁMOP

Monitoring

Saját forrás

Intézményvezetık, civil
szervezetek

Polgármester,
kommunikációs
munkatárs
Polgármester
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3.3. Táblamelléklet
34. táblázat: Városrészek és szegregátumok segélyezési és demográfiai mutatói (2007)
Foglalkozta
Állandó
Lakónépes
tottak
Foglalkozta
népesség
ség száma
száma és
tott nélküli
száma
(népesAz IVS-ben azonosított
aránya a 15- háztartások (népességny
ségnyilvárosrészek és szegregátumok
64 éves
száma és
ilvántartási
vántartási
népességen
adatok
adatok
aránya
belül
alapján)
alapján)
Északi városrész
Nyugati városrész ("Szılı")
Középsı városrész
Keleti városrész
Déli városrész ("G-falu")
Balla
Surjány
Szakállas
Barta
Szenttamás
Szegregátum 1. (északi)
Szegregátum 2. (déli)
Város egészére vetített mutató
Város egészére az adott
segélytípus száma

Lakások
száma
(népes-ségnyilvántartási
adatok
alapján)

LFT-ben
része-sülık
száma

Rendsze-res
szoci-ális
se-gélyben
részesü-lık
száma

210
202
156
297
225
7
14
4
2
2
209
39

38
49
31
62
51
4
22
2
3
2
122
93

Rendsze-res
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesü-lık
száma
187
199
132
219
198
15
19
9
7
5
507
302

1367

479

1799

HHH
gyerekek
száma
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35. táblázat: Városrészek és szegregátumok segélyezési és demográfiai mutatói (Adatév: 2006)

Az IVS-ben
azonosított
városrészek és
szegregátumok

Északi városrész
Nyugati városrész
("Szılı")
Középsı
városrész
Keleti városrész
Déli városrész
("G-falu")
Szegregátum 1.
(északi)
Szegregátum 2.
(déli)
Balla
Surjány
Szakállas
Barta
Szenttamás
Város egészére
vetített mutató
Város egészére az
adott segélytípus
száma

Állandó népesség száma
(Népességnyilvántartási
adatok alapján)

Lakónépesség
száma (Népességnyilvántartási
adatok alapján)

Lakásokszáma
(Népességnyilvántartási
adatok alapján)

LFT-ben
részesülık
száma

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülık
száma

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülık száma

208

22

193

227

26

237

158

21

137

310

32

225

223

28

218

207

115

511

41

65

304

9
13
4
2
2

5
12
3
2
1

17
20
7
7
4

1404

332

1880

HHH gyerekek
száma és aránya
a településrészen
a lakások
számához
viszonyítva
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36. táblázat: Városrészek és szegregátumok segélyezési és demográfiai mutatói (Adatév: 2005)

Az IVS-ben
azonosított
városrészek és
szegregátumok

Északi városrész
Nyugati városrész
("Szılı")
Középsı
városrész
Keleti városrész
Déli városrész
("G-falu")
Balla
Surjány
Szakállas
Barta
Szenttamás
Szegregátum 1.
(északi)
Szegregátum 2.
(déli)
Város egészére
vetített mutató
Város egészére az
adott segélytípus
száma

Állandó népesség száma
(Népességnyilvántartási
adatok alapján)

Lakónépesség
száma (Népességnyilvántartási
adatok alapján)

Lakások száma
(Népességnyilvántartási
adatok alapján)

LFT-ben
részesülık
száma

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülık
száma

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülık száma

206

18

243

199

25

297

153

17

199

291

31

265

224

23

261

6
12
4
2
2

3
10
2
2
2

19
24
13
9
7

189

97

609

40

56

299

1328

286

2245

37. táblázat: Városrészek és szegregátumok segélyezési és demográfiai mutatói (Adatév: 2004)

HHH gyerekek
száma és aránya
a településrészen
a lakások
számához
viszonyítva
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Az IVS-ben
azonosított
városrészek és
szegregátumok

Északi városrész
Nyugati városrész
("Szılı")
Középsı
városrész
Keleti városrész
Déli városrész
("G-falu")
Balla
Surjány
Szakállas
Barta
Szenttamás
Szegregátum 1.
(északi)
Szegregátum 2.
(déli)
Város egészére
vetített mutató
Város egészére az
adott segélytípus
száma

Állandó népesség száma
(Népességnyilvántartási
adatok alapján)
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Lakónépesség
száma (Népességnyilvántartási
adatok alapján)

Lakások száma
Népességnyilvántartási
adatok alapján)

LFT-ben
részesülık
száma

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülık
száma

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülık száma

192

16

263

171

22

307

127

15

204

253

27

287

198

21

293

5
12
3
2
2

2
8
1
2
1

20
32
17
12
7

129

82

632

27

21

302

1121

217

2376

38. táblázat: Városrészek és szegregátumok segélyezési és demográfiai mutatói (Adatév: 2003)

HHH gyerekek
száma és aránya
a településrészen
a lakások
számához
viszonyítva
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Az IVS-ben
azonosított
városrészek és
szegregátumok

Északi városrész
Nyugati városrész
("Szılı")
Középsı
városrész
Keleti városrész
Déli városrész
("G-falu")
Balla
Surjány
Szakállas
Barta
Szenttamás
Szegregátum 1.
(északi)
Szegregátum 2.
(déli)
Város egészére
vetített mutató
Város egészére az
adott segélytípus
száma

Állandó népesség száma
(Népességnyilvántartási
adatok alapján)
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Lakónépesség
száma Népességnyilvántartási
adatok alapján)

Lakások száma
(Népességnyilvántartási
adatok alapján)

LFT-ben
részesülık
száma

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülık
száma

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülık száma

145

12

362

122

19

427

94

11

271

155

23

372

147

20

365

6
11
2
1
2

2
7
2
2
2

22
31
15
9
8

96

43

611

18

20

275

799

163

2768

39. táblázat: Városrészek és szegregátumok segélyezési és demográfiai mutatói (Adatév: 2002)

HHH gyerekek
száma és aránya
a településrészen
a lakások
számához
viszonyítva
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Az IVS-ben
azonosított
városrészek és
szegregátumok

Állandó népesség száma
(Népességnyilvántartási
adatok alapján)
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Lakónépesség
száma (Népességnyilvántartási
adatok alapján)

Lakások száma
(Népességnyilvántartási
adatok alapján)

LFT-ben
részesülık
száma

Északi városrész
Nyugati városrész
("Szılı")
Középsı
városrész
Keleti városrész
Déli városrész
("G-falu")
Balla
Surjány
Szakállas
Barta
Szenttamás
Szegregátum 1.
(északi)
Szegregátum 2.
(déli)
Város egészére
vetített mutató
Város egészére az
adott segélytípus
száma

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülık
száma

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülık száma

156

11

371

137

17

495

106

10

339

167

21

461

158

18

425

8
14
2
2
2

2
6
2
1
2

22
34
13
9
10

94

31

615

21

18

278

858

139

3072

HHH gyerekek
száma és aránya
a településrészen
a lakások
számához
viszonyítva

40. táblázat: Infrastrukturális ellátottság
Szegregátum 1.
(északi)
Megnevezés
Vezetékes víz

Szegregátum 2. (déli)
Azon utcák, ahol részben vagy egészben
nem találhatóak
-

Megnevezés
Vezetékes víz

Azon utcák, ahol részben vagy egészben nem
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találhatóak

Áram
Közvilágítás
Szennyvízcsatorna

Gáz

Pormentes út

Járda

Nap u.,Szivárvány u.,Téglagyár u.,
Hold u.,Hegedős u.,Cimbalmos u.,
Zenész u.,Dobos u.,
Nap u.,Szivárvány u.,Téglagyár u.,
Hold u.,Hegedős u.,Cimbalmos u.,
Zenész u.,Dobos u.,Nefelejcs u.,
Magyar u.,Dankó Pista u., Rózsa u.,
Kígyó u.,Liliom u.,
Nap u.,Szivárvány u.,Téglagyár u.,
Hold u.,Hegedős u., Magyar u.,
Zenész u., Dobos u.,Kígyó u.,
Nefelejcs u., Dankó Pista u.,Rózsa u.,
-

Áram
Közvilágítás
Szennyvízcsatorna
Gáz
Pormentes út
Járda

Honvéd u.,
Nemzetır u.,
Nemzetır u.,Vasút u., Honvéd u.,
Kelet u.,
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3.4. SWOT analízis készítése a város egészére
A helyzetelemzés munkarész megállapításainak és a városi adottságok figyelembe vételével elkészítettük a
SWOT-elemzést. Ennek lényege, hogy táblázatba szedve sorakoztatja fel Törökszentmiklós gyenge és erıs
pontjait, valamint azt, hogy milyen erıforrásokat képes mozgósítani, azaz melyek a külsı tényezıkbıl adódó
lehetıségei és milyen, külsı tényezıkbıl fakadó veszélyekre számíthat.
Belsı tényezık:
Erısségek = Strengths
Gyengeségek = Weaknesses
Külsı tényezık:
Lehetıségek = Opportunities
Veszélyek = Threats
BELSİ TÉNYEZİK ELEMZÉSE
ERİSSÉGEK
GYENGESÉGEK
Erıs hagyományok (ipar és mezıgazdaság)
A vállalkozási kedv csökkenése
GAZDASÁG
Jól mőködı ipari park
K+F tevékenység hiánya
Jó közlekedési kapcsolatok, külsı elérhetıség
Minıségi szálláshelyek hiánya
(fıút, vasút)
Kedvezı adottságok a mezıgazdasági
Szálláshelyek kihasználtsága alacsony
termeléshez
Megyeszékhelyhez való közelség
Feldolgozóipari kapacitások kihasználtsága
Gyógyvízzé minısített termálvíz
csökken
Erıs kötıdés a mővelıdési intézményekhez
Negatív demográfiai tendenciák
TÁRSADALOM
Erıs civil kapcsolatrendszer, civil élet
Tartósan magas elvándorlási arány
sokszínősége
Öregedı társadalom
Alacsony fokú iskolázottság
Jövedelem kisebb mértékő növekedése
Szegregált területek a város szélén
A déli elkerülı út hiánya (46-os fıút
Jelentıs táji és épített környezeti értékek
KÖRNYEZET
keresztülhalad a városon)
Kerékpáros közlekedés megoldatlan
Közmővek kiépítettségei szintje magas
Kevés parkolóhely a frekventált részeken
Leromlott településrészek
Kistérségi szerep: széles körő intézményi
Túlzsúfolt adminisztráció (humán erıforrás és
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
ellátottság
fizikai hely)
Magas színvonalú oktatási intézmények
Kifejletlen kistérségi funkciók
Egészségügyi ellátórendszer
Alacsony a város ismertsége
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KÜLSİ TÉNYEZİ ELEMZÉSE
LEHETİSÉGEK
VESZÉLYEK
Turisztikai termékpaletta szélesítése
Kedvezıtlen hatások a vállalkozások
Kerékpárutak kialakítása (EUROVelo)
betelepülésére
Gyógy- és egészségturizmus
Nem megfelelıen képzett munkaerı
Ipari park infrastrukturális fejlesztése,
befektetés-ösztönzés
Mezıgazdasági vállalkozások megszőnése
Vasútvonal fejlesztése
M4 autópálya kiépítése
Kutatás-fejlesztési tevékenységi betelepítése
(felsıoktatási kutatóhelyekkel
összekapcsolódva)
Minıségi élelmiszer termelés
Elérhetıséget javító infrastrukturális
fejlesztések
Szegregációs folyamatok felerısödése
Munkaerı-piaci esélyek javítása
Munkaerı-képzés az igényeknek megfelelıen
Népesség további fogyása
Visszatérést és letelepedést ösztönzı
Fiatalok és értelmiségi réteg további elvándorlása
programok
Közösségi és társadalmi események
Relatív elszegényedés
ösztönzése
Identitás növelése iskolás kortól (oktatásinevelési programok, tananyag-fejlesztés)
Szociális városrehabilitációs program
megvalósítása:
• Roma közösségi ház létrehozása,
• Játszópark kialakítása,
• Tanoda kialakítása,
• Telephigiénés program

Foglalkoztatottsági szint csökkenése

Idıseket elszigetelıdésének társadalmi
szegregációjának oldása
Kisgyermekesek, gyermeküket egyedül
nevelık és nagycsaládosokat segítı
programok megvalósítása
Közoktatási szegregáció elkerülését szolgáló
intézkedések megvalósítása

Helyi identitás kopása
Bőnözés szintjének növekedése

Fogyatékkal élık életminıségének javítása
KÖRNYEZET

Városközpont komplex megújítása
Zöldfelületek létrehozása

Játszóterek, közösségi terek
létrehozása/felújítása
Tisza környezetének megóvása, bekapcsolása
a turisztikába
Uniós források elérhetıek a fejlesztések
megvalósítására
Szolgáltatások
színvonalának emelése
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
Infrastrukturális fejlesztések a
közigazgatásban

Szegregált területek minıségének további
romlása
Településkép romlása, épített és táji örökség
minıségének romlása
Kerékpáros közlekedés veszélyeinek növekedése
Levegıminıség romlása
Zajterhelés növekedése
Szolgáltatások minıségének romlása
A megyeszékhely közelsége miatt nem
erısödnek meg a város szolgáltató funkciói, nem
alakul ki a város saját arculata
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Stratégiai fejezet

4.1. Bevezetés
A városstratégia során a város megtervezi hosszú távú céljait és a városról kialakítandó imázsát, azaz jövıképet
határoz meg. A jövıkép az adottságokra épül, mely minden esetben a helyi és helyzeti energiák elemzése és
értékelése alapján, azok minél jobb kihasználására irányul
A jövıképhez kapcsolódóan a város kidolgozza azokat a stratégiai fontosságú lépéseket, amelyek a reálisan
megfogalmazott célok eléréséhez vezetnek.
A jövıképet meghatározó tervezımunka során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
• folyamatok, jelenségek a városban
• helyi igények, tervek, elképzelése.
A jövıkép megalkotásakor figyelembe vettük a városban zajló nagyobb, szociális és társadalmi változásokat,
folyamatokat és trendeket. Fontos számba venni a helyi politikai struktúrát, annak mőködıképességét,
hatékonyságát, viszonyát a lakossággal és a piaci szereplıkkel. A város helyi gazdasági szerkezetének, a
településhierarchiában elfoglalt szerepének és a globális trendek releváns hatásainak is szintén e kutatás részét
kell képeznie.
A másik fontos figyelembe vett szempont a helyi igények megismerése és rendszerbe foglalása. Ennek elsı
lépése a város fejlesztésével kapcsolatos, írott dokumentumok összegyőjtése és megismerése, a hasonlóságok
kiszőrése. A tervek, elképzelések közötti fontossági sorrend felállítása volt szükséges, mely az önkormányzati
munkacsoport és a döntéshozók segítségével történt.
Törökszentmiklós Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása során alkalmazott partnerségi modellnek
megfelelıen megtörtént a külsı szereplık bevonása (lakosság, civil szervezetek, gazdasági szereplık), amelyek
véleményeikkel, javaslataikkal segítették a tervezési munkát. Ezáltal lehetıség nyílt arra, hogy egy adott terület
szereplıi feltárják a várossal kapcsolatos elképzeléseiket, terveiket, ötleteiket. A magánszféra szereplıinek
megszólaltatása és bevonása az önkormányzat nyitottságáról, partneri szándékáról tanúskodik.
Ezek alapján határozhatjuk meg a város legfontosabb adottságait, melyek a helyi és a helyzeti energiák alapját
adják.
A) Természetföldrajzi adottságok:
• Kiváló adottságok mezıgazdasági tevékenység folytatásához
• Természetvédelmi területek vannak a környéken
• Tisza-folyó közelsége
• Kunhalmok, mint sajátos tájképformáló elemek megléte
B) Társadalomföldrajzi jegyek:
Közlekedés:
• Jó elérhetıség közúton és vasúton
Gazdasági tényezık:
• Ipari Park megléte
• Térségi vonzerıvel bíró piac
• Erısödı helyi vállalkozások
Társadalmi tényezık és értékek:
• Erıs civil kapcsolatrendszer
• Rendszeres közösségi programok, kulturális események vannak
• Élı népi hagyományok jelenléte a településen
C) Egyéb (települési) adottságok:
• Kisvárosias, kertvárosias lakókörnyezet
• Kistérségi központ szerepkör erısítı jellege
• Országos jelentıségő mőemlékek és régészeti lelıhelyek megléte a településen
Törökszentmiklós város egészére és a városrészekre elkészített helyzetelemzés (a Központi Statisztikai Hivatal
2001-es népszámlálási adatainak, a TeIR adatbázis adatainak és az önkormányzati adatok felhasználásával)
alapján az alábbi fıbb megállapításokat tesszük a városra vonatkozóan:
Gazdaság
A gazdasági szerkezet tekintetében leginkább jellemzı a szolgáltatási szektor túlsúlya. A megszőnt
mezıgazdasági szövetkezetek, feldolgozóipari egységek helyett egy-két nagyüzem tevékenykedik itt, és a
mezıgazdasági szektor fokozatosan koncentrálódik. Legnagyobb számban az ingatlanügyek és gazdasági
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szolgáltatások vállalkozásai, valamint a kereskedelmi vállalkozások vannak jelen a gazdasági éltben. E
vállalkozások mellett a feldolgozóipari és az építıipari vállalkozások súlya is jelentıs.
A vállalkozási kedv fokozatosan csökkent a városban az utóbbi években. hasonlóan az országban megfigyelhetı
tendenciákhoz. Alapvetıen erısek a kereskedelmi funkciók a városban. A városban a legjellemzıbb vállalkozási
forma az egyéni vállalkozás. Az Ipari Park fejlesztése, és a betelepülés ösztönzése további munkahelyeket
teremthet.
Társadalom
Törökszentmiklóson a lakosság folyamatosan csökken, az országos tendenciákhoz hasonlóan. Az elöregedési
folyamatokon túl a magas elvándorlás is csökkenti a lakónépességet: fıleg a fiatalok elvándorlása jellemzı, akik
más városokban részesülnek oktatásban, és ott találnak maguknak munkahelyet, megélhetést, és ezek hiányában
csak nagyon nehezen költöznek vissza Törökszentmiklósra.
A képzettségi-mőveltségi szint folyamatosan nı a városban. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezık aránya 31%. Nagy számban vannak jelen a könyvtárba beiratkozottak, és jelentıs számú kulturálisközösségi eseményt szerveznek a településen.
A munkanélküliek és a tartósan munkanélküliek száma kedvezıen alakul (csökken), ugyanakkor a
munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül magas értéket mutat. A városban a
jövedelmi helyzetrıl elmondható, hogy a jövedelmi szint átlagos növekedése elmarad az országos adatoktól, így
félı, hogy a lakosság relatíve elszegényedik.
A város keleti és déli területén jellemzıek az olyan területek, amelyeket alacsony iskolai végzettséggel és
állandó jövedelemmel nem rendelkezı rétegek laknak (ezek az ún. szegregátumok).
Közszolgáltatások, környezet
A városban a lakásállomány stagnált az utóbbi években. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 30%
körüli, és fıleg a szegregátumokban jellemzı.
A közmővek kiépítettsége az utóbbi években jelentısen javult. A szegregált területeken további fejlesztésekre
van szükség.
A bölcsıdék és az óvodák túlzsúfoltak, mindegyik intézmény 100% feletti kapacitással mőködik. A városban 3
középfokú oktatási intézmény mőködik, az országos trendnek megfelelıen, fokozatosan nı a gimnáziumba és
szakközépiskolába beiratkozott diákok száma, míg a szakiskolások száma csökken, ami a szakiskolák társadalmi
presztízsének csökkenésébıl adódik.
4.2. Törökszentmiklós hosszú távú jövıképe
A város víziójának, jövıképének kialakításakor az alábbi célokra voltunk tekintettel:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Kistérségi-központi funkció:
• Megırizni a város arculatát
• Városközponti és kistérségi központi funkciók megerısíteni
• Erısebb kooperációt kialakítani a szomszédos településekkel és a kistérségi szereplıkkel, szorosabb
együttmőködés a megyeközponttal
Gazdasági funkció:
• Befektetık vonzása – munkahelyek teremtése
• Fejlett turisztikai infrastruktúra és termékpaletta kialakítása: strand, gyógyászati központ, wellnessszolgáltatások (fı célcsoport: családok) összekapcsolódva a természeti vonzerıkkel (Tisza)
• Helyi gazdasági szereplık ösztönzése – munkahelyek teremtése, vállalkozásbarát intézkedések
• A vasúti közlekedés, valamint a 4-es és 46-os fıközlekedési utak adta lehetıségek kihasználása
Közszolgáltatások:
• fejlett egészségügyi és szociális szolgáltatások
• fejlett oktatási-nevelési infrastruktúra
Civil kezdeményezések
Egységes arculat (imázs) megteremtése
Élhetıbb, izgalmasabb város megteremtése, ahol lehetıség van a szabadidı aktív eltöltésére
Szórakozási lehetıségek megteremtése
Tudatos társadalomépítı akciók, amelyek hosszú távon hoznak változást
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A jövıkép ún. tematikus, vagy más néven program alapú városfejlesztési tervet eredményez. Ez meghatározza a
város karakterét, a fejlesztendı társadalmi alrendszereket, a városfejlesztés irányait. A tematikus tervezés
azonban a területi lehetıségeket csak érintılegesen vizsgálja.
Ahhoz, hogy a fejlesztési irányokat lokalizáljuk, szintén megelızı kutatásra van szükség, amely feltárja egy-egy
városrész elınyeit, lehetıségeit, vagy éppen új területekre irányítja a figyelmet.
A városfejlesztési elképzelések elfogadása az önkormányzat feladata, melynek során figyelembe kell vennie a
külsı aktorok (lakosság, gazdasági és civil szereplık) véleményét is. Az elképzelések kommunikációja tehát
kulcsfontosságú eleme a városfejlesztési tevékenységnek, hogy a visszacsatolási folyamat eredményeként az
érintettek véleménye is beépítésre kerülhessen.
A meglévı adottságok felhasználásával és azok célirányos fejlesztésével a szektorok közötti szinergiák
kialakításával megvalósítható egy erıs gazdasági bázis, amely kapcsolódva a megfelelı irányítással az
életminıség javításához vezet.
A fentiekbıl következıen, illetve az elhangzott vélemények, javaslatok figyelembe vételével Törökszentmiklós
város víziója a következıképpen fogalmazható meg:
„TÖRÖKSZENTMIKLÓS,
A HAGYOMÁNYOS ÉRÉKEKRE ÉPÍTİ KISTÉRSÉGI KÖZPONT”
Indoklás:
• mezıvárosi jelleg
• családközpontúság
• élhetı környezet
• hagyományos mezıgazdasági és az ehhez kapcsolódó ipari tevékenység
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Célhierarchia rendszere
41. táblázat: Átfogó cél és a tematikus célok bemutatása

ÁTFOGÓ CÉL
(15-20 év)
TEMATIKUS
CÉLOK
(5-8 év)

A MEZİVÁROSI HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLİ GAZDASÁGI-TÁRSADALMI SZERKEZET FEJLESZTÉSE A VÁROS EGYEDI
ADOTTSÁGAINAK KIHASZNÁLÁSÁVAL, MELYNEK EREDMÉNYEKÉPPEN A VÁROS DINAMIKUSAN FEJLİDİ, MEGERİSÖDÖTT
IDENTITÁSSAL RENDELKEZİ KISTÉRSÉGI KÖZPONTTÁ VÁLIK, A LAKOSSÁG ÉLETMINİSÉGÉNEK JAVULÁSA MELLETT
Jövı- és minıségorientált,
dinamikus gazdasági
szerkezet kialakítása
A)
Legyenek új
munkahelyek
a városban:
helyi
vállalkozások
ösztönzése,
nagyobb
vállalkozások
betelepülése

B)
Szélesedjen a
turisztikai
termékpaletta a
térségben, a
strand és
környezete
minıségileg új
szolgáltatásokat
nyújtson az itt
lakóknak és az
ide látogató
családoknak

Fenntartható társadalmi szerkezet
megteremtése
C)
Szőnjenek
meg a
városban a
szegregációs
folyamatok

D)
Erısödjön a
szociális
ellátórendszer
a városban

E)
Növekedjen a civil
társadalom
részvétele a helyi
közéletben,
alakuljanak ki
megfelelı
közösségi terek.
Csábítsuk vissza a
fiatalokat
Törökszentmiklósra

A városi életminıség javítása, a
természeti és az épített örökség
megóvásával és a lakosság helyi
kötıdésének erısítésével
F)
Óvjuk épített
örökségünket,
mőemlékeinket.
Legyenek
rendezett
közutak,
zöldfelületek,
parkok és
temetık a
városban,
épüljenek ki a
hiányos
infrastrukturális
elemek

G)
Növekedjen a
környezettudatosság
a lakosságon belül,
legyen szakszerően
mőködtetett
hulladékgazdálkodás

Hatékony kistérségi és városi
közszolgáltatási és
közigazgatási rendszer
kialakítása és fenntartása
H)
Olyan
kistérségi
szintő
oktatásiképzési
rendszer
alakuljon ki a
városban,
amely
megfelel a
térségi
munkaerıpiaci
keresletnek
Legyen
megfelelı
szintő
egészségügyi
ellátás a
kistérség
lakossága
számára

I)
Legyen
gyorsabb
ügyintézés az
önkormányzati
hivatalokban,
nyíljon meg az
út az eönkormányzat
felé

Integrált Városfejlesztési Stratégia

119

42. táblázat: A tematikus célok és a városrészi célok kapcsolatrendszere
VÁROSRÉSZEK

Kitőzött célok

VÁROSRÉSZEK
CÉLJAI

1)
Északi városrész

2)
Nyugati
városrész

3)
Központi
városrész

A) B) D) E) F)
G) H) I)
Strand fejlesztése
Játszóterek
Kossuth tér
kialakítása
felújítása
(zöldfelületi
fejlesztés,
közösségi tér
létrehozása)
A strand
Búcsújáróhelyek Kossuth út
megközelítehtıségének és
forgalmának
javítása
környezetének
átszervezése
felújítása
Gyógyászati központ
Idısek otthona
Kerékpárutak,
kialakítása
fejlesztése
kerékpársávok
létrehozása
Piac és környezetének
A régi
fejlesztése
víztorony
felújítása, új
funkcióval való
megtöltése
Minıségi szálláshelyek
A Kossuth téri
létrehozása
árkádsor
("csarnok alja")
felújítása
Turizmus különbözı
Integrált,
válfajainak fejlesztése
megnövekedett
közmővelıdési
intézmény
létrehozása a
Pánthy út Kossuth út
sarkán
(Könyvtár és
Mővelıdési
Ház)
Kerékpáros és
A régi
lovasturizmus
Városháza
fejlesztése
felújítása,
eredeti
funkciójának
visszaállítása
Zöldterületek
Az oktatási
megújítása
intézmények és
kollégium
felújítása
Turisztikai marketing
Az
javítása
egészségügyi
központ
fejlesztése,
felújítása
Megújuló
A temetı
energiaforrások
felújítása
használata
Mozi
épületének
felújítása
A) B) C) F) G)

A) B) F) G)

4)
Keleti
városrész
A) C) F) G)

5)
Déli
városrész
A) C) F) G)

Közmővek
kiépítése

Ipari park
területének
fejlesztése, a
betelepülések
ösztönzése

Roma
kulturális
központ
létrehozása

Utak
fejelsztése,
megerısítése,
új utak építése
Alternatív
munkaerıpiaci
programok
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Indikátorok

Beruházások
ösztönzése és
forgalmi
átalakítások az
Öntöde
területén

Felújított medence (2
db)

Épített játszótér
száma (2 db)

Új funkciójú épület
létrehozása (1 db)

Új férıhelyek
száma (5 db)

Új szálláshelyek száma
(50 db)
Épített kerékpárút (1
km)

Felújított
Új funkciójú
zöldterület (1,5 épület
ha)
létrehozása (1
db)
Épített
Szervezett
kerékpárút,
programok
kerékpársáv (3 események (5
km)
db/év)
Felújított
Épített út (200
épületek (5 db) m)
Épített
körforgalmi
csomópont (2
db)

Épített út (200
m)

Lebonyolított
program (2
db)
Képzésben
résztvevık
száma (25 fı)

Épített közmő
(500 m)

Új munkahelyek száma
(20 db)
Felújított zöldterületek
(0,5 ha)
Térségi szintő
turisztikai és marketing
koncepció készítése (1
db)

4.3. A jövıbeni fejlesztési irányok meghatározása
Törökszentmiklós a „Városrehabilitáció 2007-2013-ban” címő kézikönyv ajánlásainak megfelelıen strukturálta
célrendszerét, melyet a fenti ábra szemléltet. A városi szintő átfogó cél 4 tematikus (ezen belül 9 részcél) és 5
városrészi célon keresztül realizálódhat. A célrendszer elemei idıben és térben kiegészítik egymást. A
helyzetelemzés munkarészre alapozva arra törekedtünk, hogy a városrészekre a funkcióiknak megfelelı fejlıdési
pályát fogalmazzunk meg, ugyanakkor a városi tematikus célok megvalósításához is hozzájáruljanak. A
tematikus célokhoz kapcsolódóan olyan célok kerültek kidolgozásra, melyek több városrészt is érintenek.

4.3.1. 15-20 éves cél
Törökszentmiklós hosszú távú stratégiájának meghatározásakor két fı hangsúly jelenik meg, amelyek részben
átfedik egymást:
gazdasági-társadalmi szerkezet fejlesztése (amely alapul veszi a városi adottságokat)
•
•
minıségi élet kialakítása oly módon, hogy a város be tudja tölteni a kistérségi központ szerepét
A városi átfogó cél kialakítása szempontjából alapvetı fontosságú, hogy hosszú távon (15-20 év múlva)
folyamatosan gyarapodó gazdaságra számíthassunk, amely munkalehetıségeket teremt (pl. turizmus,
kereskedelem, ipari park). A város fejlıdésének szempontjából fontos továbbá, hogy épített környezete ezen
igények mentén fejlıdjön, és elkülönüljenek egymástól az egyes funkciók. A fejlesztés során építeni kell a
meglévı infrastruktúrára, de szem elıtt tartja a növekedés emberi léptékeit, különös tekintettel a védett vagy
védelemre érdemes városi természeti és épített örökségre.
Törökszentmiklós (az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetıen) jelenleg épített környezetét és infrastruktúráját
tekintve jó helyzetben lévı város (bár egyes területein vannak még infrastrukturális hiányok). Képes kiszolgálni
az itt élıket, megfelelı életminıséget és teret biztosítani számukra. Alapvetı adottságai tehát megvannak ahhoz,
hogy hosszú- és középtávon meghatározott céljait elérje.
A versenyképesség növelése érdekében a gazdaságfejlesztésre, a gazdasági versenyképesség növelésére nagy
hangsúlyt kell fektetni. Ahhoz, hogy a város valós versenyképességő, önfejlıdı kistérségi központtá válhasson,
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szüksége van a meglévı hagyományokra, melyekre építve kialakítani képes saját imázsát. Ezzel a város
egyedivé, megkülönböztethetıvé válik más településektıl. Ennek egyik legmeghatározóbb és legcélravezetıbb
eszköze lehet a turizmus fejlesztése, a gyógyászati lehetıségek kiaknázása, a Tisza, mint táji adottság
kihasználása. A terület hagyományosan agrártérség, komoly termelési és feldolgozási hagyományokkal. A
mezıgazdaság felzárkóztatásával, versenyképességének növelésével készen kell állni új, magasabb minıségő
termékek elıállítására és forgalmazásra.
A gazdaságfejlesztésben alapvetı érték az elérhetıség fejlesztése, amely nem csupán a közúti, hanem a vasúti
közlekedés javítását is jelenti.
Ma a gazdasági befektetık nem elegendı csupán a versenyképes és a XXI. századi igényeknek megfelelı iparigazdasági területekkel rendelkezni, hanem olyan, jól megközelíthetı szolgáltatási hátteret is nyújtania kell, ami a
gazdasági szereplık választásában kiemelik, és kívánatos célponttá teszik a várost. Olyan közösségi kiszolgáló
funkciókat, társadalmi életteret, hátteret kell kínálni, amely a gazdasági befektetık számára csábító, vonzó
környezetet teremtenek a mindennapi életükhöz.
A városban eddig alig jöttek létre, vagy telepedtek meg olyan vállalkozások, amelyek magas hozzáadott értéket
állítanak elı, s így az értékteremtés folyamatában jelentıs pozíciókat tudnának elfoglalni. Nem forrt ki, hogy a
teret mely közösségek, társadalmi csoportok választják, melyek számára alkalmas a meglévı humánerıforrásháttér. Megemlítendı ugyanakkor, hogy néhány helyi vállalkozás megerısödött az utóbbi években, amelyek
nemcsak helyi kapcsolatrendszerrel, de erıs civil beágyazottsággal is rendelkeznek, és/vagy lokálpatrióták. Ezen
vállalkozásokkal, mint potenciális befektetıkkel, továbbra is aktív szereplıként számolhatunk.
Ki kell alakítani továbbá a helyi (és egyben a kistérségi) gazdaságpolitikát, amely meghatározhatja a tradíciókat
is figyelembe vevı stratégiai orientációt, azaz a gazdasági fejlesztések fı csapásának irányát. Ezekkel
összhangban kell kialakítani a képzési rendszert is.
A városnak megvannak az adottságai ahhoz, hogy hasznosítsa a településen megtalálható minısített gyógyvizet.
Esély mutatkozik a város turisztikai attrakcióinak bıvítésére, egy gyógyászati központ kialakítására, amely nem
csupán wellness-szolgáltatásokkal rendelkezne, hanem minıségi szálláshelyek létrehozását is generálná a
városban. A megfelelı adottságok kihasználásával a turizmus alternatív irányainak, a konferenciaturizmus és
sportturizmus megtelepedésére is lehetıség nyílik.
Törökszentmiklós és a térség egyik meghatározó erıssége lehet az egyre inkább gyarapodó helyi ipari park,
ugyanakkor nagy szükség mutatkozik a vállalkozói szektor további dinamizálására. A városban található piac
nem csupán a városi lakosok számára jelent friss árut, hanem a környékbeliek is felkeresik más vásárlási
lehetıségek hiányában, illetve a kínálat sokszínősége miatt. Lehetıség nyílik új, hogy a környékbeli ıstermelık
magasabb hozzáadott-értékő áruikat is piacra vigyék, kielégítve ezzel a magasabb fogyasztói igényeket,
hozzájárulva ezzel az egészséges életmód elterjesztéséhez.
Egyre több információhoz jutunk a táplálkozás egészségügyi szempontjairól, az egészséges táplálkozásról is.
Ezek erısítik a fogyasztókban a tudatos élelmiszer-kiválasztását, amelynek egyik legfontosabb terepe a helyi
piac. A helyes táplálkozásnak ugyanakkor össze kell kapcsolódnia a nevelési-oktatási módszertannal, valamint a
szabadidı egy részének testmozgással való eltöltésével.
A fogyasztók elvárásai a táplálkozással kapcsolatban tehát egyre igényesebbé válnak. A piac központi helyen
történı meghagyása, új termékek megjelenésének ösztönzése (ún. biopiaci részleg kialakítása) nem csupán a
helyi lakosok, hanem a környezı településeken élık számára is képes megfelelı minıségő termékeket kínálni.
Törökszentmiklós hosszú távú céljának meghatározásakor a másik fı szempont, hogy a fejlesztések a városban
és a kistérségben élık igényeit egyaránt szolgálják, és a fejlesztések alapvetıen ne változtassák meg a városra
jellemzı kisvárosias-kertvárosias településképet, mégis, a szükségletek a megfelelı minıségben elégüljenek ki.
A törökszentmiklósi fejlesztéseknek a város földrajzi helyzetébıl adódóan nem csupán a helyi lakosságra
gyakorolnak hatásokat, hanem a környezı települések, a kistérség lakosságára is. A stratégia kialakításakor tehát
ezen településekkel együttmőködve kell cselekedni, felismerve az egymást erısítı hatásokat.
Törökszentmiklós határa nem ér véget a város belterületi határánál, jelentıs külterületi és egyéb belterületi
területeket is magában foglal.
Egy kistérségi központ nem képzelhetı el megfelelı közlekedési infrastruktúra nélkül, amely magában foglalja a
környezı településekrıl Törökszentmiklósra vezetı közúti közlekedési útvonalakat, és a kelet-nyugati
vasútvonalat.
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A vasútfejlesztés szempontjából a városnak kedvezı adottságai vannak. Egy országos és nemzetközi forgalmat
tekintve is meghatározó vasútvonal halad keresztül a városon. A személyszállítás terén jelentıs beruházások
várhatóak a gyorsvasút létrehozása kapcsán: meg kell teremteni, ugyanis a biztonságos átközlekedést. A
vasútállomás fejlesztése kapcsán a buszközlekedés és a vasúti közlekedés összehangolása még megoldandó
feladatként jelentkezik.
A megfelelı infrastrukturális háttérrel hatékony és szoros gazdasági kooperációt kell kialakítani a térség
településeivel, ahol az egyes felek egymás gazdasági potenciáljaira építenek. Ennek csak egyik terepe a
turizmus, de ennél fontosabb, hogy a térség megtalálja saját arcát.

4.3.2.

Tematikus célok

JÖVİ- ÉS MINİSÉGORIANTÁLT, DINAMIKUS GAZDASÁGI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA
A) Legyenek új munkahelyek a városban a helyi vállalkozások megerısödése, a nagyobb vállalkozások
betelepedése révén
B) Szélesedjen a turisztikai termékpaletta a térségben, a strand és környezete új, magasabb szintő
szolgáltatásokat nyújtson az itt lakóknak és az ide látogatóknak
A törökszentmiklósi helyi vállalkozások többszintő támogatása szükséges, hiszen az itteni tıkefelhalmozódás
kezdeti fázisban tart. Cél, hogy a helyi vállalkozások erısödjenek meg, versenyképessé váljanak. A helyi
vállalkozások teremtsenek munkahelyeket a városban, annak érdekében, hogy a lakosság megfelelı megélhetést
találjon a városban. A gazdaság használja ki a tradíciókból és a térségi adottságokból származtatható, valamint a
meglévı és a fejlesztendı területi és infrastrukturális lehetıségeket.
A térséggel együttmőködve olyan helyi gazdaságra van szükség, amelynek különbözı mérető egységei egyaránt
képesek alkalmazkodni a változó piaci, gazdasági és környezeti követelményekhez.
A város vezetésének olyan környezet megteremtésén kell fáradoznia, amely vonzóvá teszi a települést a nem
helyi befektetık számára is. Mérlegelni kell az önkormányzat által adandó kedvezményeket, és arra kell
törekedni, hogy a helyi és külsı befektetık szimbiózisban folytassák tevékenységüket.
E stratégiai cél elérése érdekében kiemelt feladatok:
•
városi és kistérségi gazdaságfejlesztési koncepció kialakítása
•
helyi gazdaságpolitika eszközrendszerének bıvítése
•
minél szélesebb körő foglalkoztatást eredményezı gazdaság létrehozása, amely környezetbarát,
magasabb szakértelmet kíván és magasabb átlagkeresetet biztosít
•
minıségi élelmiszeripari termékek számára megfelelı terület kialakítása
•
turisztikai lehetıségek kihasználása, turizmus fejlesztése
a meglévı gazdasági (ipari) területek továbbfejlesztése
•
•
a meglévı és fejlıdı vállalkozások mőködési feltételeinek javítása, az európai közösségi
követelményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges fejlesztések elısegítése a különbözı támogatási
források felhasználásával
•
szolgáltatóház létrehozása és eredményes mőködtetése
•
vállalkozóbarát városvezetés imázsának kialakítása
•
megfelelı infrastrukturális háttér megteremtése
•
oktatási-szakképzési rendszer alakítása az igényekhez mérten
•
nemzetközi kapcsolatrendszer bıvítése
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FENNTARTHATÓ TÁRSADALMI SZERKEZET MEGTEREMTÉSE
C) Szőnjenek meg a városban a szegregációs folyamatok
D) Erısödjön a szociális ellátórendszer a városban
E) Növekedjen a civil társadalom részvétele a helyi közéletben, alakuljanak ki megfelelı közösségi terek.
Csábítsuk vissza a fiatalokat Törökszentmiklósra.
Törökszentmiklós legyen az itt élık valódi otthona, egy olyan város, amelyben elérhetıek a szórakozási és
szabadidıs tevékenységeket éppúgy, mint a mindennapi életet befolyásoló közösségi szolgáltatások. A népi
hagyományok – a kultúra, mint fontos identitást hordozó és kifejezı elem kerüljön elıtérbe, és járuljon hozzá a
közösség építéséhez és a saját öntudat kialakításához.
Fontos a társadalmi összetartó erı fenntartása, a hátrányos helyzető rétegek integrálása a munkaerıpiacra. A
városban jelentıs szegregátumok vannak, fıleg a keleti és a délkeleti területeken. Az ezeken településrészeken
lakó társadalmi rétegek számára egy átfogó program jelenti a kezdeti lépéseket.
A városban problémát jelent, hogy – fıleg a fiatal korú népesség körében – nagymértékő az elvándorlás. A
képzett fiatal munkaerı hiánya ugyanakkor a város fejlıdési potenciálját gyengíti. Elengedhetetlen tehát, egy
olyan program kidolgozása, amely ezen rétegek visszacsábítását, letelepítését, számunka munkahelyek
teremtését tőzi ki céljául.
A városban jelentıs civil élet zajlik. Ezeknek a szervezeteknek arra kell törekedniük, hogy a helyi
döntéshozásban a civil igények még markánsabban tudjanak megjelenni; a helyi vezetésnek pedig nagyobb
hangsúlyt kell fektetnie a civilekkel, a lakossággal és egyéb érintett szervezetekkel való kommunikációra.
E stratégiai cél elérése érdekében kiemelt feladatok:
•
Helyi identitást erısítı programok kidolgozása
Közösségi rendezvények megszervezése, bonyolítása
•
•
Városi történelem, hagyományok, kulturális érétkek felé fordulás (pl. helyi tanagyag kialakítása)
•
Helyi kulturális élet, civil szervezetek támogatása, mecenatúra rendszer ösztönzése
Fiatalok visszacsábítási programjának kidolgozása
•
•
Lakásfeltételek javítása a város arculatának megırzésével
•
Erıs szociális ellátórendszer fenntartása: az alapellátáshoz tartozó szolgáltatások fejlesztése
Leszakadó területek, rétegek integrálása, programok kidolgozása, „jelzırendszer” kialakítása
•
•
Munka világába való visszavezetés (bevezetés) segítése
•
Helyi munkahelyek létrehozásának ösztönzése
•
Hajléktalanprogramok lebonyolítása
•
Foglalkoztatási projektek lebonyolítása
•
Közbiztonság javítása (térfigyelı rendszerek kiépítése)
•
A VÁROSI ÉLETMINİSÉG JAVÍTÁSA, A TERMÉSZETI ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MEGÓVÁSÁVAL
ÉS A LAKOSSÁG HELYI KÖTİDÉSÉNEK ERİSÍTÉSÉVEL
F) Óvjuk épített örökségünket, mőemlékeinket. Legyenek rendezett közutak, zöldfelületek, parkok és
temetık a városban, épüljenek ki a hiányos infrastruktúra elemek
G) Növekedjen a környezettudatosság a lakosságon belül, legyen szakszerően mőködtetett
hulladékgazdálkodás
Törökszentmiklós igen jelentıs táji, természeti és épített környezeti értékekkel rendelkezik, amelyek a térségben
is egyedülállónak számítanak. Mivel ezek egyben a törökszentmiklósi identitás jelentıs reprezentánsai, célként
említhetı ezek megóvása, felújítása.
A minıségi élethez hozzátartozik a megfelelı épített infrastruktúra megléte. A megnövekedett lakossági
igényekhez mérten kell fejlıdnie a közmővekkel való ellátottságnak éppúgy, mint az akadálymentes közlekedést
lehetıvé tevı fejlesztések megvalósításának.
A zöldfelületek, találkozóhelyek a közösségi élet formálói. Amennyiben ezek a területek elhanyagolt állapotban
maradnak, ez károsan hat a közösségi folyamatokra, a lakosság élhetı városról alkotott képére.
Törökszentmiklóson a legelterjedtebb közlekedési forma a kerékpár, amelyet idısek és fiatalok egyaránt
használnak. A városi átmenı forgalom és a megnövekedett helyi gépjármőforgalom azonban életveszélyessé
teszi a közlekedést az utakon, a megfelelıen biztonságos kerékpárutak, kerékpársávok hiányában. Cél a
balesetek megelızése, megfelelı kerékpáros közlekedés megteremtése
A városi embernek felelısen kell gondolkoznia a természet- és környezetvédelemrıl. A táji és természeti
adottságok megóvása elsıdleges szempont, csakúgy, mint az erre irányuló tudatos magatartás kialakítása kis
kortól.
E stratégiai cél elérése érdekében kiemelt feladatok:
•
Találkozóhelyek, városi zöldfelületek kialakítása és fenntartása, megóvása
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Közösségi identitást hordozó épületek megóvása a közösségi funkció fenntartásával
Közterek megújítása, városközponti és alközponti fejlesztések megvalósítása
Törökszentmiklós központjának elérését szolgáló úthálózat, valamint a győjtıúthálózat fejlesztése
A 46-os fıútra irányuló forgalom elvezetése a városközpontból
A kereskedelmi gócpontok/fejlesztendı területek elérhetıségének javítása
Forgalomszabályozás (átmenı forgalom csökkentése, sebességkorlátozások a fıbb csomópontokban, új
forgalom-szabályozó megoldások telepítése)
Parkolási problémák felszámolása, új parkolóhelyek létesítése
Kerékpárutak, kerékpársávok létesítése
Gyalogos- és kerékpáros zónák kialakítása
Biztonságos gyalogos átkelıhelyek létesítése
Ipari technológiával épült lakóépületek felújítása, energiahatékonyságának javítása
A lakóépületek között található (játszó)terek rendbetétele
Mőemléki és helyi védettség alatt álló területek, objektumok fokozott védelme
Közlekedésbiztonság javítása
Zaj- és környezeti terhelés csökkentése
Szelektív hulladékgyőjtés kiterjesztése, illegális szemétlerakók felszámolása
Helyi közmővek fejlesztése
Szélessávú internet-hozzáférhetıség javítása
Zöldprogram kialakítása
Zöldenergia hasznosítási lehetıségeinek vizsgálata

HATÉKONY KISTÉRSÉGI ÉS VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER
KIALAKÍTÁSA ÉS FENNTARTÁSA
H) Olyan kistérségi szintő oktatási-képzési rendszer alakuljon ki a városban, amely megfelel a térségi
munkaerı-piaci keresletnek. Legyen megfelelı szintő egészségügyi ellátás a kistérség lakossága
számára
I) Legyen gyorsabb ügyintézés az önkormányzati hivatalokban, nyíljon meg az út az e-önkormányzat
felé
A lakosság elvárásaihoz mérten növekednek az igények a közszolgáltatások iránt. Ez jelenti az infrastrukturális
ellátottság javításának kérdését, az ellátotti kör bıvülését, de elvárásként jelentkezik, hogy a helyi kormányzat
egyre gyorsabban és pontosabban reagáljon a megnövekedett és bonyolultabb lakossági igényekre. Bár a város
lakossága csökken, de kistérségi szinten nagy igény mutatkozik egy erıs oktatási struktúra fenntartására, a
jelenlegi továbbfejlesztésére, ami infrastrukturális és tartalmi fejlesztést egyaránt jelent. Az egészségügy
területén biztosítani kell a lakosság számára az ellátás megfelelı színvonalát, és elıtérbe kell helyezni a
preventív megoldásokat.
E stratégiai cél elérése érdekében kiemelt feladatok:
•
Egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, preventív módszerek elterjesztése
•
Az e-közigazgatás megvalósítása
•
Közhivatalok akadálymentesítése
•
A Polgármesteri Hivatal megnövekedett feladataihoz mért apparátus létrehozása (átláthatóság,
rugalmasság)
•
Városfejlesztési ügyekkel foglalkozó szervezet kialakítása,
•
Városmarketing-terv kialakítása, és megvalósítása
A város imázsának megtalálása és kommunikációja
•
4.3.3.
A városrészek céljai
ÉSZAKI VÁROSRÉSZ
Jövıkép:
Az Északi városrész a város turisztikai, idegenforgalmi, kereskedelmi, központjaként funkcionáló, vegyes, de
egyre vonzóbb képet mutató városrész. A városrész vonzó találkozóhelye a megújított zöldfelületekkel és a
létrehozott új szolgáltatásokkal pezsgı rekreációs városrész.
A városrész fejlesztési céljait a következıkben határozza meg:
• Turizmus szerepének erısítése: az adottságok kihasználása
• A közösségi terek felújítása, új funkciók létesítése
• Szabadidı és kulturális funkciók erısítése
• Vendéglátás színvonalának emelése
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Közösségi rendezvények lebonyolítása a megújult közterületeken
Az intézmények, munkahelyek és ingatlanfejlesztések számának növelése a beruházások
megvalósításával a város tıkevonzó képességének javításával
A vállalkozói aktivitás dinamizálódásának kihasználása, gazdasági együttmőködések, közös fejlesztések
generálása és koordinálása érdekében erısebb partnerség kiépítése a civil szférával, a lakossággal és a
vállalkozói szektorral
Infrastruktúra javítása, építése (út, járda, közvilágítás)

Jelenlegi funkciója

Strand, rekreáció, szálláshely

Elérhetıség, hozzáférhetıség
Társadalmi probléma
Közösségi terek mennyisége, állapota
Jövıben tervezett funkció
Célcsoport

Városközpontból
Szegregált terület a Kossuth út mentén
Elhanyagolt
Turizmus, sport, rekreáció, gyógyászat
Családosok

Tervezett fejlesztések
Lakóterület

Vegyes, intézményi, idegenforgalmi

Gazdasági
Különleges
Közlekedés

Játszóterek kialakítása, felújítása
Parkolóhelyek kialakítása
Közmővek fejlesztése
Strand felújítása, bıvítése
Gyógyhelyi fejlesztések megvalósítása
Minıségi szálláshelyek fejlesztése
Piac épületének felújítása
Megújuló energiaforrások felhasználása
Marketingeszközök fejlesztése
Kerékpárutak építése
Sebességkorlátozások a mellékutcákban
Összeköttetés megteremtése a strand és a Kossuth út
között
Kapcsolat kialakítása a 4-es fıúttal

NYUGATI VÁROSRÉSZ
Jövıkép:
A Nyugati városrész a város egyik alközpontja, mely alapvetıen lakófunkciókat betöltı városrész.
A városrész fejlesztési céljait a következıkben határozza meg:
• Kulturális-vallási funkciók erısítése
• Kereskedelmi funkciók erısítése
• Játszótéri funkciók erısítése
• Közlekedési fejlesztések megvalósítása
• Kerékpárút fejlesztések megvalósítása
• Idısprogramok magvalósítása
Jelenlegi funkciója
Elérhetıség, hozzáférhetıség

Jelentıs társadalmi probléma
Közösségi terek mennyisége, állapota
Jövıben tervezett funkció
Célcsoport
Tervezett fejlesztések
Lakóterület
Vegyes, intézményi, idegenforgalmi
Gazdasági
Különleges
Közlekedés

Lakófunkciók, kulturális-vallási
Kossuth úton a városközpont felé
Győjtı utak
A 4-es út közelsége
nincs
Kevés számú, elhanyagolt
lakófunkciók, kulturális-vallási
Lakosság, hívık, idısek

Utak, járdák, közmővek (csapadék-elvezetés),
játszóterek fejlesztése
Idısek otthona felújítása, bıvítése
Élelmiszer áruház létrehozása
Kápolna és környezetének felújítása
Kerékpárút fejlesztések
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KÖZPONTI VÁROSRÉSZ
Jövıkép:
Igényes és jól karbantartott zöldterületeivel, védett mőemlékeivel az egyre magasabb életminıségi elvárásoknak
megfelelni képes területi egység, koncentrálódó funkciókkal.
A városrész fejlesztési céljait a következıkben határozza meg:
• Városközponti szerep erısítése, az építészeti örökség és közösségi terek karakterének megırzésével,
felújításával, új funkciók létesítésével
• Kulturális és közmővelıdési funkciók erısítése
• Közlekedési rendszerek fejlesztése, új közlekedési irányok meghatározása a központ tehermentesítése
érdekében.
• Közösségi rendezvények lebonyolítása a megújult közterületeken
• Az intézmények, munkahelyek és ingatlanfejlesztések számának növelése a város tıkevonzó
képességének javításával
• A vállalkozói aktivitás dinamizálódásának kihasználása, gazdasági együttmőködések, közös fejlesztések
generálása és koordinálása érdekében erısebb partnerség kiépítése a civil szférával, a lakossággal és a
vállalkozói szektorral
• Infrastruktúra javítása, építése (út, csapadék elvezetés, járda, közvilágítás)
Jelenlegi funkciója
Elérhetıség, hozzáférhetıség
Jelentıs társadalmi probléma
Közösségi terek mennyisége, állapota
Jövıben tervezett funkció
Célcsoport
Tervezett fejlesztések:
Lakóterület
Vegyes, intézményi, idegenforgalmi

Gazdasági
Különleges
Közlekedés

KELETI VÁROSRÉSZ

Közigazgatási, oktatási-nevelési, lakó, gazdasági
Minden városrészbıl könnyen
Nincs
Jelentıs, elhanyagolt
Közigazgatási, oktatási-nevelési, lakó, gazdasági
Városi és kistérségi lakosság

Lakások építése, csapadékvíz-elvezetı rendszer
fejlesztése, utak aszfaltozása
A mővelıdési központ és a városi könyvtár megújult
épületbe költöztetése
A régi városháza épületének felújítása, a Polgármesteri
Hivatal funkcióinak kialakítása
A Kossuth tér fejlesztése, megújítása
A református templom és környezetének felújítása
A katolikus templom és környezetének felújítása
Oktatási-nevelési intézmények felújítása
Kollégiumok felújítása
Az egészségügyi központ fejlesztése, felújítása
A temetı felújítása
A vasútállomás és környezetének felújítása
A vasút átfogó fejlesztése
A Mozi épületének felújítása
A Kossuth téri árkádsor („csarnok alja”) felújítása
A piac környezetének felújítása
A régi víztorony megerısítése és funkcióval való
megtöltése
Az átmenı forgalom enyhítését célzó útfejlesztések
megvalósítása
Körforgalmi csomópontok kialakítása a Pánthy utca –
Kossuth út, valamint a Kossuth út – 46-os út
találkozásánál
Biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése a
Kossuth út mentén
Vasúti aluljáró megépítése a Pánthy úton
Új utak építése az Öntöde területén
A Volán-buszpályaudvar fokozatos felszámolása, a
tömegközlekedési rendszer átformálása
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Jövıkép:
A Keleti városrész a szegregáció felszámolásával a város szervesen fejlıdı része kell, hogy legyen.
A városrészrész fejlesztési céljait a következıkben határozza meg:
• Közmőfejlesztések
• Munkahelyek teremtése
• Integrált felzárkóztató programok megvalósítása
• Kulturális funkciók erısítése
Jelenlegi funkciója
Elérhetıség, hozzáférhetıség
Jelentıs társadalmi probléma
Közösségi terek mennyisége, állapota
Jövıben tervezett funkció
Célcsoport

Lakó funkció
Megfelelı (Kossuth út és keresztirányú utak, 46-os út)
Szegregáció
Csekély, elhanyagolt
Lakó funkció, kulturális funkció
Lakosság

Tervezett fejlesztések:
Lakóterület
Vegyes, intézményi, idegenforgalmi
Gazdasági
Különleges
Közlekedés

Közmő-ellátottság javítása
Roma kulturális központ kialakítása
Munkahelyteremtés
Tanoda program
-

DÉLI VÁROSRÉSZ
Jövıkép:
A Déli városrész a megnövekedett forgalmat lebonyolító ipari-kereskedelmi központ.
A városrészrész fejlesztési céljait a következıkben határozza meg:
• Gazdasági (ipari) funkciók erısítése
• Kereskedelmi funkciók megjelenésének ösztönzése
• Közlekedési átszervezések
Jelenlegi funkciója
Elérhetıség, hozzáférhetıség
Jelentıs társadalmi probléma
Közösségi terek mennyisége, állapota
Jövıben tervezett funkció
Célcsoport
Tervezett fejlesztések:
Lakóterület
Vegyes, intézményi, idegenforgalmi
Gazdasági
Különleges
Közlekedés

5.

Ipari, kereskedelmi, lakó
Közúton
Szegregátum
Csekély, elhanyagolt
Gazdasági funkciók további erısítése
Gazdasági szereplık, lakosság

Közmővek fejlesztése
Az ipari park területének növelése, infrastruktúraellátottság javítása
Csomópont kialakítása a Tenyıi út mentén
A Béla király út megerısítése

A stratégia koherenciája, konzisztenciája

A Városrehabilitációs kézikönyv ajánlásai alapján elkészített helyzetelemzési és stratégiai munkarészt követıen
azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes városrészek céljai hogyan, mily módon illeszkednek a város fejlesztési
dokumentumaihoz.
A városrészek céljai összevetésre kerültek a rendezési tervvel, valamint összegyőjtöttük és feltüntettük az egyes
városrészekre vonatkozó szabályozási tervlapokat is, amelyek alapján a koncepció néhány eleme már a
megvalósulás útjára léphetett.

5.1. Illeszkedés, összhang a településfejlesztési koncepcióval, településrendezési tervvel:
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A Városrehabilitációs kézikönyv ajánlásai alapján elkészített helyzetelemzési és stratégiai munkarészt követıen
azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes városrészek céljai hogyan, milyen módon illeszkednek a város fejlesztési
dokumentumaihoz.
A városrészek fejlesztési céljai összevetésre kerültek Törökszentmiklós Város Önkormányzata által 2005-ben
elfogadott
• Törökszentmiklós Településrendezési Tervével;
• Törökszentmiklós Településfejlesztési Koncepciójával;
• Törökszentmiklós Településszerkezeti Tervével (108/2005 (VI.23.) Kt. határozat);
• Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével (21/2005 (VI.24.) sz.
rendelet)

5.1.1. A városrészek illeszkedésvizsgálata:
Északi városrész
Az Északi városrész fejlesztési céljait tekintve az alábbiakban foglalhatók össze: turizmus szerepének erısítése, a
zöldfelületek fejlesztése, megújítása, gazdasági funkciók erısítése, ezekhez kapcsolódóan az adottságokra
alapuló megújuló energia felhasználása.
Fontos szegmensként jelenik meg a turizmus erısítése, a strand környezetének több ütemben történı fejlesztése:
strand felújítása, fogadóképesség javítása, szálláshelyek teremtése, gyógyászati központ létrehozása, melynek
térségi gazdaság-élénkítı és munkahelyteremtı hatása van.
Az Északi városrészen történı turisztikai fejlesztésekhez megfelelı infrastruktúra és kihatással vannak a város
tıkevonzó képességének javításával az intézmények, munkahelyek és ingatlanfejlesztések számának növelése, a
vállalkozói aktivitás dinamizálódásának kihasználása, gazdasági együttmőködések, közös fejlesztések generálása
és koordinálása érdekében erısebb partnerség kiépítése a civil szférával, a lakossággal és a vállalkozói
szektorral. A fenti fejlesztésekkel összhangban az infrastruktúra javítása, kiépítése (út, kerékpárút, a 4-es fıúttal
való közvetlen kapcsolat) is.
A Rendezési koncepció (Alátámasztó munkarészek III. fejezet) elıirányozza a strand térségének és a környezı
tavak, valamint az Északi és a Központi városrész határán található Piac és annak környezetének rendezését. Ez
intenzív tájrendezési feladatok ellátását jelenti, helyet adva a komplex fürdıkultúra kiteljesedésének. A megújuló
energiaforrások elterjesztésének elısegítését, valamint a strand környékének rendezését a város Gazdasági
programja is szorgalmazza. A program továbbá a helyi gazdaságfejlesztés céljának eléréséhez kapcsolódóan
említi a turisztikai vonzerı (a strand) fejlesztését.
A változtatási igényeknek megfelelıen Törökszentmiklós Város Önkormányzatának koncepciót kell
kidolgoznia a komplex idegenforgalmi fejlesztések elıkészítésével kapcsolatban. A koncepció kidolgozását
követıen meg kell teremteni a kialakítandó gyógyászati és szálloda funkcióknak megfelelı szabályozási
lehetıségeket (beépíthetıség, parkolás, úthálózat, stb.). Fontos, hogy a város pozitív, befektetıbarát képet
alakítson ki magáról. A fejlesztések elengedhetetlen feltétele a megfelelı szakmai befektetık megtalálása. Ehhez
szükséges a városmarketingre hangsúlyt fektetni. A minısített gyógyvíz felhasználása mellett lehetıség nyílik a
megújuló energia hasznosítására. Erre vonatkozóan koncepció kidolgozása és megfelelı befektetık megtalálása
az elsı lépés.
A szomszédos városrészekhez való illeszkedés
A turisztikai fejlesztések következményeként a városrész kapcsolódik a központi városrész gazdasági
funkcióihoz, ezt tovább erısítik az elérhetıséget javító közúti fejlesztések (csomópont kialakítása a 46-os út –
Kossuth út csomópontjában), valamint a piac és környezetének fejlesztése. A lakófunkciók a Központi, a Keleti
és a Nyugati városrésszel is összekötik az Északi városrészt.
Nyugati városrész
A Nyugati városrész fejlesztési fı céljai a kulturális-vallási funkciók erısítése, a lakófunkciókhoz kapcsolódó
játszótéri fejlesztések megvalósítása a kereskedelmi, és közlekedési fejlesztések megvalósítása, idısprogramok
megvalósítása mellett.
A városrész földrajzi elhelyezkedésébıl adódóan jelentıs (tranzit)forgalmat fog lebonyolítani a jövıben is. A
városrész nagy mértékben lakófunkciókkal bír, ezért az itteni szolgáltatások bıvítése élvez prioritást.
A Rendezési Terv a javasolt helyi területi védelem objektumai közé sorolja a Szentlélek kápolna építészeti
környezetének területét:
• Kápolna (hrsz 195)
• Kert (hrsz 196)
• Út (hrsz 192)
• Öregek otthona (hrsz 193)

Integrált Városfejlesztési Stratégia

129

• Iskola (hrsz 194)
A beavatkozásokat a fentiek figyelembevételével szükséges lebonyolítani.
Az idısek otthona bıvítését a város Gazdasági programja is elıirányozza.
A szomszédos városrészekhez való illeszkedés
Lakófunkciók erısítésével kapcsolódik a Központi és az Északi városrészhez, kulturális-szakrális funkciók
erısítésével a Központi városrészhez.
Központi városrész
A Központi városrész fejlesztési céljai a városközponti szerep erısítése, az építészeti örökség védelme,
megırzése, kulturális és közmővelıdési funkciók erısítése, a belváros közlekedési rendszerének átalakítása,
kereskedelmi funkciók erısítése, egyes funkciók koncentrálása.
A Rendezési Terv alapján a Központi akcióterületen található egy országos mőemlék, a Református templom. A
Kossuth park és a Református templom kertje helyi védelem alatt áll. A Rendezési terv Alátámasztó munkarésze
továbbá javasolja a Református templom építészeti környezetének helyi védelem alá helyezését (a Templom
mellett a református iskola és a lelkészi hivatal épülete). Helyi védelem alá helyezést javasolja továbbá a
katolikus templom építészeti környezetének területére (amely az általános iskolára /hrsz 24 és 28/ és a
lakóépületre /hrsz 40/) vonatkozik. A katolikus templom és a plébánia már korábban is egyedileg védett épületek
voltak.)
Helyi egyedileg védett épület a Központi városrészben többek között az egykori városháza épülete (Kossuth út
135. – hrsz 1), a Kossuth téren található víztorony. Védett mőalkotások továbbá az Ipolyi téren található Barokk
Szőz Mária szobor és a Szentháromság szobor, valamint a Kossuth téren található Kossuth szobor, valamint az I.
világháborús emlékmő.
A Rendezési terv és a Gazdasági program a következı fejlesztéseket irányozza elı a Központi városrészben:
• Városközpontban új térfalak kialakítása
• Mővelıdési ház rehabilitációja
• Kossuth téri új környezet alakítás, parkrekonstrukció
• Temetı rendezése
• Városi terek rendezése
• Parkolók létrehozása
• Piac környezetének rendezése (ez az Északi városrész is érinti)
• Mővelıdési központ építése
• Városi könyvtár építése
• Régi városháza rekonstrukciója
• Gimnázium épületének rekonstrukciója, tetıtér beépítés
• Hunyadi Mátyás Nevelési-oktatási Intézmény ITK fejlesztése, az épület bıvítése, felújítása;
• Kölcsey Ferenc Általános Iskola rekonstrukciója;
• Intézmények akadálymentesítése;
A változtatási igényeknek megfelelıen kell kidolgozni a Központi városrészre vonatkozó Akcióterületi tervet,
amely rendszerezi a városrészre, mint egyben priorizált akcióterületre esı fejlesztési elképzeléseket.
A szomszédos városrészekhez való illeszkedés
A Központi városrész fejlesztései szervesen kapcsolódnak a többi városrész fejlesztéseihez. A központban
történnek olyan fejlesztések, amelyek nem csupán az egész település, hanem a kistérség egész lakosságának
igényét elégítik ki.
Keleti városrész
A Keleti városrész fejlesztési céljai a közmővekkel való ellátottság szintjének növelése, integrált felzárkóztató
programok megvalósítása, kulturális funkciók erısítése.
A város Gazdasági programja a Keleti városrész egy részének rehabilitációját irányozza elı, amely a következı
elemeket tartalmazza:
• Utcák, közterületek rendezése
• Közmővek kiépítése
• Közszolgáltatások fejlesztése (kapcsolódó szociális program indítása)
A Keleti városrész (és benne a szegregátum) tehát egy szociális típusú városrehablitáció területe lehet a
következı években.
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A változtatási igényeknek megfelelıen programot kell kidolgozni az itt élık szociális problémáinak kezelésére.
A szociális városrehabilitáció megvalósításához Akcióterületi terv elkészítése válik szükségessé.
A szomszédos városrészekhez való illeszkedés
A városrész a lakófunkciókon keresztül kapcsolódik a szomszédos városrészek céljaihoz.
Déli városrész
A Déli városrész fejlesztési céljai a gazdasági (ipari) funkciók erısítése, valamint a közlekedési fejlesztések
megvalósítása.
A Rendezési Terv kitörési pontként fogalmazza meg az ipari park területének további fejlesztését. Erre a
rendezési terv lehetıséget ad. Erre a célra tartalékterületek a város belterületi határán rendelkezésre állnak.
A Gazdasági program elıtérbe helyezi a helyi gazdaság fejlesztését. Ezt a célt az ipari park infrastruktúrájának
bıvítése és szolgáltatásainak bıvítése nyomán kívánja elérni.
A szomszédos városrészekhez való illeszkedés
Alapvetıen a lakófunkció köti össze a szomszédos városrészekkel. Útjain jelentıs (tranzit)forgalom halad,
amelyet erısít az ipari park ittléte. Hosszú távú cél, hogy az ipari termeléssel foglalkozó vállalkozások
költözzenek ki az ipari park területére.
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43. táblázat: A városrészek illeszkedésvizsgálata

Városrész
1)
Északi városrész

Városrészek céljai
•
•
•
•
•

Turisztikai-idegenforgalmi
funkciók megerısítése
Zöldfelületi fejlesztések
Megújuló energia
lehetıségek kihasználása
A vállalkozói aktivitás
dinamizálódása
Infrastruktúra javítása,
építése (út, kerékpárút, járda)

Rendezési tervvel való
összhang
A rendezési tervben foglaltak
lehetıvé teszik és elıirányozzák
a funkcióknak megfelelı
területhasználatot.
Erısödik a turisztikaiidegenforgalmi funkció, a
meglévı zöldfelületek, tavak
védelme mellett.

Változtatási igények
Idegenforgalmi koncepció
kidolgozása
Települési marketing
koncepció kidolgozása
(befektetık városba csábítása)

Szomszédos városrészekhez
való illeszkedés
Kiegészíti, összekapcsolja a
szomszédos városrészek
gazdasági, kulturális és
lakófunkcióit.

Megújuló energia
felhasználására vonatkozó
vizsgálatok

A kitőzött céloknak megfelelıen
új szolgáltatások, vállalkozások
telepednek meg, új munkahelyek
jönnek létre.
Vonatkozó szabályozási terv
szelvények:
• Strand és környéke: 02, 03
szelvények;
• Piac és környéke: 06
szelvény;
• Egyéb területek: 01, 05, 06,
07 szelvények

2)
Nyugati városrész

•
•

•

Kulturális-szakrális funkciók
erısítése
Szociális funkciók erısítése:
idısek otthonának bıvítése,
idısprogramok
megvalósítása
Lakófunkciók erısítése:
játszótér fejlesztés

Javaslat a helyi területi
Az idısek otthonának
védelemre: Szentlélek kápolna és bıvítésére vonatkozó
környezete.
koncepció
Vonatkozó szabályozási terv
szelvények:
• Szentlélek kápolna és
játszótér: 09 szelvény

Kiegészíti, összekapcsolja a
szomszédos városrészek
kulturális és lakófunkcióit.
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Városrészek céljai

Rendezési tervvel való
összhang
Egyéb területek: 04, 08, 12,
13 szelvények;

•

Közlekedési fejlesztések
(utak, járdák, kerékpárút)

•

•

Közterületek megújítása, új
funkciókkal való megtöltése,
közösségi rendezvények
lebonyolítása
Kulturális és közmővelıdési
funkciók erısítése
Kereskedelmi funkciók
erısítése
Közlekedés-fejlesztés
megvalósítása
Energiahatékonyság és
akadálymentesítés az
intézményekben
Közigazgatási funkciók
erısítése

A rendezési tervben foglaltak
lehetıvé teszik és elıirányozzák
a funkcióknak megfelelı
területhasználatot.

•
•
•
•
•

A kitőzött céloknak megfelelıen
új közmővelıdési intézmények
jönnek létre, megújulnak a
közterületek, megvalósulnak a
közlekedési fejlesztések, az
intézményi átalakítások
Vonatkozó szabályozási terv
szelvények:
• 06, 09, 10 szelv.

Változtatási igények

Akcióterületi terv
Energiahatékonysági
kalkulációk

Szomszédos városrészekhez
való illeszkedés

A fejlesztések nemcsak a
szomszédos városrészek
céljaihoz kapcsolódnak, hanem
az egész kistérség lakossági
igényeinek kielégítésére
irányulnak
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Városrészek céljai

•
•
•
•

Hátrányos helyzető rétegek
felzárkóztatása
Közmővekkel való
ellátottság szintjének
növelése
Utak építése
Roma kulturális intézmény
létrehozása

Rendezési tervvel való
összhang
A rendezési tervben foglaltak
lehetıvé teszik és elıirányozzák
a funkcióknak megfelelı
területhasználatot.
A kitőzött céloknak megfelelıen
megújulnak a közterületek, nı a
teljes közmővel ellátott lakosság
aránya

Változtatási igények
Program kidolgozása az itt
élık szociális problémáinak
kezelésére, foglalkoztatási
esélyeik javítására.

Szomszédos városrészekhez
való illeszkedés
Lakófunkciók erısödésével
kapcsolódik a szomszédos
városrészekhez

Szociális városrehabilitáció
megvalósítása
Akcióterületi terv készítése

Vonatkozó szabályozási terv
szelvények:
• 07, 11 szelvények;

5)
Déli városrész

•
•
•
•

Gazdasági (ipari) funkciók
erısítése
Közlekedési fejlesztések
megvalósítása
Az ipari parkhoz kapcsolódó
infastrukturális beruházások
és szolgáltatások fejlesztése
Közmővek és utak fejlesztése
a városrészben

A rendezési terv elıirányozza a
megvalósítandó fejlesztéseket

Gazdaságfejlesztési koncepció
a város egészére vonatkozóan

A fejlesztések nyomán bıvül az
ipari park

Szociális városrehabilitáció
megvalósítása

Vonatkozó szabályozási terv
szelvények:
• Ipari park: 15 szelvény
• Egyéb területek: 10, 11, 13,
14 szelvény

A város gazdasági-ipari
központja, mely kiegészülve a
lakófunkciókkal kapcsolódik a
szomszédos városrészekhez
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5.2. Célrendszer koherenciája
A célrendszer elemzésekor fontos kihangsúlyozni, hogy az átfogó cél csak a tematikus és a városrészi célok
maradéktalan teljesülésén keresztül érhetı el. Az elızı fejezetben bemutatott háromszintő célhierarchia jól mutatja a
kapcsolatot a tematikus és az átfogó célok között, de igaz ez a városrészekre is, hisz egy fejlıdésben elmaradó városrész
visszahúzhatja a többieket.
Mindezek alapján elkészítettük a tematikus célok városrészi megjelenéseit bemutató táblázatot. A táblázatban „+” jellel
jelöltük a célok megjelenését, erısségét pedig a jelek számával jeleztük.
Ezek alapján elmondható, hogy a gazdaságfejlesztési funkció szinte minden városrészben szerephez jut, mégis
legmarkánsabban a Déli és az Északi városrészben jelenik meg.
A társadalmi kohézió és a helyi identitás erısítésének célja a Keleti, a Déli és a Nyugati városrészben a legerısebb.
Az épített környezet védelme leginkább a Nyugati és a Központi városrészben, míg a közigazgatással kapcsolatos
intézkedések kizárólag a Központi városrészben jelennek meg.
A közlekedési és közmő infrastruktúra megerısítésére, fejlesztésére vonatkozó cél szinte az összes településrészen jelen
van.
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44. táblázat: A tematikus célok megjelenése az egyes városrészekben

Jövı- és minıségorientált,
dinamikus gazdasági
szerkezet kialakítása

TEMATIKUS
CÉLOK

Fenntartható társadalmi szerkezet
megteremtése

B)
Szélesedjen a
turisztikai
termékpaletta a
térségben, a
strand és
környezete
minıségileg új
szolgáltatásokat
nyújtson az itt
lakóknak és az
ide látogató
családoknak

C)
Szőnjenek
meg a
városban a
szegregációs
folyamatok

D)
Erısödjön a
szociális
ellátórendszer
a városban

E)
Növekedjen a civil
társadalom
részvétele a helyi
közéletben,
alakuljanak ki
megfelelı
közösségi terek.
Csábítsuk vissza a
fiatalokat
Törökszentmiklósra

F)
Óvjuk épített
örökségünket,
mőemlékeinket.
Legyenek
rendezett
közutak,
zöldfelületek,
parkok és
temetık a
városban,
épüljenek ki a
hiányos
infrastrukturális
elemek

G)
Növekedjen a
környezettudatosság
a lakosságon belül,
legyen szakszerően
mőködtetett
hulladékgazdálkodás

H)
Olyan
kistérségi
szintő
oktatásiképzési
rendszer
alakuljon ki
a városban,
amely
megfelel a
térségi
munkaerıpiaci
keresletnek
Legyen
megfelelı
szintő
egészségügyi
ellátás a
kistérség
lakossága
számára

++

+++

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+++

++

+++

++

+

++

++

+

++

+++

+++

++

+++

VÁROSRÉSZEK

2)
Nyugati
városrész
3)
Központi
városrész

Hatékony kistérségi és
városi közszolgáltatási és
közigazgatási rendszer
kialakítása és fenntartása

A)
Legyenek új
munkahelyek
a városban:
helyi
vállalkozások
ösztönzése,
nagyobb
vállalkozások
betelepülése

/

1)
Északi városrész

A városi életminıség javítása, a
természeti és az épített örökség
megóvásával és a lakosság helyi
kötıdésének erısítésével

I)
Legyen
gyorsabb
ügyintézés az
önkormányzati
hivatalokban,
nyíljon meg az
út az eönkormányzat
felé

+++
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5)
Déli városrész
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Kapcsolódás a különbözı szintő (európai, hazai és regionális) fejlesztési koncepciókhoz és más programokhoz
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával, mint új szemlélető fejlesztési dokumentummal szemben támasztott elvárás,
hogy biztosítsa a kapcsolatot a különbözı Településfejlesztési eszközök és a tervezett beavatkozások között, másrészt
illeszkedjen az európai, hazai, regionális koncepciókhoz.
Kapcsolat az Európai Unió városfejlesztésre vonatkozó stratégiáival
Bár az Európai Unió nem rendelkezik formális hatáskörrel a városfejlesztésre vonatkozóan, számos olyan rendeletet,
irányelvet és ajánlást fogadtak el, mely hatással van napjaink városfejlesztési gyakorlatára. Ezek részben
implementálásra kerültek a hazai jogszabályokba – amit a tervezés szintjén szükséges figyelembe venni – részben
alapjául szolgáltak városfejlesztési stratégiák megfogalmazásához. Mivel a jelen fejlesztés döntı hányadában a
strukturális alapok forrásaiból valósul meg, indokolt, hogy a fejlesztési program kialakításánál figyelembe vegyük az
eddigi stratégiák kiemelt és a gyakorlat által igazoltan megvalósítható céljait, a legfontosabb tapasztalatokat, valamint a
jövıre vonatkozó fıbb iránymutatásokat.
Az Európai Unió városfejlesztéssel kapcsolatos fıbb dokumentumaiban lefektetett célokat, megjelenésük sorrendjében,
a következı táblázat tartalmazza.
A releváns célokat és szempontokat a táblázatban kiemelve jeleztük.
45. táblázat: Az EU városfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumai és a fıbb (releváns) célkitőzések
Fıbb célkitőzések, javaslatok a városfejlesztésre
A dokumentum neve (megjelenés éve)
vonatkozóan
Green Paper on the Urban Environment (1990)
•
városi gazdasági, társadalmi és környezeti
problémák egységes kezelése
megfelelı város- és közlekedéstervezés
•
•
a kulturális örökség (épített környezeti értékek
megırzése és fenntartása
a természeti környezet megırzése és
•
fenntartása
megfelelı víz- és energia gazdálkodás
•
•
települési hulladék kezelése
•
szociális kezdeményezések támogatása
•
együttmőködés, információcsere
Towards an Urban Agenda in the European Union
élhetı város feltételeinek megteremtése
•
(1997)
•
városok szerepének erısítése az európai
társadalmi fejlıdésben
•
városi munkanélküliség csökkentése
•
a fokozott környezetterhelés megszüntetése
közlekedésbıl származó környezetterhelés
•
csökkentése
bőnözés és szegénység kezelése
•
„Holnap városa” elképzelés az 5. Keretprogram 3.
•
megfelelı várostervezés
részében (1998)
városrehabilitáció
–
szennyezett
és
•
barnamezıs
területek
rehabilitációja
és
újrahasznosítása
•
intelligens közlekedési rendszerek kiépítése
•
társadalmi integráció
Sustainable urban development in the European Union:
gazdasági termelékenység és foglalkoztatás
•
a framework for action (1998)
(innovációs szerep) erısítése
•
egyenlıség
•
társadalmi befogadás és rehabilitáció
•
környezetvédelem és fenntarthatóság
•
helyi kormányzás és társadalmi részvétel
•
rehabilitáció integrált megközelítése, vagyis a
gazdasági, társadalmi, környezeti, közlekedési és
biztonsági szempontok együttes figyelembe vétele
Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP – 1999)
•
a városok fizikai terjeszkedésének kézben
tartása
•
különféle funkciók elérése minden társadalmi
csoport számára
•
a városi ökorendszerrel való ésszerő és
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Cities for Cohesion – The Urban Dimension of
European Policy (szakérıi jelentés – 2002)

Urban I. program Ex-Post értékelése (2003)

The future of cohesion policy in Europe – Establishing
a strong urban dimension int he future Structural Funds
(2003)

Az eddigi jó gyakorlatokból származó legfontosabb
tapasztalatok
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forrástakarékos gazdálkodás
•
jobb elérhetıség biztosítása környezetbarát
közlekedési formákkal
•
természeti és kulturális örökség megırzése és
fejlesztése
•
elhanyagolt területek és lepusztult ipari
telepek helyrehozatala
•
olcsó, jó minıségő lakások kiegyensúlyozott
biztosítása
•
munkanélküliség és társadalmi kirekesztés
kezelése
•
migráció csökkentése (különösen a nyelvi
problémák miatti integrációhiány
•
biztonság növelése
•
környezeti
degradáció
és
zsúfoltság
csökkentése
lakónegyedek
elkülönülésébıl
származó
•
negatív hatások mérséklése
•
zöld területek és közösségi terek számának és
minıségének növelése
szegregáció csökkentése
•
•
együttesen megvalósuló gazdasági, társadalmi
és fizikai rehabilitáció
programok kombinálása más fejlesztési
•
programokkal
projektek közötti szinergia megteremtése
•
•
helyi közösségek aktív részvétele és
kapacitásépítése
•
jó gyakorlatok, „best practices” átvétele
•
magánszektor támogatásának, részvételének
növelése
•
a közösségi dokumentációk megfelelı
értelmezése
•
egységes
városrész-város-régió
stratégia
szükségessége
•
barnamezıs rehabilitáció elınyben részesítése
a zöldmezıs beruházásokkal szemben
•
szociális infrastruktúra fejlesztése (fiatalok
számára munkaerı-piaci beilleszkedés, bőnözés
elkerülése, idısek számára ellátási rendszerek)
•
fenntartható városi közlekedés
•
városfejlesztésben érintett sokféle szereplı
együttmőködése pontosan tisztázott szervezeti
keretek között
•
formális
és
informális
módszerekkel
biztosított legyen a lakosság aktív részvéte
•
a városi lakókörnyezet állapotának javulása
mellett a lakók közötti kapcsolatok erısödjenek

A releváns célkitőzések és szempontok közül mindenképpen kiemelendı a Modern Kertvároshoz kapcsolódó zöld
területek és közösségi terek számának és minıségének növelése, mely a városi zöld felületek megırzéséhez és
fejlesztéséhez, a városi lakókörnyezet állapotának javulásához és ezen keresztül a lakók közötti kapcsolatok erısítéséhez
járul hozzá.
A tervezett fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a városban új gazdasági és közösségi funkciók jelenjenek meg,
melyek valamennyi társadalmi csoport számára elérhetıvé válnak (pl. új közösségi terek, e-önkormányzat, turizmus
fejlesztése).
A jelenlegi fejlesztés, és a várható további ütemek szervezeti rendszerét úgy határoztuk meg, hogy a különféle szereplık
együttmőködése megfelelı szervezeti keretek között történjen, továbbá biztosított legyen a helyi közösségek és a
lakosság aktív részvétele.
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Törökszentmiklós esetében a jobb életminıséghez való hozzájárulást a zöldfelületi fejlesztéseken, a közterek
kialakításán túl a közlekedési kényszer mérséklése, a közlekedési rendszer racionalizálása és ezáltal a környezetterhelés
csökkentése jelentheti, mely konkrét projektek formájában a város központjában található buszpályaudvar
megszüntetésével, intermodális csomópontok kialakításával érhetı el. E fejlesztések megvalósítása a következı évek
feladata, melyhez az illetékes minisztérium és fennhatósága alá tartozó szervezetei, a városi önkormányzat, és a Magyar
Államvasutak Zrt. együttmőködése szükséges.
Az Unió célja, hogy az európai városokat ismét dinamizálja, olyan vonzó, egészséges, jó minıségő helyekké tegye, ahol
az emberek szívesen élnek, és amelyek lehetıvé teszik közösségeik és gazdaságaik fejlıdését. Ennek érdekében
fenntartható városgazdálkodásra van szükség, mely a város által ellátott funkciókból származó környezeti hatások
csökkentése, átfogó stratégia és cselekvési terv, megfelelı szinten történı és átlátható döntéshozatal, valamint az
állampolgárok aktív szerepe révén valósulhat meg. A városok dinamizálásának, élhetıbbé tételének további
kulcselemei a fenntartható közlekedés, és a fenntartható építés. Utóbbi a fenntarthatósági, elsısorban
energiahatékonysági szempontok érvényesítését jelenti új épületek és infrastruktúra építése, illetve meglévı épületek
felújítása esetén.
A városok élhetıbbé tételének további eszköze a fenntartható várostervezés, ami a területhasználat városi területeken
belüli szerkezetével és típusaival foglalkozik, ezáltal közvetlenül kapcsolódhat nemcsak az egész város, hanem egyes
városrészek fejlesztéséhez is. A dokumentum felhívja a figyelmet arra, hogy a város peremén elhelyezkedı,
alapszolgáltatásokkal rosszul ellátott lakóterületeket fenntartható közösségekké kell alakítani.
Szintén a fenntartható várostervezésnél fogalmazódik meg az elvárás a zöldterületek és parkok védelmére, új zöld
felületek és közterek kialakítására, mivel azok lehetıséget teremtenek a sportra, közösségi életre, pihenésre, békére és
nyugalomra, vagyis jelentısen befolyásolhatják az életminıséget.
Kapcsolat a hazai és regionális fejlesztési koncepciókkal
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (2005.)
A várostervezésre, városfejlesztésre vonatkozóan országos szinten az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció fogalmaz
meg iránymutatásokat. A „Befektetés az emberbe” prioritáscsoport Társadalmi és területi zárványok oldása célkitőzése
komplex ágazatközi fejlesztések révén az élhetı települések és elérhetı közszolgáltatások kialakítását kívánja
elımozdítani. A dokumentum szerint az élhetıbb települések kialakulásának a legfontosabb lépései:
• a központi településrészeken található lakónegyedek megújítása
• a szabadidıs programoknak helyet adó közösségi terek kialakítására, a szabadidı aktív és kreatív eltöltését
szolgáló háttér megteremtésére.
• a városmagok értékırzı megújítása, a mőemlékek védelme és felújítása valamint a települési zöldterületek
védelme és fejlesztése.
Kapcsolódás az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez (ÚMFT)
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007-2013 átfogó célja a
foglalkoztatás bıvítése és a tartós növekedés elısegítése. Az átfogó cél elérése érdekében specifikus célokat illetve
területi és tematikus prioritásokat határoztak meg, melyek megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a
fenntarthatóság feltételeinek biztosítására és a kohézió erısítésére, mint horizontális politikákra. Ennek megfelelıen
egy-egy adott fejlesztésnek egyrészt illeszkednie kell tematikus és/vagy területi prioritásokba (amelyek a Nemzeti
Akcióprogramban, illetve a Felülvizsgált Lisszaboni Akcióprogramban megfogalmazott célok elérése érdekében
fogalmazódtak meg), másrészt ki kell elégítenie a fenntarthatóság feltételeit és a kohézió erısítésére vonatkozó
követelményeket.
A prioritások az alábbiak:
• Gazdaságfejlesztés
• Közlekedésfejlesztés
• Társadalmi megújítás
• Környezeti és energetikai fejlesztés
• Területfejlesztés
• Államreform
Az ÚMFT által megfogalmazott prioritásokhoz és a releváns beavatkozási csoportokhoz kapcsoltuk a tervezett
intézkedéseket (amelyek lehetnek állami, fıvárosi, önkormányzati, magán fejlesztések is), ezt mutatja az alábbi
táblázat:
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46. táblázat: Az ÚMFT prioritásai és a kapcsolódó intézkedések
Releváns beavatkozási csoportok
Kapcsolódó intézkedés
Üzleti infrastruktúra és szolgáltatások Ipari park infrastrukturális fejlesztése,
fejlesztése
szolgáltatásainak bıvítése
Turisztikai fejlesztések megvalósítása
A térség elérhetıségének javítása
Közútfejlesztések,
közlekedési
Közlekedésfejlesztés
csomópontok,
forgalomcsillapítás,
„gyorsvasút”
Városi és agglomerációs közösségi Intermodális csomópontok
közlekedés fejlesztése
Közlekedési módok összekapcsolása
Minıségi oktatás és hozzáférés Oktatási-nevelési
intézmények
Társadalmi megújítás
biztosítása
felújítása, újak létrehozása
Humán infrastruktúra fejlesztése
Akadálymentesítés
Roma közösségi intézmény létrehozása
Környezeti és energetikai Egészséges és tiszta települések Megújuló energiaforrások használata
megteremtése
Természeti
értékek
megóvása
fejlesztés
Természeti értékeink jó kezelése
(kunhalmok)
Energiahatékonysági fejlesztések
Közszolgáltatások
infrastrukturális Átfogó
városközponti
fejlesztés
Területfejlesztés
fejlesztésén keresztül a hozzáférés megvalósítása
javítása
Természeti környezet revitalizálása
Közlekedési rendszerek fejlesztése
A civil társadalom közügyekben való e-önkormányzat
Államreform
részvételének erısítése
A közigazgatás szolgáltatóvá tétele, az Közigazgatási
feladatokat
ellátó,
elektronikus ügyintézés elterjesztése
közszolgáltatást nyújtó intézmények
Közigazgatási
intézmények felújítása, fejlesztése
költséghatékonyabb mőködtetése
Prioritás
Gazdaságfejlesztés

Észak-alföldi régió Stratégiai Programja (2007-2013)
A lisszaboni stratégiához kapcsolódóan az Észak-alföldi régió megalkotta a 2007-2013-as programozási ciklushoz
illeszkedıen a régió stratégiai programját a regionális támogatások felhasználásához. A stratégiában megfogalmazott
programok szembeni legfontosabb elvárás, hogy a lehetı leghatékonyabban biztosítsa a régió társadalmi-gazdaság
fejlıdését lemaradásuk csökkentése érdekében. Az egész Unióban fontos cél a gazdasági és szociális különbségek
kiegyenlítése, mivel a fejlıdésbeli eltérések általában a fejlıdés gátjaként hatnak, így nemzetközi szintéren negatívan
befolyásolják az EU versenyképességét.
A régió stratégiájának átfogó célja, hogy a „vízkészlet-gazdálkodás, a környezetgazdálkodás, a területhasználat
összefüggésrendszerének ökológiai alapú megteremtésével ls az erre alapozott versenyképes gazdaság- és
humánerıforrás-fejlesztéssel a régió Kelet-Közép-Európa minıségi élet-, egészség és rekreációs központjává válik”. Az
átfogó cél ún. specifikus célokra bomlik.
Ezeket, illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégia által megfogalmazott tematikus célok illeszkedését mutatja az
alábbi táblázat.
47. táblázat: Az Észak-alföldi Régió Stratégiája és az IVS kapcsolata
Észak-alföldi Régió Stratégiája – specifikus célok
Integrált Városfejlesztési Stratégia – tematikus
célok
1. A régió stratégiai helyzetére és
Jövı- és minıségorientált, dinamikus gazdasági
humánerıforrására építı versenyképes,
szerkezet kialakítása
piacvezérelt és innováció-orientált gazdaság
továbbfejlesztése
2. A régió természeti, környezeti rendszereinek A városi életminıség javításával, a természeti és
kialakítása,
megırzése
és
fenntartható épített örökség megóvásával a lakosság helyi
használata, a környezet értékként való kezelése
kötıdésének erısítése
3. A régióban az egészséges élet lehetıségeinek Hatékony kistérségi és városi közszolgáltatási és
biztosítása, a kapcsolódó endogén potenciál közigazgatási rendszer kialakítása és fenntartása
hasznosítása
4. A régió versenyelınyeire alapozott piacvezérelt Jövı- és minıségorientált, dinamikus gazdasági
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és innováció-orientált agrárvertikum kialakítása
A régió területi különbségeinek mérséklése és a
társadalmi kohézió erısítése, a foglalkoztatás
bıvítése
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szerkezet kialakítása
Jövı- és minıségorientált, dinamikus gazdasági
szerkezet kialakítása
Fenntartható társadalmi szerkezet megteremtése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program (2007-2013)
(A Programot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 072/2006. (V.16.) számú határozatával hagyta
jóvá)
A megye Területfejlesztési Programja rövid, közép és hosszú távú célokat fogalmaz meg, amely az ország fejlettebb
területeihez történı felzárkóztatást szolgálja, kiemelt figyelmet fordít az elmaradott térségek helyzetbe hozására,
elısegítve a társadalmi-gazdasági fejlıdés felgyorsítását, a gazdasági vérkeringésbe való mielıbbi bekapcsolódást.
A Program megyei és kistérségi alprogramokat is tartalmaz.
A Program átfogó célja 3 stratégiai célon keresztül érvényesül.
Az átfogó cél: „Lépés- és léptékváltás a megye elérhetıségében. A megye társadalmi-gazdasági felzárkóztatásának
elısegítése. A foglalkoztatottság bıvítése. A lakosság életkörülményeinek folyamatos javítása. Felszíni és felszín alatti
vizek hasznosítása, védelme. A megyén belüli különbségek csökkentése.”
A stratégiai célokat és az IVS céljaival való illeszkedést a következı táblázat mutatja.
48. táblázat: JNSZ Megyei Területfejlesztési Program és az IVS kapcsolata
JNSZ Megyei Területfejlesztési Program –
Integrált Városfejlesztési Stratégia – tematikus
stratégiai célok
célok
1. A megye társadalmi-gazdasági súlyának növelés Jövı- és minıségorientált, dinamikus gazdasági
szerkezet kialakítása
Fenntartható társadalmi szerkezet megteremtése
2. Az emberek és a környezet harmonikus A városi életminıség javításával, a természeti és
együttélésének megteremtése
épített örökség megóvásával a lakosság helyi
kötıdésének erısítése
3. A
megye
területi
egyenlıtlenségeinek Jövı- és minıségorientált, dinamikus gazdasági
mérséklése
szerkezet kialakítása
Fenntartható társadalmi szerkezet megteremtése
A városi életminıség javításával, a természeti és
épített örökség megóvásával a lakosság helyi
kötıdésének erısítése
Hatékony kistérségi és városi közszolgáltatási és
közigazgatási rendszer kialakítása és fenntartása
A Megyei Program külön említi a törökszentmiklósi kistérséget. A kistérségi fejlesztésekkel kapcsolatban az alábbiakat
emeli ki. (Zárójelben találhatók az IVS-ben foglalt, a városra vonatkoztatott fejlesztések.)
• Bel- és külterületi úthálózat fejlesztése (győjtıúthálózat fejlesztése, forgalomszervezés – csomópontok építése,
a város közlekedési rendszerének fejlesztése);
• Táj- és településrehabilitáció (komplex városrehabilitáció);
• Egészségügyi ellátás fejlesztése és egészséges életmód elterjesztése (Egészségügyi intézmény fejlesztése);
• Szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztése (új bölcsıde építése, idısek otthona bıvítése);
• Lakhatási feltételek megteremtése, javítása (lakásépítések, közmővekkel való ellátottság szintjének javítása);
• Közoktatási intézmények fejlesztése (óvodák és iskolák felújítása);
• Kulturális intézmények fejlesztése (városi könyvtár és mővelıdési ház új épületbe költöztetése);
• Vallási- és kegyeleti helyek megújítása (Szentlélek kápolna és környezetének megújítása, temetık felújítása)
• Intézmények energiaracionalizálása (megújuló energiaforrások felhasználása)
• Romák helyzetének javítása (szociális városrehabilitáció, roma közösségi ház kialakítása)
A Törökszentmiklósi Kistérség Integrált Területfejlesztési, Vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási Programja (2005)
A Program a Vásárhelyi Tervhez kapcsolódóan készült el. A Program által megfogalmazott átfogó cél: „A Kárpátmedence természeti rendszerével együttmőködı, társadalmilag is hatékony gazdálkodási struktúra kialakítása. A térség
népességmegtartó képességét javító, a létbiztonságot garantáló, kiegyenlített és fenntartó társadalmi feltételrendszer
biztosítása.”
Ennek eléréséhez a Program 3 prioritást fogalmaz meg. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósítása
szempontjából a 2 és a 3. prioritás releváns:
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A helyi kötıdés és kohézió erısítése, amely illeszkedik a „Fenntartható társadalmi szerkezet megteremtése”
illetve „A városi életminıség javításával, a természeti és épített örökség megóvásával a lakosság helyi
kötıdésének erısítése”;
Környezettudatos, integrált, versenyképes gazdaság fejlesztése, amely illeszkedik a „Jövı- és minıségorientált,
dinamikus gazdasági szerkezet kialakítása” specifikus célhoz.

5.3. Agglomerációs együttmőködés
Jász-Nagykun-Szolnok megyében hét kistérség található. Lakosságszám alapján (mintegy 45-46 ezer fı) ez a negyedik
legnagyobb kistérség.
Törökszentmiklós Város a Törökszentmiklósi Kistérség központja. A kistérségben nyolc település található, ezek az
alábbiak:
• Fegyvernek
• Kengyel
• Kuncsorba
• Örményes
• Tiszabı
• Tiszapüspöki
• Tiszatenyı
• Törökszentmiklós
A kistérségi ülések során az önkormányzatok képviselıi meghatározott, elıre elfogadott napirend alapján tárgyalják
meg az aktuális ügyeket.
Az kistérségi ülések során is felvetıdtek az egész kistérség fejlıdését, jövıképét, stratégiai céljait.
Javasoljuk, hogy a késıbbiekben a kistérséget érintı stratégiai kérdésekben rendszeres egyeztetéseket tartsanak a
vezetıi és szakmai szinteken.
Az alábbiakban a javasolt együttmőködés keretrendszerét vázoljuk:
Az agglomerációs együttmőködés keretrendszere:
Az együttmőködés célja:
A törökszentmiklósi kistérség összefogása, önálló arculat megteremtése, stratégiai célok közös megfogalmazása
Az együttmőködı felek:
• kistérségi települések
Az együttmőködés formája:
A kistérségi ülésekhez kapcsolódóan rendszeres találkozók, ülések, szekció-megbeszélések (vezetık és az egyes
szakterületek képviselıi között is)
Az együttmőködés gyakorisága:
A kistérségi ülések gyakoriságához igazodva
Állandó napirendi pontok:
• a fejlesztési elképzelések összhangjának megteremtése
• településrendezési dokumentumok összhangjának megteremtése
• problémák feltárása és közös megoldás keresése
• közös érdekérvényesítés a megye és a régió irányába
• térségi programok, dokumentumok kidolgozása
A programok megvalósítása közös feladattá válik, különösen olyan kérdésekben, mint a gazdaságfejlesztés, a turizmus,
a közlekedés helyzetének javítása.
További javasolt témák:
• turisztikai fejlesztések összehangolása
• természetvédelmi fejlesztések megvalósítása
• az M4 hatása a térségre
• gazdaságfejlesztési programok kidolgozása
• munkaerı-piaci együttmőködések
• civil együttmőködések

Integrált Városfejlesztési Stratégia
•

143

közlekedési fejlesztések megvalósítása

5.4. Környezeti állapot
A fejlesztések jelentısen befolyásolhatják a környezeti állapotot.
A stratégiában szükséges megfogalmazni azokat az elveket, célokat és feladatokat, amelyek a környezeti állapotban
történı változás esetén, a veszteségek és azok hatásainak kompenzálása területén elvártak. miután a városban és
közvetlen környezetében élık életminıségét a települési környezet minısége, az ellátottság színvonala jelentısen
befolyásolja.
Összhangban a Településszerkezeti Terv IV. fejezetének megállapításaival az alábbi célok és feladatok fogalmazhatók
meg.
Cél: minden egyes fejlesztés tervezésekor szem elıtt kell tartani, vizsgálni szükséges, hogy hozzájárul-e egy kevesebb
környezetterhelést eredményezı, jobb környezeti állapotjellemzıkkel rendelkezı települési környezet kialakításához.
Ehhez alapvetı fontosságú a város és az érintettek közötti, a környezetminıség javítását, a környezetterhelés
megszüntetését célzó együttmőködés kialakítása, a környezeti nevelés hatékonyságának növelése.
Feladatok:
Városrendezés, beépítés
• A városfejlesztési, városrendezési feladatok megoldásánál fokozott gondot kell fordítani a város országos és
helyi jelentıségő védett természeti területek, értékek védelmére. Itt a zsúfoltság enyhítése, a parkolási gondok
megoldása (zaj- és lég-szennyezés mérséklésére), a forgalomcsillapítás elsırendő fontosságú.
• A város térségében több jelentıs természeti érték található, melyek megırzésére fokozott figyelmet kell
fordítani (ökológiai folyosók, vizek védelme)
• A jelentıs környezetterhelı források, létesítmények környezeti hatásainak (víz- és légszennyezés,
hulladékkeletkezés, zaj- és rezgéskeltés) csökkentése, a kibocsátási normák betartása és folyamatos ellenırzése
szükséges, párhuzamosan ezen tevékenységet folytató üzemek egy helyre (ipari park) telepítésével). Új
beruházásoknál meg kell követelni a már meglévı terheléseket is figyelembe vevı környezet-terhelési
vizsgálatot, szükség esetén a környezeti hatásvizsgálatot.
• A létesítmények, tevékenységek környezettıl való védelme vagy azok környezetterhelı hatása kapcsán a
létesítmények közötti védıtávolság figyelembe vételével valósítandó meg minden telepítés, fejlesztés. Az
ezektıl való eltérést csak a csökkentéssel arányos mőszaki védelem esetén és környezeti hatásvizsgálat alapján
lehet engedélyezni. Az ipari és különleges felhasználású területen kötelezı környezetvédelmi tervet készíteni.
• A mezıgazdasági termıföldek minıségének megóvása, a termıképesség fenntartása, rendeltetésszerő
használata a földtulajdonosok, földhasználók kötelessége.
• Törökszentmiklóson új külszíni bánya nem létesíthetı, meglévı külszíni mőveléső bánya területe nem
bıvíthetı.
• Az Akcióterületi Tervek elkészítésekor fokozottan kell kidolgozni a környezeti hatásokat, a beruházások
környezeti terhelés szempontjából való besorolása alapján.
Környezeti szemlélet kialakítása:
• Fejleszteni szükséges a város oktatási és közmővelıdési intézményeiben a környezeti nevelés hatékonyságát, a
környezeti nevelést célzó tevékenységek számát.
• A lakosság körében a tájékoztató kampányok, akciók számát és aktivitását növelni szükséges.
6.

2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése (nem csak ROP forrás terhére)

Akcióterület 1.: A Központi akcióterület
Elhelyezkedés
Lehatárolás

Központi akcióterület
Vásárhelyi Pál utca – Rákoczi Ferenc út – Kossuth út –
46-os fıút – 100-as vasútvonal – Pánthy Endre út –
Kossuth út – Pozderka utca – Szent Imre utca – Alatkai
út

9. térkép: A Központi akcióterület
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Cél: városközponti funkciókat erısítı fejlesztések megvalósítása
Az akcióterület két, egymásra merıleges tengelye a Kossuth út és az Almásy út. E két tengely mentén található a városikistérségi funkciók jelentıs része. A Központi városrész a város priorizált akcióterülete.
Az akcióterületen tervezett beavatkozások egyik része a zöldfelületek megújításával, elsısorban a Kossuth tér
megújításával kapcsolatos. A város fıtere és egyik legfontosabb találkozópontja, tömegközlekedési központja a
Kossuth tér. A fejlesztéssel a város célja az igazi fıtér megteremtése, megfelelı minıségő zöldfelületek kialakítása,
pihenıhelyek kialakítása oly módon, hogy a meglévı zöldfelületek ne csökkenjenek.
A Kossuth út menti fejlesztések az egész város közlekedését befolyásolják. A beavatkozás legfıbb célja, hogy
tehermentesítse a városközpontot a 4-es fıút – 46-os fıút viszonylatában tapasztalható erıs tranzitforgalom alól. A
tervek szerint az átmenı forgalom nem érinti a városközpontot (Kossuth út, Kossuth tér) hanem a Kossuth út – Pánthy
út – Tenyıi út – Béla király út útvonalon keresztül teremti meg a kapcsolatot a 4-es és a 46-os fıutak között. A
forgalom szabályozásához két körforgalmú csomópont is kialakításra kerülne (Pánthy út – Kossuth út és Kossuth út –
46-os út keresztezıdésében). A Kossuth út a forgalomtechnikai szabályozást követıen kétszer egysávossá válhat, és
lehetıség nyílik kerékpárosok számára a biztonságos közlekedésre is. Egyéb felújítások is várhatók a keresztirányú
győjtıutak tekintetében.
A felújítások jelentıs része intézményi felújítás. A városközpontban jelentıs számú közoktatási és közigazgatási
intézmény található. A fejlesztések célja, hogy ezen intézmények racionálisan mőködjenek, energiahatékonyságuk
javuljon, és megfelelı módon legyenek képesek kiszolgálni a helyiek és a kistérségben élık igényeit.
A városközpont a helyi gazdaságfejlesztés egyes ágainak (kereskedelem, szolgáltatások) helyet adó terület. A helyi
igényeket kielégíteni szándékozó vállalkozások mellett az utóbbi években megjelentek a multinacionális
élelmiszerláncok üzletei, újabb munkahelyeket teremtve. Ezek a hatások a késıbbiekben felerısödnek, és az egyes
funkciók koncentrálódása figyelhetı meg egyes akcióterületi tömbökben (javarészt a lakófunkciók háttérbe
szorulásával).
Közszféra beruházásai:
• A Kossuth tér fejlesztése, megújítása
• Az Ipoly Arnold Városi Könyvtár és a Mővelıdési Ház megújult, nagyobb épületbe költöztetése
• A régi Városháza épületének felújítása, eredeti funkciójának visszaállítása
• A Református templom és környezetének felújítása
• Református temetı felújítása
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A katolikus templom és környékének felújítása
Oktatási-nevelési intézmények felújítása
A vasútállomás és környékének felújítása
Vasúti aluljáró megépítése a Pánthy úton
A piac környezetének felújítása
A Mozi épületének felújítása
Belvízelvezetı rendszer fejlesztése (hiányzó rendszerek kiépítése – Széchényi út, Vásárhelyi út)
Petıfi Sándor Ált. Isk. rekonstrukciója
Bercsényi Miklós Gimnázium tetıterének beépítése
Új tagóvoda építése
Bercsényi Miklós Kollégium rekonstrukciója
Az egészségügyi központ (EGYMI) fejlesztése
Körforgalmi csomópontok kialakítása a Pánthy út – Kossuth út mentén, valamint a Kossuth út – 46-os út
találkozásánál
Új utak létesítése az Öntöde területén
Biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése a Kossuth út mentén
Kerékpárutak építése
Önkormányzati utak fejlesztése (Batthyány u., Deák u., Széchényi u., Pánthy u., Bethlen u., Petıfi u.)
parkolók kiépítése a közintézmények közelében

Magánszféra fejlesztései:
• Tömegközlekedés rendszerének átalakítása, a Kossuth téri buszpályaudvar megszüntetése
• A régi víztorony megerısítése, új funkcióval való ellátása
• Lidl Üzletközpont megépítése
• tömbrehabilitáció (Kossuth út – Budai Nagy Antal út – Almásy út – Kossuth tér által határol terület: 3
lakótömb)
• Piramis Bevásárló Központ építésének folytatása
• lakás építés (Kossuth u. 146. – Toldi M u.
• magánházak építése, felújítása, bıvítése (évente mintegy 6 db)
Akcióterület 2.: A Strand és környéke
Elhelyezkedés:
Lehatárolás:

Északi városrész
Táncsics Mihály út – Stadion utca – Wesselényi út –
Hársfás utca – Liliom utca – a strand határa

10. térkép: A Strand és környéki akcióterület
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Cél: turisztikai és egészségügyi fejlesztések megvalósítása
A fejlesztések három ütemben valósulnak meg. A fejlesztések célcsoportjai a családok. A fürdı nem kíván konkurálni
a térség nagy strandfürdıivel, de szellemiségénél fogva új színt képvisel a fürdıpalettán.
Az elsı ütemben a strandfürdı fejlesztése, felújítása történik meg (medencék, csúszdák, kiszolgáló létesítmények
fejlesztése). Ebben az ütemben kerül sor a fürdı központjának megújítására is. Ezt az ütemet az önkormányzat
finanszírozza, lehetıség szerint pályázati források bevonásával.
Ezek után képzelhetı el, hogy a magántıke is megjelenik, és növelik a szálláshely-kínálatot a térségben. Szálláshelyek
minısége és mennyisége is megváltozik a fejlesztések által, figyelembe véve a célcsoport igényeit.
A harmadik ütemben történhet meg – lehetıség szerint magántıke bevonásával – egy fedett termálfürdı megépítésére.
A szezon kinyújtása miatt szükség van fedett elemek beépítésére. A meglévı szálláshelyek mellé pedig a négy szezonos
idegenforgalom jegyében konferenciaturizmus kapcsolható.
Közszféra beruházásai:
• Strand felújítása, bıvítése
• Zöldfelületek fejlesztése, jóléti parkok, skanzen kialakítása (Bicskás tó), Állatvásár tér, TITÁSZ-park (II.
világháborús emlékoszlop felállítása, térrendezés)
• Közmővek fejlesztése
• Parkolóhelyek létrehozása
• A magánberuházások elıkészítése (koncepció)
• Megújuló energia hasznosítása
Magánszféra fejlesztései:
• Minıségi szálláshelyek létrehozása
• Termálfürdı és gyógyászati központ létrehozása
• A vendégek kiszolgálására betelepült vállalkozások egyéb fejlesztései a magasabb minıségő ellátás érdekében
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Akcióterület 3.: Keleti szegregátum
Elhelyezkedés
Lehatárolás
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Keleti városrész
Szivárvány utca – Nap utca – Vásárhelyi Pál utca –
Dankó Pista utca – Jókai Mór utca – Bihari utca –
Teleki László utca – Dobos utca – Zenész utca - 4.
sz. fıút – Téglagyár utca
11. térkép: A keleti szegregátum

Cél: a szegregátumok élhetıvé tétele (a terület infrastrukturális és humán fejlesztése)
A KSH adatszolgáltatása a Városfejlesztési kézikönyv által elıírt paraméterek alapján három szegregált területet
azonosított, amelybıl egy terület került kijelölésre akcióterületi szinten (az anti-szegregációs tervvel összhangban). A
fejlesztendı akcióterület elhelyezkedése a keleti és az északi városrészt is érinti, a Kossuth út mentén
Az akcióterületen az infrastrukturális kiépítettség nem teljes körő, ezért ennek teljessé tétele, valamint út, járda kiépítése
kitőzött célja az önkormányzatnak.
A közterület kialakítása szintén kívánatos a területen, jelenleg ugyanis nincs a szabadidı eltöltésére is alkalmas
találkozóhely a telepen.
A program kiemelkedı eleme egy roma közösségi ház létrehozása a telepen, amely a helyi lakosság kulturális,
mővelıdési és közösségi eseményeinek lebonyolítására szolgálna. Az itt lakók foglalkoztatási-jövedelmi helyzetén
segítene az ún. tanoda program, amelynek keretében a hátrányos helyzető tanulók iskoláztatási mutatóin kíván segíteni.
A tanodák tevékenysége arra irányul, hogy szorosan az oktatáshoz kapcsolódva, a diákoknak és családjaiknak
elérhetıvé tegyék az eredményes tanuláshoz szükséges hátteret (kapcsolatokat, mővelıdési, utazási, informatikai, sport,
stb. lehetıségeket). A tanoda tehát elsısorban a diák és a család látókörének szélesítését, iskolai sikerességéhez,
továbbtanulásához, illetve munkaerı-piaci érvényesüléséhez szükséges kompetenciák megszerzését célozza. Lehetıség
nyílik a szabadidı hasznos eltöltésére is. Összekapcsolódva más elemekkel így biztosítja az ismeretszerzést a tanuló
személyiségérıl, a szőkebb és tágabb környezetérıl.
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Közszféra beruházásai:
• Közmővek fejlesztése
• Zöldfelületek fejlesztése
• Kulturális központ létrehozása
• Játszótér fejlesztése
• Közösségi és kulturális események szervezése
• Tanoda-szerő képzések lebonyolítása
Magánszféra fejlesztései:
• Lakóházak építése, felújítása
• Közösségi és kulturális események szervezése

Akcióterület 4.: Öntöde területe
Elhelyezkedés
Lehatárolás

Központi városrész
Vásárhelyi Pál utca – Nádasdy utca – Wesselényi utca
– Kossuth út – Ady Endre utca
12. térkép: Az Öntöde területe

Cél: az Öntöde területén új közlekedési és kereskedelmi funkciók kialakítása
A városközpontban a Kossuth út mentén, az Északi városrészbe ékelıdve található az Öntöde 3,3 hektáros területe. Az
Öntöde mintegy 130 évvel ezelıtt települt be a városba, de a város terjeszkedése nyomán város ez a terület lakóterületek
által körbevett övezet lett. Az Öntöde területén a mai napig ipari és kereskedelmi tevékenység folyik, az öntöde
tulajdonosa továbbá három másik gazdálkodó szervezetnek (hőtéstechnológia-hőtıgépszerelés, lakatosipari és egy
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásnak) biztosítanak a tevékenységük végzéséhez szükséges helyet.
Az elképzelések szerint a jelenlegi Öntöde az Ipari Parkba költözne (terület-felajánlás, területvásárlás, területcsere)
révén. A felszabaduló területen a jelenlegi épületek bontása történik meg, így a terület alkalmassá válik
forgalomtechnikai és gazdaságfejlesztési tevékenységek megvalósítására.
Az Öntöde területe szervesen kapcsolódik a 62-es út – Kossuth út csomópontjához, az itt kialakítandó körforgalmi
rendszerhez. A város északi részének elérése egy, a Wesselényi út irányába történı áttöréssel (a körforgalom északi
kinyitásával) megoldható lenne (ld. lenti térkép). A másik közlekedést érintı fejlesztés a Kossuth úttal párhuzamosan
haladó Vásárhelyi út folytatása és az Öntöde területén történı áthaladása.
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13. térkép: Az Öntöde területét érintı csomóponti fejlesztés

Közszféra beruházásai:
• Útfejlesztések, körforgalmi csomópont építése az Öntöde területén
Magánszféra beruházásai:
• Kereskedelmi funkciójú épületek megjelenése a körforgalmi csomópont környezetében
Akcióterület 5.: Nyugati városrész akcióterülete
Elhelyezkedés
Lehatárolás

Nyugati városrész
Pázmány Péter utca – Vörösmarty utca – Kossuth út –
Szabadsajtó utca – Mátyás király utca – Somogyi Béla
utca – Kossuth út
14. térkép: A nyugati városrész akcióterülete

Cél: zarándokhely, idısek otthona felújítása, bıvítése és játszótér kialakítása
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A terület a városrész és az egész település zarándokhelye. Földrajzi adottságaiból fakadóan már évezredekkel korábban
lakott terület volt, a magaslat védelmi célokat szolgált. Jelenleg a város legmagasabb pontján található a Kálvária
kápolna, mellette a Kossuth úton pedig az Idısek Otthona.
Az Otthon állapota javításra szorul, a demográfiai helyzet pedig szükségessé teszi az intézmény fejlesztését.
A Szabadsajtó utca – Somogyi Béla utca – Mátyás király utca által érintett területen lehetıség nyílik egy játszótér
kialakítására. Nagy lakossági igény mutatkozik ilyen közösségi tér megteremtésére, az egész városrész hiányt szenved
ezekben.
Közszféra beruházásai:
• Kálvária templom, mint búcsújáró hely és környezetének felújítása;
• Az idısek otthona felújítása, bıvítése (családok találkozásának ösztönzése – generációk találkozása);
• Közösségi terek fejlesztése, kialakítása (játszótér, pihenıpark)
Magánszféra beruházásai:
• Lakóházak felújítása
Akcióterület 6.:Ipari Park
Elhelyezkedés
Déli városrész – Kis-Barta-halom-dőlı
Dózsa György u. (46-os út mentén)
Lehatárolás
15. térkép: Az Ipari Park területe

Cél: gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés ösztönzése
A befektetés-ösztönzés a stabil és fenntartható gazdaság egyik legfontosabb eszköze. Törökszentmiklós számos
tekintetben megfelelı adottságokkal rendelkezik. A további fejlesztések azonban az ipari fejlesztési területek
fejlesztését igénylik. Elsıként szükség van az infrastrukturális elemek bıvítésére (ivóvíz, szennyvíz, úthálózat,
villamosenergia-rendszer fejlesztése, iparvágány kiépítése) a kijelölt 20 ha-os területen. Késıbbi ütemekben
megvalósulhatnak a moduláris rendszerő üzemcsarnok, az inkubátorház, innovációs központ végül a logisztikai bázis.
Az egész fejlesztést egy marketing szemlélető befektetés-ösztönzési program fogja össze, amelynek segítségével
növekedhet az ipari park kihasználtsága, a foglalkoztatottság szintje.
Fontos célkitőzés, hogy magasabb értéket elıállítani képes vállalkozások telepedjenek meg a városban. A fejlesztések
révén megerısödik a város és a kistérség gazdasági bázisa, hatékonyabbá válik a helyi gazdasági szereplık
mőködtetése. Ki tudnak épülni a beszállítói hálózatok, új munkahelyek teremtıdnek, tovább nı a foglalkoztatottsági
szint és hosszú távon javul a lakosság életminısége.
Közszféra beruházásai:
• Kálvária templom, mint búcsújáró hely és környezetének felújítása;
• Az idısek otthona felújítása, bıvítése (családok találkozásának ösztönzése – generációk találkozása);
• Közösségi terek fejlesztése, kialakítása (játszótér, pihenıpark)
Magánszféra beruházásai:
• Lakóházak felújítása
Egyéb beavatkozások Törökszentmiklóson
•

Ökofalu létrehozása a várost övezı területeken turisztikai szempontok alapján (Szenttamás és Barta)
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Szakállas: üdülıfalu jellegének erısítése, közösségi terek kialakítása
Lovasturizmus infrastruktúrájának kialakítása
A Tisza-part idegenforgalmi hasznosítása
Magánberuházás: Almásy-kastély és környezetének felújítása, az épített örökség védelme

A stratégia megvalósíthatósága
7.1. Ingatlangazdálkodási terv elkészítése

Bevezetı rész
Az ingatlangazdálkodási terv célja egy középtávú stratégia megfogalmazása a város fejlesztési területeire és eszközeire
vonatkozóan. Az ingatlangazdálkodási tervben megfogalmazza az önkormányzat, hogy a fejlesztési területekhez
kapcsolódó ingatlantulajdonát milyen módon kívánja hasznosítani, mi az értékesíthetı, rehabilitációba bevonható
vagyon, és mely az amelyet hosszú távon önkormányzati tulajdonban és kezelésben kíván az önkormányzat tartani. Meg
kell fogalmazni, hogy a város a forgalomképes ingatlanjait stratégiai ingatlangazdálkodás keretében miként kívánja
hasznosítani, illetve fontos, hogy a forgalomképtelen ingatlanok esetében is felmérje a város, hogy azok hogyan
állíthatók a városfejlesztı célok szolgálatába.
Törökszentmiklós karaktere tipikus alföldi mezıváros, ahol a mezıgazdasági foglalkozású lakosság közigazgatási és
magasabb fokú polgári ellátási intézményei a falusi építészeti karakter mellett jelentıs, a kor polgárvilágát, szellemét
tükrözı urbánus építészeti eredményt hozott létre, kiegészítve közigazgatási, ellátási intézmények által alkotott
arculattal és a létezı falusias jelleggel.
Törökszentmiklós a terület- és településtervezés, illetve ingatlanfejlesztés terén sikeressé váló, az értékeit, ingatlanvagyonát fejleszteni kívánó helyhatósággá kíván válni. A tervezett fejlesztéssel érintett területeken célul tőzte ki a
városi szövet, struktúra megújítását, a szükséges mőködıképes struktúra kialakulását. Célja közterei, városközpontja
megújítása és vitális helyi közösségi terek teremtése, vonzó városrészközpont kialakítása. Orvosolni kívánja a
közterek, kulturált pihenı -találkozó-várakozóhelyek, a gyalogos közlekedés fı irányait szervezı gyalogutak,
kerékpárutak hiányát, és rendezni a gépjármő- és tömegközlekedés helyzetét, illetve enyhíteni kívánja a parkolási
gondokat.
Fentieken túl a helyi közszféra olyan programokat kíván létrehozni, amelyek amellett, hogy a település hosszú távú
struktúráit fejlesztik, egyúttal a gazdasági szféra ingatlanfejlesztı szereplıit is stimulálják a város fizikai terének
megújításában, átalakításában. Az Önkormányzat olyan terv kidolgozását irányozta elı, amely figyelembe veszi a
helyhatóságok fejlıdését meghatározó piacgazdasági környezet mechanizmusait, a fejlesztés-fejlıdés meghatározó
folyamatainak logikáját, a megvalósításban érdekelt fejlesztık szempontjait, ugyanakkor a fenntarthatóság társadalmi környezeti-gazdasági szempontrendszerét is kiegyensúlyozottan érvényesíti.
A terek, területek, helyek, ingatlanok használata és hasznosítása összetett folyamat eredménye, amelyhez tapasztalatra,
bevált minták ismeretére, modellekre, a kereslet ismeretére, városmarketingre, gazdaságfejlesztési, finanszírozási és
társadalomépítési módszerekre van szükség. A várospolitika irányítói felismerték, hogy a helyhatóságok önmagukban
nem rendelkeznek azokkal a kapacitásokkal, amelyekkel egy ilyen közösségi tér-revitalizációs programot képesek
lennének egyedül megszervezni, menedzselni. Rájöttek, hogy amennyiben a település vezetése szeretne sikeres
megújítási és értéknövelı programokat megszervezni, be kell vonniuk mindazon eszközöket, szakértelmet és
készségeket, amelyekkel gyakran csupán a gazdasági szféra szereplıi rendelkeznek és amelyekkel az ilyen programok
közös
munka
eredményeként
megszervezhetıek,
finanszírozhatóak
és
megvalósíthatóak.
Számos forrás létezik, az állami, valamint európai uniós pályázatok mellett a privát szektor is lényegesen hozzájárulhat
a városi terek megújításához, a város értéknövelı fejlesztéséhez. Ezeket a támogatásokat, forrásokat kell tudni erıs
hálózatba szervezni, vonzani a fogyasztókat, városhasználókat és befektetıket, harmonizálni a két fél közös érdekeit.
A cél az, hogy a lakosság és a megvalósítás majdani résztvevıi is aktív részesei legyenek a tervezésnek. A közösségi
részvételen alapuló és a megvalósíthatóságot elıtérbe helyezı tervezési folyamatok a megfelelı lakossági
kommunikációval elı tudják segíteni a hosszú távra szóló fejlesztést. A széleskörő participáció hozzájárul a kockázatok
minimalizálásához, ill. megosztásához. Ezáltal a terv fı mondanivalója, hogy a fejlesztés miként tudja gerjeszteni a
közvetlen környezetének fejlıdését, hozzájárulva ezzel a térség / település egészének megújításához.
Törökszentmiklós Város Önkormányzata az akcióterületen tervezett fejlesztésekben fel kívánja használni a
magánszektor kreativitását, innováció erejét és tapasztalatát, és mobilizálni kívánja a magántulajdont és a
gazdaságban jelen lévı magántıkét a városfejlesztési, városmegújítási projektekbe való beruházásra.
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Erre tekintettel a korábbi gyakorlatnak megfelelı elméleti stratégiaalkotáson és hagyományos programkészítésen túl
szükségük volt:
• A beruházói logika megismerésére, a közterei, központja megújításába és közösségi terek teremtésébe
bevont vállalkozói szféra gondolkodásmódjának, elvárásainak és sajátos üzleti logikájának megértésére;
• Az ingatlanvagyon valódi piaci értékének meghatározására;
• A finanszírozási lehetıségek és a legoptimálisabb – akár a magánszférával közös - fejlesztési konstrukciók
feltárására;
• A fejlesztések megtérülésének – az Önkormányzat és a beruházó szempontjából is vizsgált – számítására.
A magánszektor bevonása különös súllyal veti fel az ingatlan- és városfejlesztési döntések, beruházások elıtt, a döntéselıkészítés fázisában az adott piaci szektor(ok) (lakás, kiskereskedelem, iroda, ipari-logisztikai, szálláshely, stb.)
részletes felmérését. Elsı lépésként tehát definiálni kell a fejlesztési célokat, lehetıségeket, meg kell vizsgálni azok
illeszkedését a tágabb városi környezetbe. Ezután történhet a részletes piaci szektorelemzés. Ez magában foglalja a
kereslet, kínálat, szektorális és érintett vonzáskörzetre vonatkozó versenyhelyzet elemzését, a hozzáférhetı statisztikák,
illetve a megbízói adatszolgáltatás felhasználásával.
Az ingatlanpiaci elemzés elkészítése során fontos cél, hogy a város vezetésének döntését segítve más – elsısorban
beruházói – szempontból is támpontokat kapjunk az adott akcióterületen tervezett fejlesztésre, annak részleteire
vonatkozó döntés meghozatalához: hol, mit érdemes építeni/felújítani, mekkora területen, milyen ingatlan-mixet
létrehozni, hogyan illeszthetı a koncepció a meglévı piaci környezetbe? A késıbbiek során képet formálhatunk a
beruházás várható sikerérıl, meghatározható a leendı termék fogyasztóinak köre.
A település fejlesztési stratégiájának és az eléréséhez szükséges tennivalóknak a meghatározása után ki kell dolgozni a
megvalósítási programot, azt, hogy az egyes fejlesztéseknek milyen terület-felhasználási, övezeti és szabályozási
vonzatai vannak. Szükséges azt is kidolgozni, hogy ehhez az Önkormányzatnak milyen döntéseket kell meghoznia, és
mely tennivalókat kell felvállalnia. Külön feladatkört képez annak felmérése, hogy a terv megvalósítása során hogyan
lehet a különbözı – önkormányzati, közösségi, vállalkozói és egyéni – igényeket, érdekeket, területi szándékokat úgy
összehangolni, hogy az állampolgár és a tıke egyaránt jól érezze magát, a település fejlıdése környezeti,
városképi/arculati szempontból egyaránt kedvezı irányban tudjon alakulni.
Ahhoz, hogy mindez elvégezhetı legyen, több fázisú tervezésre van szükség, amelynek során az Önkormányzat a
menet közben felmerülı döntési pontokra választ tud adni, a felvetett elágazási pontoknál állást tud foglalni,
prioritásokat tud meghatározni a továbbtervezés számára. A munka készítése során elengedhetetlen az Önkormányzat és
a tervezık szoros együttmőködése, a tervezésben a döntéshozóknak, civil szervezeteknek, gazdasági szereplıknek és a
lakosságnak biztosítani kell a véleményezési, javaslattételi, részvételi lehetıségeket.
Az ingatlangazdálkodási tervben és annak rendszeres felülvizsgálatakor meg kell fogalmazni, hogy a fejlesztési
területhez kapcsolódó ingatlantulajdont az Önkormányzat pontosan miként kívánja hasznosítani. Jelölni és 2-3 évenként
felülvizsgálni szükséges, hogy mi az értékesíthetı, rehabilitációba bevonható vagyon, és mely az, amelyet hosszú távon
önkormányzati tulajdonban és kezelésben kíván az Önkormányzat tartani. Melyek azok az ingatlanok, amelyek azonnal
értékesíthetık, és melyek azok, amelyeket a felújítás után megtart, illetve a felújított ingatlanok mekkora hányadát adja
ki piaci bérleti díjjal, és hányat ad ki a támogatott célok mőködtetıinek. Tehát pontosítani kell, hogy mekkora az
értékesíthetı, és mekkora a rehabilitációba bevonható vagyonelem, és a felújítás után melyek azok, amelyeket hosszú
távon önkormányzatai tulajdonban és kezelésben kíván tartani, és azt piaci vagy támogatott bérleti díj fizetése mellett.
Fontos, hogy forgalomképtelen ingatlanai esetében is felmérje a város, hogy azok hogyan állíthatóak a városfejlesztı
célok szolgálatába.
Valamennyi ingatlangazdálkodási intézkedésnél biztosítani szükséges a fejlesztési célokkal való összhangot. A
forgalomképtelen ingatlanvagyonról sem szabad megfeledkezni. Az azokon végrehajtott fejlesztések szintén hatással
vannak a rehabilitációs tevékenységre. Az ingatlangazdálkodási terv az akcióterülethez kapcsolódóan ismerteti, hogy
forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanokon milyen fejlesztéseket kíván eszközölni,
melyek hatással vannak a rehabilitációs tevékenységekre.
Az önkormányzati ingatlangazdálkodási terv több összetevıbıl áll:
 önkormányzati ingatlanvagyon számbavétele
 az akcióterületekre esı önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása
• eladással – és rajta a befektetıi tıke által végrehajtandó fejlesztéssel
• önkormányzati tulajdonban megtartással és a terület
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új, közösségi célú beépítésével (pl. iskola-, közintézmény építés)
rehabilitálásával, a rajta levı önkormányzati ingatlanvagyon értékének növelésével
közterületként, közösségi térként hasznosításával (pl. közpark, szabadidı-terület)
környezetvédelmi célú hasznosításával (pl. véderdı)

 egyes – kulcspozícióban levı – akcióterületekre esı nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok
megvásárlása, önkormányzati tulajdonba vétele
• a megvalósulás elısegítése – önkormányzati megvalósítás, terület-elıkészítés – érdekében
• a késıbbi

hasznosítás lehetıségének megırzése/biztosítása érdekében, vagy

önkormányzati jövedelemszerzés (a terület felértékel(ıd)ése utáni értékesítés)
érdekében
Önkormányzati ingatlanvagyon összesítı táblázat
49. táblázat: Önkormányzati ingatlanvagyon összesítı táblázat
Darabszám

Korlátozottan
forgalomképes törvény
alapján
Korlátozottan
forgalomképes helyi
döntés alapján
Forgalomképtelen törvény
alapján
Forgalomképtelen helyi
döntés alapján
Forgalomképes
Összesen

Terület
(m2)

56

375816

Önkormányzati
tulajdonban lévı terület
(m2)
374841

38

845393

845393

564

3560882

3560882

12

219428

219428

316
986

1195889
6197408

1191878
6192422

Vagyongazdálkodással összefüggı rendeletek
50. táblázat: Vagyongazdálkodással összefüggı rendeletek
Önkormányzati törvény
1990. évi LXV. tv.
Vagyonrendelet
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 30/2004. (VI.
25.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól
Az Önkormányzat vagyonszerkezete az érintett akcióterület vonatkozásában
51. táblázat: Az Önkormányzat vagyonszerkezete az érintett akcióterület vonatkozásában
Vagyonelem megnevezése
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthetı, nem terhelhetı, a kötelezı feladatok
ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthetı,
illetve megterhelhetı vagyon)
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthetı és megterhelhetı)
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoznak a
- helyi közutak és mőtárgyaik
- terek és parkok
- vizek és vizi közmőnek nem minısülı közcélú vizilétesítmények
- levéltári anyag

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem:

Ingatlan Teljes
db száma (m²)

terület

3 db

13.757

3 db

10.106

0 db

0
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- az országos mőemlékvédelmi jegyzékben nyilvántartásba vett mőemlék, mőemlék jellegő és városképi jelentıségő
ingatlanok
- védett természeti terület és természeti emlék
- a muzeális győjtemény és a muzeális emlék
- a közmővek
- az önkormányzati közszolgáltatások alapvetı funkcióját, illetve a helyi közhatalmi feladatok ellátását szolgáló
mővelıdési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb intézmények használatában levı önkormányzati vagyon
- a Képviselı-testület és szervei elhelyezésére szolgáló középületek.
Önkormányzat intézményei: Városháza, Mővelıdési Otthon, áruház
Egyéb, forgalomképes vagyon körébe tartoznak a lakás céljára szolgáló létesítmények.
Helyzetértékelés
A korábban született stratégiai dokumentumok jól jellemzik Törökszentmiklós Város jelenlegi állapotát és adottságait.
Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve, Településrendezési Terve és
Településszerkezeti Terve (Pallas Téti Bt. – RÉGIÓ Kft. 2005), valamint a Városfejlesztési programjavaslata
(MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2007. augusztus) az alábbiak szerint foglalják össze a település jellemzıit.
A kistérségi központként funkcionáló Törökszentmiklós a vállalkozásbarát gazdasági környezetre, a helyi adottságokra
és a vállalkozói együttmőködésekre építve nemzeti szinten is versenyképes gazdasági és logisztikai centrummá
kíván fejlıdni. A város kihasználja a megyeszékhely dinamizáló hatásából és a fı közlekedési útvonalak közelségébıl
eredı elınyös térszerkezeti helyzetét. A biztonságos társadalmi háttér és megélhetési viszonyok, a fejlett üzleti,
egészségügyi és szociális szolgáltatások a minıségi élet alapját jelentik mind a város, mind a kistérség lakosai számára.
Közlekedés
Az elérhetıségi viszonyok és a tıkebefektetések területi elhelyezkedése között szoros összefüggés tapasztalható.
Törökszentmiklós országon és megyén belüli elhelyezkedése kedvezı ugyan, de a fıváros és a település közötti
menetidı hosszabb, mint az M3 autópálya mentén akár 50-60 kilométerrel távolabb elhelyezkedı észak-magyarországi
településeké. Az M3 autópálya épülésével párhuzamosan a 4. számú fıforgalmi út mentén található térségek tıkevonzó
képessége meggyengült.
Ingatlangazdálkodás szempontjából a jelentıs forgalom egyszerre elınyt és hátrányt is jelent. A nagy átmenı- és
célforgalom komoly vásárlói potenciált, jelentıs potenciális vevıszámot gerjeszthet, valódi elıny azonban csak akkor
realizálható belıle, ha átgondolt, megfelelıen megtervezett és kiépített közlekedési csomópontokon halad át a
gépjármőtömeg, ha az érintett útszakasz áteresztıképessége is jelentıs és nem csak az egybefüggı, lassan araszoló
gépkocsisor miatt tőnik forgalmasnak. Vagyis az áthaladó jármővek nagy száma csak akkor jelent automatikusan
nagyobb forgalmat az adott útszakasszal érintett ingatlanokon található kereskedelmi-szolgáltató egységek számára, ha
azok gyorsan és könnyen megközelíthetık, a megközelítésüket szolgáló csomópont biztonságosan megépített és
mindenekelıtt – lehetıség szerint jól látható – nagyszámú kiépített parkolóhellyel rendelkeznek.
A napjainkra valamennyi ingatlanberuházás egyik fı sarokpontjává váló kapcsolódó közlekedésfejlesztési beruházások
során tekintettel kell lenni ezen körülményre és idıben fel kell készülni a tervezett fejlesztés közúti kapcsolatainak
tervezése és megépítése során az illetékes közútkezelı által a jelentıs átmenı forgalom, a kis áteresztıképesség miatt
támasztott sajátos feltételekre.
Vagyis Törökszentmiklós esetében a jobb életminıséghez való hozzájárulást a zöldfelületi fejlesztéseken túl a
közlekedési kényszer mérséklése, a közlekedési rendszer racionalizálása és ezáltal a környezetterhelés
csökkentése jelentheti, mely konkrét projektek formájában a város központjában található forgalomcsillapítással
érhetı el. E fejlesztések megvalósítása az önkormányzat hosszú távú feladatai közé tartozik.
52. táblázat: Forgalmi adatok
Az akcióterület „gerincében” a forgalomcsillapítással érintett 46-os út napi forgalmi adatai:
2003. év
15877 jármő/nap
2004. év
15877 jármő/nap
2005. év
8653 jármő/nap
2006. év
9008 jármő/nap
2007. évben készített tanulmány szerint a jármővek száma tovább emelkedhet.
/Önkormányzat által készített felmérés alapján/

Demográfiai jellegő jövıkép
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Törökszentmiklós állandó népességét tekintve a megyei, regionális és országos adatokhoz hasonlóan a csökkenés
jellemzi. A demográfiai viszonyokat megvizsgálva elmondható, hogy a lakónépesség száma 23 023 fı, a természetes
fogyást a vándorlási különbözet negatív egyenlege tovább rontja. A migráció folyamatában kedvezıtlen a fiatal, képzett
munkavállalók elvándorlása, ami egyrészt a település munkaerı-potenciálját gyengíti, másrészt hozzájárul a fokozatos
elöregedéshez.
A szolgáltatások Törökszentmiklós gazdaságában lényeges szerepet töltenek be. A város a jövıben a kereskedelem, a
logisztika és a szolgáltatások csomópontja lehet: mindenképpen kitörési lehetıséget jelent a kedvezı földrajzi
elhelyezkedés, amely a logisztikai tevékenységek alapjául szolgálhat. A leggyorsabban fejlıdı humán szolgáltatások
(pl. ingatlanközvetítés, könyvelés, adótanácsadás, biztosítás, értékpapír forgalmazás, hitelnyújtás) a kis- és közepes
vállalkozásokra épülnek, amelyek az új társadalmi szükségletek kielégítésére specializálódnak. Az üzleti, pénzügyi
szolgáltatások terén Törökszentmiklós adottságai még nem megfelelıek.
Az idegenforgalom jövıbeli fejlesztésének alapja a 2000-ben gyógyvízzé minısített termálvíz lehet. A részben még
kiaknázatlan termálpotenciál számos fejlesztési lehetıséget rejt magában, hasonlóan a településen részben áthaladó
tranzitforgalomhoz. Mindez csak a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésével, a szolgáltatások színvonalának
emelésével érhetı el.
Ipar
A település foglalkoztatottainak mintegy 38 %-a dolgozik az ipari ágazatban, ez az érték lényegesen magasabb az
országos átlagnál. A kistérségben a települések között azonban számottevı különbségek vannak: Törökszentmiklóson
az ipar szerepe, ezen belül a mezıgazdasági feldolgozóipari kapacitások aránya a foglalkoztatásban kiemelkedı, de
emellett nagy jelentıséggel bír a gépgyártás és az elektronika is, valamint néhány nagyobb kapacitással rendelkezı
építıipari vállalkozás is mőködik a településen.
Az 1999-ben létrehozott ipari park a település és a kistérség iparának fejlesztésében meghatározó tényezı. Az ipari
park a város központjától 1,5 km-re a 46. számú út két oldalán helyezkedik el, jól megközelíthetı közúton és vasúton
egyaránt. Az önkormányzat az ipari parkba települı cégeket, azok munkahelyteremtı beruházásait az egyablakos
ügyintézésen túl kommunális infrastruktúra rácsatlakozási kedvezményekkel is ösztönzi.
SWOT analízis ingatlangazdálkodási szemmel
Erısségek:
Gyengeségek:
• jó közlekedési kapcsolatok,
• a tervezett gyorsforgalmi közút jelenlegi hiánya,
• közellátás városias szintje a központi településnél,
• munkaerı foglalkoztatottság megtorpanása,
• az infrastruktúra jó színvonala az alapellátásban,
• a
városközpont
jelenlegi
közútforgalmi
terheltsége,
• széleskörő intézményellátás,
• városrészek képének elınytelen építészeti, táji
• megfelelı tömegközlekedési rendszerek,
megjelenése, foghíjak, ideiglenesen használt
• mőködı ipari park.
területek,
• elhanyagolt közterületek, zöldfelületek,
• a téglagyár környezetének lepusztult városképe, a
gazdasági struktúra belsı aránytalanságai, a
gazdaság több lábra állásának, megerısödésének
szükségessége.
Lehetıségek:
Veszélyek:
• Termál
és
gyógyvíz
magasabb
szintő
• Népesség fogyása,
hasznosítása,
• Munkaerı elvándorlás,
• Ipari park területének továbbfejlesztése,
• Elavuló városrészek taszító hatása,
• Megfelelı munkaerı-képzés,
• Gazdasági szorításokból származó színvonalesés.
• Szolgáltatások színvonalának növelése,
• A tiszai hajózási bázis a víziturizmus és
horgászturizmus lehetıségének fejlesztése
• Vadász,
lovas
turizmus
lehetıségeinek
továbbfejlesztése.

A település fejlesztési elképzelései azt a fı célkitőzést szolgálják, hogy a város, valamint a vonzáskörzetében
elhelyezkedı települések gazdasági bázisa megerısödjön, a foglalkoztatási lehetıségek bıvüljenek, a településkép
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minıségileg javuljon – és mindezek által a helyi és a kistérségi lakosság életszínvonala, életminısége és
komfortérzete növekedjen.
F ej le s zt é si pro g ra mo k
Középtávú projektek:
-

-

Az Ipari Park szolgáltatásainak továbbépítése,
A közúthálózati fejlesztések befejezése, közutak korszerősítése,
Gyógyvíz-termálvíz idegenforgalom bázisainak szolgáltatásainak kiépítése,
Tervezett erdıtelepítések megvalósítása,
A város közterületeinek rehabilitációja, tájsebek rendezése,
„Foghíjas” városrészek, településfejlesztések megvalósítása,
Az újkori lakótelepszerő építések reurbanizációs felülvizsgálata,
Az egykori közterületi képek – terek, parkok, fásított utcák, zárt és nyitott beépítések rekonstrukciója,
A Vásárhelyi Pál út mentén a városközpont északi oldala sokrétő építészeti feladatsor elıtt áll,
A Piac csarnok körüli beépítés újrafogalmazása szükséges igény,
A Kossuth tér rekonstrukciója,
A városközpont zártsorú beépítéseinél több helyen alakult ki olyan átmeneti állapot, ahol az elıkert és a
telekhatárra való építés felváltva jelenik meg.
A város egyéb tereinek újrarendezése,
Az elkerülı út megnyitásával a város fıútjának forgalmi szerepe jelentısen megváltozik. Mindez lehetıséget
teremt az út rekonstrukciójára, újrafásítására, parkoló sávok további létesítésére.
A város téglagyár felé esı avult állagú lakóterületi környezetének rendezése nemcsak egy egészségesebb
városi környezet kialakítását teszi lehetıvé, hanem a tavak környékének rendezése a város rekreációs
területének új tartalékait is feltárhatja.
A Kossuth Lajos út egyik oldalán önálló kerékpárút kiépítése szükséges.

Tervezett középtávú fejlesztések a konkrétumok szintjén
A város közszolgáltatásainak komplex infrastrukturális fejlesztése:
•
Új tagóvoda építése,
•
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola tetıtér-beépítése,
A Petıfi Sándor Általános Iskola rekonstrukciója,
•
•
Szakközépiskolák fejlesztése,
•
Bercsényi Miklós Gimnázium fejlesztése (tetıtér beépítés),
•
Bercsényi kollégium felújítása, modernizálása,
•
Hunyadi Mátyás Nevelési-Oktatási Központ rekonstrukciója,
•
Almásy úton található mozi felújítása
Infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztések:
Kisléptékő közlekedésfejlesztés (járdák kialakítása, forgalomcsillapított övezetek, buszvárók,
•
kerékpársávok, parkolók kialakítása).
•
Körforgalmi rendszer kialakítása a 46-os út – Kossuth út csomópontjánál. A körforgalom
északi megnyitásával – a Wesselényi út irányába történı áttöréssel – a város északi része
elérhetıvé válik
•
A Kossuth úttal párhuzamosan haladó Vásárhelyi út folytatása az Öntöde területén történı
áthaladással.
•
Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek megújítása.
•
Sétáló övezetek kialakítása.
•
Kerékpárút építése (városon keresztül Fegyvernekig).
Önkormányzati utak fejlesztése (Batthyány, Deák, Széchenyi, Pánthy, Bethlen, Petıfi,
•
Hársfás, Alatkai, Hámán Kató, Akácos, Dózsa György, Esze Tamás, Bottyán János).
•
A Szenttamási park fejlesztése
A gazdasági környezet javítása:
Ipari park fejlesztése, a területen telephely és szolgáltatásbıvítés
•
•
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
•
Fenntartható fogyasztás - piaccsarnok és piac rekonstrukció (biopiac létrehozása)
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Turisztikai és rekreációs fejlesztések:
•
Strandon egészségfejlesztési központ létrehozása,
•
A Strand, a Lukács mozgó, a sporttelep rekonstrukciója,
•
Szálláskapacitás-növelés a strandon
Ökofalu létrehozása a várost övezı területeken
•
Hosszútávú projektek:
-

-

Szakállas melletti Tisza-holtág parti részen felmerült helyi igények miatt, horgász üdülıterület kialakítása
tervezett.
Szenttamási lovasbázis térségének kismértékő üdülıfejlesztése szintén egy új felmerült fejlesztési program.
Az igazgatási területen jelentıs számban található tanyák, tanya-csoportok a településrendezés során
szabályozott élettérrel fejlıdhet tovább, biztosítva a mezıgazdálkodási életmód megfelelı mőködési területi
feltételeit.
Balla, Szakállas települések között tervezett közvetlen összekötı „parti” út Tiszapüspöki és Fegyvernek felé
kapcsolná majd össze közvetlenül a Tisza közeli közúti forgalmat.
A Tisza és a város között jelzett új gyorsforgalmi út nyomvonala a tervezett 4-es út keresztezıdésénél mutat
kapcsolódási csomópontot.

A kiemelt akcióterület bemutatása – ingatlangazdálkodási szemmel
Elsı ütemben az alábbi tevékenységek támogatása javasolt
1. akcióterület – Városközpont
A település központjában a Kossuth út mentén és a központi vásártéren (illetve ezek környezetében) kialakult a város
reprezentatív központja: az igazgatási, az oktatási, közösségi és a gazdasági funkciók megjelenésével.
Lehatárolás: Pánthy Endre út (csak keleti oldal) – Pozderka utca (északi oldal, Pozderka 11-ig) – Szent Imre utca (csak
keleti oldal) – Alatkai út (csak keleti oldal, Alatkai út 3-ig) – Vásárhelyi Pál utca (déli oldal,
Vásárhelyi Pál utca 20-tól) – Iparterület melletti átkötı út (szemben a Rákóczi Ferencz utcával)–
Dózsa György út (nyugati oldal) – vasút által határolt terület
Az akcióterület fejlesztésének céljai vázlatosan:
•
•
•
•
•
•
•

Városközponti szerep tovább erısítése;
Az összességében jó fizikai állapotban lévı középületek tovább fejlesztése;
A vállalkozói aktivitás dinamizálódásának „kihasználása”, gazdasági együttmőködések, közös fejlesztések
generálása és koordinálása érdekében erısebb partnerség kiépítése a civil szférával, a lakossággal és a vállalkozói,
fejlesztıi szektorral;
Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésre, bıvítésre szorul a lakosság és a gazdasági szereplık igényeinek
való megfelelés érdekében.
A városközpont rekonstrukciója folyamán a történelmi értékek érvényesülésének szem elıtt tartása. A városkép
alakításánál a korábbi jó hagyományok és megırzésre méltó építészeti motívumoknak teret kell engedni. Az
építészeti és közösségi terek karakterének megırzése;
Az egykori közterületi képek – terek, parkok, fásított utcák, zárt és nyitott beépítések – több olyan értéket is
képviselnek, melyek rekonstrukciója jól segítené a város karakteres jó képének városépítészeti újjáalakulását.
A városközpont urbánus megjelenéséhez, mőködéséhez a megindított tömbátépítéseknél feltárulnak a belsı
fejlesztési tartalékok.

Tervezett beavatkozási pontok – a konkrétumok szintjén:
 A Városi Mővelıdési Központ és az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény – mely
jelenleg a régi városházán mőködik – elhelyezése a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévı Kossuth Lajos út
158. szám (volt 28-as ABC áruház) épületének és telkének felhasználásával, továbbá a környezı telkek
fejlesztésbe történı bevonásával. Így az ingatlanon egy integrált kulturális közmővelıdési intézmény jönne
létre. Az önkormányzat tárgyalásokat folytatott az érintett négy ingatlan (4042, 4043, 4044, 4045 hrsz)
tulajdonosával. Az egyeztetés tárgya az ingatlanok megvétele. Sikeres tárgyalást követıen – telekrendezés
útján – tervezi kialakítani a közintézményeknek otthont adó majdani épületet.
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A Mővelıdési Ház és a Könyvtár éves forgalma
49 884 fı/év
58 348 fı/év

 Jelenleg a mővelıdési központnak és városi könyvtárnak otthont adó épület eredetileg városházaként (1 hrsz)
funkcionált. A város vezetısége a közintézmények új helyre költöztetésével szeretné visszaállítani az épület
eredeti funkcióját. Annak érdekében, hogy a városháza méltó környezetbe kerüljön, a város vezetısége e
projekt keretében kívánja megvalósítani az épület teljes körő felújítását.
A Polgármesteri Hivatal ügyfeleket fogadó irodáinak forgalma
Szociális és gyámügyi iroda éves ügyfélforgalma
22 000-25 000 fı (havi átlag 1800 – 2100 fı)
12 000 ügyfél, éves forgalom havi átlaga
Gazdasági iroda
1000 fı
Hatósági
és
Okmányiroda
havi
forgalom:
(okmányiroda, építési engedély, környezetvédelem
4926 fı/hó
egyéb hatósági ügyek


A jelenleg polgármesteri hivatalként funkcionáló épület (2 hrsz) – jelenlegi funkcióját részben megırizve – az
önkormányzat a kistérségi funkciókat ellátó intézményeket helyezné el az épületben. A tervek szerint itt
kapna helyet a Többcélú társulás irodája, illetve a kistérségi szociális szolgáltató központ.
 A Kossuth tér nyílt városi kereskedelmi tere az idık folyamán történt fásítások, parkosítás során elvesztette
eredeti tér-látvány formáját. Ma a teljesen zárt zöld lomb tömegő parkja nem csak látványában módosult
teljesen, hanem használati funkciójában is erısen korlátozza a közösségi ünnepi gyülekezések lehetıségét.
Ennek a zárt lombtömegnek köszönhetı, hogy nem olyan szembetőnı a tér déli és keleti „falának” építészeti
szétesése, sérülése.
A tér építészeti rekonstrukcióját ma már csak jelentıs építészeti és park-építészeti „mőtéttel” lehet
megváltoztatni. A város vezetısége a probléma orvosolását a tér különbözı elemeinek átrendezésével, a
téren található vízmő térszint alá süllyesztésével, a zavaró elemek megszüntetésével, valamint a
zöldfelület rendezésével szeretné megoldani.
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53. táblázat: Összefoglaló táblázat a kiemelt akcióterületen (Városközpont) tervezett tevékenységekrıl:
Törökszentmiklós Város Önkormányzat - priorizáltan fejlesztendı akcióterületének ingatlangazdálkodással érintett
földrészlete

Forgalomképtelen ingatlanok

Tervezett tevékenység

Akcióterület
által
tulajdonú ingatlanok

Megtartani

érintett

önkormányzati

Vízmő (Kossuth téren)

Hrsz.

Értékesíteni

Bontani

Funkcionális változtatás szükséges Fejlesztés

Ingatlan területe (m²)

3585

283

3582/1

9950

X

Kossuth tér

3581

3524

X

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Törökszentmiklós Város Önkormányzat - priorizáltan fejlesztendı akcióterületének ingatlangazdálkodással érintett
földrészlete

Közpark

Tervezett tevékenység

X

X (térszint alá süllyesztés)

Megtartani

Értékesíteni

Bontani

Funkcionális
szükséges

változtatás

Fejlesztés

Akcióterület által érintett önkormányzati tulajdonú
ingatlanok

Hrsz.

Áruház (Kossuth u. 158.)

4046

1605

X

X

X

Mővelıdési otthon

1

5971

X

X

X

Városháza

2

2530

X

X

X

Ingatlan területe (m²)

Integrált Városfejlesztési Stratégia

160

2007-2013 során fejleszteni kívánt további akcióterületek
I. Strand és környéke
Lehatárolás: Táncsics Mihály út – Stadion utca – Wesselényi utca – Hársfás utca – Liliom utca – a strand határa
Az akcióterület fejlesztésének célja: Jelentıs beruházás lesz az önkormányzat tulajdonában álló strand területén
tervezett turisztikai és egészségügyi fejlesztés, mely megvalósításához mindenképpen szükséges a vállalkozói tıke
bevonása.
Törökszentmiklós elsırendő célja a település 30 hektáros területének szabadidı-strand komplexummá fejlesztése a
város gyógyvízzé minısített termálvizét felhasználva. A rendkívüli kincsnek nevezhetı gyógyvíz kiaknázásával
elsıdleges célja egy korszerő, minden igényt kielégítı többfunkciós Rehabilitációs Központ építése, mőködtetése,
valamint egy olyan gyógytérség kialakítása, amelynek célja, hogy nemzetközi betegmobilitás jöjjön létre és
mőködjön a határon átnyúló együttmőködések lehetısége és gyógyászati szolgáltatások alkalmazása. Szorosan
kapcsolódik a programhoz a strand kültéri medencéjének rekonstrukciója és egy tanuszoda létesítése, a 64 fokos
minısített gyógyvízre épülı szálláshely, a szálláshely-kapacitás növelése és egy kerékpárút megépítése.
Tervezett beavatkozási pontok – a konkrétumok szintjén:
A fejlesztések három ütemben valósulnak meg.
I. ütem (pályázati forrás bevonásával az önkormányzat finanszírozza)
o A strandfürdı fejlesztése, felújítása, bıvítése (medencék, csúszdák, kiszolgáló létesítmények fejlesztése,
zöldfelületek kialakítása, közmővek fejlesztése, parkolóhelyek létrehozása).
o A fürdı központjának megújítása.
I. ütem (magántıke bevonásával valósul meg)
o Minıségi szálláshely-bıvítés a térségben.
III. ütem (ugyancsak a magántıke bevonásával valósulna meg)
o Fedett termálfürdı és gyógyászati központ létrehozása.
o A meglévı szálláshelyek mellé – a négy szezonos idegenforgalom jegyében – konferenciaturizmus
kapcsolható.
2. Keleti szegregátum
Az önkormányzat kitőzött célja, hogy az érintett akcióterület infrastrukturális kiépítettségét teljessé tegye,
valamint út, járda létesítése szerepel a megvalósítandó feladatok között.
Közterület kialakítása szintén kívánatos a területen, jelenleg ugyanis nincs a szabadidı eltöltésére alkalmas
találkozóhely. A program kiemelkedı eleme egy roma közösségi ház létrehozása a telepen, amely a helyi lakosság
kulturális, mővelıdési és közösségi eseményeinek lebonyolítására szolgálna. A kialakítandó helyiségek konkrét
elhelyezésérıl még nem döntött az önkormányzat.
3. Öntöde
Az elképzelések szerint a magánkézben lévı Öntöde (1942/2 hrsz) az Ipari Parkba költözne. A tervezett elképzelés
többféle megoldással valósulhatna meg: terület-felajánlás, területvásárlás, területcsere lehetısége közül választhat
az önkormányzat. A felszabaduló területen a jelenlegi épületek bontása történik meg, így a terület alkalmassá válik
forgalomtechnikai és gazdaságfejlesztési tevékenységek megvalósítására.
4. Nyugati városrész akcióterülete
Az érintett akcióterületen a Kálvária kápolna és a mellette mőködı Idısek Otthona az egyház tulajdonában van. Az
egyház feltett szándéka, hogy a javításra szoruló Otthon épületét felújítja, az intézményt fejleszti. Cél:
zarándokhely, idısek otthona felújítása, bıvítése és játszótér kialakítása.
A városnak különösen ezen része közösségi tér hiányában szenved. A város vezetısége mindenképpen játszótér
kialakítását tervezi a Szabadsajtó utca – Somogyi Béla utca – Mátyás király utca által érintett területen. Ahhoz,
hogy a lakók igényét az önkormányzat kielégítse, mindenképpen telekrendezésre, telekalakításra lesz szükség.
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5. Ipari Park
A település gazdasági szerkezetére a mezıgazdaság és az ipar viszonylagos túlsúlya jellemzı, ezt tovább erısítheti
az ipari park infrastrukturális fejlesztése. Az önkormányzat kifejezett szándéka között szerepel az ipari parkban a
még hiányzó területeken az infrastruktúra kialakítása, illetve fejlesztése, útépítés, iparvágány létesítés, valamint
egy logisztikai bázis és egy inkubációs-innovációs központ létrehozása.
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Más közcélú forrásból megvalósítandó projekt az akcióterületen
Projekt neve

Becsült
költségvetés Javasolt megvalósítási Javasolt
(millió Ft)
idıszak
forrás

A város közszolgáltatásainak komplex infrastrukturális fejlesztése
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola tetıtér-beépítése

177

A Petıfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális korszerősítése

100

Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (EGYMI
járóbeteg szakellátás fejlesztése rész projekt ÉAOP 4.1.2.), illetve
Kiemelt projektjavaslatként szerepel az 1,3 milliárd Ft költségvetéső járóbeteg
centrum kialakítása
Szociális Szolgáltató Központ
Egyéb oktatási, szociális és egészségügyi projektek

támogatási

2007-2008
2007-2010
2009-2010

ÉAOP 4.1.1

880
1 300

2007-2008
2009-2013

ÉAOP 4.1.2.,
Kiemelt projekt

300

2007-2008

ÉAOP 4.1.3.

Középiskolák felújítása

200+300+300

Az idısek otthonának bıvítése

410

2007-2013
2009-2013
2007-2009
2010-2011

ÉAOP 4.1.1.

ÉAOP 4.1.1
ÉAOP 4.1.3

Infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztések
Úthálózat-fejlesztés

460-565

Ivóvízminıség javítása

1 585

Belvízelvezetı hálózat kiépítése

600

Energiaracionalizálási program

2007-2013
2007-2010
2008-2011
2007-2009
2008-2010

ÉAOP 3.1.2,
ÉAOP.3.1.3.
ÚMVP I.10., TEUT
KEOP 1.3.,
Kiemelt projekt
ÉAOP 5.1.2

min. 230

2007-2013

ÉAOP 5.1.1., ÉAOP
4.1.1.
ÉAOP 4.1.2., ÉAOP
4.1.3,
ÉAOP 4.1.4, KEOP 4,
KEOP 5

min. 1 000

2007-2010
2007-2013

ÉAOP 1.1.1., ÉAOP
1.1.2.
KEOP 2.4.1, GOP
3.2.1.

700

2007-2010
2008-2010

ÉAOP 2.1.1

A gazdasági környezet javítása
Az ipari park bıvítése és infrastrukturális megújítása
Turisztikai és rekreációs fejlesztések
Egészségturisztikai gyógykomplexum kialakítása
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Önkormányzati közremőködés nélkül, a magánszféra kizárólagos részvételével és a belváros rehabilitációval
párhuzamosan megvalósuló fejlesztések
 A településen mőködı 3243 helyrajzi számon található Lidl áruház fejlesztését tervezi az áruházlánc északalföldi vezetısége.
 Magánberuházás formájában kerül sor a Kossuth út – Almásy út – Budai N. A. út által határolt tömbépület
rehabilitációjára. A beruházó szolgáltatóház és új építéső társasházak kivitelezését tervezi megvalósítani.
 A Rendırség épülete (Kossuth u. 143.) mellett található ingatlanon (hrsz 5/3) a Klein Nort Kft. nagyszabású
beruházás keretében kíván létrehozni egy kereskedelmi szolgáltatóközpontot. Az elızetes tárgyalások
szerint a kereskedelmi központban többek közt az OTP Bank kíván fiókot létesíteni, de a beruházó lakások
építését is tervezi.
 A Kossuth u. 137. szám alatt (hrsz 3) a Piramis Center Kft. kétszintes bevásárlóközpont építését kezdte
meg.
 Az Ipoly Arnold téren található általános iskolát a katolikus egyház saját, illetve külsı forrásból kívánja a
következı években felújítani.
 Állami beruházás keretében valósul meg a vasúti aluljáró építése a Pánthy út és a vasút keresztezıdésében.
 Idıszerővé vált a város központjában, a Kossuth téren tornyosuló Víztorony teljes rekonstrukciója, melynek
kivitelezésére a következı években kerül sor. Az impozáns jelenségnek számító építmény felújításában az
önkormányzat esetlegesen partner is lehet.

7.2. Önkormányzatok városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegő tevékenység

7.2.1. Tervalku
A nem fejlesztési jellegő tevékenységek közül a városrehabilitáció során gyakran alkalmazott az ún. tervalku
folyamata, amely nem más, mint az önkormányzati partnerségen alapuló, magánkezdeményezéső fejlesztıi projektek
és az önkormányzat közötti viszonyt meghatározó – önkormányzati rendeletben szabályozandó – településrendezési
szerzıdési eljárása. A fejlesztési projektek volumenének és komplexitásának nagyfokú eltérése miatt az
önkormányzat mindig az egyes fejlesztıkkel egyedileg kíván településrendezési szerzıdésben rögzített
tervalkut kötni. Az egyes fejlesztésekkel kapcsolatos elvárások megfogalmazása – a beadandó anyagok, a döntés
menete – az illetékes hivatali osztályok bevonásával történik egyedileg, minden esetben az adott fejlesztésre szabva.
Törökszentmiklós Város Önkormányzata nagyobb volumenő fejlesztések beindításakor élt korábban is, és a
következıkben is élni kíván ezzel a lehetıséggel. Ez a piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodást jelenti.
A folyamat elsı lépése, hogy a beruházó tisztázza beruházási szándékait, és meghatározza a beruházás jellegének
függvényében a tevékenység végzésére kiszemelt területi prioritásait. A beruházó vizsgálatot folytat a kiszemelt
terület tulajdonviszonyait illetıen. A beruházó a megfelelı hely kiválasztása után a legtöbb esetben megszerzi az
ingatlan tulajdonjogát, és célszerő annak is utána járnia, hogy a rendezési terv milyen jellegő tevékenység végzését
engedi a kiszemelt terülten.
A legtöbb esetben elıfordul, hogy a kiszemelt és megszerzett területre (nagyobb területi egységre) vonatkozóan
módosítani kell a rendezési tervet. Ekkor az önkormányzat és a beruházó partneri kapcsolata révén alkufolyamatba
bocsátkozik, melynek végeredménye az, hogy a beruházó elkészítteti a területi egységre vonatkozó szabályozási
tervlapokat. Az önkormányzat nagyobb volumenő, a közlekedési rendszert nagy mértékben befolyásoló beavatkozás
esetén további követelésekkel élhet a beruházó felé, a köz érdekében. Ilyen lehet a beruházó által megvalósítandó
objektum eléréséhez szükséges kanyarodó sávok, parkolóhelyek kialakítása, biztonságos közlekedést lehetıvé tevı
közlekedési csomópontok, átkelıhelyek kialakítása (pl. bevásárlóközpont közelében).
Amennyiben az önkormányzat a közszolgáltatások minıségének csökkenését vagy hiányát vetíti elı a beruházás
eredményeképpen, a közszolgáltatások iránt támadt hirtelen mértékő igény kielégítésnek költségeit a beruházóra
háríthatja (pl. bölcsıde, óvoda létrehozása új lakótömbök közelében).

7.2.2.
Városmarketing
Az Önkormányzat kiemelten kíván foglalkozni a városmarketing kérdéseivel. Ezért a következı 2 évben el kívánja
készíteni az IVS-ben megfogalmazott célok és az egyes városrészek akcióterületein kijelölt fejlesztések
megvalósítását elısegítendı, a város marketingstratégiáját. Ennek érdekében az önkormányzat a partnerségi
keretek között egyeztetéseket folytat a környezı településekkel, a vállalkozó szektorral és a civilekkel is, tekintettel
arra, hogy a marketingstratégia végrehajtásában is jelentıs szerepet fognak kapni. A marketing stratégia építeni fog a
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Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiára és a Magyar Marketing Szövetség városmarketinggel kapcsolatos
ajánlásaira is.
A településmarketing leegyszerősítve a település promócióját, reklámozását, értékesítését jelenti különbözı
célcsoportok irányába. A meghatározott célcsoportok: a város lakossága, lehetséges befektetık, vagy a város iránt
érdeklıdı látogatók.
Törökszentmiklós Város Önkormányzata azonban tágabb értelemben értelmezi a városmarketinget, így az a
felsoroltaknál több feladatot jelent.
Jelenti egyrészt a külkapcsolatok, a meglévı testvérvárosok közötti kapcsolatok fenntartását és megerısítését. A két
testvérváros (Gyergyószentmiklós – Románia, Riglice –Lengyelország) potenciális, meglévı célcsoportok, a város
népszerősítésének kézenfekvı hordozói.
További érték, hogy a városban alakult meg a Szentmiklós nevő települések szövetsége, amely a névrokonok közötti
párbeszéd elindításával, a település ismertté tételével kapcsolódik össze.
Kialakult a Törökszentmiklósi Kistérség együttmőködés keretrendszere. Ennek egyik része lehet a térségi
marketinggel foglalkozó szekció, amely marketingstratégia kidolgozását tőzi ki célul, többek között a
megközelíthetıség nagy mértékő javulása (M4, vasútfejlesztések) okán.
A város önálló arculatának kialakításához szükséges egy hiányt pótoló dokumentum: önálló, városi szintő
marketingstratégia elkészítése, amely kommunikálható a lakosság és az ide érkezı és érdeklıdı befektetı irányába.
A stratégia továbbá hozzásegítené az önkormányzatot, hogy adottságait feltérképezve továbbgondolja a
turizmusfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit.

7.2.3.
További eseti kedvezmények, beruházás-ösztönzés
A város kezdetben helyi adó kedvezményekkel, építési illetékkedvezmények biztosításával funkcióbıvítés céljából
ösztönözheti a város a profitszegény kulturális és mővészeti funkciók letelepedését.
A települési környezet szépítése, élhetıbbé tétele szempontjából hasznos és nem utolsó sorban szemléletformáló
hatással bír egy-egy köztisztasági program szervezése, lakossági (nagy tekintettel a lakótelepeken végzendı)
virágosítási kampány szervezése, ösztönzése, vagy a városszépítı és lokálpatrióta egyesületek támogatása,
tudatformáló rendezvények lebonyolítása. Összetartó erejő a közterületeken iskolásokkal, lakókkal, helyi közéleti
szereplıkkel közösen tartott szemétszedési akció, amelynek figyelemfelhívó ereje is van.
A helyi nagyberuházókkal és a KKV-kal való partneri viszony kialakítása alapvetıen fontos. Ez erısíthetı
területhasználati például díjkedvezménnyel is, továbbá az „egyablakos ügyintézés” bevezetésével, az engedélyezési
eljárások gyorsításával, könnyítésével, illetve ezek elektronikus alapra helyezésével különösen a munkahelyteremtı
beruházások esetében.
A város a hivatali ügyintézés digitalizálása érdekében nagy lépéseket tett, a városi honlapon már 12 ügyhöz
kapcsolódóan elérhetıek különbözı nyomtatványok (építési ügyek, adóügyek, igazgatási, környezetvédelmi
területekhez kapcsolódó ügyek). A cél az ügyintézés további digitalizálása, az ügyintézési idı lerövidítése.
Az önkormányzat a város honlapján teszi közzé a fejlesztési lehetıségeket (dokumentumokat, felhívásokat), annak
érdekében, hogy a tıkebefektetık a lehetıségekrıl információhoz jussanak.
Tájékoztatásként a beruházásokhoz kapcsolódóan egyéb – a térségben rendelkezésre álló adatok közlése célszerő
annak érdekében, hogy a befektetıi döntéseket megkönnyítse az önkormányzat. Ilyen adatok, elemzések például a
munkaerı nagysága/kvalifikáltsága, a rendelkezésre álló/biztosítható közmőkapacitások, a helyi adók rendszere,
elnyerhetı kedvezmények/támogatások, stb. Ezeknek a városi honlapon kell szerepelniük.
Célként fogalmazható meg a 7-8 éves fejlesztési periódusban olyan térinformatikai tájékoztató rendszer kidolgozása,
melyet az érdeklıdık az interneten elérhetnek, ahol a város rendezési terve és azok mellékletei olyan – telekkeresı –
leválogató szoftverrel vannak összekapcsolva, hogy a befektetni kívánó vállalkozó az általa igényelt paramétereknek
(funkció, teleknagyság, beépítési lehetıségek, stb.) megfelelı telkeket le tudja válogatni.
A város ösztönözni kívánja a funkcióvesztett, kiüresedett, használaton kívüli épületek, tömbök hasznosításának
elınyben részesítését, ily módon a már meglevı épületállomány hasznosítása, rehabilitációja, (szükség esetén)
funkcióváltása is megtörténik. Az önkormányzati tulajdonú épületekben kulturális vagy gazdasági funkciók
kaphatnak helyet.
7.3. Partnerség: integrált városfejlesztési stratégia és az integrált beavatkozások tervezésével kapcsolatos
elvárások
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7.3.1. A különbözı szakpolitikai területek koordinációja és a közigazgatás és államigazgatás különbözı
szereplıi közötti folyamatos kapcsolatépítés, koordináció módszere, intézményi kerete.
A különbözı szakmapolitikai területek koordinációja a stratégia készítése során mind önkormányzati ill. a
Polgármesteri Hivatal különbözı osztályai körében, mind a különbözı szakmákat képviselı tervezıi körökben
megtörtént.
A Polgármesteri Hivatalban ún. IVS tervezıi horizontális munkaszervezet jött létre, amely biztosította az egységes
adatszolgáltatást, a szükséges koordinációt, gyors és hatékony információáramlást. A Hivatalon belül a koordinátori
szerepet Városfejlesztési Iroda vállalta, a munkacsoportot az Önkormányzat részérıl továbbá a városi Fıépítész
segítette.
További résztvevı irodák: Gazdasági Iroda, Szociális és Gyámügyi Iroda, Igazgatási és Okmányiroda, Szervezési és
Humán Közszolgáltatási Iroda. Ezen irodák fıleg adatszolgáltatással segítették a tervezési munkát.
Az önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési szakbizottságai is részt vettek mind a tervezési mind a véleményezési
szakaszban.
Az egyeztetéseken és bizonyos döntéshozatali folyamatokban a Polgármester Asszony és a képviselık
iránymutatásai, javaslatai is beépítésre kerültek a jelen fejlesztési dokumentumba.
A 2008. március 13-i képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve alapján az alábbi bizottsági vélemények és
hozzászólások feldolgozása történt meg:
• Csikós Sándor (Városfejlesztési Bizottság elnöke);
• Kucsera György (Pénzügyi Bizottság elnöke);
• Serfızı Péter képviselı;
• Szabó Péter képviselı
A tervezési folyamatban részt vevı/megkérdezett csoportok, szervezetek:
•
•
•

Városi lakosság (véletlenszerő megkérdezés, dátum: 2008.04.02., helyszín: piactér)
Városi gazdálkodó szervezetek képviselıi (vállalkozói fórum, dátum: 2008.04.02., helyszín: Polgármesteri
Hivatal)
Városi civil szervezetek képviselıi (civil fórum, dátum: 2008.03.25., helyszín: Polgármesteri Hivatal)

A létrejött egységes és valamennyi ágazatot felölelı fejlesztési dokumentum elıkészítése széleskörő partneri
együttmőködés eredménye, melynek koordinálását a Polgármesteri Hivatal tisztségviselıi segítették szakmai és
lakossági tapasztalatok (elvárások) és az adatszolgáltatás vonatkozásában.
Tekintettel arra, hogy a városban tervezett fejlesztések érintenek nem önkormányzati területeket, kompetenciákat is
(pl. MÁV, Volánbusz), fontos megemlíteni, hogy a város szakértıi ezeken az egyeztetéseken részt vettek, és errıl
információkat nyújtottak az IVS készítése során.
7.3.2.
A tervezés során a társadalmi felelısség erısítése, intézményesített együttmőködés a lakosság,
a magánszféra és a közszféra között.
Partnerség a város hosszú távú jövıképének és a városrészi fejlesztések kialakításakor
A város hosszú távú jövıképének meghatározása a jelen dokumentum elkészítésével, a bizottságok, a képviselıtestület,a civilek és a vállalkozók egyetértésével megtörtént, így a lakossági, civil szervezeti részvétele – jogszabályi
kötelezettség alapján – biztosított. Az IVS elkészítése elıtt a lakosság körében nem reprezentatív kérdıíves
felméréssel és az azonosított partneri körben (civilek, önkormányzati képviselık, gazdasági vállalkozások) fórumok
keretében történt a fejlesztési elképzelések felmérése, vélemények meghallgatása, beépítése.
A város eddigi elkészült fejlesztési dokumentumaiból készült elızetes anyagok alapján a tervezés során a SWOT
elemzések a partneri körben megvitatásra és megújításra kerültek.
Az stratégia és a konkrét fejlesztési elképzelések egyeztetése a kistérség vezetıivel megtörtént.
Törökszentmiklós célja, hogy állandó térségi együttmőködés a városfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben is
szorosabbá váljon. Ezen együttmőködés fı funkciója, hogy a találkozók keretében rendszeres vezetıi és szakértıi
ülések, találkozások kerüljenek megrendezésre, annak érdekében, hogy az együttmőködı partnerek (és szakértık)
közös programokat, stratégiákat alkothassanak, válaszolva ezzel a térségi kihívásokra.
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A fejlesztési elképzelések transzparenciájához hozzájárult a helyi sajtóban történı megjelenés is, ahol a lakosok
folyamatos tájékoztatást kaptak a fejlesztési elképzelésekrıl, a fejlesztésekkel kapcsolatos nyílt napokról, melyeken
nagy számban számmal jelennek meg, és alkothatnak írásos vagy szóbeli véleményt.
Az elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégiát a lakosság a város honlapján olvashatja, véleményezheti
(www.torokszentmikos.hu).
Az anti-szegregációs terv kidolgozását segítették továbbá: a Polgármester Asszony, Szociális Bizottság,
Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Angolkert Otthon Idısek Otthona, a város közoktatási és
szakoktatási intézményeinek képviselıi, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Cigánycsaládok Érdekvédelmi
Egyesülete, Hátrányos Helyzetőek Érdekvédelmi Egyesülete. A többségében romák lakta városrészek
rehabilitációjához, a fizikai környezet javításához (közmőellátás fejlesztése, környezetvédelem) és a humán
intézményekkel való ellátás fejlesztéshez (pl. közösségi ház létesítése) a javaslatokat a fejlesztési stratégia
tartalmazza.

7.3.3.

A stratégia megvalósításában résztvevı társadalmi csoportok és személyek azonosítása,
részvételi lehetıségei és szükséges partnerségi kapcsolatok kialakítása

Az integrált városfejlesztési stratégia készítésének kezdetekor azonosításra kerültek a tervezésben és a fejlesztésben
résztvevı célcsoportok. Az elsıdleges és a másodlagos célcsoportok meghatározása is megtörtént.
54. táblázat: Elsıdleges célcsoportok
Célcsoport

Részvétel a partnerségben

Város lakossága

Tervezési
és
véleményezési
szakaszban
javaslattétel,
és
véleményezés

Városrészek lakossága

Tervezési
és
véleményezési
szakaszban
javaslattétel,
és
véleményezés

Városfejlesztés
szervezetei

aktív

civil

Anti-szegregációban érintett civil
szervezetek
Környezettel
szervezetek

foglalkozó

civil

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Gazdasági szereplık

Tervezési
és
véleményezési
szakaszban
javaslattétel,
és
véleményezés
Tervezési
és
véleményezési
szakaszban
javaslattétel,
és
véleményezés
Tervezési
és
véleményezési
szakaszban
javaslattétel,
és
véleményezés
Tervezési
és
véleményezési
szakaszban
javaslattétel,
és
véleményezés
Tervezési
és
véleményezési
szakaszban
javaslattétel,
és
véleményezés

Kommunikáció, partnerség
építés módja
Internet,
lakossági
fórumok
(közmeghallgatás),
lakossági
kérdıívek, személyes interjúk,
újságcikkek és médianyilvánosság
(TV, rádió), tájékoztató füzet
Internet, kérdıívezés, lakossági
fórumok,
újságcikkek
és
médianyilvánosság (TV, rádió),
tájékoztató füzet
Fórum, interjúk

Fórum, interjúk

Fórum, interjúk

Fórum, interjúk

Fórum, interjúk

55. táblázat: másodlagos célcsoportok
Célcsoport
Környezı települések vezetıi,
fıépítész
Önkormányzati
képviselık,
önkormányzati bizottságok

Részvétel a partnerségben
Véleményezési szakaszban
Tervezési
szakaszban

és

véleményezési
javaslattétel
és

Kommunikáció, partnerség
építés módja
Folyamatos egyeztetés és Fórum
Interjúk, kérdıívezés
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Célcsoport

Részvétel a partnerségben

Város közintézményeinek vezetıi
(kulturális, szociális, oktatási,
közigazgatási, környezeti)

véleményezés
Tervezési
és
véleményezési
szakaszban
javaslattétel,
és
véleményezés
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Kommunikáció, partnerség
építés módja
Fórum, interjúk

7.3.4.
Nyilvánosság biztosítása az elkészült dokumentumok esetében
Lakossági, civil egyeztetés
A lakossággal, civil szervezetekkel az IVS javaslatait megvitató, véleményeztetı kapcsolatfelvétel különbözı
fórumokon történt. Az IVS még nem lezárt, de tartalmilag komplett anyaga, a pályázati akcióterületek tervei is a
város honlapjára – interaktív módon hozzáférhetı formában - felkerültek. Ez nem csak azt tette lehetıvé, hogy az
érdeklıdı lakosság, civil szervezetek, vállalkozók megismerjék az IVS tervezet tartalmát, hanem azt is, hogy
véleményt mondjanak, további – kapcsolódó – javaslatokat tegyenek. Így az internetre feltett anyag nemcsak
tájékoztatás, hanem kétoldalú információ áramlást lehetıvé tevı, a multiplikációt és a szinergikus hatásokat
aktivizáló anyaggá vált.
Gazdasági szektorral való egyeztetés
A készítés folyamatába a közösségi megvalósításhoz kapcsolódó magánbefektetık (nagyberuházók és KKV-k),
vállalkozók közvetlenül is bevonásra kerültek, velük egyeztetések, a javaslatok közös megvitatása megtörtént. A
munkaközi állapotban a vállalkozói fórumon ismertetett fejlesztési javaslatokhoz a vállalkozók aktívan kapcsolódtak,
elképzeléseiket, javaslataikat ismertették. Csak egyetértés esetén várható, hogy a vállalkozók magántıke
befektetéseikkel a közösségi beruházásokhoz kapcsolódjanak és a város terveihez illeszkedı befektetéseket
valósítsanak meg, de az egyetértés kialakulóban van, ellentét vagy ellenérzés a fórumokon nem volt érzékelhetı.
7.4. Az integrált stratégia és az integrált fejlesztések megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások

7.4.1. Általános elvárások a szervezeti rendszerrel kapcsolatosan
A Városfejlesztési Kézikönyvnek és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tervezési útmutatójának megfelelıen
Törökszentmiklós Városa számára ajánlásként fogalmazódik meg a városfejlesztési társaság létrehozása. A
városrehabilitációs feladatok elvégzésével kapcsolatban új szemlélet bevezetésére lesz szükség annak érdekében,
hogy az Önkormányzat meg tudjon felelni a feladatok támasztotta elvárásoknak, de azokat mégis átlátható módon
legyen képes kezelni.
A Városfejlesztési Kézikönyv ajánlásokat fogalmaz meg a városfejlesztı társasággal kapcsolatban.
A városfejlesztı társaság létrehozásának indokoltsága:
• Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemlélető menedzsmentet biztosít
• Fejlesztı társaság önkormányzati költségvetést tehermentesíteni tudja,
• Középtávon egy olyan forrás és tervezési koordinációt valósít meg, mely révén a város rehabilitációs
tevékenységei tervezhetık lesznek, és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik
• Magántıke bevonására alkalmas szervezet
• A JESSICA konstrukcióra alkalmassá válhat
• Tapasztalatot szereznek a városok a városfejlesztı társaság mőködtetésében
A városfejlesztési társaság létrehozásának elınyei középtávon:
• A közszféra és a magánszféra strukturált együttmőködését teszi lehetıvé a városfejlesztésben és
városrehabilitációban
• Lehetıvé teszi a városfejlesztés és városrehabilitáció terheinek megosztását a közszféra és a magánszféra
között
• Lehetıvé teszi magántıke bevonását az önkormányzat irányításával és ellenırzése mellett megvalósításra
kerülı városfejlesztési akciók végrehajtásának finanszírozásába
• Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb (nagyobb multiplikátor
hatást biztosító), szakmai szempontból jobb koordinációval történı felhasználását teszi lehetıvé a
városfejlesztésben és városrehabilitációban.
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A Városfejlesztési Kézikönyv a városfejlesztı társaság létrehozásával kapcsolatban az alábbiakat emeli ki
•
•
•

100%-os önkormányzati tulajdonú kft-k létrehozása, melynek fı tevékenysége a városrehabilitációs
akcióterületek fejlesztésének végrehajtása és fenntartása
Ha az önkormányzat partnert tud bevonni min. 25+1%-kal, akkor javasolt részvénytársasággá átalakítani.
új társaságok létrehozása: fejlesztési, vagyongazdálkodó és városüzemeltetési feladatok intézményi
szétválasztása, de szoros intézményközi együttmőködéssel. Amennyiben a város már rendelkezik
kifejezetten fejlesztési társasággal, úgy nem szükséges új társaság létrehozása, ugyanakkor szükséges
bemutatni, hogy a már mőködı társaság megfelel az alábbi kritériumoknak.

Indoklás: a fejlesztési szemlélet és a vagyongazdálkodási és üzemeltetési szemlélet közötti meghatározó különbség a
városrehabilitáció szempontjából, hogy míg az önkormányzat a vagyongazdálkodási és üzemeltetéssel kapcsolatos
döntéseit a rövid távú fiskális szempontok alapján hozza meg, a városrehabilitáció esetén a közép és hosszú távú
gondolkodás, és az azzal összhangban levı döntéshozatal tud eredményt hozni.
Fejlesztési szemlélet: Az önkormányzat az akcióterület fejlesztési céljának, céljainak rendeli alá az akcióterületen
levı ingatlanokat, azok értékesítését, bérbeadását, vásárlását, funkcióval való megtöltését (az IVS-ben és ezen belül
ingatlangazdálkodási tervben meghatározottak szerint). Itt meghatározó a bevétel (akár adás-vétel, akár bérleti díj)
fejlesztési célra való visszaforgatása.
Vagyongazdálkodási szemlélet: az önkormányzat teljes vagyonával az önkormányzati összes feladatának,
kötelezettségének figyelembevételével való gazdálkodás. Ennek a fejlesztés csak egy kis eleme, az egyéb szükséges
feladatok, ami akár fenntartás, mőködtetés, vagy egyéb önkormányzati költségigény, mindig elıbbre való a
fejlesztésnél, ezért ott a fejlesztési szemléletmód nem tudna hangsúlyos lenni, vagy sok esetben érvényesülni.
Üzemeltetési szemlélet: itt kisebb a fejlesztési szemlélettel való ellentmondás, itt a fontos, hogy az önkormányzat
által mőködtetett intézmények a rendelkezésre álló keretbıl kijöjjenek, ha pedig egy intézményre nincs finanszírozás,
akkor megszabaduljanak tıle.
Elvárások a városfejlesztı társasággal szemben:
•

•
•

Átlátható legyen képviselı testület minden számára – felügyelı bizottságban képviselık vegyenek részt –
vállalnia kell, hogy a városrehabilitációs akció megvalósítása során az akció eredményeként keletkezı
bevételeket nem vonja el más önkormányzati célok finanszírozására, hanem visszaforgatja az akcióterület
következı lépéseinek finanszírozásába.
Megfelelı speciális szakembereket alkalmaz, akik le tudnak vezényelni ilyen komplex városrehabilitációs
mőveleteket (általában 2-3 fı – mőszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi, közgazdasági ismeretek)
Társaság vezetıje a városfejlesztési profilt képviselje (nem lehet vagyongazdálkodási vagy üzemeltetési
feladatokban érintett, alkalmazott, mőszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi vagy közgazdasági
ismeretekkel rendelkezik.)
- Vagyonkezelıvel együttmőködés szükséges (a nevesített akcióterületi ingatlanok
értékesítését, bérbeadását megelızıen konzultál az önkormányzat vagyongazdálkodásért
felelıs vezetıjével)
- Amennyiben befektetı bevonására kerül sor, és a végrehajtás indokolja a közszféra és a
vállalkozó által közösen létrehozott projekttársaság felállítását, az önkormányzat részérıl
minden esetben az akcióterületi rehabilitáció keretében a városfejlesztı cég vesz ebben
részt.

Az önkormányzat rendeleti úton hozza létre a városfejlesztı társaságot azzal a céllal, hogy az akcióterületi
fejlesztéseket megvalósítsa. A rendeletben szabályozandó kérdések pl:
-

Önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása
Akcióterületi ingatlangazdálkodás szabályozása
A vagyongyarapítás nyereségének felhasználása
Az akcióterületi fejlesztések szabályozása
A városfejlesztı társaság jogosítványai és kötelezettségei
Az önkormányzat jogosítványai és kötelezettségei
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A városfejlesztı társaság törzstıkéje, a városrehabilitációs fejlesztési
megszerzéséhez biztosítandó saját forrás
Együttmőködés a vagyongazdálkodó és üzemeltetésért felelıs társasággal

források

A városfejlesztı cég által ellátandó feladatok:
Feladata az önkormányzati határozattal kijelölt elıször egy, majd további rehabilitációs akcióterületek teljes körő
fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása:
-

-

-

Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata
Gazdaságfejlesztési elemek integrációja
A gazdasági partnerek koordinációja, Civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek
koordinációja, Lakosság bevonása
Fizikai beruházásokat kiegészítı tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy
partnerrel)
Fenntartás koordinációja
További pályázati és egyéb (pl. befektetıi) források felkutatása
a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása,
szerzıdések elıkészítése és megkötése),
a terület elıkészítési munkák irányítása (bontások, közmőépítési munkák elvégeztetése,
ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében),
a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák
pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenırzése, az elkészült munkák
átvétele),
az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények,
szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési
munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenırzése, az elkészült
munkák átvétele),
a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési
formák megvalósulásának elısegítése),
az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások
megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele),
adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a
Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).

Törökszentmiklós alternatívái a városfejlesztı társasággal kapcsolatosan
Kispest alapvetıen két lehetıségbıl választhat a tervezési dokumentumokban leírtak szerint:
• Az egyik alternatíva szerint az önkormányzat a városfejlesztéssel kapcsolatosan új társaságot hoz létre.
Ebben az esetben a társaság városfejlesztési profilt képviselı ügyvezetı igazgatója és asszisztense mellett a
fejlesztések ütemezésétıl és az akcióterületeken esetlegesen párhuzamosan végzett tevékenységektıl
függıen legalább 1-1 fı pénzügyi, mőszaki, településfejlesztési és jogi szakemberre lesz szükség, akik
esetében a megfelelı végzettség mellett a releváns szakmai tapasztalat is alapvetı elvárás. (ld. lenti ábra)
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73. ábra: A városfejlesztési társaság tervezett felépítése és humánerıforrás-szükséglete

A társaság létrehozásával kapcsolatos tennivalókat célszerő a városrehabilitációs (ÉAOP-2007-5.1.1D) pályázat elsı
körös döntése után azonnal elindítani. A fıbb tennivalókra és az ütemezési tervre az alábbi táblázat tesz javaslatot.
A városrehabilitációs programok megvalósítása során a társaság az önkormányzattal és a projektpartnerekkel együtt
részletesen meghatározza azokat a garanciális elemeket és szerzıdéses feltételeket, amelyek lehetıvé teszik a
városfejlesztési akciók pénzügyi egyensúlyának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának folyamatos
ellenırzését.
56. táblázat: Törökszentmiklósi Városfejlesztési Társaság létrehozásának és a mőködés elsı szakaszának
ütemterve

01.
A városfejlesztés szervezeti
kereteinek pontosítása
A városfejlesztési társaság
feladatainak meghatározása
A városfejlesztési társaságot
létrehozó rendelet megalkotása
A városfejlesztési társaságot
létrehozó rendelet elfogadása
A városfejlesztési társaság személyi
állományának megkeresése
Szerzıdéskötés a város-rehabilitáció
végrehajtásáról
A projekt tartalmi elemeinek
véglegesítése
A projekt megvalósításának kezdete

02.

03.

Az elsı körös döntés után (hónapok)
04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

11.

12.
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A Kézikönyv elvárásai alapján lehetıség van meglévı önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság feladatkörét
bıvítve ellátni a városfejlesztési akciók menedzsmentjét. Profil alapján a város ilyen szervezete lehet a
Törökszentmiklósi Iparfejlesztési Kft., de a tevékenységi rendszert mindenképpen ebben az esetben is át kell
gondolni. Ennél az alternatívánál is fontos, hogy a fenti ábrában feltüntetett szervezeti struktúra és fıleg a szakmai
kompetenciák meglegyenek.
A városrehabilitációs feladatok ellátásában tehát a Törökszentmiklósi Iparfejlesztési Kft. vehet részt. A Kft. 100%ban Törökszentmiklós Város tulajdonában van, ezért a fentiek alapján nem szükséges új társaság létrehozása.
A Kft. jelenleg a Törökszentmiklósi Ipari Park üzemeltetıje, feladatköre az alábbiakból áll:
• Telephelyek értékesítése;
• Projektek vezetése, lebonyolítása;
• Források felkutatása;
• Ingatlanfejlesztés és hasznosítás
• Épülettervezés;
• Munkaegészségügyi ellátás;
• Humánerıforrás-menedzsment;
• Személy-és vagyonvédelem
• Tanácsadás (tőzvédelem, környezetvédelem, munkavédelem, jog)
• Étkeztetés;
• Hulladékszállítás (veszélyes és kommunális)
• Úttisztítás, útkarbantartás
• Fordítás, tolmácsolás (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, lengyel nyelven);
• Munkaerı közvetítés, életrajzi adatbázis
• Képzések megszervezése (a Munkaügyi Központtal együttmőködve)
Ezek alapján bár nem szükséges új társaság létrehozása, elengedhetetlenviszont feladatainak kibıvítése,
újragondolása, a fent (és a Kézikönyv által is) említett feladatok szerepeltetésével, a megfelelı kompetenciák,
szakemberek feltöltésével.

7.4.2.

Jelenlegi szervezeti felépítés

Az IVS tervezése és végrehajtása során tehát ki kell alakítani a városfejlesztési tevékenység elhelyezését az
önkormányzati szervezetrendszerben.
Törökszentmiklóson a városfejlesztési irányok meghatározása a Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.
A megfogalmazott célok eléréséhez szükséges konkrét feladatokat a Városfejlesztési Iroda végzi el.
A Városfejlesztési Iroda hatáskörébe tartoznak az alábbi területekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása:
• önkormányzati beruházások;
• közbeszerzések az önkormányzat és intézményei vonatkozásában;
• pályázatfigyelés;
• pályázatkészítés koordinálása, bonyolítás szervezése, irányítása;
• vagyonkezelés, vagyongazdálkodás;
• vagyongazdálkodási stratégiák kimunkálása;
• közmőnyilvántartás;
• kommunális igazgatás;
• közlekedés;
• városüzemeltetés;
• lakás- és helyiségbérlet;
• fejlesztési és felújítási igények felmérése;
• kisebb állagmegóvó felújítások, hibaelhárítások ellenırzése, bonyolítása;
• az önkormányzat, mint tulajdonos jogkörébe tartozó feladatok ellátása.
A városfejlesztésben további szakmai bizottságok lehetnek érintettek:
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Pénzügyi Bizottság;
Szociális Bizottság;
Kulturális Bizottság

További, önkormányzati tulajdonú, városfejlesztésben, üzemeltetésben résztvevı cégek
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának öt gazdasági társaságban van részesedése. Ezek közül 100%-os
alapítója jelenleg az Törökszentmiklósi Iparfejlesztési Kft-nek és a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kftnek. A Törökszentmiklós Térsége Víz- Csatornamő Kft-ben 79,9 %-os részesedéssel bír városunk, míg az ÉszakAlföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Kht-ban 4 % részesedét birtokol az Önkormányzat. A közvilágítás
korszerősítés kapcsán tulajdont szerzett az Önkormányzat az ELMIB ZRt-ben, amelynek névértéke ismert, de az
arányszám számunkra nem volt eddig elérhetı.
57. táblázat: Önkormányzati tulajdonú társaságok (részben vagy egészben)
Részesedés névértéke
Tulajdonosi részesedés
Megnevezés
Tevékenység
(Ft)
aránya
Törökszentmiklósi
Projektek
vezetése,
25 500 000
100 %
Iparfejlesztési Kft.
lebonyolítása;
Ingatlanfejlesztés
és
hasznosítás
Törökszentmiklósi
Szennyvízés
31 100 000
100 %
Kommunális Szolgáltató Kft
hulladékfeldolgozás,
településtisztasági
szolgáltatás
Törökszentmiklós
Térsége Ivóvíztermelés
és
495 340 000
79,9 %
Víz- Csatornamő Kft
ivóvíz-szolgáltatás,
szennyvízelvezetés,
mélyépítés,
víz-,
szennyvízépítés
Észak-Alföldi
Regionális Technológiai innovációs
200 000
4%
Termálvíz-hasznosítási Kht.
hálózatok szervezése,
innovációs
szolgáltatások nyújtása
Elsı Magyar Infrastruktúra
Biomassza hasznosítás,
12 520 000 na.
Befektetési Csoport (ELMIB) energiafelhasználás
ZRt.
racionalizálása
Összesen
564 660 000
Forrás: Tájékoztató a Képviselı-testület 2007. október 31-i ülésére az önkormányzat vagyon- és lakásgazdálkodási
tevékenységérıl, az önkormányzati vagyon felújításának lehetıségérıl, ütemezésérıl

7.4.3.
Ellenırzési szint
Önkormányzati Bizottsági rendszer
Az Ellenırzési feladatokat, a monitoring rendszer mőködtetését a Városfejlesztési Bizottság végzi, mely létrehozza
az IVS Monitoring Bizottságot.
Monitoring Bizottság
A Monitoring Bizottság tagjai a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság tagjai, a Fıépítész. Meghívottként az
Integrált Városfejlesztési Csoport vezetıje, a civil szervezetek és a gazdasági szereplık képviselıi is részt vehetnek.
Hivatal illetékes egységei
A Monitoring Bizottság munkájában a Hivatal részérıl a Fıépítészi Iroda képviselıje vesz részt.
7.4.4.
Stratégiai tervezési szint
Önkormányzati Bizottsági rendszer
Az IVS monitoring rendszerének mőködése során évente felülvizsgálatra szorul az IVS, az elırehaladás követése, az
ütemezés, a külsı és belsı feltételrendszer alakulása egyaránt befolyásolhatja az IVS végrehajtását. Ezért a stratégiai
tervezési szint mőködtetése továbbra is szükséges. A folyamatos tervezésben alapvetıen irányítói feladatokat a
Városfejlesztési Bizottság végez, az illetékes társbizottságokkal együtt. Ennek eredményeként a Polgármester mellett
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létrejön az ún. Integrált Városfejlesztési Tanácsadó Testület, amelyben az illetékes Bizottságok képviselıi, a
gazdaság és a civilek, és a Hivatal Városfejlesztési Irodájának és az IVCS vezetıje vesz részt. Ez a Bizottság végzi a
féléves egyeztetéseket az IVS végrehajtásával kapcsolatosan, elıkészíti a további fejlesztéseket, illetve elıkészíti a
Testület elé terjesztendı anyagokat, elıterjesztéseket.

7.4.5.
Operatív szint
IVS-t végrehajtó menedzsment szervezet
Az IVS végrehajtását és folyamatos monitorozását végzı Integrált Városfejlesztési Csoport (IVCS) létrehozása
indokolt a Hivatal keretében. Ez az egység közvetlenül mőködteti a Hivatalon belül az ún. IVS Szakmai Egyeztetı
Munkacsoportot (IVS SZEM), amelynek tagjai az egyes érintett hivatali osztályok.
Feladata az IVS végrehajtásával kapcsolatos folyamatos feladategyeztetés, ütemezés kialakítás, a monitoring
mutatók érétkeinek szolgáltatása és beszámolás a Városfejlesztési Bizottság Monitoring Bizottsága (IVS Monitoring
Bizottság) számára.
7.5. Településközi koordináció mechanizmusai
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia tervezésekor már megtörtént a környezı településekkel való kapcsolatfelvétel,
ahonnan megtörtént a visszajelzés, ott mind a városvezetés, mind a megfelelı szakmai szinten történ folyamatos és
szervezett fórum formájában is személyes egyeztetés, sıt a kistérségi ülések alkalmával egymás fıbb fejlesztési
elképzeléseit is ismerik a résztvevık.
Az IVS végrehajtása során tervezzük ennek a partnerségi mechanizmusnak a további fenntartását és évente egyszeri,
nagy nyilvánosságot is kapó, polgármesteri szintő egyeztetési fórum megtartását. Így biztosítható egyrészt a
települések lakosságának tájékoztatása a környezı településeken tervezett fejlesztésekrıl, továbbá az esetleges
párhuzamosságok kiszőrése annak érdekében, hogy a fejlesztések szinergikus hatásúak legyenek és elkerülhetı
legyen a versengı fejlesztések, beruházások egymást kioltó hatása.
Ezt a fórumot az IVS végrehajtó szervezete mőködteti, ennek elıkészítését is a menedzsment szervezet végzi majd,
illetve lehetıséget teremt a folyamatos vezetıi szintő tárgyalásokra is. Amennyiben a monitorozás során szükségessé
válik, a fórum összehívható és például a kiírásra kerülı új forrásokra történı fejlesztési elképzelések egyeztetése
megtörténhet az egészséges verseny keretei között.

7.6. A stratégia megvalósulásának monitoringja
A stratégia megvalósulásának monitoringja a megfogalmazott hosszú és középtávú városfejlesztési célok
megvalósulásának nyomon követésére kialakított mechanizmus.
A Monitoring rendszer célja, hogy a folyamatos és ciklikus vizsgálatok rendszere együttesen legyen alkalmas arra,
hogy mind a város vezetése, mind a városfejlesztés elsıdleges és másodlagos célcsoportjai számára folyamatos
visszajelzést adjon a városfejlesztési stratégia végrehajtásának alakulásáról és objektív mutatórendszerrel segítse az
IVS végrehajtását és a szükséges módosítások elvégzését.
7.6.1. Ciklikus vizsgálatok
Végsı értékelés: A következı tervezési ciklus elıtt az IVS végrehajtásának teljes értékelését kell elvégezni. Ennek
outputja a következı tervezési ciklus IVS-ének bemeneti értékei lesznek.
Éves értékelések: az IVS-ben foglalt operatív projektek elırehaladásának folyamatos nyomon követése az Integrált
Városfejlesztési Csoport feladata. Ennek nyomán készülnek el az éves értékelések, melyek elsısorban az eredményés output- típusú mutatók számbavételét jelentik és az ebbıl következı mutató-értékek esetleges szükséges
módosítására tesznek javaslatot. Ezen túl szöveges beszámolót is készítenek a Monitoring Bizottság számára, amely
éves beszámolóját továbbítja az Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának.
Féléves elırehaladási jelentések: az Önkormányzat a város rehabilitációs projektjeinek menedzselését és folyamatos
monitoring mutatónak vizsgálatát és adminisztrációját az Integrált Városfejlesztési Csoport A Csoport munkatársai a
közösségi forrásokból támogatott projektek megvalósítását szabályozó eljárásrendnek megfelelıen féléves
elırehaladási jelentésekben foglalják össze a különbözı projektelemek elırehaladásának jellemzıit: az
eredményeket, az idıközben felmerült problémákat és a következı lépéseket. Az értékelés mutatószámait a
támogatott projektek esetében a EPEJ-ekben és a SZEJ-ekben rögzítik. Amennyiben szükséges, kezdeményezik a
KSZ-nél a szerzıdések módosítását.
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A z egyes akcióterületekre vonatkozó monitoring

Az egyes akcióterületekre vonatkozó indikátorrendszert minden projekt esetében az adott Elızetes, illetve Végleges
Akcióterületi Terv keretei között kell meghatározni.
A stratégiai célhierarchia-táblázatban felsorolt mutatók alapján történik az IVS monitoringja. Az itt szereplı mutatók
(pl. új rendezvények számának növekedése (db), új létesítményekben foglalkoztatottak számának növekedése %,
vagy a helyben foglalkoztatottak számának növekedése %, stb.) évenkénti változásának nyomon követése történik
egyrészt a KSH adatok, az önkormányzati adatszolgáltatás illetve a projektekhez kapcsolódó adatszolgáltatás
alapján. Az adatok begyőjtését és elemzését az IVCS végzi.
Az indikátorok bázisértékének és az elvárt elmozdulás mértéke az akcióterületi tervezés során kerülnek
meghatározásra.
Speciális monitoringja
Az anti-szegregációs tervben a szegregátumok létrejöttét elkerülı intézkedések monitoringja külön kezelendı, a
kézikönyvben szereplı kötelezı mutatók vizsgálata szükséges szegregátummal érintett városrészekben. A Fı
szociális mutatók (6 db) vizsgálata a köztes idıben (3-4 év) újra vizsgálandó minden városrészben, amely mutatja,
hogy új szegregátumok jöttek-e létre, illetve a meglévık adatai hogyan alakulnak. (Ez függvénye természetesen a
KSH adatszolgáltatási képességének.) Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az önkormányzat által győjtött mutatók
(rendszeres szociális segélyben részesülık száma, autók életkora, bérlakások száma stb.) folyamatosan mérhetıek.
7.6.3.
Az ingatlanfejlesztési hatások monitoringja
Az integrált város fejlesztési stratégia alapján elıkészített önkormányzati (EU forrásból, hazai forrásból és saját
forrásból), állami vagy a magánszférából kiinduló projektek által kifejtett hatások és a létrejövı szinergia mérésére a
körzetekre vonatkozó ingatlanár-változás, illetve az adott akcióterületen mőködı vállalkozások száma és éves
adózott nyeresége együttesen mutatja. A beavatkozásokkal érintett területek esetében az ingatlanok átlagértéke is
növekszik, amely az ingatlanok becsülhetı ingatlanárában, és a bérleti díjak változásában jelenik meg. Eredmény,
output és hatásindikátorok együttesen mutatják a gazdaságélénkítés hatásait.

