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Bevezető
Törökszentmiklós város az Észak-alföldi régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében
található. A megye harmadik legnépesebb városa, Szolnok és Jászberény után. A megye
középső részén, Szolnoktól, a megyeszékhelytől 20 km-re keletre, a Nagykunság szélén fekszik.
Jellegzetesen síkvidéki, alföldi nagyterületű település, mezőváros. A város közigazgatási
területének mindössze 7%-a belterület, amely nagyrészt beépített. Ezen a területen kívül a
közigazgatási területen található 3 egyéb belterületi településrész: Óballa, Szakállas és Surjány.
A városnak nincs speciális regionális fontosságú szerepe. A város megyei jelentőségét mutatja,
hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciója a települést a Szolnok –
Törökszentmiklós – Martfű nagyvárostérség tagjaként definiálja. A település vasúton a BudapestSzolnok-Debrecen fővonalon érhető el, közúton pedig a 4. sz. és a 46. sz. főútvonalakon
közelíthető meg.
A Törökszentmiklósi járás hét településéből kettő (Törökszentmiklós, Fegyvernek) városi
jogállású, öt település pedig község. Törökszentmiklós, a róla elnevezett járás egyedüli, és
funkcionálisan teljes értékű központja. Itt érhetők el a járás települései számára releváns járási
hivatalok, továbbá az egészségügyi, közoktatási, kulturális szolgáltatások. A középfokú oktatási
intézményei révén megyei jelentőségű város. A járáson túlnyúló, megyei vonzáskörzettel bíró
középfokú intézménye, a Székács Elemér Középiskola, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, vagy az országos hírű CLAAS Hungaria Kft., mely Törökszentmiklós egyik
legjelentősebb foglalkoztatója és egyben Magyarország vezető mezőgazdasági gépgyártója is.
A várost érintő egyik legkedvezőtlenebb folyamat a demográfiai helyzet alakulása. A
népességfogyás üteme megyei viszonylatban is a legmagasabbak közé tartozik.
Törökszentmiklóson 1990-2011 között 12%-al csökkent a népesség száma. A lakosság
képzettségi színvonala elmarad az országos mutatóktól, de megyei összehasonlításban
kedvezőbb a kép. Főként a felsőfokú végzettségűek aránya alacsony területi
összehasonlításban.
Törökszentmiklós lakosságának közel 8%-a szegregációval érintett területen lakik. A városban 6
db szegregált terület került beazonosításra.
Törökszentmiklós város intézményrendszere – szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális – jól
működő, városi és térségi (jellemzően járási) szerepkörrel bír, feladatát megfelelően ellátja.
Törökszentmiklós város gazdasága valódi térségi központ, jelentős a szerepe van a térségi
foglalkoztatásban Ipari Parkja, egyéb ipari munkahelyei révén. A mezőgazdasági alapanyag
termelésre épülő élelmiszer- és feldolgozóipar telephelyei fennmaradtak és változatos tulajdoni
szerkezetben továbbra is működnek. A mezőgazdasági gépgyártás, mint fő ipari tevékenység, a
hagyományokra építve erre a felvevő piacra épül.
A város minősített gyógyvízzel rendelkezik, de annak gazdasági (turisztikai, egészségügyi,
energetikai) hasznosítása messze nem érte el lehetőségeit. A városban kevés a minőségi
szálláshely, csupán néhány panzió, vendégház és a fürdőhöz tartozó kemping férőhelyei adják
kínálati oldalt.
Törökszentmiklóson város az Önkormányzat működőképességét,
folyamatosságát sikerült fenntartani, folyamatosan biztosítani.

a

likviditásának

Törökszentmiklós természeti értékekben gazdag, a Tisza folyó ökológiai zöldfolyosóként övezi,
mely mentén kiépültek az árvízvédelmi rendszerek, így csak a mélyebb fekvésű területek belvízveszélyeztetettsége okoz problémát.

ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

9

Kedvezőtlen városi adottság, hogy a városközpontban nehézipari üzem (TM Öntöde Kft.)
működik, beékelődve a lakóházas térszövetbe, annak minden kellemetlen, zavaró hatásával
együtt.
Az energiafelhasználás racionalizálása és csökkentése érdekében több városi intézménynél
megújuló energia (termálvíz, napenergia) alkalmazására került sor.
A városi közműhálózatok kiépültek, de azok bővítése (főként az egyéb belterületi településrészek
esetében) és felújítása szükséges.
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Településhálózat

10

Helyzetfeltáró munkarész

1.1

Településhálózati összefüggések és térségi
kapcsolatok, a város helye a településhálózatban

1.1.1

A település térségi szerepe

Törökszentmiklós város az Észak-alföldi régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében
található. A megye harmadik legnépesebb városa, Szolnok és Jászberény után. A megye
középső részén, Szolnoktól, a megyeszékhelytől 20 km-re keletre, a Nagykunság szélén fekszik.
Történelmileg nem tartozik a nagykun területhez, mindig Külső-Szolnok vármegye része volt.
Északról élővízként a Tisza határolja, keletről pedig a fegyverneki Holt-Tisza. Jellegzetesen
síkvidéki, alföldi nagyterületű település, mezőváros.
A település regionális szerepe: A városnak nincs speciális regionális fontosságú szerepe.
Ugyanakkor említésre érdemes a város közigazgatási területét érintő, épülő M4 gyorsforgalmi út
regionális elérhetőséget javító jelentősége.
A település megyei és térségi szerepköre: A város megyei jelentőségét mutatja, hogy JászNagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciója a települést a Szolnok – Törökszentmiklós
– Martfű nagyvárostérség tagjaként definiálja. A város része egyúttal a Szolnok-Kecskemét
központokkal, Szolnok - Abony - Cegléd - Nagykőrös - Kecskemét - Tiszakécske –
Kunszentmárton - Martfű - Törökszentmiklós városok által határoltan kialakul Közép-alföldi
pólustérségnek is.
A Törökszentmiklósi járás hét településéből kettő (Törökszentmiklós, Fegyvernek) városi
jogállású, öt település pedig község. A járás urbanizációs indexe, vagyis a városi lakosság
aránya 75,2%, ami magas, de az alföldi járásokra jellemző érték. Törökszentmiklós lakossága
59%-a a járás összlakosságának, tehát igen jelentős súlyú járásközpont. Törökszentmiklós, a
róla elnevezett járás egyedüli, és funkcionálisan teljes értékű központja. Itt érhetők el a járás
települései számára releváns járási hivatalok, továbbá az egészségügyi, közoktatási, kulturális
szolgáltatások. A középfokú oktatási intézményei révén megyei jelentőségű város.
Törökszentmiklós város gazdasága szintén valódi térségi központként működik a járási
települések szempontjából. Jelentős a foglalkoztatásban betöltött szerepe (ipari park, egyéb ipari
munkahelyek). A járási településeken élők, illetve a vállalkozások Törökszentmiklóson megfelelő
színvonalon elérik mindazon lakossági és üzleti szolgáltatásokat, amelyek a mindennapi élethez
és működéshez szükségesek.
Törökszentmiklós tipikus középváros, járási székhely, alföldi mezőváros, amelynek jellemzően
nincsenek regionális és megyei szerepkörei – ez alól kivétel jelent néhány speciális funkció. Ilyen,
a járáson túlnyúló, megyei vonzáskörzettel bíró középfokú intézménye, a Székács Elemér
Középiskola, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, vagy az országos hírű CLAAS Hungaria
Kft., mely Törökszentmiklós egyik legjelentősebb foglalkoztatója és egyben Magyarország vezető
mezőgazdasági gépgyártója is.
Törökszentmiklós város térségi jelentőségét emelheti, a jelenleg kevésbé kihasznált turisztikai
potenciálja, a minősített gyógyvízzel rendelkező városi Strandfürdő. Meg kell jegyezni azonban a
szűkebb térségben is több gyógy- és termálfürdő elérhető, komoly versenytársak, akik ez irányú
fejlesztéseikkel előbbre tartanak.
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A város térszerkezetileg leginkább a Budapest – Szolnok fejlődési tengelyhez tartozik, ám ennek
valós fejlődési potenciálját a tervezett M4 gyorsforgalmi út megépítése fogja megadni.
A település vasúton a Budapest-Szolnok-Debrecen fővonalon érhető el, közúton pedig a 4. sz. és
a 46. sz. főútvonalakon közelíthető meg. A város közigazgatási területének mindössze 7%-a
belterület, amely nagyrészt beépített. Ezen a területen kívül a közigazgatási területen található 3
egyéb belterületi településrész: Óballa, Szakállas és Surjány, valamint számos szórványtanya.
Törökszentmiklós vonzáskörzetébe 7 környező település is beletartozik, és ezekkel alkotja a róla
elnevezett mintegy 38.000 lakosú járást.
A város az országos területi hierarchiában alsó-középszintű központnak számít.
1.

táblázat A Törökszentmiklósi járás települései
Település

Törökszentmiklós
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Összesen

jogállás

terület (ha)

népesség (fő)

járásszékhely, város
város
község
község
község
község
község

18 516
7 148
7 914
3 363
3 413
3 745
2 355
46 454

21 616
6 965
3 678
652
1 088
2 219
1 762
37 980

Forrás: KEKKH személy- és lakcímnyilvántartása, 2014. jan. 1.

Törökszentmiklós város térségi kapcsolataiban betöltött szerepében jelentős változás nem történt
a 2008-as IVS készítése óta. Ennek oka, hogy sem megyei, sem regionális, sem pedig helyi
szinten nem történtek olyan térszerkezeti beavatkozások, amelyek a térkapcsolatokat radikálisan
befolyásolták volna. Egyedül a kistérség mellett megjelent járás tekinthető változásnak, de ez is
csak adminisztrációs, közigazgatást módosító beavatkozás volt. Törökszentmiklós valós
településhálózati szerepköre megmaradt és ugyanazon településekre terjed ki, igaz a korábbi 8
tagtelepülésű kistérségből adminisztratív úton Tiszabő kikerült, így nem tagja az új
törökszentmiklósi járásnak.
Fontos, hogy a járások tehát nem felváltották a kistérségeket, mert azok megmaradtak a
statisztikai NUTS IV szintjeként. Törökszentmiklós esetében a járás és a kistérség területe
azonos, de ez nem törvényszerű országos kitekintésben.
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térkép Törökszentmiklós térségének átnézeti térképe

Forrás: http://www.utvonalterv.hu

1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása,
elemzése

Az előző fejezetben bemutatott ingázási szokások jól megrajzolják azon települési kapcsolatokat,
melyek vagy a munkahely, vagy iskolába járás kapcsán, napi szinten fennállnak. Ez alapvetően a
vonzáskörzet határait is többé-kevésbé meghatározza, de természetesen Törökszentmiklós
járásközponti funkciójából származó közigazgatási, kereskedelmi, szolgáltatási szerepköre a
vonzáskörzet határait módosítják, hiszen az eseti bejárás oka számos lehet és az nagyobb
település körre terjed ki, mint a szigorúan vett járás.
Törökszentmiklós járási székhely vonzáskörzete – a fenti speciális eseteket leszámítva – döntően
a járás településeire terjed ki. Ez elsősorban a város középfokú ellátó intézményeit, illetve
foglalkoztató hatását jelenti, illetve a térségben a különféle lakossági szolgáltatások,
kiskereskedelem stb. a járáson belül Törökszentmiklóson érhető el a legmagasabb színvonalon
és kínálattal, amely ebbéli funkciójában is erősíti a várost. Természetes, hogy a várostól 20 km-re
fekvő Szolnok erős vonzással bír minden tekintetben mind Törökszentmiklósra, mind a járás többi
településére. Szolnok ilyen értelemben gyengíti Törökszentmiklós térségi szerepkörét, mert ott
szélesebb körű szolgáltatási, kereskedelmi ellátás érhető el.
Törökszentmiklós város, a megyeszékhely, Szolnok árnyékában is képes volt megőrizni
önállóságát és bizonyítani járásközponti szerepkörét. A város helyet ad a legfontosabb
közigazgatási funkcióknak (munkaügyi központ, építésügyi körzetközpont, földhivatal,
okmányiroda, rendőrkapitányság, tűzoltóság), így a környező településeket teljes körűen lefedi a
mindennapi ügyintézés terén.
Törökszentmiklós térségének egészségügyi ellátása alapvetően Szolnokhoz kapcsolódik.
A város társadalmi-gazdasági szerepkörének, a településhálózatban betöltött funkciójának
megítélésben segít az ingázás sajátosságainak megismerése. A napi szintű munkahelyekre,
közintézményekbe történő ingázás döntően megyén belüli zajlik.
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Törökszentmiklós városba ingázás főbb ismérvei:
az otthonát napi gyakorisággal elhagyók száma: 2348 fő, ebből törökszentmiklósi
munkahelyre járó 1442 fő, míg oktatási-nevelési intézménybe járó 906 fő; Fontosabb, 50
fő fölött „küldő” települések (zárójelben miért jön Törökszentmiklósra, ahol nincs zárójel,
ott nincs markáns különbség a munkahely és iskola között): Szolnok (többség munkába
jön), Fegyvernek, Túrkeve (többség munkába jön), Szajol, Tiszatenyő, Tiszapüspöki,
Tiszabő (többség iskolába jön), Örményes (többség munkába jön), Kuncsorba (többség
munkába jön), Kisújszállás (többség munkába jön), Kengyel;
Mivel Törökszentmiklós gyakorlatilag a megye közepén helyezkedik el, kedvező fekvése
következtében középfokú oktatási intézményeibe JNSZ megye sok településéről járnak tanulók.
A térség oktatási szerepét kiegészíti Fegyvernek középiskolája, így térségnek jó potenciálja van
Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti felében egyfajta oktatási központként való megjelenésre.
Törökszentmiklós városból eljárás főbb jellemzői:
törökszentmiklósi otthonát napi gyakorisággal elhagyók száma: 2947 fő, ebből más
település munkahelyére járó 2178 fő, míg oktatási-nevelési intézményébe járó 769 fő;
Fontosabb, 50 fő fölött „fogadó” települések (zárójelben miért megy el
Törökszentmiklósról, ahol nincs zárójel, ott nincs markáns különbség a munkahely és
iskola között): Szolnok (az eljárók felének célvárosa), Mezőtúr, Kisújszállás, Szajol
(többség dolgozni megy), Jászberény (többség dolgozni megy), Fegyvernek (többség
dolgozni megy), Debrecen (többség iskolába megy);
Az ingázási szokások azt mutatják, hogy kevéssel többen hagyják el, ingáznak más településre
munkavégzési céllal a várost naponta, mint ahányan bejárnak.
2.

táblázat Törökszentmiklós város térségi szerepkörrel rendelkező legfőbb funkciói

Funkció megnevezése

Funkcióhoz kapcsolódó
vonzáskörzet

Székács Elemér Középiskola, Szakközépiskola, Szakiskola
Foglalkoztatás
Köznevelési-Közoktatási intézmények
Egészségügyi szolgáltatások
Kultúra-közművelődés
Szolgáltatások, kiskereskedelem
Szórakozás-rekreáció
A város gazdag és aktív sportélete

Megyei-járási
Megyei-járási
Városi-járási
Városi-járási
Városi-járási
Városi-járási
Városi-járási
Városi-járási

Forrás: helyi adatközlés

A funkcionális vonzáskörzet tehát kétszintű, mert túlmutat a járási határokon és megyei hatással
is bír.
Sajátos helyzetet teremt a vonzáskörzet értelmezésében Szolnok közelsége. A "várospár" belső
egymás közötti kapcsolatrendszere is szerteágazó. Ezt mutatják az ingázási szokások és az,
hogy Szolnok magasabb ellátási funkciói révén, együttesen „vonzza” a törökszentmiklósi járást és
magát Törökszentmiklóst.
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ábra JNSZ megye vonzáskörzeteinek minősítése klaszter-elemzéssel

Forrás: A hálózatfejlesztési igényeket befolyásoló társadalmi, gazdasági mutatók statisztikai elemzése, 2015

Az elemzés1 alapján Törökszentmiklós
vonzáskörzetként azonosított.

középfokú

ellátási

körzetként,

és

átlagos

A forrásként megjelölt háttértanulmány elemzésének két fő iránya, egyrészt a települések gazdasági és
társadalmi jellemzők alapján homogén csoportokba sorolása, másrészt a települések (köz)intézményi és
kereskedelmi, szolgáltatási ellátottságát, idegenforgalmát és a központi települések elérhetőségét leíró
mutató meghatározása, valamint e mutatók közötti összefüggések feltárása volt.
1
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1.2

Területfejlesztési dokumentumokkal való
összefüggések vizsgálata

1.2.1

Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióhoz (OFTK)
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Az OFTK megállapítása, hogy a térszerkezet átalakulásának nyertesei a nagyobb városok, a
jelentősebb és versenyképesebb vidéki városok – különösen a nagyvárosok –, melyek
szigetszerűen emelkednek ki környezetükből. Ez részben Törökszentmiklós esetében is
értelmezhető.
Törökszentmiklós, mint jó mezőgazdasági adottságú terület és a Jászberény - Szolnok
gazdasági-technológiai magterület részeként jelenik meg a funkcionális térségek bemutatásánál.
2.

térkép OFKT – Funkcionális térségek

Forrás: OFKT

Ugyanakkor sajátos megközelítésben kerül megemlítésre, hogy a roma népesség térszervező
erővé vált olyan járásokban, településeken, ahol az országos átlagot kétszeresen meghaladó a
roma népesség aránya – ez Törökszentmiklós járásra is igaz. Emellett ezeket a térségeket
hangsúlyosabban jellemzi a foglalkoztatás-hiányosság, illetőleg a szociális segélyben
részesítettek magas aránya. Az egészségügyi és szociális helyzet mellett e térségekben még
kritikusabbá vált a közbiztonság is, és ez tartós társadalmi feszültséghez vezetett.
Az OFKT a „Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat-fejlesztés” fejezet, „A belső
városgyűrű városainak önálló arculatra épülő fejlesztése” alfejezetben nevesíti
Törökszentmiklóst. Nevesíti továbbá, mint olyan ipari és agrár-élelmiszeripari térséget, amely
Szolnok várostérségének részeként és vonzáskörzeteként adhatják a főváros körüli belső
városgyűrű városainak lehetséges kitörési pontját.
Az OTFK városhálózati térképén Törökszentmiklós, mint Szolnok agglomerálódó térségéhez
tartozó „Egyéb térszerkezeti szempontból jelentős hazai város” kategóriában jelenik meg.
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térkép OFKT – Városhálózat

Forrás: OFKT

Az OFKT a területpolitikai irányok és teendőknél új területfejlesztési megközelítések alkalmazását
javasolja. A valós térszerveződéseket követő beavatkozási alapegységeket és területi
középszintet kell kijelölni a fejlesztések számára. A területi fejlesztések alapegységei a városok,
mint pl. Törökszentmiklós, továbbá a vidéki térségek együttműködésére épülő, a várost és
vonzáskörzetét magában foglaló várostérségek lesznek, mint pl. Törökszentmiklósi járás.
1.2.2

Kapcsolódás a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési
Koncepciójához és Programjához

A megye elkészíttette a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020"
című tervdokumentumát (stratégiai és operatív program).
A koncepció célrendszere területi célokat, specifikus célokat és horizontális célokat foglal
magában. A területi célok egy-egy sajátos adottságokkal és kihívásokkal jellemezhető, a
fejlesztések szempontjából együtt kezelendő térség integrált, területi szemléletű fejlesztésének
irányát határozza meg. Az öt területi célból négy (T.1.-T.4.) egy-egy funkcionális várostérséghez
illeszkedő beavatkozási csomagot fog át, a térségeken túlnyúló-továbbgyűrűző hatásterülettel.
Törökszentmiklós esetében a T.1. cél „Szolnok nagyváros-térség pozíciójának megerősítése a
Bécs-Budapest-Belgrád fejlődési tengely és a Tisza-völgy térrendszereiben” értelmezhető.
Szolnok nagyváros-térsége (Szolnok mellett Törökszentmiklós, Martfű, valamint a
megyeszékhely vonzáskörzetének megyén belüli és megyehatáron túli települései, funkcionális
várostérség) regionális pozíciója alapján a Tisza súlyponti fekvésű pólusa, miközben Szolnokot
az OFTK a Budapest metropolisz- térség fontos csapágyvárosaként kezeli. A Szolnok
funkcionális várostérségnek része Törökszentmiklós is.
Az ötödik területi cél (T.5. „Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése) keretében
tervezett fejlesztések a Tisza vízrendszerére és térségére, mint szervező tengelyre irányulnak. E
tekintetben is érintett Törökszentmiklós.
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A koncepció kiemelt fejlesztéseket is nevesít, melyek közül több közlekedésfejlesztési projekt is
érinti Törökszentmiklóst (pl. M4, 46. számú főút rekonstrukciója – Törökszentmiklós déli
elkerülése és mellékút-fejlesztés Martfű felé). Sajnos a Szolnok – Kétpó közötti összekötőút
kiépítése, mely a hulladékszállítás kijelölt útvonala lehetett volna, kikerült a tervekből. Ez az út
tehermentesíthetné a várost a hulladékszállítás átmenő forgalmától és rövidebb is lenne a
hulladéklerakó elérhetősége Szolnok felől.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 6 prioritás köré szervezi az
intézkedéseket, illetve azokon belül a beavatkozásokat úgy, hogy azok egyúttal illeszkednek a
koncepció célrendszeréhez is. Az operatív program gazdaságfejlesztési projektcsomagok is
megjelennek, 51,733 milliárd Ft összegben, de megtalálható benne a megye négy együtt
kezelendő térségének (Jászság; Szolnok – Törökszentmiklós - Martfű térség; Nagykunság –
Tisza-tavi térség; és Mezőtúr térsége – Tiszazug) projektcsomagjai is, mint megvalósítandó
fejlesztési elképzelések. Ezekben számos Törökszentmiklóst érintő projekt megjelenik. Itt most
helyszűke miatt eltekintünk a tételes felsorolásuktól.
Ezen túlmenően a Megyei Önkormányzat koordinációjával járási szintű projektcsomagok is
összeálltak, így a Törökszentmiklós Járásban mintegy 3,6 md Ft értékű fejlesztés tervezett.
Ugyanakkor a tervezett projektek megvalósításának finanszírozása (TOP) végül nem járási
rendszerben történik.
1.2.3

Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való
kapcsolódás

Megyei Közgyűlés fogadja el a 2014-2020 között időszakra vonatkozó, Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Integrált Területi Programot.
A megyék területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg a 1702/2014. (XII.3.) Korm.
határozat alapján rendelkezésre álló TOP megyei forráskeret felhasználását. A forráskeret
felhasználására vonatkozó operatív dokumentum az aktuálisan (2015. március) készítés alatt álló
Integrált Területi Program (ITP), ami tartalmazza a kiválasztási kritériumrendszert is. Az ITP
tartalmát a Megyei Közgyűlés hagyja jóvá, majd az Irányító Hatóság visszajelzése után a
Kormány fogadja el. Jász- Nagykun-Szolnok megye forráskerete 53,78 milliárd Ft.
Az ITP tartalmát, ami elsősorban a forráskeret felosztásának rendszerét és hangsúlyait mutatja
be, a JNSZ Megyei Önkormányzat állítja össze.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosítja a kereteket a területileg
decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. A konvergencia régiókban
található területi szereplők – 18 megye és 22 megyei jogú város – között a tervezésnél
figyelembeveendő forrásokat az 1702/2014. (XII.3.) Kormányhatározat rögzíti. Ez megyei szinten
/77 településre/ 53,78 milliárd Ft, míg Szolnok esetében 15,19 milliárd Ft.
A „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 - 2.0 változata” című
dokumentum forrás felhasználási preferenciája tartalmazza Törökszentmiklóst nevesítve.
Ugyanis a TOP 1.1-es Üzleti infrastruktúra intézkedés kerete 7,70 md Ft, mely forráskeret 55%-a
az elmaradott belső periféria jellegű Nagykunság–Tisza-tavi térség (Karcagi, Kunhegyesi és
Tiszafüredi járások) és Mezőtúr térsége–Tiszazug (Mezőtúri és Kunszentmártoni járások)
felzárkózását, míg 45%-a a dinamikusabb Jászság (Jászapáti és Jászberényi járások) és a
Szolnok–Törökszentmiklós–Martfű térsége (Szolnoki és Törökszentmiklósi járások)
fejlesztését szolgálja.
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1.3

A területrendezési tervekkel való összefüggések
vizsgálata

1.3.1

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
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Törökszentmiklóst is magában foglalóan különböző térségi dokumentumok születtek az elmúlt
évek során. Ezek között vannak törvényi szintre emelt területrendezési tervek, különböző
igazgatási és regionális szervezetek által elfogadott stratégiai tervek és programok. Mindezen
dokumentumok közül a településrendezésre legmeghatározóbb az Országos Területrendezési
Terv (továbbiakban: OTrT), illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv
(továbbiakban: J-N-SZmTrT), melyek a településrendezési tervezés lehetőségeit behatároló
területrendezési tervekké váltak. Ezek mellett Törökszentmiklós a saját településfejlesztési és
településrendezési dokumentumait is elkészítette.
Az OTrT különböző mellékletei meghatározták a térségen belül is a szerkezeti terv elemeit,
valamint további térségi övezeteket, melyekre vonatkozóan külön előírásokat foganatosít. Ezek a
lehatárolások tovább pontosodtak a J-N-SZmTrT-ben.
2013-ban ismét módosult az OTrT, ami 2014. január elsejétől érvényes.
A törvény eredeti célrendszere, felépítése, szerkezete alapvetően nem változott meg, a hangsúly
a keretjelleg erősítésére, a törvény egyszerűsítésére, a tartalmának és a szabályozásának
pontosítására és kibővítésére került. Ezáltal erősödött a területrendezési tervek és
településrendezési eszközök közötti hierarchikus kapcsolat, és remélhetőleg hatékonyabb lesz a
területi tervezés integráló szerepe.
Megszűntek egyes övezetek, és létrejöttek újak. Új fogalmak kerültek meghatározásra, míg
mások kikerültek a jogszabályból. A jogszabályi előírások is változtak. Számos, a
területrendezést közvetlenül érintő jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz
módosult, illetve lépett hatályba, ami hatással volt az előírások változására.
Az új módosításokat a megyei területrendezési tervek még nem tudták lekövetni, ezért a
két terv közötti különbségeket az OTrT átmeneti rendelkezései alapján kell kezelni.
Törökszentmiklós településre jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének JászNagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló, a 10/2011.(IV.29.) kr. számú rendelettel
módosított 18/2004.(XI.9.) kr. számú rendelete van hatályban (a továbbiakban: J-N-SZmTrT),
amely az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. sz. melléklet:

Térségi szerkezeti terv

2. sz. melléklet:

Műszaki infrastruktúra-hálózatok leírása

3. sz. melléklet:

Övezeti tervlapok

4. sz. melléklet:

Települések övezetek általi érintettsége

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosításához közvetlenül kapcsolódik
az ajánlásokról szóló 53/2011.(IV.29.) kh. számú határozat, amelyhez az alábbi mellékletek
tartoznak:
1. sz. melléklet:

Ajánlások

2. sz. melléklet:

Sajátos megyei térségek tervlapjai

3. sz. melléklet:

Települések sajátos megyei övezetek által érintettsége
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervben foglaltak érvényesítésére és a
magasabb rendű jogszabályok módosításának kezdeményezésére irányuló intézkedésekről szól
továbbá az 54/2011.(IV.29.) kh. számú határozat, amelyhez az alábbi mellékletek tartoznak:
1. sz. melléklet:

Intézkedések

2. sz. melléklet:

Intézkedések tervlapjai

Jelen fejezet az OTrT figyelembevételével, a fent jelzett térségi követelmények településre
vonatkozó összefoglalóját tartalmazza.
A J-N-SZmTrT nem a Mtv.-vel módosított OTrT alapján készült, így az J-N-SZmTrT
követelményeinek figyelembevétele a jelenleg hatályos OTrT vonatkozó előírásai alapján
történhet. Azaz
•
•

a térségi szerkezet (területfelhasználás) vonatkozásában a J-N-SZmTrT-et,
a térségi övezetek és az infrastrukturális elemek vonatkozásában az OTrT-et kell
figyelembe venni.

Ezért az OTrT és a J-N-SZmTrT előírásainak vizsgálata közösen, párhuzamosan történik.
2.

ábra OTrT 2014 - Ország szerkezeti terve

Kivonat az OTrT Térségi Szerkezeti Tervéből, és a
szerkezeti terv jelkulcsából

Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/
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ábra J-N-SZmTrT - J-N-SZ megye szerkezeti terve Törökszentmiklósra vonatkozóan
Kivonat a J-N-SZmTrT Térségi Szerkezeti Tervéből, és a szerkezeti terv jelkulcsából

Infrastruktúra hálózatok megjelenítésével

Csak a térségi területfelhasználások megjelenítésével

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

Jelmagyarázat

Az Ország Szerkezeti Terve Törökszentmiklóst települési, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási,
vegyes területfelhasználású térségként határozza meg. Az országos közlekedési elemeken
(gyorsforgalmi út, főút, kerékpárút, nagysebességű vasút, országos törzshálózati vasút) kívül
érintik, a 400 kV-os átviteli hálózat, országos jelentőségű csatorna, és az elsőrendű árvízvédelmi
fővédvonal elemei.
1.3.2

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve

Jász-Nagykun-Szolnok megye Szerkezeti Terve szintén települési (városias és hagyományosan
vidéki), mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vegyes területfelhasználású térségként határozza
meg. Az országos közlekedési elemeken (gyorsforgalmi út, főút, kerékpárút, nagysebességű
vasút, országos törzshálózati – transzeurópai és egyéb – vasút) kívül érintik, a térségi kerékpárút,
a 400 kV-os átviteli hálózat, országos jelentőségű csatorna, térségi szénhidrogén szállítóvezeték,
első és másodrendű árvízvédelmi fővédvonal.

ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

21

A közlekedési infrastruktúra vonatkozásában az OTrT és a J-N-SZmTrT egymásnak ellentmondó
megállapításokat tartalmaz, a településfejlesztés, településrendezés során az OTrT-ben
meghatározott országos elemeket, illetve az OTrT-ben felülírt térségi elemeket kell figyelembe
venni.
4.

ábra Különbségek az OTrT és a J-N-SZmTrT között
OTrT

J-N-SZmTrT

Országos jelentőségű energetikai hálózat elemei
Elkerülő út keletei szakasza országos főút
Országos jelentőségű csatorna a város déli részén

Térségi szénhidrogén szállító vezetékek
Elkerülő út keletei szakasza országos mellékút
Nincs országos jelentőségű csatorna a város déli
részén jelölve

Forrás: OTrT, J-N-SZmTrT

Az OTrT módosítását követően a térségi területrendezési tervek módosítását is le kell zárni 2015
végéig. Jelen vizsgálatban a térségi tervekre vonatkozó, illetve az építési illetve megvalósítási
engedélyezéskor érvényesítendő előírások nem kerülnek vizsgálatra. Előbbieket a J-N-SZmTrT
módosításakor kell figyelembe venni, utóbbiak érvényesítése pedig egyedi – érdekelt
államigazgatási hatósági – feladat. Azok az előírások sem kerülnek vizsgálatra, melyek alapja
nem található meg Törökszentmiklóson.
6. § (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni; — A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő, a hatályos
J-N-SZmTrT-nek megfelel a hatályos TSZT.
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; — A TSZT és
HÉSZ módosításakor figyelembe veendő, a hatályos J-N-SZmTrT-nek megfelel a
hatályos TSZT.
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület,
erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési
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területfelhasználási egység kijelölhető; — A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe
veendő, a hatályos J-N-SZmTrT-nek megfelel a hatályos TSZT.
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; — A
TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő, a hatályos J-N-SZmTrT-nek
megfelel a hatályos TSZT.
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy
természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; — A TSZT és HÉSZ
módosításakor figyelembe veendő, a hatályos J-N-SZmTrT-nek megfelel a hatályos
TSZT.
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni. — A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe
veendő, a hatályos J-N-SZmTrT-nek megfelel a hatályos TSZT. Nem érintett a térséggel
a város.
(3) ……a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település
közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük.— A TSZT és HÉSZ módosításakor
figyelembe veendő, a hatályos J-N-SZmTrT-nek megfelel a hatályos TSZT.
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe
kell sorolni. – A TSZT és HÉSZ megfelelőssége az OTrT előírásnak a településrendezési
eszközök mósodításakor felülvizsgálandó, pontosítandó, mert a Tisza-parti területek a
TSZT-ben vízgazdálkodási területként vannak jelölve.
5.

ábra Erdőállomány

Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületek
– erdőtagok sárga színnel körbehatárolva

Hatályos TSZT

Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere Ő-II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté
nem minősíthető. — Nem „borvidéki település”, nem vonatkozik az előírás rá, de a
Tiszakürt-Tiszainoka Hegyközség része Törökszentmiklós. Javasolt a szőlőterületek
megtartása.
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(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter Ő. és II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt
területté nem minősíthető. — A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az
előírás. A 98/2014. (III. 25.) kormányrendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt
(NÉBIH) jelölte ki a gyümölcs termőhelyi kataszterének vezetésére, a gyümölcsültetvények
telepítésének engedélyezésére, valamint a gyümölcsültetvény kataszter vezetésére.
Tudomásunk szerint nem érintett a település a kataszter területeivel, de a
településrendezési eszközök készítésekor az adatszolgáltatást kérni kell a NÉBIH-től.
9. § (6) A településrendezési eszközök készítése során
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi
építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott
térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, – A TSZT és HÉSZ módosításakor
figyelembe veendő az előírás.
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól,
kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott
területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. – A TSZT és HÉSZ
módosításakor figyelembe veendő az előírás.
(7) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának
meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos
kapcsolódás lehetőségét. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az
előírás.
A hatályos J-N-SZmTrT-nek megfelel a hatályos TSZT, ugyanakkor az új J-N-SZmTrT
elfogadásáig az OTrT átmeneti rendelkezései szerint az az országos és a felülírt térségi
jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények tekintetében az
OTrT-t kell figyelembe venni.
9/A. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb
vasúti pályák közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a
településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni. – A TSZT és HÉSZ megfelel az előírásnak.
10. § (1) Az 1/5-1/7. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó
települések közigazgatási területét érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével,
az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe
veendő, a hatályos J-N-SZmTrT-nek megfelel a hatályos TSZT.
(2) Az 1/1-1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit
és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó
települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási
területét vagy annak 10 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. – A TSZT és HÉSZ
módosításakor figyelembe veendő, a hatályos J-N-SZmTrT-nek megfelel a hatályos
TSZT.
(3) Az 1/8-10. számú mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó
települések közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási
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területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. – A TSZT és HÉSZ
módosításakor figyelembe veendő, a hatályos J-N-SZmTrT-nek megfelel a hatályos
TSZT.
(4) Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározókat az ott felsorolt települések közigazgatási
területét - térség esetén a megjelölt települések közigazgatási területét vagy annak 25 km-es
körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás
során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell
megvalósítani. – Nem érintett a település.
11. § A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a megyei
területrendezési tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel. – A TSZT és
HÉSZ módosításakor, illetve a bányatelek alakításkor figyelembe veendő az előírás.
12. § (8) Ahol a törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati
szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a
vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. – A HÉSZ módosításakor
figyelembe veendő előírás.
12/A. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a
településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt
térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek
területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. – A TSZT és HÉSZ módosításakor
figyelembe veendő előírás.
(4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek
területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat. – A
TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő előírás. Az OTrT-t módosító törvény
rendelkezései alapján azonban nem vehető figyelembe az előírás a a J-N-SZmTrT
módosításáig.
A J-N-SZmTrT megyei övezetekre vonatkozó előírásai irrelevánssá váltak az OTrT
módosítás 2014. január 1-ei hatálybalépésével.
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ábra OTrT és J-N-SZmTrT összevetése
J-N-SZmTrT Országos ökológiai
hálózatból csak az
ökológiai folyosó
övezettel érintett

OTrT - Kiváló
termőhelyi adottságú
szántóterület övezete
a település érintett

J-N-SZmTrT - Kiváló
termőhelyi adottságú
szántóterület övezete
OTrT felülírta a megyei
övezetet

OTrT - Jó termőhelyi
adottságú
szántóterület övezete
a település érintett

OTrT – Kiváló
termőhelyi adottságú
erdőterület övezete
a település érintett

J-N-SZmTrT - Kiváló
termőhelyi adottságú
erdőterület övezete
a település érintett
OTrT felülírta a megyei
övezetet

J-N-SZmTrT Erdőtelepítésre
alkalmas terület
övezete
Település érintett
OTrT megszüntette a
megyei övezetet

OTrT
Erdőtelepítésre
javasolt terület
övezete
Nem ismert

OTrT – Világörökség
és világörökségvárományos terület
övezete – nem érintett

J-N-SZmTrT Világörökség és
világörökségvárományos terület
övezete – nem érintett

J-N-SZmTrT
Történeti település
terület övezete
a település nem
érintett
OTrT megszüntette

OTrT - Országos
ökológiai hálózat
övezete
a település érintett

2015. januártól az
illetékes Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóság
szolgáltat adatot
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OTrT – Tájképvédelmi
szempontból
kiemelten kezelendő
terület övezete
a település érintett

J-N-SZmTrT Országos
tájképvédelmi terület
övezete
Település nem érintett
OTrT megszüntette a
megyei övezetet

J-N-SZmTrT - Térségi
tájképvédelmi terület
övezete
Település érintett
OTrT megszüntette a
megyei övezetet

OTrT – Országos
vízminőség-védelmi
terület övezete
a település érintett

OTrT - Nagyvízi meder
és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése
terület övezete
Nagyvízi meder
övezettel érintett a
település

J-N-SZmTrT
Nagyvízi meder terület
övezete
OTrT felülírta a megyei
övezetet

OTrT - Vásárhelyi terv
továbbfejlesztése
keretében
megvalósuló
vízkárelhárítási célú
szükségtározók
területe – nem érintett

J-N-SZmTrT
Rendszeresen
belvízjárta terület
övezete
a település több
helyen érintett

J-N-SZmTrT
Kiemelten érzékeny
felszín alatti
vízminőségvédelmi
terület övezete
a település nem
érintett
OTrT megszüntette

J-N-SZmTrT
Felszíni vizek
vízminőségvédelmi
vízgyűjtő terület
övezete
a település érintett
OTrT megszüntette

J-N-SZmTrT – Ásványi
nyersanyaggazdálkodási terület
övezete
a település érintett
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OTrT - Kiemelt
fontosságú
honvédelmi terület
övezete – nem érintett

J-N-SZmTrT - Kiemelt
fontosságú
honvédelmi terület
övezete
Település nem érintett
OTrT megszüntette a
megyei övezetet

J-N-SZmTrT
Honvédelmi terület
övezete
Település nem érintett

J-N-SZmTrT
Földtani veszélyforrás
terület övezete
a település nem
érintett

J-N-SZmTrT
Vízeróziónak kitett
terület övezete
a település nem
érintett
OTrT megszüntette

J-N-SZmTrT
Széleróziónak kitett
terület övezete
a település nem
érintett
OTrT megszüntette

J-N-SZmTrT
Együtt tervezhető
térség övezete
a település nem
érintett
OTrT megszüntette

J-N-SZmTrT
Fejlesztési alközpont
terület övezete
a település nem
érintett
OTrT megszüntette

3. táblázat OTrT és J-N-SZmTrT övezetei
Az OTrT országos övezetei
Az országos ökológiai hálózat övezete
(3.01.)
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete (3.02.)
Jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezete (3.03.)
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete (3.04.)
Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete (3.05.)
Világörökségi és világörökségi várományos
terület övezete (3.06.)
Országos vízminőség védelmi terület (3.07.)
Nagyvizi meder területének övezete (3.08.)
Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében
megvalósítható
vízkárelhárításicélú
szükségtározók t-nek övezete (3.08.)
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
(3.09.)

Érintettség

Megjegyzés

igen

településrészeken koncentráltan

igen

településrészeken koncentráltan és
elszórtan

igen

településrészeken elszórtan

igen

településrészeken elszórtan

igen

településrészeken koncentráltan

nem

-

igen
igen

településrészeken koncentráltan
településrészeken koncentráltan

nem

-

nem

-
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A J-N-SZmTrT övezetei
1. 3/1. melléklet:
1.a. Magterület övezete (3/1. melléklet) – lehatárolás új adatszolgáltatás alapján
1.b. Ökológiai folyosó övezete (3/1. melléklet) – lehatárolás új adatszolgáltatás
alapján
1.c. Pufferterület övezete (3/1. melléklet) – lehatárolás új adatszolgáltatás alapján
2. 3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete – OTrT
felülírta, lehatárolás új adatszolgáltatás alapján
3. 3/3. melléklet:
3.a. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete (3/3. melléklet) – OTrT
felülírta , lehatárolás új adatszolgáltatás alapján
3.b. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3/3. melléklet) – OTrT
megszüntette
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete – Új OTrT övezet, lehatárolás nem
ismert, lehatárolás adatszolgáltatás alapján.
4. 3/4. melléklet:
4.a. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3/4. melléklet)
4.b. Földtani veszélyforrás területének övezete (3/4. melléklet)
5. 3/5. melléklet:
5.a. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/5. melléklet) – OTrT
megszüntette
5.b. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/5. melléklet) – OTrT
megszüntette
6. 3/6. melléklet:
6.a. Világörökség és világörökség - várományos terület övezete (3/6. melléklet)
6.b. Történeti települési terület övezete (3/6. melléklet) – OTrT megszüntette
7. 3/7. melléklet: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség - védelmi terület övezete
– OTrT megszüntette
8. 3/8. melléklet: Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének övezete –
OTrT megszüntette
9. 3/9. melléklet: Ásványi nyersanyag - gazdálkodási terület övezete – OTrT átnevezte
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete - OTrT új övezete
10. 3/10. melléklet: 10.a Együtt tervezhető térségek területe – OTrT megszüntette
10.b Fejlesztési alközpont terület övezete – OTrT megszüntette
11. 3/11. melléklet:
11.a. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (3/11. melléklet)
11.b. Honvédelmi terület övezete (3/11. melléklet)
12. 3/12. melléklet:
12.a. Rendszeresen belvíz járta terület övezete
12.b. Nagyvízi meder övezete (3/12. melléklet) – OTrT felülírta, országos övezet,
új adatszolgáltatás alapján
13. 3/14. melléklet: Széleróziónak kitett terület övezete – OTrT megszüntette
14. Tanyás térség övezete – új OTrT övezet, nem ismert, kijelölés új megyei TrT
készítésekor
15. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete – új OTrT övezet, kijelölés új megyei TrT
készítésekor, de most is érintett a Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezetével. (4. pontban részletezve)
16. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete – új OTrT
övezet, kijelölés új megyei TrT készítésekor
17. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület – megyei ajánlott, sajátos
térségi lehatárolás
18. Térségi árvízi kockázatkezelési terület övezete – új OTrT övezet, kijelölés új
megyei TrT készítésekor
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13. § …. – Megyei és kiemelt térségi tervek készítésére vonatkozó előírás.
Településrendezési eszközök készítésekor nem kell figyelembe venni.
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján
jelölhető ki. – Az OTrT alapján jelentős részben érintett az övezettel a település, a
hatályos J-N-SZmTrT szerint megfelel a hatályos TSZT. Adatszolgáltatás alapján kell
kijelölni az övezetet a településen.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. – A TSZT
és HÉSZ módosításakor, illetve a bányatelek alakításkor figyelembe veendő az előírás.
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell
venni. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az előírás, de nem érintett
az övezettel a település. Adatszolgáltatás alapján kell kijelölni az övezetet a
településen.
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő, a hatályos J-NSZmTrT szerint megfelel a hatályos TSZT. Adatszolgáltatás alapján kell kijelölni az
övezetet a településen.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. – A
TSZT és HÉSZ módosításakor, illetve a bányatelek alakításkor figyelembe veendő az
előírás.
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv
pontosítja. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az előírás.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére
készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a
tájjelleg megőrzendő elemeit, elem együtteseit, valamint a tájképi egység és a természeti
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. – A TSZT és HÉSZ
módosításakor figyelembe veendő az előírás.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi
egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére
vonatkozó szabályokat. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az előírás.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására
látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
– A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő az előírás.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. – A TSZT és HÉSZ módosításakor, illetve a
bányatelek alakításkor figyelembe veendő az előírás.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. – HÉSZ
módosításakor, illetve engedélyezéskor figyelembe veendő előírás.
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14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. –
Nem érintett a település az övezettel.
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében...
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. – A TSZT és HÉSZ
módosításakor figyelembe veendő előírás.
16. § A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő előírás.
16/C. § A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti
tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. – A TSZT és HÉSZ módosításakor
figyelembe veendő előírás, de nem érintettt az övezettel a település. A nagyvízi meder
övezetével érintett a település.
Magterület övezete: 17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:….. – Nem érintett az övezettel a település
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó
körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe
veendő előírás.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni
művelésű bányatelek nem bővíthető. – A TSZT és HÉSZ módosításakor, illetve bányatelek
létesítéskor figyelembe veendő előírás.
19. § Pufferterületen …. – Nem érintett az övezettel a település.
19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az
erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. – A TSZT és
HÉSZ módosításakor figyelembe veendő előírás, de nem áll rendelkezésre adat erre
vonatkozóan.
19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. – A TSZT és HÉSZ
módosításakor figyelembe veendő előírás. Az előírásnak a hatályos TSZT és HÉSZ is
megfelel.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak
olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. – A TSZT és HÉSZ
módosításakor figyelembe veendő előírás. Az előírásnak a hatályos TSZT és HÉSZ is
megfelel.
23. § A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor
jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárása során adott véleményében hozzájárul. – A TSZT és HÉSZ módosításakor
figyelembe veendő előírás.
ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

31

25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben
kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. – A TSZT és a HÉSZ készítésekor
figyelembe veendő előírás.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott
véleményében hozzájárul. – A TSZT és HÉSZ módosításakor figyelembe veendő előírás.
27/A. § A honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt
vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni. – Nem érintett az övezettel a település.
27/C. § (1) A megye területrendezési tervében tájrehabilitációt igénylő terület övezete
kijelölhető……. – Megyei terv készítésekor figyelembe veendő előírások. A hatályos
megyei terv tartalmaz előírást, amit a TSZT és HÉSZ előírásakor alkalmazni kell.
27/D. § (1) A megye területrendezési tervében szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá
vonható terület övezete kijelölhető…..– Megyei terv készítésekor figyelembe veendő
előírások.
27/E. § (1) A megye területrendezési tervében térségi árvízi kockázatkezelési terület
övezete kijelölhető…..– Megyei terv készítésekor figyelembe veendő előírások.
7.

ábra A J-N-SZmTrT térségi lehatárolásai

J-N-SZmTrT ajánlott, sajátos térségi lehatárolásai
J-N-SZmTrT
Gazdaságfejlesztés
térségei és térségi
jelentőségű központjai

J-N-SZmTrT
Turizmusfejlesztés
térségei és térségi
jelentőségű központjai

J-N-SZmTrT
Érzékeny települési
térségek

J-N-SZmTrT
Védett természeti
területek

J-N-SZmTrT
Natura 2000
természetmegőrzési
területek
a település nem érintett

J-N-SZmTrT
Natura 2000
madárvédelmi területek
a település érintett

J-N-SZmTrT
Kiemelten fontos
érzékeny természeti
területek a település nem
érintett

J-N-SZmTrT
Komplex tájgazdálkodás
térségei
a település érintett
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J-N-SZmTrT
Nitrátérzékeny
települések
a település nem érintett

J-N-SZmTrT
Térségi jelentőségű
árutermelő
mezőgazdasági területek
a település érintett

J-N-SZmTrT
Szélerőmű
elhelyezéséhez
vizsgálat alá vonható
terület

J-N-SZmTrT
Borvidéki szőlőkataszter
által érintett települések
a település nem érintett

Sajátos megyei térségekre vonatkozó megyei ajánlások
érintettsége Törökszentmiklósra vonatkozóan
A J-N-SZmTrT sajátos megyei területei
1.

a település érintett
(zöld színnel jelölt a
javasolt)

J-N-SZmTrT
Országos
Gyümölcstermőhely
Kataszter által érintett
települések
a település érintett
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

3/1. melléklet A gazdaságfejlesztés térségei és kiemelt
térségi központjai
3/2. melléklet A turizmusfejlesztés térségei és kiemelt
térségi központjai
3/3. melléklet Érzékeny települési térségek
3/4. melléklet Védett természeti területek
3/5. melléklet Natura 2000 természetmegőrzési területek
3/6. melléklet Natura 2000 madárvédelmi területek
3/7. melléklet Kiemelten fontos érzékeny természeti
területek
3/8. melléklet Komplex tájgazdálkodás térségei
a) Pusztai tájgazdálkodás térsége (Komplex
tájgazdálkodás térségei )
b) Ártéri tájgazdálkodás térsége (Komplex
tájgazdálkodás térségei )
3/9. melléklet Nitrátérzékeny települések
3/10. melléklet Térségi jelentőségű árutermelő
mezőgazdasági térség
3/11. melléklet Az Országos Gyümölcs Termőhely
Kataszter által érintett település
3/12. melléklet Borvidéki szőlőkataszter által érintett
települések
3/13. melléklet Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá
vonható terület – megyei ajánlott térségi lehatárolás

Érintettség
igen
igen
igen
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
igen
nem
igen

A J-N-SZmTrT-hez kapcsolódó ajánlások
Az J-N-SZmTrT-hez kapcsolódó ajánlásokat az 53/2011. (IV. 29.) számú határozat 1. sz.
melléklete tartalmazza. A határozat minden térségi területfelhasználás és térségi övezet
vonatkozásában meghatároz ajánlásokat, amelyeket a településfejlesztés és a településrendezés
során egyaránt figyelembe kell venni. Az ajánlások nagyvonalakban (jellemzően
településrendezési eszközökre vonatkozó megállapításokkal) Helyhiány miatt itt nem kerül
felsorolásra, de a településrendezési eszközök készítésekor javasolt érvényesíteni a hatályba
lépett OTrT módosítások figyelembevételével.
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A szomszédos települések hatályos szerkezeti
terveinek Törökszentmiklós település fejlesztését
befolyásoló megállapításai
ábra A megye jelenlegi közigazgatási térképe

http://www.jnszm.hu

Település neve

Fejlesztési szándékok

Nagykörű

A település az ökológiai hálózattal, természeti területekkel
Törökszentmiklóshoz és mezőgazdasági hasznosítású, tanyás
területekkel csatlakozik. A településfejlesztésre szánt gazdasági
területei a településmagtól északra és délre terülnek el,
Törökszentmiklós közigazgatási határától távolabb.
Nagykörű egyik helyszíne a „Szolnok, a Tisza fővárosa” néven
ismert kifejlődő országos jelentőségű komplex vízgazdálkodási
tudásközpont és gazdasági bázisnak. tájgazdálkodási szervező
és oktatóközpont létrehozása a cél.
Ezen szellemi és innovációs intézményi központ a köré
szerveződnek a víz- és tájgazdálkodási innovációra szakosodó
beruházások, vállalkozások, amely szerep Törökszentmiklós
hasonló szándékainak megvalósulását is segíti.

Csataszög

A település az ökológiai hálózattal, természeti területekkel csatlakozik Törökszentmiklóshoz, melynek túloldalán mezőgazdasági
hasznosítású, tanyás területek találhatók. A TSZT részletei nem
ismertek. Csataszög Község Önkormányzatának Környezeti
Fenntarthatósági Terve (2014) alapján a legfőbb fejlesztési
célok, amelyek pozitív hatással lehetnek Törökszentmiklósra is:
• Csataszög-Hunyadfalva-Kőtelek-Nagykörű-Tiszasüly
Ivóvízminőség - javító projekt befejezése.
• „Hunyadfalvai agglomeráció szennyvízelvezetése és
tisztítása” projekt megvalósítása
• Intézményi épületek fejlesztése
• Szabadidőpark létesítése
• Menedékház építése
• Belterületi út felújítása
• Hulladékgyűjtés bevezetése

J-N-SzmTrT
http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/
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Csak nagyon rövid szakaszon határos a település
Törökszentmiklóssal, amely szintén a Tiszához kötődő ökológiai
hálózat része természeti területekkel.
A természeti területek besenyszögi oldalán itt is mezőgazdasági
hasznosítású, tanyás területek találhatók. A TSZT részletei itt
sem nem ismertek.
Besenyszög
Község
Önkormányzatának
Környezteti
Fenntarthatósági Terve alapján (2011) a legfőbb fejlesztési
célok, amelyek pozitív hatással lehetnek Törökszentmiklósra is:
• Pellet előállító üzem létesítése – A közigazgatási határ
közelében a természeti adottságok miatt nem lehetséges
• Napelemek telepítése
• Termálvíz hasznosítása fűtési célból
• Gazdálkodó Önkormányzat megvalósítása
• Vágópont kialakítása
• Piac létesítése
• Sporttelep teljes körű rekonstrukciója, szálláshely
létrehozása
• Útépítés, járdaépítés, felújítás, kerékpárút kialakítása,
közterületek rehabilitációja.
• Csapadék-vízelvezető hálózat felújítása, és karbantartása
• 3225. sz. közút felújítása
A TSZT részletei nem ismertek. A Tisza-menti idegenforgalom
fejlődését támogatja majd az az elhatározott közlekedési
úthálózat fejlesztés is, mely Tiszapüspökitől Fegyvernekig
lehetővé tenné a part menti közvetlen kapcsolatot.
• A kiépülő M4-es gyorsforgalmi útból származó előnyök
kihasználása
• Tisza, Holt-Tisza idegenforgalmi lehetőségeinek jobb
kiaknázása
• Szennyvízberuházás befejezése
• Önellátó energiaellátás megvalósítása
• Tiszai szabad strand korszerűsítése, camping és hajókikötő
építése.
• Közösségi tér kialakítása, piactér megépítése.
A TSZT részletei itt sem nem ismertek.
Az M4 kiépülésével a Szolnoki térség dinamikus fejlődése
várhatóan továbbgyűrűzik a Nagykunság irányába, aminek
Szajol is része. A Szolnok nagyváros-térség csapágyvárosi
szerepét erősítő szerkezet- alakító beavatkozások egyik eleme
az M8, M4, VO - Szolnok-Szajol vasúti logisztikai központ
kialakításának közlekedési, és területhasználati feltételeinek
megteremtése a szolnoki Tisza-híd térségéhez kapcsolódóan.
A 100. számú vasúti fővonal Szolnok-Szajol szakasza
rekonstrukciójának befejezése is erősíti Törökszentmiklós
pozícióját. További fejlesztési célok:
• Sporttelep felújítása. Központi tér kialakítása a Rózsák
terén. Piactér kialakítása.
• Gyűjtő utak felújítása, belterületi úthálózat bővítése.
• Zöldfelületek rehabilitációja.
• Szajoli Holt-Tisza állapotának javítása.
• Hulladékudvarok és inert lerakók kiépítése.
• Telkek közművesítése.

Tiszatenyő

TSZT részletei nem ismertek. Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű

Besenyszög

J-N-SzmTrT
http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/

Tiszapüspöki

J-N-SzmTrT
http://gis.teir.hu/rendezes_jnsz_trt/

Szajol

J-N-SzmTrT
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térségének gazdaságfejlesztési elképzeléseihez csatlakozik a
település. A cél egy hátrányos helyzetű településből élhetőbb,
önfenntartó község létrehozása munkahelyteremtéssel, helyi
mg.-i lehetőségek, adottságok kiaknázásával, szociális
szövetkezet
létrehozásával,
biomassza
energiaforrás
használatával,
energiafüggőség,
kiszolgáltatottság
csökkentésével.
Korábban megfogalmazott fejlesztési célok:
• Tiszatenyő-Kengyel közös csatornahálózat kiépítése
• Tiszatenyő-Törökszentmiklós kerékpárút megépítése
• Ivóvízminőség-javító program II. ütem
• Önellátó sertéstelep, helyi feldolgozás létrehozása,
vágópont kialakítása
• Kertészeti növénytermesztés elindítása, hűtőház vagy
savanyító üzem építése.
• Biomassza üzem, hő központ megépítése.
• Közlekedési hálózat felújítása
• Kiparcellázott telkek közművesítése
• Ifjúsági bérlakások építése.
• Horgásztó bővítése, és infrastruktúrájának fejlesztése.
• Logisztikai központ kiépítésének támogatása.
TSZT részletei nem ismertek. a Megyei területrendezési és
területfejlesztési tervek alapján a település fejlesztési céljai
nincsenek hatással Törökszentmiklós fejlesztési szándékaira. A
közigazgatási határ mentén továbbra mezőgazdasági
hasznosítás várható.
Az egykori tanyaközponton a tanyaprogramnak kiemelt
jelentősége van.
A Kétpói Hulladékkezelő Központ Törökszentmiklós lakott és
fejlesztési területeitől kellő távolságban található. Jövőképet
szolgáló célkitűzések:
• Munkahelyteremtés
közösségi kemence
pálinkafőzde
40 lakásos élhető skanzen
iparterep létrehozása
idegenforgalmi szálláshelyek kialakítása
termálfürdő
horgásztó
falusi turizmus
• Csatornázás
• Helyi értékek jobb kihasználása
TSZT itt sem ismert. Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű
térségének gazdasági fejlesztésében és a Tisza-mente területek
turisztikai fejlesztésében is résztvevő település.
Jövőképet szolgáló célkitűzések:
• belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása
• szennyvízcsatorna kiépítése
• közvilágítás napelemmel történő ellátása
• belvíz elevezető rendszer II. szakaszának megvalósítása

J-N-SzmTrT
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TSZT nem ismert. Örményes is a Szolnok-TörökszentmiklósMartfű térségének gazdasági fejlesztésében és a Tisza-mente
területek turisztikai fejlesztésében is résztvevő település.
Jövőképet szolgáló célkitűzések:
• Többfunkciós sportpálya kialakítása
• Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása a
• Glaser Kastélyban
• Külterületi utak és belvízvédelmi művek fejlesztése.
• Közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
• „Hidrogénfalu-jövőkép” megteremtése.
• Szennyvízhálózat kiépítése
• Ivóvízhálózat korszerűsítése
• Örményesi Gépállomás Dűlő tanyáinak árammal ellátása
• Kolozsvári úton közvilágítás kiépítése
TSZT
részletei
nem
ismertek.
Szintén
SzolnokTörökszentmiklós-Martfű térségének gazdasági fejlesztésében
és a Tisza-mente területek turisztikai fejlesztésében is résztvevő
település.
• M4 Abony–Fegyvernek szakasz befejezése.
• Tiszai és Körös holtág projekt megvalósítása.
• Fecskeház program (bérlakásépítés)
• sportcsarnok építése
• Wagner park rekonstrukciója, szabadidő park kialakítása
• Meleg víz bázis hasznosítása, (gyógyfürdő építése)
• belterület és külterület rendezés
• Települési szennyvíz-tisztítótelep bővítése és
szennyvízcsatornázás
• Megújuló energiák hasznosítása a közintézményekben
• Ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása,
ivóvízhálózat rekonstrukció
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Hatályos településfejlesztési döntések

1.5.1

A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált
Városfejlesztési Stratégia megállapításai
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Törökszentmiklós város Településfejlesztési Koncepciója
A Koncepció 2003-ban készült (elfogadva: 110/2003. (VIII.28.) K.t.) A város képviselő-testülete
Törökszentmiklós településrendezési tervének részeként fogadta el.
A koncepció nem tartalmaz célrendszert, hanem a „Stratégiai fejlesztési programok” fejezetben
sorol fel A) Prioritásokat, úgy mint
sokszínűség, több lábon állás
innovatív kis- és középvállalkozások
innovatív helyi társadalom
fenntarthatóság, biztonság
a természet és a hagyományos kultúra értékeinek a modern technológiákkal való
ötvözése
hozzáadott érték növelése
regionális szerepkör erősítése
társadalmi integráció, polgárosodás
A dokumentum a B.) pontjában a város rövidtávú kulcsprojektjeit sorolja fel:
„az Ipari Park szolgáltatásainak továbbépítése; a közúthálózati fejlesztések befejezése, közutak
korszerűsítése; gyógyvíz-termálvíz idegenforgalmi bázisának szolgáltatásainak kiépítése;
tervezett erdőtelepítések megvalósítása; szilárd hulladék kezelése, újrahasznosítás, fejlesztés; a
város regionális szerepkörének erősítése, kulturális és sportesemények; helyi továbbképzések,
vezetőképzés, tanácsadó szolgálat megvalósulása; kombinált oktatási, közösségi, foglalkoztatási
program szervezése roma fiatalok számára; a város közterületeinek rehabilitációja, tájsebek
rendezése; foghíjas városrészek, településfejlesztések megvalósítása;”
Ezt követően a koncepció a településrendezési terv megújulása kapcsán több fejlesztési
rendezési feladatot és projektötletet sorol fel.
A koncepció több mint 11 éve készült, ezért elavult és sem szerkezetében, sem tartalmában nem
alkalmas a jelen tervezési folyamatba történő integrálásra. A koncepció elvaludtsága és az a
tény, hogy nem tartalmaz célrendszert a készülő stratégia elvárt illeszkedés szempontjából
megnehezíti a tervezési feladatot, és egyben növeli a stratégia „felelősségi” körét. Ennek oka,
hogy kiinduló hosszú távú célok híján a jelen megalapozó munkára támaszkodva a stratégia a
jövőképre és a hosszú távú célrendszerre is javaslatot kell, hogy tegyen.
Törökszentmiklós város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
Az IVS 2008 tavaszán készült el és került elfogadásra.
Átfogó cél (15-20 év):
A mezővárosi hagyományokra épüli gazdasági-társadalmi szerkezet fejlesztése a város egyedi
adottságainak kihasználásával, melynek eredményeképpen a város dinamikusan fejlődő,
megerősödött identitással rendelkező kistérségi központtá válik, a lakosság életminőségének
javulása mellett.
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Tematikus célok (5-8 év):
1. Jövő- és minőségorientált, dinamikus gazdasági szerkezet kialakítása
Legyenek új munkahelyek a városban: helyi vállalkozások ösztönzése,
nagyobb vállalkozások betelepülése;
Szélesedjen a turisztikai termékpaletta a térségben, a strand és környezete
minőségileg új szolgáltatásokat nyújtson az itt lakóknak és az ide látogató
családoknak;
A cél elérése érdekében kiemelt feladatok:
városi és kistérségi gazdaságfejlesztési koncepció kialakítása
helyi gazdaságpolitika eszközrendszerének bővítése
minél szélesebb körű foglalkoztatást eredményező gazdaság létrehozása, amely
környezetbarát, magasabb szakértelmet kíván és magasabb átlagkeresetet biztosít
minőségi élelmiszeripari termékek számára megfelelő terület kialakítása
turisztikai lehetőségek kihasználása, turizmus fejlesztése
a meglévő gazdasági (ipari) területek továbbfejlesztése
a meglévő és fejlődő vállalkozások működési feltételeinek javítása, az európai közösségi
követelményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges fejlesztések elősegítése a
különböző támogatási források felhasználásával
szolgáltatóház létrehozása és eredményes működtetése
vállalkozóbarát városvezetés imázsának kialakítása
megfelelő infrastrukturális háttér megteremtése
oktatási-szakképzési rendszer alakítása az igényekhez mérten
nemzetközi kapcsolatrendszer bővítése
2. Fenntartható társadalmi szerkezet megteremtése
Szűnjenek meg a városban a szegregációs folyamatok;
Erősödjön a szociális ellátórendszer a városban;
Növekedjen a civil társadalom részvétele a helyi közéletben, alakuljanak ki
megfelelő közösségi terek. Csábítsuk vissza a fiatalokat Törökszentmiklósra;
A cél elérése érdekében kiemelt feladatok:
Helyi identitást erősítő 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 megőrzésével
Erős szociális ellátórendszer fenntartása: az alapellátáshoz tartozó szolgáltatások
fejlesztése
Leszakadó területek, rétegek integrálása, programok kidolgozása, „jelzőrendszer”
kialakítása
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Munka világába való visszavezetés (bevezetés) segítése
Helyi munkahelyek létrehozásának ösztönzése
Hajléktalanprogramok lebonyolítása
Foglalkoztatási projektek lebonyolítása
Közbiztonság javítása (térfigyelő rendszerek kiépítése)
3. A városi életminőség javítása, a természeti és az épített örökség megóvásával és a lakosság
helyi kötődésének erősítésével
Óvjuk épített örökségünket, műemlékeinket. Legyenek rendezett közutak, zöldfelületek,
parkok és temetők a városban, épüljenek ki a hiányos infrastrukturális elemek
Növekedjen a környezettudatosság a lakosságon belül, legyen szakszerűen
működtetett hulladékgazdálkodás
A cél elérése érdekében kiemelt feladatok:
Találkozóhelyek, városi zöldfelületek kialakítása és fenntartása, megóvása
Közösségi identitást hordozó épületek megóvása a közösségi funkció fenntartásával
Közterek megújítása, városközponti és alközponti fejlesztések megvalósítása
Törökszentmiklós központjának elérését szolgáló úthálózat, valamint a gyűjtőúthálózat
fejlesztése
A 46-os főútra irányuló forgalom elvezetése a városközpontból
A kereskedelmi gócpontok/fejlesztendő területek elérhetőségének javítása
Forgalomszabályozás (átmenő forgalom csökkentése, sebességkorlátozások a főbb
csomópontokban, új forgalom-szabályozó megoldások telepítése)
Parkolási problémák felszámolása, új parkolóhelyek létesítése
Kerékpárutak, kerékpársávok létesítése
Gyalogos- és kerékpáros zónák kialakítása
Biztonságos gyalogos átkelőhelyek létesítése
Ipari technológiával épült lakóépületek felújítása, energiahatékonyságának javítása
A lakóépületek között található (játszó)terek rendbetétele
Műemléki és helyi védettség alatt álló területek, objektumok fokozott védelme
Közlekedésbiztonság javítása
Zaj- és környezeti terhelés csökkentése
Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, illegális szemétlerakók felszámolása
Helyi közművek fejlesztése
Szélessávú internet-hozzáférhetőség javítása
Zöldprogram kialakítása
Zöldenergia hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
4. Hatékony kistérségi és városi közszolgáltatási és közigazgatási rendszer kialakítása és
fenntartása
Olyan kistérségi szintű oktatási-képzési rendszer alakuljon ki a városban, amely
megfelel a térségi munkaerő-piaci keresletnek Legyen megfelelő szintű
egészségügyi ellátás a kistérség lakossága számára
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Legyen gyorsabb ügyintézés az önkormányzati hivatalokban, nyíljon meg az út
az e-önkormányzat felé
A 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
Az egyes tematikus célok eléréshez rendelt feladatok sokkal inkább programpontonként
értelmezhetők, mint sem önálló projektelemként. Ezért azok megvalósítása, illetőleg elmaradása
nem megállapítható kizárólagosan, hiszen a városban történt számos fejlesztés, beavatkozás
éppen ezen programpontok teljesülését voltak hivatottak részben, vagy egészben szolgálni.
A városrészeken, illetőleg az akcióterületeken nevesített projekt értékelése a
megvalósításuk szempontjából:
A Kossuth tér fejlesztése, megújítása - IGEN
Az Ipoly Arnold Városi Könyvtár és a Művelődési Ház megújult, nagyobb épületbe
költöztetése - IGEN
A régi Városháza épületének felújítása, eredeti funkciójának visszaállítása - IGEN
A Református templom és környezetének felújítása – RÉSZBEN
Református temető felújítása – NEM
A katolikus templom és környékének felújítása - NEM
Oktatási-nevelési intézmények felújítása - RÉSZBEN
A vasútállomás és környékének felújítása - IGEN
Vasúti aluljáró megépítése a Pánthy úton - IGEN
A piac környezetének felújítása - NEM
A Mozi épületének felújítása - NEM
Belvízelvezető rendszer fejlesztése (hiányzó rendszerek kiépítése – Széchényi út,
Vásárhelyi út) - RÉSZBEN
Új tagóvoda építése - NEM
Bercsényi Miklós Kollégium rekonstrukciója, tetőterének beépítése - NEM
Az egészségügyi központ (EGYMI) fejlesztése - RÉSZBEN
Körforgalmi csomópontok kialakítása a Pánthy út – Kossuth út mentén, valamint a
Kossuth út – 46-os út találkozásánál - NEM
Biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése a Kossuth út mentén - RÉSZBEN
Kerékpárutak építése - RÉSZBEN
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Önkormányzati utak fejlesztése, parkolók kiépítése a közintézmények közelében RÉSZBEN
Tömegközlekedés rendszerének
megszüntetése - NEM

átalakítása,

a

Kossuth

téri

buszpályaudvar

A régi víztorony megerősítése, új funkcióval való ellátása - NEM
Lidl Üzletközpont megépítése - IGEN
tömbrehabilitáció (Kossuth út – Budai Nagy Antal út – Almásy út – Kossuth tér által
határol terület: 3 lakótömb) - NEM
Piramis Bevásárló Központ építésének folytatása - NEM
Strand felújítása, bővítése - RÉSZBEN
Megújuló energia hasznosítása - RÉSZBEN
Minőségi szálláshelyek létrehozása - NEM
Termálfürdő és gyógyászati központ létrehozása - NEM
A vendégek kiszolgálására betelepült vállalkozások egyéb fejlesztései a magasabb
minőségű ellátás érdekében - NEM
Közművek fejlesztése - RÉSZBEN
Zöldfelületek fejlesztése - RÉSZBEN
Kulturális központ létrehozása - IGEN
Játszótér fejlesztése - RÉSZBEN
Közösségi és kulturális események szervezése - IGEN
Tanoda-szerű képzések lebonyolítása - NEM
Kálvária templom, mint búcsújáró hely és környezetének felújítása; - NEM
Az idősek otthona felújítása, bővítése (családok találkozásának ösztönzése –
generációk találkozása); - RÉSZBEN
Közösségi terek fejlesztése, kialakítása (játszótér, pihenőpark) - RÉSZBEN
Ökofalu létrehozása a várost övező területeken turisztikai szempontok alapján
(Szenttamás és Barta) - NEM
Szakállas: üdülőfalu jellegének erősítése, közösségi terek kialakítása - NEM
Lovasturizmus infrastruktúrájának kialakítása - NEM
A Tisza-part idegenforgalmi hasznosítása - NEM
Almásy-kastély és környezetének felújítása, az épített örökség védelme - RÉSZBEN
Útfejlesztések, körforgalmi csomópont építése az Öntöde területén - NEM
Kereskedelmi funkciójú épületek megjelenése a körforgalmi csomópont környezetében RÉSZBEN
Az IVS közel 50 db programpontot, projektcsoportot nevesít. Mivel ezek közül számos nem
értelmezhető önálló projektként, ezért csak általános megállapítások tehetők az IVS
sikerességére vonatkozóan. Mivel az IVS célrendszere és kapcsolódó programjai gyakorlatilag a
fejlesztési lehetőségek teljes spektrumát felölelték, ezért a tervezett projektek megvalósítása,
vagy meg nem valósítása nem lehet mércéje az IVS sikerességének. A város - mint az későbbi
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fejezetekben látható - nagyon sok és nagyléptékű fejlesztést valósított meg, melyek egytől-egyig
illeszkedtek az IVS-hez, illetőleg megjelent a projektek között. Ennélfogva kijelenthető, hogy a
rendelkezésre álló saját és pályázati források megfelelően, a stratégia mentén kerültek
felhasználásra, azaz valamennyi megvalósult, vagy jelenleg is folyamatban lévő projekt a
stratégia alapján, annak céljaihoz és szellemiségéhez igazodva valósította meg a város.
Természetesen számos tervezett projekt nem valósulhatott meg, egyrészt az elérthető
forráshiány, másrészt az előkészítettség lassúsága, vagy teljes hiánya miatt. Az ITS-ben
szükségszerűen felülvizsgálatra kerülnek ezen projektek.
4.

táblázat: Törökszentmiklós IVS-ében nevesített akcióterületek és azok fejlesztési céljai

Érintett városrész
Központi
Északi
Keleti
Központi
Nyugati
Déli

Városrészi célok meghatározása
- Cél: városközponti funkciókat erősítő fejlesztések
megvalósítása
- Cél: turisztikai és egészségügyi fejlesztések
megvalósítása
- Cél: a szegregátumok élhetővé tétele (a terület
infrastrukturális és humán fejlesztése)
- Cél: az Öntöde területén új közlekedési és
kereskedelmi funkciók kialakítása
- Cél: zarándokhely, idősek otthona felújítása,
bővítése és játszótér kialakítása
- Cél: gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés
ösztönzése

Akcióterület neve
Központi akcióterület
A strand és környéke
akcióterület
Keleti szegregátum
akcióterület
Öntöde területe
akcióterület
Nyugati városrész
akcióterülete
Ipari Park akcióterülete

Forrás: IVS, 2008

1.5.2

Hatályos településfejlesztési és településrendezési
szerződések

Településrendezési szerződéskötésére állami beruházások és magánszemélyek, kisebb
gazdasági társaságok fejlesztési igényei kapcsán kerül sor. Törökszentmiklós a
településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatára, ill. új terv készítésére költségvetési korlátok
miatt a jogszabályban előírt határidőn belül is alig tud eleget tenni, ill. önkormányzati döntések
sem indokolják a rendszeres felülvizsgálatot, ill. módosítást, ezért a célmegvalósító finanszírozza
a módosításokat.
Az elmúlt 10 évben a városban az M4 gyorsforgalmú út (2011-12 évben) és a vasútfejlesztés –
vasúti átjáró – aluljáró (2012-13 évben) fejlesztése során készült el a rendezési terv módosítása.
Magánszemélyek, ill. társaságok kezdeményezésére gazdasági-kereskedelmi övezet kialakítása
miatt került sor:
- áruház Gksz (2008)
- M4 után visszamaradt terület rendezése Gip (2013)
Jelenleg egy településrendezési szerződés hatályos, illetve van folyamatban. A magánszemély,
mint célmegvalósító a város déli külterületi részén – korábbi szabálytalan telekalakítás
következményeként – kertes mg.-i területből átsorolt mezőgazdasági üzemi területen kívánja
működő tojótyúk istállóját – étkezési tojás előállító baromfi telepét – bővíteni, fejleszteni az EU
normákhoz alkalmazkodó kivitelben.
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Az Önkormányzat 108/2005. (VI. 23.) Kt. határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terve.
Az Önkormányzat 21/2005. (VI. 24.) számú rendelete a Szabályozási tervről és a Helyi Építési
Szabályzatról.
A 2005-ben jóváhagyott, jelenleg érvényes TSZT-nek megalapozását a 110/2003.(VIII.28.) Kt.
határozattal elfogadott településfejlesztési koncepció biztosítja. A TSZT készítése az akkor
hatályos Étv. alapján történt a korábban, 1996-97-ben készült Törökszentmiklósi Általános
Rendezési Tervre alapozva (ÁRT)
A 2003-ban jóváhagyott OTrT-re való hivatkozás nem található a TSZT-ben. Szintén nincs
hivatkozás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése 18/2004. (XI.9.)
rendelettel jóváhagyott J-N-SZmTrT-ről.
Az ÁRT által meghatározott, történelmileg kialakult területfelhasználást fordította át a hatályos a
TSZT a 2004-ben hatályos építési jogszabályoknak megfelelően. A ’90-es években született, de
nem igazolt elképzeléseket azonban nem vitte tovább. Azonban a központi belterületre
vonatkozó, peremterületek fejlesztésére és rendezésére vonatkozó célokat megtartotta (ipari
park, strand térség, téglagyár környéke). Újraértékelte a közlekedési problémákat az elkerülő
úttal és a bejövő utak csomópontjaival kapcsolatban. A déli elkerülő út koncepciója a
városkörnyéki települések érdekeihez igazodott és újraértékelte.
Megpróbálta rendezni a tanyás területek fejlesztési és rendezési igényeit, valamint városias és
falusias lakóterületek átmenet nélküli övezetének problémáját. AZ ÁRT nem foglalkozott a
rekreációs, üdülési lehetőségekkel, ezek szabályozása megjelentek a településrendezési
eszközökben. Hangsúlyt fektetett az élhető és fenntartható város kialakítására mind a
lakókörnyezet, mind a természeti környezet vonatkozásában a lehetőségek kihasználásával.
A települést kül- és belterületekre bontotta. A belterületeket pedig tovább rangsorolta belső és
külső belterületekre. A város központja a belső belterület, míg a tanyák, majorságok, külterületen
beépült részek külső belterületként jelennek meg.
A TSZT és SZT 2005 óta történt módosításai nincsenek egybe szerkesztve, ugyanakkor a HÉSZ
szövegezése egységes szerkezetbe van foglalva.
Az érvényben lévő településrendezési eszközök a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(Településrendezési kódex) 45. § (1) alapján – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével 2018. december
31-ig alkalmazhatók. Amennyiben 2018. december 31-ig nem kerülnek jóváhagyásra a teljes
településre vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak (OTÉK, Településrendezési kódex.)
megfelelő településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat), úgy
2019. január elsejétől a város településrendezési eszközei hatályukat vesztik, ami számtalan
anomáliát okozhat a település életében.
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Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult
elemei

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai

A településszerkezeti terv az alábbi követelményeket és általános alapelveket rögzíti:
A lakóterületek alakításának alapelvei:
Komfortos, modern szolgáltatásokat élvező, biztonságot nyújtó lakókörnyezet,
lakóterület fejlesztések, rehabilitációk, korszerűsítések, lakóparkok lehetőségeinek
kibontakoztatása.
Tájsebek kijavítása, tájrészletek, avult településrészek rendezése.
Szükséges infrastrukturális fejlesztések tervszerű végzése, elősegítése.
Településrendezési részletes tervek készítése.
A település szerkezeti és területfelhasználási problémáinak következetes megoldása,
településrészek rehabilitációjának elősegítése, sérült városképek (utca - tér határoló
falak) rekonstruktív szellemmel átgondolt javításának segítése.
Központrendszer, intézményellátás fejlesztésének alapelvei:
Innovatív, a helyi fejlesztésekben aktívan résztvevő társadalom mozgásterének
segítése.
Oktatási rendszerek fejlesztése, a tudás megszerzésének ösztönzése, mezőgazdasági,
idegenforgalmi szakképzések, menedzser-képzés.
A gazdasági területek alakításának alapelvei:
A megélhetés lehetőségeinek további javítására, új munkahelyteremtés elősegítése.
Kisvállalkozások fejlesztése, támogatása.
Ipari park területek további kialakítása, fejlesztése.
Közlekedéshálózati fejlesztések elősegítése, logisztikai központ és kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése.
Tiszai hajózás, vízi szállítás, kikötő létesítés, vízi túrabázis elősegítése.
Rekreáció, turizmus fejlesztésének alapelvei
Turizmus különböző válfajainak fejlesztése – vízi gyógyturizmus, vízi sportturizmus,
hobbiturizmus (horgász-vadász), falusi turizmus, tanyasi turizmus lehetőségeinek
kibontakoztatása.
Kerékpár és lovas turizmus bázisainak és útvonalainak fejlesztése, szolgáltatási kínálat
bővítése.
A térség potenciális üdülési lehetőségeinek feltárása, területi fejlesztése.
Idegenforgalom ellátásához kapcsolódó szolgáltatások, fejlesztések támogatása.
Tiszai hajózás, vízi szállítás, kikötő létesítés, vízi túrabázis elősegítése.
Zöldfelület fejlesztés alapelvei, követelményei
Közutak, közterületek, zöldfelületek, parkok és temetők fejlesztése, karbantartása,
gondozása.
Erdőtelepítés, erdőgazdálkodás,
tevékenységek hasznosítása.

erdőgazdálkodáshoz
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Tájrendezés, külterületi területfelhasználás alapelvei, követelményei
Árvíz- és belvízvédelmi beruházások szükség szerinti elvégzése.
Tájfenntartó mezőgazdálkodás.
Birtokrendezés, szükség szerinti tagosítás.
Lehetséges tájtermékek piaci pozíciójának megerősítése.
Tájsebek kijavítása, tájrészletek, avult településrészek rendezése.
Városüzemeltetés
Hulladékgazdálkodás szakszerű működtetése.
Környezetvédelmi monitoring hálózat működtetése.
Energiaracionalizálás
Közutak, közterületek, zöldfelületek, parkok és temetők fejlesztése, gondozása.
1.6.2.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei

A lakó és gazdasági területek fejlesztése, illetve a városközpont módosításának szándékai
részben megvalósultak, ugyanakkor a környezet jobbítása érdekében megfogalmazott zöldfelületi
fejlesztések (közparkok, erdőtelepítések), rekreációs célú, a turizmust serkentő fejlesztések nem
történtek meg.
4. térkép Településszerkezeti terv

Forrás: Törökszentmiklós Önkormányzat honlapja

Tervezett lakóterületek
A településszerkezeti terv által belterületek határán fejleszteni kívánt lakóterületek nem épültek
be. A jelentős területeket lefedő fejlesztési szándékok sem a város északnyugati oldalán, sem a
vasúttól délre a város nyugati szélén, sem a város déli szélén kijelölt lakóterületek, sem az un.
északi szegregációs területek közelében kijelölt falusias területek beépítésére nem volt igény az
elmúlt 10 évben.
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A „Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése” című projekt
kivitelezése 2015. januárban kezdődhetett el.
Tervezett településközponti és vegyes területek
A szerkezeti tervben előirányzott fejlesztés nem volt jellemző. Fejlesztések a meglévő vegyes
övezetekben vagy lakóterületek településközponti átminősítését követően valósultak meg.
A gyerekház létrehozása.
Városközpont rehabilitáció: Új komplex közművelődési intézmény (Könyvtár, Művelődési
ház) a régi Városháza, valamint a Kossuth tér egy részének (közösségi tér kialakítás
mellett) rekonstrukcióját. Ehhez kapcsolódóan az Almásy út 10. szám alatti található
vegyes iparcikk üzlet és szolgáltató, irodaház ingatlan homlokzati felújítása.
Akadálymentesítés: Polgármesteri Hivatal, Szociális Otthon, Petőfi úti tagóvoda.
Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása
Székács Elemér Mg-i Szakközépiskola épületének rekonstrukciója és komplex
akadálymentesítése.
Termálvíz komplex hasznosítása Törökszentmiklóson. A termálvíz komplex hasznosítására
még 2009 év végén nyert pályázaton 246 millió forintos támogatást a törökszentmiklósi
Önkormányzat, ami az ezzel kapcsolatos projekt költségeinek a felét fedezi. Ennek első
lépéseként a Székács Elemér Szakközépiskola udvarán egy termálvízkút fúrása történt meg. A
folytatásban egy távvezetéket építettek ki, amely az 1200 méter mély kútból feltörő, 60-70
Celsius-fokos vizet juttatja el az intézményekhez, illetve utolsó állomásként a városi
standfürdőhöz. A több utat, utcát érintő, 4 kilométer hosszú vezeték kiépítésével párhuzamosan a
csatlakozásra kijelölt épületek fűtési központját átépítették, korszerűsítették. A termálvíz hőjével
oktatási és nevelési intézmények mellett a sportcsarnokot, a városházát, a helytörténeti
gyűjteményt, valamint az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézetet fűtik.
Tervezett gazdasági területek
A tervezett gazdasági fejlesztések részben megvalósultak, illetve megvalósításuk folyamatban
van. A városba bevezető utak mellett kijelöl gazdasági és iparterületek fejlesztése elkezdődött, de
bőven rendelkezésre állnak beépítetlen, fejleszthető területek a város valamennyi ilyen kijelölt
területén
Megvalósult a befektetés ösztönző komplex beruházás Törökszentmiklós ipari területén. 3000
m2-es gyártó csarnok, illetve egy közel 590 m2 alapterületű inkubátorház, amelyek a közvetlen
betelepülést, illetve vállalkozások megjelenését segíti elő az Ipari Parkban. Emellett tovább
infrastrukturális fejlesztés igényel a terület.
Tervezett üdülőterületek
Nem valósultak meg sem a hétvégi házas üdülőterület fejlesztések a településen, sem a
rekreációt megteremthető tórendszerhez kapcsolódó fejlesztés, a településmagtól északkeletre a
Tinóka-ér mentén.
Tervezett különleges területek
A strand és környezetének fejlesztése részben megvalósult, de további területi lehetőségek
állnak a fejlesztésre.
Közlekedéshálózati fejlesztések
Megvalósult a belterületi gyűjtőutak felújítása a közlekedési csomópontok biztonságossá tétele:
Batthyány út, Pánthy Endre utca, Széchenyi István út, Bethlen Gábor utca összes felújított út
hossza: 6871 m, felújított útfelület: 47 980 m2, gyepesítés: 10 554 m2, közműakna szintre
helyezése: 51 db, közlekedési tábla kihelyezése: 78 db, buszmegálló építése: 4 db.
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Megvalósult 3,7 km kerékpárút: Kossuth Lajos út teljes szakaszán a Szolnoki úttól a Jókai útig új
kerékpárút, illetve bizonyos szakaszokon kerékpár-gyalog út, valamint a Jókai úttól a Vásárhelyi
Pál útig vezető, meglévő kerékpárút felújítása
Zöldterületek, közhasználatú zöldfelületek
Kossuth tér részleges rekonstrukciója megvalósult
Fenntartható település
A város szennyvízhálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése.
Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (tagok:
Törökszentmiklós (és egyéb belterület településrészei: Óballa, Surjány és Szakállas), Kuncsorba,
Örményes, Tiszabő, Tiszatenyő) projektcsoportjához tartozó települések vízminőség-javító
fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása
legtöbb esetben a saját vízbázisra alapozott úgynevezett önálló megoldás, melynek során a
helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, nyersvíz előírás szerinti állapotba hozatala valósul
meg. Továbbá tervezés alatt ezen egyéb belterületi településrészek szennyvízhálózatának
kiépítése is.

ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

1.7

A település társadalma
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A népesség főbb jellemzői
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1.7.1.1 Demográfia2

Népességszám
alakulása

Törökszentmiklóson mind a lakónépesség, mind az állandó népesség folyamatosan csökken a
1990-2001-2011-2013 évek viszonylatában, hasonlóan JNSZ megyei és országos adatokhoz.
Törökszentmiklós állandó népessége 2013-ban az 1990-es érték 87,6%, ugyanez megyénél
89,9%, országosan pedig 95,2%. Területi összehasonlításban a város népességvesztése
gyorsabb ütemű, mint a megyéé, vagy az országé.
5.
Adattípus

táblázat Törökszentmiklós város népességszám változása 1990-2001-2011-2013

1990

Állandó
24 682
népesség
(város)
Lakóné23 920
pesség
(város)
Állandó
437 634
népesség
(megye)
Lakóné425 583
pesség
(megye)
Állandó
10381959
népesség
(ország)
Lakóné10374823
pesség
(ország)
Forrás: KSH

2001

2011

2013

23 118

21 467

21 616

22 883

21 071

20 827

417 008

394 465

393 312

415 917

386 594

383 489

10270425

10092081

10051837

10174835

9931925

9877365

Lakónépesség
2011/2001
(%)

92,1

92,9

97,6

Lakónépesség
2013/2011
(%)

Lakónépesség
/ állandó
népesség
2001, (%)

Lakónépesség
/ állandó
népesség
2011, (%)

99,0

98,2

99,7

98,0

99,0

98,4

98,8

99,2

99,4

Törökszentmiklós lakónépesség száma 2001-től 2013-ig minden évben csökkent. A csökkenés
üteme éves szinten eltérő mértékű. Csupán három évben volt 100 fő alatti a csökkenés mértéke,
de jellemzően 100-300 fő között mozog a lakónépesség fogyása.

2 Természetes szaporodás (fogyás): az élveszületések és a halálozások különbözete.
Tényleges
szaporodás (fogyás): a természetes szaporodás (fogyás) és a vándorlási (belföldi és nemzetközi)
különbözet (+,–) összege. Gyermeknépesség eltartottsági rátája: a gyermeknépesség (0–14 éves) a 15–64
éves népesség százalékában. Idős népesség eltartottsági rátája: az idős népesség (65–X éves) a 15–64
éves népesség százalékában. Eltartott népesség rátája: a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős
népesség (65–X éves) a 15–64 éves népesség százalékában. Öregedési index: az idős népesség (65–X
éves) a gyermeknépesség (0–14 éves) százalékában.
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ábra Törökszentmiklós város lakónépességének alakulása évente (2001-2013)
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Forrás: KSH

Népsűrűség

A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 113,8 fő/km2, ami 2001-hez
képest (123,6 fő/km2) csökkenést mutat. Ez az érték a megyei átlaghoz (69,26 fő/km2) képest
magasabb.

Népmozgalom

Népességcsökkenés mögött két tényező együttes hatása áll. Egyrészt a természetes szaporodás
évek óta negatív, a csökkenés üteme 1990 óta egyre nagyobb mértékű, ami abból adódik, hogy a
születések száma sokkal gyorsabb ütemben csökken, mint a halálozásoké. Másrészt a
vándorlási különbözet is negatív, azaz többen hagyják el a várost, mint ahányan beköltöznek.
Mivel viszont beköltözésről gyakorlatilag alig beszélhetünk, a vándorlási különbözet az
elvándorlással egyenértékű. A legmegdöbbentőbb, hogy 2001 évhez képest, 2011-re majdnem
megduplázódott népmozgalom negatív értéke, amit leginkább a megkétszereződött vándorlási
különbözet, elvándorlás okoz.
6.

táblázat Törökszentmiklós város népmozgalmi adatai (1990-2001-2011)
Adattípus

Élveszületések (előző
népszámlálás óta)
Halálozások (előző
népszámlálás óta)
Természetes szaporodás
(előző népszámlálás óta)
Vándorlási különbözet (előző
népszámlálás óta)
Teljes népmozgalom
(tényleges szaporodás)
(előző népszámlálás óta)

1990

2001

2011

3 208

2 991

2 226

3 312

3 592

3 220

-104

-601

-994

-1 581

-436

-818

-1 685

-1 037

-1 812

Forrás: KSH

Az elvándorlás folyamatára jellemző, hogy a minimum szakképzettséggel rendelkező fiatalok a
jobb megélhetés reményében külföldön (elsősorban nyugati EU országokban) vállalnak munkát
és a többség tartósan le is telepszik. Számos fiatal, miután felsőfokú végzettséget szerzett, már
nem tér vissza a városba, hanem kedvezőbb lehetőségeket kínáló régiókban és külföldön keresi
a boldogulást. További jellemző, hogy a távolabbi településeken (Jászfényszaru, Kecskemét,
Budapest) dolgozó családfők a cégek telephelyéhez közel bérelnek lakást és ott élnek
családjukkal.

ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

50

10. ábra Törökszentmiklós népmozgalmi adatai (1990-2001-2011)
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Forrás: KSH

Korösszetétel

A népesség korösszetétele (a lenti táblázatban szereplő nyolc korcsoport szerint – az arányok
változása 2001 és 2011 között.
11. ábra A népesség korösszetétele 2001, 2011
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Forrás: KSH

A két népszámlálás között (2001 – 2011) a törökszentmiklósi népesség korösszetétele jelentősen
megváltozott. A 14 év alatti gyermekek aránya 3 százalékponttal csökkent, míg a 60 év fölöttiek
aránya ugyanennyivel nőtt. Ugyanakkor vannak olyan fiatalabb és középkorú korcsoportok,
amelyeknél részarány-növekedés figyelhető meg. ilyen pl. 15-19, a 30-39 korcsoport.
8.

táblázat A népesség korösszetétele
2001

adott korcsoport
részesedése –
2001 (%)

2011

-14

4 136

18,1%

3 163

15,0%

15-19

1 478

6,5%

1 409

6,7%

20-29

3 170

13,9%

2 409

11,4%

30-39

2 795

12,2%

3 033

14,4%

40-49

3 427

15,0%

2 754

13,1%

Adattípus
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2001

adott korcsoport
részesedése –
2001 (%)

2011

50-59

3 018

13,2%

3 139

14,9%

60-64

1 367

6,0%

1 418

6,7%

65-

3 492

15,3%

3 746

17,8%

Összesen:

22 883

100,0%

21 071

100,0%

Adattípus

51

adott korcsoport
részesedése –
2011 (%)

Forrás: KSH

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség
(65–X éves) összege a 15–64 éves népesség százalékában) 2001-ben 50%, míg 2011 ugyanez
a mutató 48,8% volt. A mutató kisebb javulása mögött sajnálatosan a drasztikus gyerekszámcsökkenés áll, ami jól látható az öregedési indexen is.
A város öregedési indexe (öregedési index: az idős népesség (65–X éves) a gyermeknépesség
(0–14 éves) százalékában) 2001-ben 84,4%, míg 2011-ben ugyanez a mutató 118,4% volt. A
vizsgált időszakban, míg a gyerekszám közel 25%-ot csökkent, addig a 65 év fölöttiek száma
több mint 7%-al nőtt. E két változás együttes hatása a jelentős mutatóromlás.
Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat, ezzel ellentétben az
eltartott népesség aránya csökkent 2001 és 2011 között.
A város öregedési indexe megközelítőleg megegyezik az országos (119,4% - 2013-ban) értékkel.
Törökszentmiklós öregedő népessége megegyezik a megyei és országos tendenciákkal, hiszen
míg JNSZ megyében 2001-ben120,5%-ról, 2013-ra 168% módosult az index, addig ugyanez
országosan a 123,8%-ról 166,7%-ra változott. (Megjegyzés: a területi adatok a 60 év felettiekkel
számol, ezért magasabbak az indexek, de a tendencia egyértelműen kirajzolódik)
A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 52,12 % nő, 47,88 %
férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest minimális mértékben változott, a nők aránya
magasabb lett.
1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel

Hazai nemzetiségek

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány (599 fő), lengyel (3 fő),
német (86 fő), örmény (4 fő), román (25 fő), ruszin (7 fő), szlovák (7 fő), ukrán (5 fő) – a hazai
nemzetiségek együtt 761 fő. A két népszámlálás közötti időszakban - a csökkenő lakosságszám
mellett - a cigány nemzetiségűek arány nőtt. A városban Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
működik. A 2001. évi népszámlálás során 550 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek. A
cigány nemzetiség aránya 2001-ben, 2,4% volt a lakónépességen belül, ami 2011-re 2,84%-ra
emelkedett. A népszámlálási adatok önbevallás jellege miatt, ezek a arányszámok nem fedik a
valóságot. Becslések szerint 8-10%-ra tehető az arányuk.

Nem hazai
nemzetiségek

Egyéb, nem hazai nemzetiségek jelenléte elhanyagolható (10 fő orosz, 3 fő vietnámi, 92 fő
egyéb). A bevándorlás egyáltalán nem jellemző.
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1.7.1.3 Képzettség

9.

táblázat Törökszentmiklós város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos
összehasonlításban (2001, 2011)

Adattípus

2001

2011

Változás
2011/2001
viszonylatában
%

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a
7 éves és idősebbek arányában (%)
Városi

26,9

25,4

-1,5

Megyei

28,3

28,5

0,2

Országos

26,3

25,0

-1,3

Érettségivel, mint legmagasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek
arányában (%) Városi

17,4

22,3

4,9

Megyei

17,4

24,0

6,6

Országos

20,5

27,5

7,0

24,1

22,6

-1,5

Megyei

21,9

21,6

-0,3

Országos

21,1

19,5

-1,6

0,9

8,5

7,6

Megyei

1,4

2,2

0,6

Országos

10,8

15,5

4,7

Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint
legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7
éves és idősebbek arányában (%)
Városi

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint
legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7
éves és idősebbek arányában (%)
Városi

Forrás: KSH

Az egyes mutatók tekintetében:
Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 éves és idősebbek arányában mutató a
leghomogénebb területi eloszlású, bár e tekintetben a JNSZ megyei mutató a legrosszabb a
törökszentmiklósi és az országos adatok közel azonosak. Meglepő, hogy 2001 és 2011 között a
megyei mutató még romlott is, miközben a városi és országos mutató kismértékben javul.
Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebbek
arányában mutató esetében már az ország – JNSZ megye – Törökszentmiklós sorrend áll fenn.
2001-ben még Törökszentmiklós és JNSZ megye még azonos értékkel bírt, de 2011-re a megyei
adat nagyobb mértékben javult, de az országos még jobban. Tehát az érettségivel rendelkezők
aránya kisebb ütemben javul a városban, mint a megyében, vagy az országban, így a területi
különbség egyre nagyobb.
Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a
7 éves és idősebbek arányában mutató szintén homogén területi mutató, mert a városi, megyei
és országos adatok kevésbé szórnak. 2001 és 2011 között a városi és országos mutató azonos
mértékben javult (csökkenő arány), míg a megyében alig volt javulás. Mindazonáltal
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Törökszentmiklós helyzete e tekintetben még mindig
összehasonlításban, de a tendencia javuló képet mutat.

a

legrosszabb

53
e

területi

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7
éves és idősebbek arányában mutató tekinthető a leginkább relevánsnak a lakosság
képzettségének megítélésében. Látható, hogy e mutatóban vannak a legnagyobb területi
különbségek. Míg 2001-ben a messze jobb országos adat mellett a városi és megyei mutató
közel azonos volt, de még Törökszentmiklós volt a legrosszabb, addig 2011-ben már jelentős
eltolódás történt a városi és megyei mutatókban. Törökszentmiklóson a vizsgált 10 év alatt sokkal
jobban nőttek a diplomások aránya, mint akár országosan, de a megyéhez képest jelentősen
jobban. Inkább az a meglepő, hogy JNSZ megyében alig érzékelhető javulás volt e tekintetben,
így e mutatóban van a legnagyobb különbség területi szinten.
1.7.1.4 Foglalkoztatottság

Törökszentmiklós városban 2011-ben a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
53,57% volt. Ez az arány, a 2001-es azonos adathoz képest hasonló mértékben javult, mint a
megyei és az országos mutató. Amíg a városban 10 év alatt alig 5,6%-al nőtt a mutató értéke,
addig a megyében 6,5%-al, országosan pedig 4,8%-al. Tehát a foglalkoztatottság terén
tapasztalható városi lemaradás a megyéhez képest nőtt, az országos mutatóhoz képest viszont
csökkent. A 2011-es területi adatok értékébe már beleszámításba kerültek a közfoglalkoztatottak
is.
Ugyancsak a közfoglalkoztatottak hatása mutatkozik meg a foglalkoztatott nélküli háztartások
arányának látványos csökkenésében, mindhárom területi kategóriában. Így sem 2001-ben , sem
2011-ben nem voltak jelentős szóródások ezen területi adatokban, bár a városi és megyei mutató
2011-ben már jobb volt, mint az országos.
2011-ben a helyben foglalkoztatottak aránya foglalkoztatottakon belül 79,70% volt, míg a
településről ingázók aránya 20,30 % volt. A helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001 óta
csökkent (az eljárók száma nőtt, majd másfélszeresével), ami részben a kevesebb városi
munkalehetőségnek köszönhető.
10. táblázat Törökszentmiklós város főbb foglalkoztatási adatai, (2001, 2011)
Adattípus
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya (%)
Naponta ingázó (eljáró)
foglalkoztatottak aránya (%)

2001

2011

Töröksz.

JNSZ

Ország

Töröksz.

JNSZ

Ország

47,92

48,17

53,04

53,57

54,68

57,87

46,64

46,38

40,88

43,0

20,30

20,28

24,78

31,64

32,58

34,47

Forrás: KSH

Az alacsony arányú foglalkoztatottságnak megfelelően a munkanélküliségi ráta magasabb
(9,50% 2013-ban), mint akár a megyei 7,94%, vagy az országos 6%. Nyilván a közfoglalkoztatás
ebben az arányban is megjelenik (különösen, hogy az előtte való években magasabb volt a
munkanélküliek száma, és akkortájt nem jelent meg nagyobb volumenű, új foglalkoztató a
városban), illetve igen erős a szezonális hatás: a tavasztól őszig tartó mezőgazdasági munkák a
munkanélküliek jelentős részét felszívják.
A munkanélkülieken belül a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya
hasonlóan területi összehasonlításban, azaz majd minden második munkanélküli tartósan kívül
rekedt a foglalkoztatottságból.
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11. táblázat Törökszentmiklós város főbb munkanélküliségi adatai, 2013
Adattípus

Törökszentmiklós

JNSZ

Ország

1401

21 304

414 273

9,50

7,94

6,00

48,82

47,04

49,93

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált
munkanélküliek aránya (az összes munkanélküli
százalékában), %

6,78

5,87

4,94

25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes
munkanélküli százalékában), %

19,06

19,72

18,28

45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya (az összes
munkanélküli százalékában), %

35,97

35,10

36,12

Regisztrált munkanélküliek száma (fő)
Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú
népesség százalékában (%)
180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya
(az összes munkanélküli százalékában), %

Forrás: KSH

A munkanélküliek kb. 7%-a csak 8 általános iskolát végzett, az ő foglalkoztatásuk megoldása a
legnehezebb. Ők leginkább a közfoglalkoztatás célcsoportja.
A legnehezebben elhelyezkedő – 25 év alatti és 45 év feletti – munkanélküliek aránya
megegyezik a megyei és országos értékekkel, azaz nincs kirívó területi különbség.
A pillanatnyi munkaerőpiaci helyzetkép nyilván tartalmaz torzításokat (szezonális hatások stb.), a
friss adatok mégis kirajzolnak egy jellemző képet a helyi munkanélküliség helyzetéről. 2014
decemberében 1190 fő nyilvántartott álláskereső volt Törökszentmiklóson, a munkanélküliségi
ráta pedig 7,97% volt.
12. táblázat A munkanélküliek számának alakulása Törökszentmiklóson, (2001-2014 évek
decemberében)
Adott év
decembere

Nyilvántartott
álláskeresők száma, fő

Munkanélküliségi ráta,
%

Rendszeres szociális
segélyben részesülők
száma, fő

2001

801

5,44

96

2002

847

5,75

70

2003

906

6,12

120

2004

1036

7,08

174

2005

995

6,78

166

2006

846

5,75

152

2007

1178

7,94

422

2008

1413

9,56

488

2009

1764

11,91

499

2010

1785

12,14

651

2011

1852

12,74

831

2012

1740

12,10

838

2013

1398

9,83

538

2014

1190

7,97

432

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
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Az idősoros adatokból jól kirajzolódik a 2007-ben kezdődő és 2011 körül tetőző gazdasági válság
munkanélküliségre gyakorolt hatása. A 2011-től javuló adatok jelzik a helyi gazdaság talpra
állását, a munkanélküliségi ráta csökkenését.
A munkanélküliség éven belüli ciklikussága a főleg mezőgazdasági és az arra alapuló
feldolgozóipari városokban figyelhető meg legjobban. 2014 márciusában 1633 fő álláskereső10,93%; júniusában 1605 fő – 10,74%; szeptemberében 1287 fő – 8,62%; decemberében 1190
fő – 7,97%;
Az adatok szépen kirajzolják az térség idénymunkára alapozott foglalkoztatottságát.
1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok

Jövedelem

Adófizetők abszolút száma nem ad megfelelő összehasonlítási támpontot a jövedelmi viszonyok
megítéléséhez. A 100 lakosra jutó adófizetők száma tekintetében viszont nincs markáns
különbség a városi, megyei és országos adatok között. Az egy lakosra jutó nettó belföldi
jövedelem alapján azonban már jól kirajzolódik az ország, JNSZ megye, Törökszentmiklós
sorrend.
Az idősödő népesség miatt a nyugdíjban részesülők száma is növekszik, de a rendszeres
szociális segélyben részesülők száma 2014-ben 73 volt, 2010-ben 86. E tekintetben nincs
jelentős évenkénti változás.
13. táblázat Jövedelmi viszonyok (2012)

Száz lakosra jutó
adófizetők száma
Egy lakosra jutó nettó
belföldi jövedelem

Törökszentmiklós

JNSZ megye

Ország

45

45

44

579 638

604 231

693 565

Forrás: KSH

12. ábra SZJA alapot képező jövedelem (md Ft) Törökszentmiklóson és JNSZ megyében

Forrás: KSH

A törökszentmiklósi és megyei SZJA alapot képező jövedelmek idősoros alakulása szinte teljesen
azonos, érthető módon csupán a nagyságrendben van eltérés. Jól érzékelhető a 2008-tól induló
válság, melynek 2011. évi mélypontja után már mindkét területi szinten emelkedés mutatkozott.
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14. táblázat A segélyezési formák, és az abban részesülők száma idősorosan

Segélyezés

Év
2009
2010
2011
2012
2013
2014

lakásfenntartási támogatás

rendszeres szociális segély

1658
1757
1968
1992
2110
1805

77
86
80
71
67
73

rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
1006
1289
954
814
995
937

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Az Önkormányzat által biztosított segélytípusokban részesülők számában összességében kisebb
mértékű, csökkenő tendencia mutatkozik, de évenként eltérő hogy melyik ellátási formánál éppen
csökkenés, vagy emelkedés látható.
1.7.1.6 Életminőség

Magyarországon a születéskor várható élettartam a férfiak esetében 2001-ben 68,2 év, 2012-ben
71,6 év volt, míg a nőknél ugyanez 76,7 év, illetve 78,7 év volt. A helyzet drámaiságát jól
érzékelteti a 2012. évi európai összehasonlítás, ahol is férfiak EU-28 ország átlaga 77,5 év volt,
míg a nőké 83,1 év. Mindkét nem esetében jelentős a lemaradás, de a vizsgált időszakban
valamelyest közeledtünk az európai átlaghoz, igaz ehhez az is hozzájárult statisztikailag, hogy az
EU-hoz éppen az alacsonyabb várható élettartamú országok csatlakoztak 2001 után.
Összességében javul a születéskor várható élettartam Magyarországon. Egy 2012-ben született
gyermek átlagban 3,7 évvel remélhet hosszabb életet, mint 2000-ben született társa. A
csecsemőhalálozás aránya az utóbbi 13 évben a felére csökkent, és a 40–59 évesek halálozási
aránya is jelentősen mérséklődött és kevesebb fiatal lesz öngyilkos. (Forrás: KSH halálozásokat
és halálokokat vizsgáló kiadványa)
Törökszentmiklós térsége népességének várható élettartama, egy 2005-ös tanulmány szerint
(Csite András – Németh Nándor: A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az
ezredforduló Magyarországán3) az országos átlag alatt, az alsó harmadban található országos
kitekintésben.
15. táblázat Lakásállomány, háztartások, családok életkörülményei (2001, 2011)
2001

Lakásállomány összesen, (db)
1000 lakosra jutó lakások száma, (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás), (%)
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások aránya (%)
Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó
mennyisége (l/fő/nap)
Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)
Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a
vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások
százalékában, (%)

2011

város
8973
380

megye
167 919
396

város
8992
409

megye
172 939
434

29,42

29,52

14,41

14,91

83,39

81,52

94,17

91,76

66,00

79,72

73,20

78,74

37,55

37,18

88,16

68,81

45,02

45,60

93,61

74,99

Forrás: KSH

3

Kormányzás, közpénzügyek Szabályozás II. évf. (2007) 2. szám • 257–289. old.
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Törökszentmiklós lakosainak életminőségét részben meghatározza a lakások, háztartások
közüzemi bekötöttsége, felszereltsége, egyáltalán az otthon komfortossága (11. táblázat). E
tekintetben jelentős javulás történt 2001 és 2011 között, hiszen például a közcsatorna-hálózatba
bekötött lakások aránya több mint kétszeresére nőtt (a megyében még csak duplájára sem
emelkedett), ezzel az ivóvízhálózatba bekötött lakások közel 94%-a már a csatornába is be van
kötve. Mindeközben az új lakásépítés igen szerény mértékű, a vizsgált 10 évben csupán 19-el
nőtt a lakásállomány, de legalább a megfeleződött az alacsony komfortfokozatú lakások aránya.
Különös módon a „Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó mennyisége” mutató JNSZ
megyében 2001 és 2011 között csökkent. Ez nincs közvetlen összefüggésben a hálózatba
kötéssel, sokkal inkább a lakosság víztakarékosságának eredménye lehet, ami részben a magas
vízdíjakból is levezethető.
Törökszentmiklós városrészei között az alacsony komfort fokozatú lakások arányában
érzékelhető területi különbségek rajzolódnak ki. Míg a központi városrészen csupán 2,5%, az
északi városrészen pedig 7,1% ez az arány, addig többi városrészen (nyugati, déli) 10% fölötti, a
keletin 21%. Törökszentmiklós külterületi lakott helyein (Balla, Surjány, Szakállas) 40-50% között
mozog ez a mutató.
Törökszentmiklóst természeti és épített örökségének szépségei, a város mezővárosi tradíciói
könnyen szerethető várossá teszik, ahol szeretnek élni lakói. A tetten érhető jelentős
elvándorlásnak anyagi természetű okai vannak: biztos munkalehetőségért, magasabb bérért
hagyják el városukat a fiatalabb generációk. A helyi identitás azonban náluk is észlelhető,
péntekenként jelentős forgalom áramlik befelé a városba, az elszármazottak ugyanis jellemzően
ápolják gyökereiket, szabadidejükben visszajárnak, kötődnek a városhoz.
1.7.2

Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

A fejezet témakörére vonatkozóan objektív, tudományos jellegű kutatások, szociológiai
felmérések nem állnak rendelkezésre.
Térbeli társadalmi rétegződés, elkülönülés nem érezhető városban – a korábban még jellemző
felekezeti elkülönülés sem -, kivéve a jól beazonosítható szegregátumokat. Alapvetően
konfliktusmentesek a mindennapok az egyes városrészek lakói között. Mivel a városra nem
jellemző a betelepülés, így nem is alakult ki, a más településeken jól érezhető betelepülők kontra
őslakos ellentét.
A társadalmi rétegződés azonban áthatja a város hétköznapi életét. Az élet- és
munkalehetőségek kilátástalanságának megfogalmazása mellett, a cigány nemzetiség
nagyarányú (becslések szerint 8-10%) városi jelenlétével magyarázzák – a
népességcsökkenésért jellemzően felelős - mind erőteljesebb elvándorlást. A társadalmi
elkülönülés, a hovatartozás kimutatásának jelei tapasztalhatók különböző városi
rendezvényeken, eseményeken. A jövedelmi különbségek olyan hétköznapi jelenségeken
szűrhetők le, mint a kulturális programok látogatottsága. A városi kulturális központ programjai
szóló bérlete jellemzően városi elitnek van.
A növekvő belső feszültségekre utal, hogy olyan közösségi tér igénye fogalmazódott meg, ahol a
városi elit magában, nem elvegyülve más társadalmi rétegekkel, élheti mindennapjait,
szórakozhat. Ehhez sajátos fizikai, élhető körülmények biztosítása szükséges számukra,
hiszen nincs a városban igényes, magas színvonalú vendéglátás, márkás termékeket felvonultató
kiskereskedelem. Fontos jövőbeni cél a városi közép- és felsőosztály megtartása és igényeinek
mind teljesebb kielégítése.
Megfogalmazódott a fentiek mellett egy értelmiség klub, kör megalakításának igénye is, ahol ez a
réteg gyakorolhatja a közösségi, társadalmi életét.
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Összességében a társadalmi rétegződés, elkülönülés kezdeti jelei tapasztalható a városban, ezt
azonban nem tartják a helyiek konfliktusforrásnak, sőt ennek erősödésétől sem tartanak, csak
maradjon az értelmiség, az elit Törökszentmiklóson. A kijelölt szegregátumok fejlesztése (antiszegregációs terv, a folyamatban lévő szociális célú városrehabilitáció az északi
szegregátumban), az integrációs folyamat felgyorsítása a társadalmi elkülönülés lassítását,
megakadályozását célozza.
Az Önkormányzat elkészítette Törökszentmiklós Város Ifjúságpolitikai Koncepcióját, melyet a
23/2010. (II. 25.) Kt. határozatban fogadtak el. Az ifjúságpolitikai koncepció létrejöttében
Törökszentmiklós Városi Önkormányzatot az a cél vezette, hogy a koncepció elfogadásával a
fiatalok, a társadalom és a helyi közösség cselekvő tagjává váljanak, és színvonalas ifjúsági
közélet, valódi párbeszéd alakuljon ki a településen fiatalok és a felnőtt társadalom között.
Ideértve az intézmények és az Önkormányzat testülete a „döntéshozók” és a fiatalok között. A
koncepció érinti a társadalmi élet legfontosabb szegmenseit, igyekszik választ találni a fiatalokat
érintő aktuális problémákra és azok kezelésére.
1.7.3

Települési identitást erősítő tényezők

1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok

Településtörténet

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6kszentmikl%C3%B3s

„Törökszentmiklós területét ősidők óta változatos népcsoportok lakták, akiknek
megtelepedésében meghatározó szerepet játszottak a Tisza és mellékágai, a mocsaras ártéri
részek. A rézkorban itt élő népcsoportok hagyták maguk után, a kunhalmokat, amelyeknek ma
már csak két példánya található a város környékén. A bronzkorból egy település maradványait, a
vaskorból egy temetőt sikerült feltárni.
A honfoglalás korában itt megtelepedett törzsek neve még helynévi adatként sem maradt fent. A
megyeszervezés során Törökszentmiklós területe Szolnok megyéhez került, amely 1437-től
Külső-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 feltűnni az oklevelekben,
Törökszentmiklóst 1399-ben említik először Zenthmyclos alakban. Az első azonosítható birtokosa
a Bala család volt, erről a családról kapta a nevét, sokáig Balaszentmiklós néven emlegették.
Balaszentmiklós lassan több tulajdonos kezébe került, gazdái között volt többek között a híreshírhedt Móré László és Zay Ferenc.

A szentmiklósi Török-vár látképe, színezett metszet (1695)
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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 erősség volt. A vár pusztulása 1685-ben következett be, a
visszafoglaló harcok során. Szentmiklós a török korban a viszonylag magas jövedelmű helységek
közé tartozott, köszönhetően a rajta átmenő, Budáról Debrecenbe és Erdélybe vezető
kereskedelmi útnak.
1685 és 1720 között a terület jobbára lakatlan puszta volt, azonban 1720-tól gyors ütemben
betelepült. Ekkor már a földesúr Almásy II. János volt. Az első hullámban reformátusok, később
katolikusok érkeztek. Hogy elkerüljék a vallási villongásokat, elkülönítve telepítették le őket. 1738ban földesúri támogatással Török Szent Miklós néven mezővárosi rangot kapott.
1848-ban rendezett tanácsú várossá alakulhatott. Az 1848-as szabadságharc bukását követő
önkényuralom idején Törökszentmiklós városi rangját megtarthatta, sőt, átmenetileg járási
székhellyé is vált.
A városban a modern gyáripar kezdetei a XIX. század közepére nyúlnak vissza, amikor is 1848ban Lábassy János megnyitotta ekéket, ekekapákat, boronákat, gyűrűshengereket gyártó
műhelyét. E műhelyből épült ki az 1950-es években a mezőgépgyár és öntödéje. 1857-ben
megnyitották a várost érintő Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amely elősegítette a
mezőgazdaság árutermelővé válását, felgyorsította az ipar és kereskedelem fejlődését. Az 18701880-as években több üzem is létesült. Megkezdte működését az Első Törökszentmiklósi
Gőzmalom. A gazdasági fejlődés ellenére 1872. július 27-én Törökszentmiklós lemondott városi
rangjáról. 1890-ben megkezdte működését a Hoffmann rendszerű téglagyár.
A két világháború után sor került a földosztásra. 1950-re azonban államosították a földeket és az
ipari üzemeket. A korábban szépszámú kisiparos fokozatosan megszüntette tevékenységét. 1948
decemberében megkérték a település várossá nyilvánítását, ami 1952-ben meg is történt.”
Kulturális értékek

Törökszentmiklós regionális és országos jelentőségű kulturális értékei viszonylag szűkösek.
Egyetlen ilyen az Almásy-kastély (eklektikus stílusban épült 1860-1890-ben), ami jelenleg csak
szervezetten látogatható. A kastély parkja 14 hektáros, 1980 óta természetvédelmi terület.
Helyi, kulturális értéknek minősíthető:
-

Szentháromság Római katolikus templom (épült 1898-1900 között, neorománneogótikus stílusban.

-

Református templom (műemlék épület, épült 1787-89 között)

-

Angol telivér ménes (Szenttamás-puszta, nem látogatható)

-

Helytörténeti Gyűjtemény

A jelenkor közösségépítésének alapját - intézményi szinten – a város egyetlen, nagyon korszerű,
komplex szolgáltatást nyújtó közművelődési intézménye az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és
Kulturális Központ adja, illetve a városban, városért tevékenykedő szépszámú civil szervezet.
1.7.3.2 Civil szerveződések

A városban 30 bejegyzett civil szervezet működik. Ezek közül 29 önálló helyi szervezet, további 1
megyei szervezet tagszervezete. A szervezetek a legnagyobb számban kulturális, közösségépítő
tevékenységet folytatnak. A legnagyobb népességszámot mozgósító civil szervezetek a
Kézműves Örökség Egyesület és az Apáról Fiúra Kézműves Egyesület.
Az Polgármesteri Hivatal koordinációja mellett folyik a város és a civil szervezetek és sportkörök
közötti kapcsolattartás, kommunikáció.
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16. táblázat A 15 legfontosabb civil szervezet jellemzői (2014 adatok szerint)

civil szervezet neve

tevékenység

célcsoport

feladatellátási
szerződés
Önkormányzattal
igen/nem

Kézműves Örökség Egyesület
Apáról Fiúra Kézműves Egyesület
„Kapocs” A Mozgássérültek Segítésére
Alapítvány
Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő
Egyesület
Törökszentmiklósi Cukorbetegekért
Alapítvány
Re Bene Gesta
Pro Bibliotheca Alapítvány
Óballai Alkotóház
Nagycsaládosok Egyesülete
Művelt Tanulókért Alapítvány
Magyar Vöröskereszt Törökszentmiklósi
Szervezete
Lábassy János Ipar és Gyártörténeti
Alapítvány
Katolikus Népkör
Egészség Játékosság Alapítvány
Törökszentmiklósi Horgász Egyesület
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Kézműves
hagyományok
Kézműves
hagyományok

Fiatalok, idősebbek

nem

Fiatalok, idősek

nem

Mozgássérült
emberek támogatása

Mozgássérültek,
kerekes székben ülő
emberek

nem

Tudomány, kutatás

Minden korosztály

nem

egészségügyi

Cukorbeteg emberek

nem

Tudomány, kutatás
Könyvtári feladatok
Törökszentmiklós
kistérsége kulturális
életének támogatása
szociális
Iskolai oktatás
támogatása

Minden korosztály
Minden korosztály

nem
nem

Minden korosztály

nem

Nagycsaládosok
Iskolás korú
gyermekek

nem

Szociális

Minden korosztály

nem

Fiatalok

nem

Fiatalok és idősek

nem

Helytörténeti
kutatások,
ipartörténet
Nemzeti és helyi
hagyományok
ápolása
Óvodai oktatás
támogatása
Horgászat

Óvodás korú
gyermekek
Minden korosztály

nem

nem
nem

Nincs kirívó aktivitás, a helyi lakosok átlagosan mozgósíthatóak. A civilek rendezvényeiket,
foglalkozásaikat a város Kulturális Központjában tartják. A civil szervezetek tevékenységüket
önállóan végzik, nincs ún. városi civil ernyőszervezet, érdekképviselet. Ennek is köszönhető
részben, hogy a városnak nincs a tevékenységük kereteit és indokoltságát alátámasztó Civil
Koncepciója.
Az Önkormányzat a Testület által elfogadott pályázat útján támogatja a civil szervezeteket,
melyre sok szervezet igényt tart és évről-évre pályázik is sikerrel. A civilek támogatására szánt
éves költségvetési keret nagyjából állandó, a belső forrásallokáció lehetőségeihez mérten
módosul. 2014-ben az „A” kategóriában a szervezeteket és a várost érintő, a város közönsége
előtt is nyílt, komplex kulturális nagyrendezvények támogatására 13 szervezet, „B” kategóriában
a szervezeteket érintő programok támogatására 12 szervezet részesült támogatásban. A megítélt
önkormányzati támogatás az „A” kategória esetében 1.786.900,- Ft, míg a „B” kategória esetében
1.224.000,- Ft volt összesen.
Az éves pályázati feltételeknél az Önkormányzat nem támaszt külön elvárásokat, vagy
együttműködési feltételeket a pályázó civil szervezetekkel szemben, nem állít fel közöttük
rangsort sem. Azt elvet követi, hogy a támogatásra pályázó szervezet közül minél több
részesülhessen kisebb-nagyobb támogatásban.
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A 2014. évre vonatkozó beszámolók alapján a civil szervezetek a támogatásokat pályázataikban
leírt programok megvalósítására fordították: hagyományőrző, ismeretterjesztő, egészség
megőrzését célzó, környezetvédelmi jellegű rendezvények.
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan, 2015-ben is biztosítja a
civil szervezetek pályázati úton történő programjaik támogatását 3 millió forint, illetve pályázati
önerő támogatására, 400 ezer Ft keretösszeg erejéig.
A civil szervezeteknek nincs feladatellátási szerződésre alapozott szerepvállalása az
Önkormányzat különféle feladatellátási tevékenységeiben (oktatás, szociális ellátás, idős ellátás),
de az Önkormányzat által rendezett városi programokon rendszerint segítséget nyújtanak a civil
szervezetek. (fellépnek énekkel, szendvicset készítenek, bemutatják az általuk készített
kézműves dolgaikat stb.)
17. táblázat Fontos közéleti szerepet betöltő a városban működő, bejegyzett alapítványok
Megnevezés

Tevékenységi kör

"Egészség - Játékosság" Alapítvány
„Művelt tanulókért” Alapítvány
Tóth Péter Alapítvány
"Zöld utat a tudáshoz" Alapítvány
Zeneiskoláért Alapítvány

alapfokú oktatási
tevékenység fejlesztése

Törökszentmiklósi Református Templomért Alapítvány
Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület
Lábassy János Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány
"Kapocs a Mozgássérültek Segítésére" Alapítvány
Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítvány
Pro Scola Bercsényi Alapítvány
"Székács" a Korszerű Oktatásért Szakközépiskolai Alapítvány

egyházi

hagyományőrzés

karitatív
közalapítvány
középfokú oktatási
tevékenység fejlesztése

"Pro Bibliotheca" Alapítvány

kulturális fejlődés elősegítése

"Tüzet Viszek" Alapítvány

óvodai nevelési tevékenység
fejlesztése

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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1.8.1.1 Oktatás

Óvodák

A városban az óvodai feladatellátás három különböző fenntartó, kilenc intézményében történik.
Az intézmények fenntartója és működtetője Törökszentmiklós Városi Önkormányzat,
Törökszentmiklósi Református Egyházközség, Egri Főegyházmegye.
A feladat ellátási helyek száma kilenc, melyek területi elhelyezkedése a városon belül egyenletes,
nincsenek nagyobb területi anomáliákat mutató városrészek. A városban összes óvodai férőhely
száma 690. A városi szintű kihasználtság az önkormányzati fenntartású ellátási helyeken 86%os, míg egyháziaknál sincs teljes kapacitáskihasználtság. A városban családi napközi nem
működik, de működik egy fizetős, magán családi napközi.
Az utóbbi évek tendenciája alapján folyamatosan lehet számolni kapacitástartalékkal, kivéve a
Tulipánkert székhelyóvodában.
18. táblázat Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai (2013/2014 tanév)
Intézmény
neve és
fenntartója

Férőhely
(fő)

2014-ben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Kihasználtság
(%)

Csoportszobák
száma
(db)

Tornaszoba
léte
(igen /
nem, db)

78

81

111

3+1
fejlesztő
szoba

Nincs

86

63

73

3

Nincs

Nyitnikék
Damjanich u. 23.

86

77

89

3+1
fejlesztő
szoba

Nincs

Napfény
Bajcsy Zs. u. 9.

99

92

92

4

1 db

Aranyalma
Almásy út 9.

85

73

85

3+1
fejlesztő

Nincs

Aranykapu
Arany J u. 22.

114

88

77

4

Nincs

Napraforgó
Kossuth L. u. 21.

80

65

81

3

1 db

Ipolyi Arnold tér

90

73 fő

81

3

nem

Petőfi út.

75

69 fő

92

3

nem

Feladatellátó
hely és annak
címe
(tagóvodák)
Tulipánkert
Székhelyóvoda
Hunyadi út 14.
Százszorszép
Herman O. u. 2/a.

Városi Óvodai
Intézmény

Bercsényi
Miklós
Katolikus
Gimnázium,
Koll. és Óvoda
Bethlen Gábor
Református
Általános
Iskola, Óvoda

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Megengedett kapacitás fölötti gyerekszámmal egyedül a székhelyóvoda működik, a többi
tagóvodában kapacitásfelesleg mutatkozik. Mivel a születések száma drasztikusan csökkent az
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elmúlt évtizedben, ezért a városi óvodakapacitás hosszú távon is elegendő, bővítési igény nincs,
a meglévő intézmények korszerűsítése jelentkezik feladatként. Ilyen fejlesztési igény például a
Napraforgó tagóvoda statikai megerősítése, illetve mind 7 tagóvodában tervezett napelemek
telepítése, szolgáltatásfejlesztés, világításkorszerűsítés, tárgyi eszköz beszerzés (TOP-ból 200
millió Ft értékben).
5. térkép Óvodai intézmények ellátási körzetek

Forrás: www.torokszentmiklós.hu, 2015

Fejlesztések az elmúlt években:
TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés, támogatás 99 005 612 Ft;
KEOP-5.5.0/B/12 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva - Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda,
Tulipánkert óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva;
támogatás 129 443 613 Ft; az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák közül 5 helyen történik
felújítás, korszerűsítés (fűtéskorszerűsítés, szigetelés, nyílászárók cseréje, festés stb.). A projekt
befejezése 2015 tavasza.
Petőfi utcai tagóvodában: Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - "Törökszentmiklós
Petőfi úti tagóvodájának utólagos komplex akadálymentesítése". A 9 981 458 Ft támogatású
projekt keretében komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés történt.
Alapfokú oktatás

Általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma 2013/2014-es tanévben 1778 fő
volt. Az elmúlt évek (2001 óta) tendenciája – az intézményenként eltérő mértékben – a
tanulószám csökkenése. A város általános iskoláiba más településről csak néhány tanuló jár be.
Az általános iskolai intézmények száma 4, a feladat ellátási helyek száma 6. Ezen belül 1 iskolát
tart fenn a KLIK, a további intézmények fenntartói: Törökszentmiklósi Református Egyházközség,
Egri Főegyházmegye és a Baptista Szeretetszolgálat;
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A működtetés-üzemeltetés és fenntartás feladatok megosztásánál az Önkormányzat célja, hogy
a fenntartás mellett az üzemeltetési feladatok - amit jelenleg a Városellátó Szolgálat (VESZ)
végez - is átkerüljenek a KLIK-hez.
19. táblázat Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2013/2014 tanév)

Intézmény neve és
fenntartója

Feladatellátó
hely és annak
címe

Férőhely
(fő)

2013/2014
tanévben
beíratott
gyerekek
száma (fő)

Hunyadi út 6.

Kihasználtság
(%)

Tantermek
száma
(db)

Tornaterem
léte
(igen /
nem, db)

30

Igen, 1

100+

Hunyadi Mátyás
Általános és Magyar
Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola

Kossuth tér 5.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey
Ferenc Általános
Iskolája

Kölcsey út 21.

600

496

82,6

24

Igen, 1

Bethlen Gábor
Református Általános
Iskola, Óvoda

Bethlen út 1.

345

381

110

18

Igen, 1

Petőfi Sándor út
52.,

280

223

80

19

Bacsó Béla út
2/a.

100

Bercsényi Miklós
Katolikus Gimnázium,
Kollégium, Általános
Iskola és Óvoda,
Pánthy Endre Általános
Iskola Tagintézmény

630

629

Pozderka 1.

60
100+

Igen, 1
49

49

4

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Az intézmények kihasználtsága viszonylag egyenletes, de a Bethlen Gábor Református Általános
Iskola évek óta 100% fölötti kihasználtságú. Ez részben annak köszönhető, hogy az egyházi
iskola korábbi beiratkozási rendszert vezetett be, mint a többi, így nagyobb merítéssel
rendelkezik és válogathat. A legalacsonyabb kihasználtság a Bercsényi Miklós Általános
Iskolában mutatkozik, azon belül is a Bacsó B. úti iskolahelyszínen nem éri le az 50%-ot sem a
kihasználtság.
Egyéb oktatás helyszín: Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Támogatott projektek:
ÉAOP 4.1.1/2F-2f Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése – „A törökszentmiklósi
Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása
céljából” - 2009.06.08. Támogatás: 319 700 195 Ft; Az emeletráépítést, aulabővítést is
magában foglaló projekt kedvezményezettje a városi Önkormányzat volt, de később az
intézmény fenntartása átadásra került a Baptista Szeretetszolgálatnak.
Jelentősebb fejlesztések:
Az Önkormányzat fenntartásában lévő Hunyadi Mátyás iskolában 2014-ben tisztasági festés és a
vizesblokkok felújítása történt meg. A 30 tanteremből 8-ban történt világítás-korszerűsítés, és a
meleg burkolatok felújítása.
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Legfontosabb fejlesztési igények:
Hunyadi Mátyás iskolában energetikai fejlesztés, új tornaterem építése, az iskolaudvar
bővítése ingatlanvásárlással; Az Önkormányzat célja, hogy a fenntartás átadás oly
módon, hogy az új fenntartó az üzemeltetést is átvegye az Önkormányzattól.
Az általános iskolákba történő beiratkozás időpontja - a fenntartótól függően - különbözik. Ennek
pedig az a következménye, hogy mivel az egyházi fenntartású iskolák korábban hirdetnek
felvételt, így ott lehetőség nyílik a tanulók „szűrésére”, míg ezen intézményekbe felvételt nem
nyerő diákok kerülnek be a városi önkormányzati fenntartású iskolába. Ezáltal az egyházi
fenntartású iskolák szinte teljes kihasználtsággal működnek (sok tanuló jár a szomszédos
településekről is), míg a Hunyadi Mátyás iskolába, sok gyermeknek igen sokat kell utazni a
városon belül is.
Középfokú oktatás

Középfokú oktatási intézmények száma a városban három. Vonzáskörzetük nemcsak
járásterületre terjed ki, a megyéből is sok tanuló jár a Székács E. Középiskolába, ahol speciális
mezőgazdasági, élelmiszeripari oktatás folyik.
20. táblázat Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői (2013/2014 tanév)
Középfokú oktatási
intézmény neve,
fenntartója /
működtetője
Bercsényi Miklós
Katolikus Gimnázium,
Kollégium, Általános
Iskola és Óvoda

Tanulók
száma
2013/2014
(fő)

Nem
városi
lakos
(%)

Kollégista
(fő)

Képzési kínálat

366

27

89

Gimnáziumi érettségi vizsga emelt angol nyelvi
oktatás emelt matematika oktatás, emelt szintű
természet-tudományi oktatás,
emelt szintű társadalom-tudományi oktatás

Fenntartó: Egri
Főegyházmegye

Székács Elemér
Középiskola,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium

646

33

72

363

157

31

Fenntartó:
Földművelésügyi
Minisztérium

Törökszentmiklósi
Lábassy János
Szakközépiskola és
Szakiskola
Fenntartó: KLIK
Szolnoki Tankerület

Mezőgazdasági Szakközépiskolai Ágazati
Osztály: mezőgazdasági technikus,
állattenyésztő és állat- egészségügyi technikus,
vidékfejlesztési szaktechnikus, növényvédelmi
szak technikus.
Élelmiszeripari Szakközépiskolai Ágazati
Osztály: élelmiszeripari technikus, sütő- és
cukrászipari technikus
Mezőgazdasági csoport: gazda, pék, cukrász
Közgazdaság Szakmacsoport: pénzügyiszámviteli ügyintéző,
Keresk.-i szakma: kereskedő, logisztikai üi.
Szakiskolában: hegesztő, épület és
szerkezetlakatos, kőműves és hidegburkoló,
festő mázoló és tapétázó, női szabó,
villanyszerelő, asztalos
Érettségizetteknek: informatikai hálózattelepítő
és üzemeltető, fodrász, irodai asszisztens

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A tanulók száma – az intézményi adatok alapján - az elmúlt 10 évben kismértékben csökken, az
intézmények kihasználtsága emellett is magas. Ugyanakkor például a Lábassy János
Szakközépiskola és Szakiskola tanulói létszáma jelentősen lecsökkent, hiszen míg a 2005/2006ostanévben 707 fő volt, addig 2007/2008-as tanévben már csak 649 fő, a 2008/2009-es tanévben
580 fő, a 2010/2011-es tanévben 501 fő, innentől tanévente 40-50 fővel csökkent, míg nem a
2013/2014-es tanévben már csak 363 fő volt.
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Támogatott projektek:
KEOP 4.4.0/A/09 Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt hő és
villamosenergia, valamint biometán termelés - Bercsényi Miklós gimnázium megújulóalapú villamosenergia ellátása – Támogató döntés: 2011.02.16. Támogatás: 8 980 478
Ft
ÉAOP 4.1.1/2F-2f Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése - A törökszentmiklósi
Székács Elemér Mg-i Szakközépiskola épületének rekonstrukciója és komplex
akadálymentesítése - Támogató döntés: 2009.06.08. Támogatás: 518 605 313 Ft
Kollégiumi ellátás

Kollégiumi ellátást a városban 2 intézmény biztosítja. A férőhelyek száma 200 fő, a kihasználtság
100%-os.
Székács Elemér Középiskola, Szakközépiskola, Szakiskola kollégiumát korábban az
Önkormányzat üzemeltette, de ezt a feladatot átvette a jelenlegi fenntartó, a Földművelésügyi
Minisztérium.
A Bercsényi Miklós Gimnázium kollégiumát a KLIK nem vette át fenntartásra.
A kollégiumi férőhelyek tekintetében nincs bővítési igény, azonban fejlesztési igényt felmerült
kollégium áttelepítése egy új helyre. Mivel jelenleg egy patinás épületben, a volt Járásbíróság
épületében működik a kollégium, ezért annak régi-újrahasznosítása érdekében célszerű lenne
áttelepítése egy új városi kollégiumba. Forrás és megfelelő, e célra használható, szabad ingatlan
hiányában nehézségekbe ütközik ennek megvalósítása, függetlenül attól, hogy az épületet nem
gazdaságos kollégiumi célra használni.
1.8.1.2 Egészségügy

Alapellátás

A városban összesen 10 háziorvos, 4 házi gyermekorvos, 5 fogorvosi praxis létezik. Az orvosok
vállalkozóként végzik feladatukat. A városban aktuálisan (2015. március) betöltetlen praxis nincs.
Az ügyeleti feladatokat a Sol-Oriens Kft. látja el, mely az egyik helyi házi orvos vállalkozásaként
működik, kizárólag e célra alakítva. Az egy háziorvosra eső betegek száma 1800 fő, míg egy házi
gyermekorvosra 1000 fő jut, ami átlagos. A városban, 10 körzetben, 9 védőnő dolgozik, így egy
körzetben helyettesítés történik, így nincs ellátatlan körzet. Az alapellátás része - a védőnői
szolgálat mellett - az iskola és ifjúság egészségügyi, valamint foglalkozás egészségügyi szolgálat
is.
A településen az egészségügyi alapellátás és szakellátás egy ellátóhelyen történik, a Városi
Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézetben. Az intézmény a városközpontban, jól
elérhető helyen működik (Kossuth L. u. 126.).
A városban hat gyógyszertár található.
21. táblázat Egészségügyi ellátást biztosító ellátóhelyek főbb jellemzői

Egészségügyi
ellátóhely, címe

Ellátás jellege

Gyakorolt
praxisok
száma

Városi
Önkormányzat
Egyesített
Gyógyító-Megelőző
Intézet

közfinanszírozott szakellátás

19

Betöltetlen
praxisok
száma

Infrastrukturális
hiányosságok –
jogszabályi
elvárásoknak való
megfelelés

0

minden szakellátás,
praxis rendelkezik az
előírt infrastruktúrával

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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Szakellátást biztosító intézmény fenntartója az Önkormányzat.
Főbb ellátási területek:
-

Szakrendelések: belgyógyászat, diabetológia, sebészet, nőgyógyászat, terhesgondozás,
fül-orr-gégészet, audiológia, szemészet, bőrgyógyászat, urológia, reumatológia,
fizioterápia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, kardiológia, neurológia, mozgásszervi
rehabilitáció, stb.

-

Gondozás: bőr- és nemibeteg, tüdőgyógyászat, dohányzás leszoktatás,

-

Mozgó Szakorvosi Szolgálat: nő- és gyermekgyógyászati,

Fejlesztések 2007- 2013 között:
ÉAOP- 4.1.2/A-12-2013-0022 azonosító számú „A törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító –
Megelőző Intézet fejlesztése” projekt keretében az Intézet egészségügyi alapellátáshoz háziorvosi, gyermek háziorvosi, fogorvosi és ügyeleti alapellátás - tartozó, valamint közös
használatú helységeinek fejlesztése valósul meg, 60 millió Ft-os támogatással. A projekt
aktuálisan a befejezéséhez közeledik. Az elmúlt években több kisebb fejlesztés is történt, mint
például eszközbeszerzések, számítástechnikai bővítés, korszerűsítési beavatkozások, de
számos további fejlesztést igényel az Intézet az elkövetkező évben.
Az intézmény fejlesztése szempontjából fontos tényező, hogy az alap és szakellátásokat
együttesen biztosító intézmények integrált fejlesztésére nincs pályázati lehetőség a 2014-2020as fejlesztési időszakban.
Az egészségügyi alap és szakellátásban magán, egyházi stb. intézmény – közfinanszírozásban nem vesz részt, viszont városban számos magánrendelés elérhető úgy, mint bőrgyógyász,
szülész-nőgyógyász, pszichiátria, sebészet;
Az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet prevenciós tevékenységeket is folytat, melyhez két
pályázaton is nyert támogatást.
Egészségfejlesztés Törökszentmiklós Városban, TÁMOP 6.1.2/A-09/1 2010-0326;
benne egészségnapok szervezése, iskolai felvilágosítás, felmérések végzése,
támogatás 9 986 857 Ft;
Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítás JNSZ megyében, TÁMOP 6.1.2.-13;
támogatás kb. 2,5 mFt, 2014. évi kezdésű projekt;
További prevenciós tevékenységet végez a Cukorbeteg Klub, a Kapocs Mozgássérültek
Egyesülete vízi és torna a standon, és általában a Vöröskereszt.
1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások

Intézmények,
szolgáltatások

A szociális szolgáltató neve: Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ
Fenntartója: Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
Törökszentmiklós és Tiszatenyő Önkormányzata az alábbi szociális feladatokat társulási
formában látja el, kiemelve a törökszentmiklósi feladatokat és telephelyeket:
Telephelyek:

Szociális szolgáltatás:

Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 126.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat

Törökszentmiklós, Puskás F. u. 1.

Hajléktalanok nappali
férőhelybővítés

Törökszentmiklós, Almásy út 69.

Nappali ellátás, fogyatékosok nappali intézet,
szociális foglalkoztatás
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Törökszentmiklós, Almásy út 23.

Nappali ellátás, idősek klubja, étkeztetés, házi
segítségnyújtás,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

Törökszentmiklós, Bartai út 1.

Étkeztetés, nappali ellátás, idősek klubja, idős és
demens személyek ellátása

Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 253.

Étkeztetés, Nappali ellátás, idősek klubja, idős és
demens személyek ellátása

Törökszentmiklós, Kertész út 2.

Étkeztetés, Nappali ellátás, idősek klubja, idős és
demens személyek ellátása

Feladat-ellátási megállapodás alapján a fenntartó a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
Kengyel településen is ellátja.
22. táblázat A szociális ellátások kihasználtsága
Időszak
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

2007
100%

2011
100%

2014
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jelzőrendszeres házi sny.
Családsegítés

100%

100%

100%

Gyermekjólét

100%

100%

100%

Nappali melegedő

100%

100%

22%

Fogyatékosok nappali ell.

100%

100%

93%

Idősek nappali ell.

100%

97%

80%

20%

20%

Hajléktalanok ell. Éjjeli m.
Demens betegek bentlakásos

100%

100%

Időskorúak bentlakásos

100%

100%

Demens betegek nappali ell.
Adott év átlag kihasználtsága
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

100%

100%

62%

93%

78%

Bölcsőde
A városban egy bölcsőde működik, ahol 50 kisgyermek elhelyezése biztosított, 4 csoport
szobában. Törökszentmiklós Város Bölcsődéje családsegítő, szociális, egészségügyi,
egészségnevelési, nevelési funkciót is betölt. A bölcsőde jelenleg kapacitásában nem tudja
kielégíteni az igényeket, s kiépítettségében sem felel meg a törvényi és egyéb előírásoknak
(nincs akadálymentesítés, nem megfelelő méretűek a csoportszobák, stb.). Jelenleg a bölcsődés
korú lakosság csupán mintegy 30%-át tudja csak fogadni az intézmény, ezért az intézmény
bővítése (a 4 csoport szoba további kettővel növekedne), fejlesztése sürgető feladat. Így a
jelenlegi férőhelyszám 80-ra bővülne. A fejlesztéshez 2014 őszén elkészült előzetes
megvalósíthatósági tanulmány részletesen értékelte a megvalósítás lehetőségeit, beleértve a
gyereklétszám jövőbeni alakulását és az intézmény kihasználtságának várható alakulását is. A
fejlesztés további indokoltságát adja, hogy a kedvezőtlen alakú játszóudvaron kevés a
zöldterület, gazdasági udvar nincs, a parkolás megoldatlan. A három bölcsődeépület és 2
melléképület, pedig rossz állapotú, nem akadálymentes.
A projektben tervezett 80 fős létszámra kibővített intézmény már a kisgyermekek 45%-át képes
fogadni és ellátni. A bölcsődei ellátás mellett a városban is működik egy családi napközi, mely
természetesen egyedibb és személyre szabott szolgáltatásokkal várják a kisgyermekeket.
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A jelenlegi férőhely nem biztosítja a családok részéről fellépő igényt. Az igény leginkább a 2 éves
kor alatti gyermeket nevelő családok részéről mutatkozik, de a két évet betöltött gyermekek szülei
is igénylik az ellátást. Ennek oka a GYED extra, munkahelyféltés, a családok egzisztenciális
helyzetének javítása. A jelenlegi bölcsőde épülete nem teszi lehetővé további csoportszobák
kialakítását, szükségessé válna egy új a mai kor követelményeinek, a vonatkozó
jogszabályoknak, és a helyi szükségletnek megfelelő bölcsőde kialakítása. Már egy
csoportszobával, 14 férőhellyel bővülő, közel 70 férőhelyes bölcsőde is segítség lenne a
kisgyermeket nevelő családok számára. A bölcsődét igénybe vevő közvetlen célcsoporthoz
tartozó korosztály száma (0-3 éves) 2013 évhez képest kedvezően alakult. 2014 évben a
születések száma: 193 gyermek. A bölcsődebővítés közvetett célcsoportja a munkapiacra
visszatérő kisgyermekes anyák. Az előjegyzésbe vett gyermekek száma azt mutatja, hogy az
édesanyáknak van lehetősége arra, hogy visszatérjenek korábbi munkáltatóikhoz. 2010 óta van
előjegyzése az intézménynek bölcsődei felvételre. Átlagosan 20-30 gyermekek tudunk évente az
óvodába elmenő gyermekek helyére felvenni. A „várólistán” 15-20 gyermeket regisztrálunk,
akiket nem év közben fogadása megoldatlan.
További egyedi szolgáltatásként lehetne kialakítani: sószoba, tornaszoba, amely a gyermekek
egészséges fejlődését nagyban elő tudná segíteni.
Pénzbeni és
természetbeni
ellátások

A segélyezés különféle formáiban Törökszentmiklós keleti városrésze és az északi szegregátum
lakosai részesülnek a leginkább. Jelentős eltérések mutatkoznak egyes városrészek között a
lakásfenntartási támogatásban és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
esetszámát illetően, míg a rendszeres szociális segélyben részesülők területileg viszonylag
egyenletesen vannak jelen.
23. táblázat Városrészek és szegregátumok segélyezési és demográfiai mutatói (Adatév: 2014)
Lakások száma
(népességnyilvántartási
adatok alapján)

LFT*-ben
részesülők
száma

Északi városrész

2190

191

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülők
száma
16

Nyugati városrész

1992

210

Középső városrész

1639

Keleti városrész

Az ITS-ben
azonosított
városrészek és
szegregátumok

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők száma

HHH gyerekek
száma

50

16

12

93

29

181

8

101

9

1018

342

7

230

80

Déli városrész

1541

285

11

37

18

Balla

122

33

2

2

0

Surjány

254

65

4

14

8

Szakállas

79

31

4

1

10

Barta

66

6

2

0

0

Szenttamás
Szegregátum 1.
(északi)
Szegregátum 2.
(déli)
Város egészére
vetített mutató
Városban adott
segélytípus száma

68

5

3

1

2

341

425

2

390

47

120

31

2

18

8

1805

73

937

227

9430

* LFT-be beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt!
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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24. táblázat Városrészek és szegregátumok segélyezési és demográfiai mutatói (Adatév: 2009)
Lakások száma
(népességnyilvántartási
adatok alapján)

LFT*-ben
részesülők
száma

Északi városrész

2174

203

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülők
száma
10

Nyugati városrész

1985

214

10

Középső városrész

1629

161

12

123

107

Keleti városrész

1006

270

9

210

90

Déli városrész

1521

259

10

35

7

Balla

119

25

4

3

0

Surjány

250

54

8

14

6

Szakállas

77

19

3

1

0

Barta

61

5

2

0

0

Szenttamás
Szegregátum 1.
(északi)
Szegregátum 2.
(déli)
Város egészére
vetített mutató
Város egészére az
adott segélytípus
száma

64

5

3

1

0

333

412

3

446

465

116

31

3

18

29

1658

77

1006

821

Az ITS-ben
azonosított
városrészek és
szegregátumok

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők száma

HHH gyerekek
száma

45

26

110

91

9335

* LFT-be beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt!
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma megnőtt 2014-ben a 2009-es szinthez
képest, igaz a lakások számában is hasonló mértékű növekedés volt. Eközben kisebb csökkenés
volt a rendszeres szociális segélyben és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők vonatkozásában. Összességében kardinális változás a különböző segélyben
részesülők számában nem történt a vizsgált időszakban. A HHH gyerekek száma ugyanakkor
majd negyedével csökkent, amiben szerepet játszik, hogy a HH és HHH–s önkormányzati
igazolás csak támogatás igénylés esetétén szükséges. A valóban hátrányos helyzetű gyermekek
számát objektív módon tehát egyre nehezebb felmérni.
Új szociális ellátó rendszer
2015. március 1-től jelentősen átalakult a szociális ellátás rendszere. A segítségre szorulók
változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól,
illetve a járási hivataltól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál
kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.
A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre. Az egészségkárosodottak és a gyermekük
felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a
rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a
továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást.
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Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg
a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati
rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.
Kikerül a szociális ellátási rendszerből: rendszeres szociális segély, adósságkezelési
szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a
méltányossági ápolási díj;
1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e
körbe tartozó ellátások a következők:
-

aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; (ez új elem)

illetve

az

-

időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj);
a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az önkormányzat folyósít március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik
változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
2. Az önkormányzat települési támogatás keretében adhat támogatást. Az önkormányzat a
települési támogatás keretében biztosíthat támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhat.
Az önkormányzat települési támogatás keretében nyújthat támogatást a gyógyszerkiadások
viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző
hozzátartozók részére.
1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra

Intézmények

A város egyetlen, nagyon korszerű, komplex szolgáltatás nyújtó közművelődési intézménye az
Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (IKMKK). Az önkormányzati fenntartású
létesítmény 2012-ben került átadásra teljesen új épületben, igazi gyöngyszemeként
Törökszentmiklósnak. Az épület a "Törökszentmiklós a méltán büszke kistérségi központ" című,
Új Magyarország Fejlesztési Terv közel 1 milliárd Ft-os támogatásával, a városrehabilitációs
projekt keretében valósult meg.
Az IKMKK a város és a mikrorégió legnagyobb kulturális intézményeként a közművelődés
alapintézménye, biztosítja a szakmai és helyi elvárások szerinti közművelődési szolgáltatásokat.
Intézményhez tartozik a Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény, a város múltjának, tárgyi
dokumentumainak őrzője. A gyűjteménynek helyt adó épület külső homlokzatának, és belső
tereinek felújítása szükséges. Korábban már megvalósult az épület termálvizet hasznosító
fűtéskorszerűsítése és új vizesblokk is épült.
Az IKMKK a törökszentmiklósi kulturális örökség és hagyományok őrzője, a közösségteremtés
erősítője. Az intézmény a szervezett képzések, tanfolyamok, az általános gyűjtőkörű, nyilvános
könyvtár, elkülönített szakmai szolgáltatásai révén, a helyi lakosság tudásbázisa és mindemellett
otthont ad a civilszervezetek működésének is.
Az intézmény fenntartása önkormányzati támogatásból, központi forrásból, saját bevételekből,
pályázatokból, valamint szponzori pénzből, alapítványi támogatásból tevődik össze.

Rendezvények

A település rendszeresen megtartott éves rendezvényei
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Vécsey emléknap április – Galambos park majális, hagyományőrzés;
Pünkösd - gyereknappal együtt – városi szabadidő-programok;
Szent Iván ÉJ – kulturális programsorozat, múzeum éjszakájához kapcsolódóan;
Szent Miklósi Nyári Esték: több napos, nyáron átívelő rendezvénysorozat;
Ballai Falunap szept. első szombat – kistérségi szerepkörű;
dec. 6. Törökszentmiklós Város Napja – Szent-Miklós védőszent napja
RockKarácsony - karácsony 3. napján
A rendezvények jellemzően városi, járási vonzáskörzetre terjednek ki. Országosan ismert, nagy
látogatottságú rendezvénye nincs a városnak.
Látogatottsági adatok:
25. táblázat A kulturális központ (IKMKK) látogatottsága (2008-2014)
Év

Rendezvény száma

Külső szervek

Látogatók
száma

alkalom

Klubok, körök

fő

száma

fő

2008

253

57 491

272

9403

43

701

2010

247

41 042

336

10 538

63

572

2012

85

12 472

304

7150

30

438

2014

102

22 413

46

14 555

-

-

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

26. táblázat A törökszentmiklósi könyvtár kihasználtsági adatai (2006-2012)

Év

Dokumentumok
száma

Látogatók
száma

Kölcsönzött
dokumentumok
száma

Kölcsönzők
száma

Olvasók
száma

2006

107 286

65 192

20 752

68 028

6886

2008

110 477

61 191

19 073

70 303

6547

2010

108 554

72 639

23 229

82 646

6686

2012

103 684

45 359

19 453

64 605

5203

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Helytörténeti gyűjtemény statisztikai adatai
2006 - 57 rendezvény 4 időszaki kiállítás 2600 látogató (1400 diák)
2008 - 67 rendezvény 6 időszaki kiállítás 3700 látogató (1600 diák)
2010 - 81 rendezvény 6 időszaki kiállítás 3900 látogató (1700 diák)
2012 - 89 rendezvény 5 időszaki kiállítás 4100 látogató (1800 diák)
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Kapcsolódó, támogatott projektek:
TÁMOP 3.2.4-08/1 "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés Nagykun Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - 2010.02.04. Támogatás:
37 199 055 Ft
TIOP 1.2.3-08/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése "Tudásdepó-Expressz" - Nagykun Tudásdepó-Expressz - Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése - 2009.04.15. Támogatás: 59 965 914 Ft
Sport

A városra jellemző az aktív sportélet. Számos sportegyesület (l. lent) kínál lehetőséget akár a
verseny-, akár a tömegsport céljaira. A városi Önkormányzat a fő mozgatórugója a helyi
sportéletnek. A sportlétesítmények fenntartásával, a működési feltételek előteremtésével,
sportrendezvények szervezésével és támogatásával meghatározó szerepet tölt be. A 40/2004.
(XII. 03.) számú rendelete szól a város helyi sporttal kapcsolatos feladatairól és a
sporttevékenység önkormányzati támogatásáról. A város sportra fordított költségvetéséből
mintegy 70%, ami az utánpótlás-nevelésre, és a versenysport támogatására fordítódik. 20% esik
a többi egyesület által használt Városi Sporttelep fenntartására, míg a fennmaradó 10% jut az
iskolai- és diáksportra, a szabadidős sportra és juttatásokra.
A sport és rekreáció helyi infrastruktúrája
Törökszentmiklós Városi Sporttelep: önkormányzati tulajdonú és fenntartású,
befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 2000 fő; Éves szinten, iskolai sport,
utánpótlás, versenysport, szabadidősport é egyéb célból mintegy 18.000 fő keresi fel a
létesítményt, magas kihasználtsággal működik; A sporttelep lelátói, öltözői
korszerűsítésre szorulnak.
Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola Sportcsarnoka: az épület tulajdonosa
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat; vagyonkezelője, használója: Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK); alapterülete: 1 731 m2; befogadóképessége a
nézőszám tekintetében: 500 fő;
27. táblázat Lábassy sportcsarnok kihasználtsága fő/év
Évszám

2011.
2012.
2013.
2014.

Iskolai sport

Utánpótlás

1380
1657
1802
1966

Versenysport

450
639
723
714

258
272
356
362

Szabadidősport

30
30
0
6

Egyéb

10
16
41
42

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Jávor László Tornaterem: tulajdonos Földművelésügyi Minisztérium; területe: 1413,72
m2; befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 376 fő; a Székács kézilabda –
tömegsport helyszín; Éves szinten, iskolai sport, utánpótlás, versenysport,
szabadidősport é egyéb célból mintegy 8.000 fő keresi fel a létesítményt, magas
kihasználtsággal működik;
A sport városi jelentőségét mutatja, hogy 2013-ban megrendezésre került Törökszentmiklós 100
éves sportja című rendezvény, amely egy nagyszabású, közös összefogással megvalósított
esemény volt. Minden városi sportegyesület felvonultatta tagjait, akik különböző versenyeken
vettek részt a rendezvény keretein belül.
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28. táblázat Városi sportegyesületek
Megnevezés
Törökszentmiklósi
Diák Atlétikai Klub, közhasznú
és Környéke Foci Suli Alapítvány,
Football Club
Kézilabda Egyesület, közhasznú, népszerű,
nagy presztízsű;
Ökölvívó és Diáksport Klub, közhasznú
Székács Kézilabda Egyesület, közhasznú
Tenisz Klub, közhasznú
Birkózó és Diáksport Klub
Kosárlabda Egyesület
Sakk Klub
Horgász Egyesület, közhasznú
Birkózó és Diáksport Klub

Zanshin Shotokan Karate egyesület
CLAAS Hungária VTSK, tömegsport célú
egyesület 1991 óta;
R-06 Postagalamb Sport Egyesület,
közhasznú
V-59-es Galambtenyésztők Egyesülete,
Postagalamb Sport Barátok Egyesülete
Fáklya SE
Füzesi Gazdák Vadásztársaság
Jenek Baranta Kulturális Hagyományőrző Harcművészeti Egyesület
Kölcsey Diák Sport Egyesület
"Tekergők" Törökszentmiklósi Tekesport
Egyesülete

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

1.8.2

Esélyegyenlőség biztosítása

2012 decemberében készült Törökszentmiklós város komplex esélyegyenlőségi helyzetelemzése
és intézkedési terve.
Esélyegyenlőségi
Program

A tanulmány részletesen foglalkozik az egyes célcsoportok (gyermekek, nők, időskorúak,
fogyatékkal élők) esélyegyenlőségi helyzetével és megfogalmazza ezen kiemelt hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok helyzetét javító programot.
A célcsoportonként megfogalmazott szükséges intézkedések:
C/I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Törökszentmiklós Város Civil Stratégiájának elkészítése
Az Önkormányzat gazdasági programjának kiegészítése
Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek munkába állásának támogatása
A munkanélküli szakképzetlenek munkába állásának támogatása
A mélyszegénységben élőket támogató munkaerő-piaci szolgáltatások bővítése a nonprofit szervezetek bevonásával
A mélyszegénységben élők és a romák foglalkoztatásának növelése az önkormányzati
saját fenntartású intézményekben
A mélyszegénységben élők és a romák foglalkoztatási esélyeinek növelése értékteremtő
munkavégzésre
A pályakezdő fiatalok munkába állásának támogatása
A munkanélkülivé válás esélyének csökkentése
Lakásprogram felülvizsgálata
Az önkormányzati bérlakás-állomány növelése
A kedvezőtlen anyagi helyzetben lévő fiatalok számára az önálló lakás elérésének
biztosítása
A veszélyeztetett, elégtelen lakhatási körülmények közt élő kliensek lakhatási
problémáinak tartós rendezése
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A szociális információáramlás helyi rendszerének megerősítése
A telepek, szegregátumok helyzetét feltáró adathiányok pótlása
A roma lakosság esélyegyenlőségét, társadalmi integrációját támogató komplex
programok tervezése, megvalósítása
A roma lakosság esélyegyenlőségét,
szakemberállomány bővítése

társadalmi

integrációját

támogató

A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek, életfeltételeinek javítása
Szocializációs programok a szegregátumokban élők felzárkóztatására
A szegregált, leromlott területen élők hozzáférésének támogatása az egészségügyi-, és
szociális ellátórendszerhez
Települési egészségügyi és szociális térkép elkészítése, kiemelt figyelemmel a
telepszerű, leromlott állapotú lakóhelyekre, lakóövezetekre
A városi egészségterv és a kistérségi szociális szolgáltatásszervezési koncepció
kiegészítése
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése
A sport jótékony hatásainak kihasználása a jó egészségi állapot fenntartására
A halmozott problémákkal küszködő személyek, családok komplex rehabilitációja
A halmozott problémákkal küszködő gyermekek mielőbbi kiszűrése
Helyettes szülői hálózat kiépítése és a gyermekek- családok átmeneti otthonának
létesítése Törökszentmiklóson
Pályaválasztási tanácsadás biztosítása a városban
A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a szocializációs és tanulási
hátrányok kezelését szolgáló iskolán kívüli támogató szolgáltatások bővítése
D.A.D.A. program folytatása
Városi diákközéleti fórum működtetése
A helyi közösségi kohézió erősítése
Széles körű partnerségi kapcsolatok kialakítása
A helyi közösségi szolidaritás erősítése
Roma Nemzetiségi Önkormányzat esélyegyenlőségi tevékenységének fejlesztése
Az etnikai konfliktusok hatékony kezelése
A romákat ért diszkrimináció elleni fellépés hatékonyságának fokozása
Az etnikai konfliktusok és jogsértések megelőzése
C /II. A nők esélyegyenlősége
Kutatása a nők munkavállalását akadályozó vagy nehezítő tényezőkről
Alternatív foglalkoztatás a nők munkába állításának támogatására
A nők munkába állásának támogatása szolgáltatásbővítéssel
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők nyugdíjjogosultságának támogatása
Az alacsony iskolai végzettségű nők munkába állásának támogatása
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A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek nemek közti egyenlő eloszlásának
támogatása
A családi feladatok összeegyeztethetőségét támogató szolgáltatások bővítése
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdasági és jogi kiszolgáltatottságának
csökkentése
Családbarát munkahelyek létrehozása
Egyenlőtlen bérezés, foglalkoztatási szegregáció, megelőzése
A kisgyermekesek, a gyermeküket egyedül nevelők és a nagycsaládosok terheinek
csökkentése
A nők elleni erőszak áldozataival foglalkozó ellátások hatékonyságának fokozása
A szexuális erőszak elleni fellépés fejlesztése
Az Önkormányzat és a közszolgáltató intézmények gender-szakértelemmel is
rendelkező kompetenciájának, kapacitásának fejlesztése, bővítése
A nők szükségletei teljes körű feltárása és elismertetése, az igényelt szolgáltatások
bővítése
C /III. A fogyatékkal élők, csökkent munkaképességűek esélyegyenlősége
A fogyatékkal élők, csökkent munkaképességűek ellátási igényeire alapozott további
intézkedések tervezése
A fogyatékkal élő idős emberek életkörülményeinek javítása
A szociális alapszolgáltatások bővítése a mentális problémákkal küszködők
támogatására
Védett munkahelyek számának bővítése
A csökkent munkaképességűek, fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetőségeinek
bővítése
A fogyatékosok kulturális és sporttevékenységét támogató programkínálat bővítése
A célcsoport közintézményeken belüli tájékozódásának teljes körű biztosítása
A közintézmények megközelíthetőségének biztonságossá tétele
A mozgásukban korlátozott személyek támogatása az egészségügyi szűrővizsgálatok
hozzáférésében
A lakó-, és munkahelyi környezet akadálymentesítése
A közösségi közlekedés fejlesztése az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek
való megfelelésre
A város oktatási HHH-s gyermekek száma 2014-ben 242 fő volt, ami 7,8%-os arányt jelent ebben
a korosztályban városi szinten.
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29. táblázat A közoktatás intézmények integráltsága
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium
és Kollégium

Lábassy János Szakközépiskola és
Szakiskola

tanulólétszám az intézményben
Évszám

Összesen

HHH

SNI

2014

286

85

14

2010

501

139

50

Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola

Évszám Összesen
2014
342

HHH
37

SNI
2

2010
456
64
2
Bethlen Gábor Református Általános
Iskola

tanulólétszám az intézményben
Évszám
2014

Összesen

HHH

SNI

296

15

11

2010
295
149
31
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ
Kölcsey Ferenc Általános Iskolája

Évszám Összesen
2014
381

HHH
7

SNI
10

2010
453
36
27
Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola

tanulólétszám az intézményben
Évszám
2014

Összesen

HHH

SNI

496

63

19

2010
575
117
26
Székács Elemér Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium

Évszám Összesen
2014
629
2010

574

HHH
19

SNI
47

84

95

HHH

SNI

tanulólétszám az intézményben
Évszám

Összesen

HHH

SNI

2014

646

16

22

2010

622

29

7

Évszám Összesen

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Végrehajtott – folyamatban lévő fejlesztések
-

ÉAOP 5.1.1/A-12 Szociális célú városrehabilitáció - „Törökszentmiklós város északi
szegregátumának komplex fejlesztése” Támogató döntés: 2013.09.12. Támogatás: 382
687 716 Ft

-

TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés
biztosítása) - Antiszegregáció hatékonyabban - társadalmi szükségletek, törekvések és
megvalósítások – Támogató döntés: 2013.10.08. Támogatás: 134 976 694 Ft

-

TÁMOP 3.3.2-08/2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak Közoktatási esélyegyenlőségi tervének
végrehajtása nevelési-oktatási intézményeiben Alcím: A minőségi közoktatási
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, a diszkriminációmentesség, a
lemorzsolódás és a szegregációmentesség csökkentéséért - Támogató döntés:
2010.07.20. Támogatás: 96 733 320 Ft
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szerinti gazdasági
súly

1.9

A település gazdasága

1.9.1

A település gazdasági súlya, szerepköre
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Törökszentmiklós város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően több ponton is említésre kerül
megyei területfejlesztési koncepcióban (JNSZMTFK) és programban. A 1. sz. területi cél a
„Szolnok nagyváros-térség pozíciójának megerősítése a Bécs-Budapest-Belgrád fejlődési tengely
és a Tisza-völgy térrendszereiben” kimondottan Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű nagyvárostérségre címzett. Prioritás az összehangolt térségi gazdaságfejlesztés, melynek főbb
beavatkozásai a „Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű és vonzáskörzetük iparszerkezetének közös
fejlesztése – telephelyfejlesztés, energiaellátás, inkubáció, helyi klaszterek, ismert márkák
megerősítése, beszállítói hálózat erősítése, összehangolt szakképzés, térségi turisztikai
programok megvalósítása”.
A Területfejlesztési Program kiemelten kezeli a járási székhelyek (köztük Törökszentmiklós)
térségi gazdaságszervező, foglalkoztatási központtá fejlesztését. A program Törökszentmiklóst,
mint
a Budapesti metropolis térségre „csapágyváros”-ként felfűződő agglomeráció
(várostérség) részét
és a Szolnok - Kecskemét városok együttműködése keretében kiépülő a közép-alföldi
ipari agglomeráció részét pozícionálja.
A JNSZ megyei program Gazdaságfejlesztés 1. sz. prioritáson belül 1.1.1. Beavatkozás:
Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű térsége gazdasági súlyának növelése - Törökszentmiklós
esetében a város hagyományos ágazataira, illetve ezen tradíciókra épülő ipari arculatra
fókuszál (élelmiszeripar, mezőgazdasági gépgyártás, feldolgozóipar). Továbbá a 3. prioritás,
az agrárium fejlesztésén belül, a 3.1.1. Beavatkozás: Agrár- és élelmiszer-feldolgozóipari
vállalkozások fejlesztése, aminek keretében hangsúlyozza azon technológiai fejlesztéseket,
melyek elősegítik az új termékek bevezetését, ugyanakkor a magas hozzáadott értéket
jelentő termékek előállítását is. A beavatkozás ösztönözni kívánja a bezárt élelmiszeripari
üzemek újraindítását, és az új üzemek alakítását is.

Vállalkozások száma

A városban a működő vállalkozások száma 2012-ben 820 db volt. Ez 2001 óta – amikor ez az
érték 1186 db volt - a legalacsonyabb. Törökszentmiklóson a vállalkozások száma 2003-ban volt
a legmagasabb (1359 db), azóta folyamatos csökkenés figyelhető meg. Annyiban nem meglepő
ez a városi tendencia, hogy mind JNSZ megyében, mind országosan ugyanez a folyamat zajlott
le, vagyis a 2000-es évek eleji csúcsok után csökken a vállalkozások száma. A gazdasági
aktivitás csökkenése tehát országos jelenség, de jelentős területi különbségek vannak fajlagos
mutatók tekintetében: az 1000 lakosra vetített működő vállalkozások száma Törökszentmiklóson
40 db/1000 fő, ami jelentősen alacsonyabb nemcsak az országos 64,1-es mutatónál, de a
megyei 45 db/1000 fő mutatónál is.

Működő
vállalkozások
jellemzői

A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív
gazdasági erejét, ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások
szerkezetét az általuk alkalmazottak létszáma szerint is.
30. táblázat Működő vállalkozások megoszlása az alkalmazotti létszám szerint, 2012
Területi egység
Törökszentmiklós város
JNSZ megye
Törökszentmiklós részesedése
a megyei szummából (%)

működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján
1-9 fő/mikro
779
16 369

10-49 fő/kis
35
685

50-249 fő/közép
5
141

249-x fő/nagy
0
28

4,8

5,1

3,5

-

Forrás: KSH, TeIR
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A városban működő vállalkozások megyén belüli összes vállalkozáshoz mért aránya valamennyi
vállalati kategóriában alulreprezentált Törökszentmiklóson. A város megyén belüli
lakosságarányához viszonyítottan alacsonyabb vállalkozói aktivitás mutatkozik, valamennyi
kategóriában. Az alulreprezentáltság a nagyobb alkalmazotti létszámú (50-249 fős) KKV-k
esetében különösen szembetűnő, de a mikrovállalkozások terén is jelentősnek mondható a
megyével szembeni hátrány. A kisvállalkozások aránya közelíti meg leginkább a
lakosságarányos összehasonlító megyei mutatót.
Ágazati szerkezet
szerinti súly

A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti
megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a
megyei jellemzőkkel.
31. táblázat Működő vállalkozások száma és aránya egyes nemzetgazdasági ágakban (2012)
Törökszentmiklós
Gazdasági ág

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
bányászat, kőfejtés
feldolgozóipar
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás
vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás
építőipar
kereskedelem, gépjárműjavítás
szállítás, raktározás
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
információ, kommunikáció
pénzügyi, biztosítási tevékenység
ingatlanügyletek
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás
oktatás
humán-egészségügyi, szociális ellátás
művészet, szórakoztatás, szabadidő
egyéb szolgáltatás
Összesen

Vállalkozások száma,
db
40
0
83

JNSZ megye

4,9
0,0
10,1

Vállalkozások száma,
db
934
14
1 475

0

0,0

6

0,0

5

0,6

71

0,4

59
212
50
61
17
33
17
95

7,2
25,9
6,1
7,4
2,1
4,0
2,1
11,6

1 631
3 999
678
1 009
486
685
409
2 292

9,5
23,2
3,9
5,9
2,8
4,0
2,4
13,3

19

2,3

739

4,3

0

0,0

0

0,0

38
37
10
44
820

4,6
4,5
1,2
5,4
100

766
903
384
742
17 223

4,4
5,2
2,2
4,3
100

Aránya,
%

Aránya,
%
5,4
0,1
8,6

Forrás: KSH, TeIR

A működő vállalatok ágazati megoszlásában kiugró eltérések nincsenek Törökszentmiklós és a
megye gazdasági szerkezetében, ám a kisebb eltérések is árulkodnak a helyi gazdaság
jellemzőiről. Érdekes módon a mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya kisebb, mint a
megyében, hasonlóan néhány fontosabb ágazatban, mint az építőipar, a szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, vagy a
művészet, szórakoztatás, szabadidő tevékenység. Viszont számos ágazatban a megyei aránynál
jobb mutatókkal bír Törökszentmiklós. Ilyen például a feldolgozóipar, a kereskedelem,
gépjárműjavítás, a szállítás, raktározás, vagy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
tevékenység.
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A gazdasági szereplők szektorális megoszlása jellemző képet rajzol annak szerkezetéről. A fejlett
gazdaságokra a szolgáltatások nagyon magas (75-80%), a mezőgazdaság nagyon alacsony (23%) aránya jellemző, magas termelékenység mellett. Nyilván ezt a helyi adottságok
befolyásolják, ám az arányok kapcsolatban vannak a helyi gazdaság jövedelemtermelő
képességével, ami jellemzően a szolgáltatások esetében a legmagasabb.
32. táblázat A helyi gazdaság szektorális megoszlása a különböző nemzetgazdasági ágakban
működő vállalkozások aránya alapján (2012)
Törökszentmiklós, %

Szektorok

JNSZ megye, %

ország, %

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

4,9

5,4

3,5

ipar, építőipar
szolgáltatás

17,9
77,2

18,6
76,0

16,6
79,9

Forrás: KSH, TeIR

A mezőgazdaságban és az iparban működő vállalkozások aránya magasabb az országos, de
alacsonyabb a megyei értékeknél.
A szolgáltatást nyújtó, működő vállalkozások arányánál fordított a helyzet, alacsonyabb az
országos és magasabb a megyei értékeknél.
33. táblázat Törökszentmiklós gazdaságának tőkeellátottsága és termelékenysége (2012)
Adattípus

Törökszentmiklós

JNSZ megye

ország

Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft)
Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft)

201,3
284,4

316,8
899,7

1725,0
1918,4

Forrás: KSH, TeIR

A jegyzett tőke mértéke alapján a törökszentmiklósi vállalkozások jelentősen elmaradnak a
megyei értéktől, annak csak 63,5%-a, míg a megyei érték is csupán 48,4%-a az országos
adatnak. Vagyis a városi vállalkozások átlagos jegyzett tőkéje nagyon alacsony területi
összehasonlításban. Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték – ami a regionális
termelékenység egyik mutatója – szintén nagyon alacsony Törökszentmiklóson, csupán 31,6%-a
a megyei átlagnak, miközben a megyei adat is csupán 47%-a az országos hasonló adatnak. Ez
részben utal a korszerűtlen technológiák alkalmazására, illetve az ebből fakadóan alacsonyabb
hozzáadott értékű termelést feltételez.

1.9.2

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

1.9.2.1 Mezőgazdaság

A 31. táblázat adatai figyelembe véve, Törökszentmiklóson a mezőgazdaságban 40 db
vállalkozás működik, ami az összes vállalkozás 4,9%-a. A foglalkoztatottak csupán 2,6%-a
dolgozik a mezőgazdaságban. A működő vállalkozásokon belüli részarányhoz mérten kisebb
arányú foglalkoztatás azt mutatja, hogy a mezőgazdasági vállalkozások létszáma alacsony.
A megyei foglalkoztatottak 3,67%-a dolgozik a mezőgazdaságban, míg a megyei mezőgazdasági
szektor vállalkozásai 5,4%-ot képviselnek az összes vállalkozáson belül. Ezáltal a megyei
mezőgazdasági vállalkozások is kisebb szereppel bírnak a megyei foglalkoztatottságban.
A mezőgazdasági ágban működik 1 db szövetkezet és 43 vállalkozás, és ezen túl mintegy 900
regisztrált mezőgazdasági termelő (őstermelők, állattenyésztők) is. A művelésre alkalmas
földterületek 58%-án 28 db nagybirtok, 144 db középbirtokok működik, míg a kisbirtokok száma
4128 db. Az átlagos földhasználati méret 12 ha, a nagybirtokoknál esetében 1033 ha.
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Törökszentmiklós és környéke kiváló, mezőgazdasági termelést elősegítő természeti
adottságokkal rendelkezik. Ennek ellenére gazdálkodók létszáma csökkenő és a birtokok
fokozódó koncentrációja figyelhető meg.
A TÉSZ-ek jelenléte nem jellemző a járásban. Egy termelői csoport működik a Nagykunsági
Minőségi Búzatermelők Termelői Csoportja Korlátolt Felelősségű Társaság. A településen
működik néhány nagy, korszerű termelést folytató gazdaság (pl. a Törökszentmiklósi
Mezőgazdasági Zrt.), társas vállalkozás formájában, amelyek jelentős integrációs tevékenységet
is végeznek, ezen kívül zömében családi gazdaságok és őstermelői tevékenység kereteiben
folyik a mezőgazdasági termelés.
A térség uralkodó talajtípusa a csernozjom és a kötött réti talaj. Átlagos földminőség 22,6 arany
korona, ami az országos átlag fölötti. A kitűnő minőségű feketeföld a gabonaféléknek kapásoknak
és zöldségnövények termesztésének kedvez. Az összterület 75 %-a szántó (13 935 ha), 724 ha
gyep, 100 ha gyümölcs és közel 1000 ha erdő.
A mezőgazdaság alágazatai közül a növénytermelés a leghangsúlyosabb. A
növénytermesztésben a megyei tendenciákhoz hasonlóan a vetésszerkezet leegyszerűsödött. Az
utóbbi években az összes vetésterület több mint kétharmadát a búza, a kukorica, és a napraforgó
adta. A gabonafélék közül a búza aránya több mint 75 %, az őszi és tavaszi árpa együttes aránya
pedig 15-20%-ot tesz ki. A fennmaradó részt a zab és a tritikale adta. Ki kell emelni még a repce
magas arányát a vetésszerkezetben. A szántóföldi zöldségtermesztés sajnos nem számottevő.
Nagyjából kimerül némi csemegekukorica, zöldborsó, és kevés burgonya termesztéséből.
A gyümölcstermesztés 19 hektár almásból, 25 hektár meggy- cseresznye ültetvényből, és 6
hektár szilvásból áll.
Az állattenyésztés szerkezete a megyei sajátosságokat tükrözi. A felvásárlási árak az önköltség
alatt vannak a sertéshús, tej, és a baromfitenyésztés vonatkozásában. Minden állattenyésztési
ágazatban jellemző a stagnálás, sertés és baromfi kapcsán erőteljes számbeli visszaesés
tapasztalható. A szarvasmarha-, sertés- és juh ágazatban megvannak az állomány növelésének
lehetőségei (meglévő üres állatférőhelyek, rét, legelő és gyepterületek, valamint a
növénytermesztés által biztosított takarmánynövények, melléktermékek is).
2014 őszén 6 db nagyüzemi állattartó telep működött, legnagyobb egyedszámban baromfit
(biocsirke, pulyka) tenyésztenek, de a Bartapusztai Mg. Bt, az Agrokard 2001 Bt. és egyéni
vállalkozók sertéseket és szarvasmarhákat is nevelnek.
A településen szép számmal működnek méhészetek. A méhészek zöme néhány családdal
rendelkező hobbiméhészetet működtet, de van néhány jelentősebb méhcsaládszámmal
rendelkező termelő is.
1.9.2.2 Ipar

A TEÁOR, mint a gazdasági tevékenységeket osztályozó rendszer módszertanába az ipar
nemzetgazdasági ágba sorolja a bányászatot (B), a feldolgozóipart (C) és az egyéb ipart (D
villamosenergia-, gáz, gőzellátás, légkondicionálás és E vízellátást). Azaz az építőipar önálló
nemzetgazdasági ág, nem sorolódik az iparhoz. Ebből kiindulva, és 31. táblázat adatait
figyelembe véve, Törökszentmiklóson az iparban 88 db vállalkozás működik (83 db a
feldolgozóiparban, 5 db a vízellátásban), ami a vállalkozások 10,7%-a. Az ipar-építőipar
együttesen 17,9%-ot képvisel a helyi gazdaságon belül. Törökszentmiklós domináns iparága, a
feldolgozóipar. A város egyetlen nagyvállalkozása (500 fő feletti létszám) a CLAAS Hungária Kft.
A KSH 2012. évi adatai szerint 5 vállalkozás létszáma 50-249 fős, 11 vállalkozás 20-49 fős, míg
24 vállalkozás 10-19 fős. A többi vállalkozás 10 fő alatti létszámú.
Az iparban és építőiparban együttesen a foglalkoztatottak 34,4%-a dolgozik, azaz az ebben a két
nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások, az összes vállalkozáson belüli arányukhoz
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képest majd kétszer magasabb foglalkoztatást adnak a városnak. A megyei foglalkoztatottak
32,46%-a dolgozik az iparban, míg a megyei ipari szektor vállalkozásai 18,6%-ot képviselnek az
összes vállalkozáson belül.
Az ipar legmeghatározóbb alágazata mezőgazdaság és ipari munkát segítő gépek, eszközök
gyártása. A legnagyobb foglalkoztatató és a legnagyobb árbevétellel bíró vállalat a külföldi
tulajdonú, CLAAS Hungária Kft. Másik jelentős mg.-i gépgyártó, a Vogel&Noot Talajtechnika Kft.
A mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan a feldolgozóipar, azon belül a húsfeldolgozás
terén vannak jelentősebb vállalkozások. A legfontosabb vállalkozások a baromfifeldolgozásban
érdekelt a Mar-Ne-Váll Kft. és a Natural Meat Kft., illetve a sertés és vágómarha feldolgozást
végző Surjány-Hús Kft.
Előbbiek mellett jelentős a vasipari gyártó és szolgáltató ágazat, építőipar. E terület jelentősebb
foglalkoztatói a Radar Holding Zrt., a korábban téglagyárat is üzemeltető Referencia Kft., a
SZEM-MA Kft., az Alox Kft., az I.I.V. Kft., a Gall-Tech Kft., Nail Kft., a T+T Aqua Kft.
gazdasági
infrastruktúra

6. térkép A város ipari hasznosítású területei (vágat)

Forrás: Településszerkezeti terv

Törökszentmiklós ipari hasznosítású területei a város határában, több helyszínen, szétszórtan
találhatók. A legnagyobb és legfontosabb ezek közül a város délkeleti határában lévő Ipari Park,
ugyanakkor kisebb ipari telephelyek a város belterületén is találhatók.
Gazdasági
infrastruktúra

Az ipari termelés a város ipari parkjában koncentrálódik. A városban az ipari tevékenység 1997
után indult fejlődésnek több, már meglévő és újonnan letelepedett cég közreműködésével.
Ilyenek pl. a Claas Hungária Kft., a Videoton Holding Rt. (VTES Kft.), a Radar Holding Rt.,
valamint a Semecs Kft. Az 1999-ben ezek a cégek konzorciumot hoztak létre, majd még
ugyanebben az évben a 23 hektár nagyságú ipari terület megkapta az Ipari Park címet. Az Ipari
Park tulajdonosa Törökszentmiklós Városi Önkormányzat. A menedzsment a Polgármesteri
Hivatal szervezeti rendszerébe integrált, azaz nincs önálló működtető cég.
Az Önkormányzat komplex befektetésösztönző beruházást valósított meg az Ipari Parkjában,
mely révén a korábban kihasználatlan ipari területek hasznosítása, logisztikai és
vállalkozáserősítő inkubációs tevékenységek kialakítása valósult meg.
Megvalósult infrastrukturális fejlesztések:
az infrastruktúra fejlesztése (közmű, út, gázvezeték és elektromos rendszer)
egy 581 m2-es inkubátorház megépítése részben termelő, részben szolgáltató jellegű
vállalkozások részére 3 műhellyel és 11 db irodával,
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egy 3180 m2-es üzemtérrel rendelkező könnyűszerkezetes csarnok építése,
egy 1202 m használható hosszal rendelkező vasúti iparvágány kiépítése.
az inkubátorházban alap- és emeltszintű, valamint K+F és innovációs szolgáltatások
kifejlesztése és nyújtása a betelepült vállalkozások részére.
1.9.2.3

Szolgáltatások

A TEÁOR, mint a gazdasági tevékenységeket osztályozó rendszer módszertanában a
szolgáltatás nemzetgazdasági ágba sorolja a (A) mezőgazdaságon, bányászaton (B), a
feldolgozóiparon (C) és az egyéb iparon (D villamosenergia, gáz, gőzellátás, légkondicionálás és
E vízellátást), építőiparon kívül minden más alágazatot. Ebből kiindulva, s az 1.9.1. fejezet adatait
is (31. táblázat) figyelembe véve, Törökszentmiklóson 633 db, szolgáltatást nyújtó vállalkozás
működik. Ezen belül messze a legnagyobb számban és arányban a kereskedelem,
gépjárműjavítás alágazatban (212 db – 33,5%). A szolgáltatásban működő vállalkozások aránya,
az összes vállalkozáshoz képest, Törökszentmiklóson 77,2%, ugyanez JNSZ megyében 76,0%,
míg az országban 79,9%.
A városi foglalkoztatottak 63%-a dolgozik a szolgáltatási szektorban, míg a szolgáltatási
szektorban működő vállalkozások aránya 77,2%. E két arány közötti eltérés azt mutatja, hogy
szolgáltatásokat nyújtó cégek kisebb létszámú, mikor- és kisvállalkozások. Ugyanez az arány
JNSZ megyében is csak 63,88%.
Törökszentmiklós szolgáltatási kínálata lefedi, kielégíti az alapvető lakossági igényeket, hiszen a
kereskedelem, vendéglátás, pénzügyi szereplők, szállítás, javítás, tanácsadó szolgáltatások és
kisebb mértékben turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók mind elérhetők a városban.
A kiskereskedelmi vállalkozások koncentráltan a városközpontban működnek. Itt érhető el
mintegy 40%-uk, míg az északi és a nyugati városrészben hozzávetőlegesen 30-30% található. A
város ismert kiskereskedelmi üzletláncok, mint a CBA, a SPAR, a Lidl, a Penny Market, az
Univer, a COOP is működik. A TESCO ugyanakkor több magyarországi áruházával együtt, 2015
elején bezárta törökszentmiklósi áruházát is.
Turizmus

A turizmus viszonylag jelentéktelen gazdasági szegmens a településen. Nincs olyan országos,
vagy nagytérségi jelentőségű vonzerő a városban, melyre a nagyobb látogatottságot alapozni
lehetne. Potenciális vonzerő ugyanakkor a Szenttamás városrészen található Almásy-kastély,
ami országos védettséggel bíró műemlék. A kastély körüli Imre majori park szintén védelem alatt
áll. Sajnos nem tekinthető turisztika célpontnak, mert a nagyközönség előtt zárva tart, előzetes
egyeztetés alapján, csak engedéllyel látogatható. A tulajdonos Törökszentmiklósi Mezőgazdasági
Zrt. március 31. és október 31. között csütörtökönként minimum 12, maximum 36 fős csoportok
előtt – kizárólag előzetes regisztráció után – nyitja meg az Almásy Kastély és parkjának kapuit.
Kisebb jelentőségű térségi vonzerő, a Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő és Kemping,
melynek vize minősített gyógyvíz. A közelmúltban történt felújítás révén egy gyermek- és egy
úszásoktatásra is alkalmas nagyobb medencével is bővült a fürdő. Emellett szauna, masszázs és
szolárium szolgáltatás is elérhetővé vált. A strand közvetlen szomszédságában található egy
horgásztó, valamint a háromcsillagos kemping, mely lakókocsi-beállókat, faházakat és
sátorhelyeket kínál. A fürdő látogatói elsősorban helyi lakosok, kisebb mértékben a járási
települések lakói. Külföldi látogató nem jellemző. A nyári időszakban, edzőtáborozás keretében
fővárosi látogatói is vannak.
Problémás, hogy minőségi, többcsillagos szállásférőhely sincs a városban, csupán kisebb
panzió, vendégházak biztosítanak szálláslehetőséget.
A településen az egészségügyi szolgáltatásokat profitorientált vállalkozások (fogorvos, szülésznőgyógyász stb.) egészítik ki, melyekre azonban visszafogott a fizetőképes kereslet.
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A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai,
települést érintő fontosabb elképzelések

A város iparűzési adó bevételei 2005 óta – egy-egy éven belüli visszaeséstől eltekintve –
folyamatosan nőnek. 2013. évben már 2,5-szerese volt a bevétel, a 2005. évinek. A 2013. évi
bevétel - a városban működő vállalkozások jó eredményén kívül - az állami beruházás (vasút
korszerűsítés) hatásának köszönhető. A 2014 évi bevételi szint prognosztizálható, melyet a helyi
székhelyű/telephelyű cégek adófizetéseiből ér el a város. A legnagyobb adófizető 20 cégtől
származó bevétel lassan elérte az 50 %-ot.
34. táblázat A város iparűzési adó bevételei (2005-2014)

év

HIPA bevétel (eFt)

Helyi székhelyű/
telephelyű 20 cég
aránya

334 295
324 234
411 335
391 015
413 527
473 844
454 189
628 885
835 532
621 288

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
40%
36%
33%
39%
49%

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*2014

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Helyi székhelyű/telephelyű legtöbb helyi iparűzési adót fizető cégek 2013. évi bevallás szerint:
6. DON-AGRO Ker. és
Szolgáltató Kft.

11. REI Hűtőipari és
Ingatlanhasznosító Kft.

16. JÁSZ-BÁCS Kft.

2. Súrjány-Hús Kft.

7. LINDSTRÖM Kft.

12. NATURAL MEAT
Élelmiszeripari
Feldolgozó és Ker. Kft.

17. Miklós-Trans
Fuvarozó, Javító
Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

3. Vogel&Noot
Talajtechnikai Kft.

8. Törökszentmiklósi
Kommunális Szolg. Kft.
9. LASA Agrokultúra
Kft.

13. ALOX Kft.

18. TAURINA-Agrár Kft.

14. TM Öntöde Kft.

19. RADAR Holding Zrt.

15. BOTANIK
Értékesítési Kft.

20. Törökszentmiklósi
Mezőgazdasági Zrt.

1. CLAAS Hungária Kft.

4. VTES Kft.
5. MAR-NE-VÁLL
Kereskedelmi és Szolg.
Kft.

Jelentősebb
foglalkoztatók

10. DANI-SPED Kft.

A város legjelentősebb foglakoztatói elsősorban ipari tevékenységet folytatnak.
CLAAS Hungaria Kft.
Törökszentmiklós legjelentősebb foglalkoztatója és vállalkozása a CLAAS Hungaria Kft., mely
egyben Magyarország vezető mezőgazdasági gépgyártója is. A CLAAS 1997-ben vette meg a
törökszentmiklósi üzemet az állami tulajdonú Mezőgéptől. Az alföldi üzem már az átvétel előtt
gyártott részegységeket különféle mezőgazdasági berendezésekhez a németországi CLAAS
részére.
A CLAAS jelentősebb munkahelyteremtő beruházásai:
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A cég kutató-fejlesztő tevékenységét bővítette 1 milliárd Ft értékű projekt keretében, melyhez az
Európai Unió és a magyar állam 354 millió forintos támogatást adott. A projekt eredményeként
kísérleti mérnökök, konstruktőrök foglalkoztatása kezdődött meg, valamint a munkához
szükséges speciális eszközök beszerzésére is sor került. A beruházással a CLAAS a
törökszentmiklósi központot európai jelentőségűvé fejlesztette.
GOP 2.1.3-11 Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása - Foglalkoztatás
bővítéssel járó vállalati technológiai fejlesztés és gyártási kapacitás növelése a CLAAS Hungária
Kft.-nél (2011) – Támogatás: 731 313 128 Ft; A támogatott projekt közel 2,8 milliárd Ft
összköltségű beruházás volt.
Natural Meat Kft. (Bábolna Élelmiszeripari Kft.)
A panírozott termékek gyártására létesített, 100%-ban magyar tulajdonú, továbbfeldolgozó
húsüzem, 2006-ban kezdte meg működését. Számos egyéb elnyert támogatással megvalósuló
fejlesztések mellett a legjelentősebb munkahelyteremtő beruházás volt a GOP 1.2.1-12/B
Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása pályázaton elnyert
„Készresütött húsipari termékek fejlesztésére és próbagyártására alkalmas innovációs és
technológiai park létrehozása” (2013) Támogatás: 697 779 418 Ft;
A projekt keretében olyan innovációs és technológiai háttér jött létre, amely a hazai és a középeurópai élelmiszergyártó és –fejlesztő cégeknek nyújt megfelelő körülményeket készre sütött
húsipari termékek fejlesztéséhez. Továbbá olyan eszközök kerültek beszerzésre, amelyek a
termék fejlesztését a kezdetektől, a kísérletektől egészen a próbagyártási folyamat végéig, a
csomagolásig biztosítják.
Vogel & Noot Talajtechnikai Kft.
GOP 2.1.2-08/D Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló
vállalkozások részére - Vogel & Noot mezőgazdasági gépgyártó üzem létrehozása
Törökszentmiklóson, (2008), Támogatás: 496 591 576 Ft; Az építés első fázisában mintegy 7,5
millió EUR beruházással szántóföldi kultivátorok, rövidtárcsák és egyéb munkagépek
gyártósorának beállítása, valamint a 100 foglalkoztatottat kiszolgáló irodák és szociális helységek
felépítése történt meg. A termelés mellett az adott munkagépek fejlesztése és tervezése is
helyben történik a beruházás nyomán.
VTES Kft.
A Videoton Holding Zrt. tagvállalataként – három üzletággal, két telephelyen (ebből az egyik
törökszentmiklósi), összesen 300 főt meghaladó alkalmazotti létszámú cég a lemezmegmunkálás
és a mechanikus, elektromechanikus szerelés területén tevékenykedik. A GOP 2.1.1-08/C
pályázat keretében „Lemezmegmunkáló technológia fejlesztése a növekvő piaci igényeknek való
megfelelés érdekében a VT Informatika Kft. törökszentmiklósi telephelyén” projekt valósult meg,
2008-ban. Támogatás: 224 133 073 Ft;
Habár az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult, új, jelentős foglalkoztató nem telepedett
meg Törökszentmiklóson. A város befektetési szempontból kiemelkedő vonzerővel nem
rendelkezik, az M4 autópálya 2016. év végére várható kiépülése azonban új lendületet adhat a
város tőkevonzó képességének. A befektetői vonzerőt negatívan befolyásoló tényező éppen a
város, azon belül az ipari park kedvezőtlen elérhetősége. A város északi elkerülő útjának
megépülése sem javította az ipari park elérhetőségét. Térségi viszonylatban jelen lévő külföldi
működő tőke Törökszentmiklóson koncentrálódik, a tágabb térségben nem mérvadó. Ugyanakkor
a külföldi tőkére alapozott cégek meghatározóak a helyi foglalkoztatásban (Claas, Vogel).
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A város befektetés vonzó képességét rontó tényezők:
-

az M4 gyorsforgalmi út, és annak városelkerülő, ipari park elérését biztosító út hiánya;

-

az ipari park kerékpáros megközelítésének hiánya (a kerékpárút létesítése az ipari
parkhoz megkezdődött 2015 áprilisában);

-

nincs minőségi szálláshely (hotel) a városban;

-

a 46. sz. főút Ipari Park és a belváros közötti szakasza rossz minőségű;

-

nincs az ipari park területén kamionparkoló;

A városban működő vállalkozások közül egyedül a Claas Kft. esetében épült ki nem csak az
országos, de kelet-európai kiterjedésű beszállító hálózat. Emellett nem jellemző, hogy a város
kisebb vállalkozásai tevékenységükkel rákapcsolódnak a városban működő nagyobb cégek
tevékenységére.
A magasabb hozzáadott értéket termelő vállalkozások egyúttal a város gazdasági életének
meghatározó szereplői. Komplex tevékenysége révén a Claas Kft., a Mar-Ne-Váll Kft. vagy a
Vogel & Noot Kft. is ilyen cég.
A város gazdaságára jellemző, hogy a korábbi baromfi feldolgozás jelenleg is jelentős
kapacitással működik, ugyanakkor a gabonaipar szinte teljesen leépült. Örömteli, hogy 2014
nyarán kezdte működését a Kunsági Malom Kft., mely magyar tulajdonú vállalkozásként végez
malomipari, tárolási tevékenységet.
A városban működő vállalkozások klaszterbe történő tömörülése nem jött létre, bár korábban volt
ilyen szándék a mezőgazdasági gépgyártó bázisra alapozottan.
Sajnálatosan a helyi gazdasági szereplők közötti kooperáció esetleges, nincsenek szervezett
keretei. Közös fellépést támogató érdekszövetség (pl. gazdakör, menedzser klub, stb.) nem
tevékenykedik a városban.
A helyi, térségi turizmus támogatásához kapcsolódó szervezeti háttér, Turisztikai Desztináció
Menedzsment (TDM) sem működik a városban.
35. táblázat A város legfontosabb vállalkozásai (Top 10).

vállalkozás neve

1. CLAAS Hungária
Kft.
2. Súrjány-Hús Kft.*
3. Vogel & Noot
Talajtechnikai Kft.
4. VTES Kft.*
5. MAR-NE-VÁLL
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.*

6. LINDSTRÖM Kft.*

tevékenysége

mg.-i
gépszerelés
húsfeldolgozás
szántó-földi
eszközök
gyártása
fémmegmunkálás
panírozott
készétel
gyártása
Textil,
szőrme
mosása,
tisztítása

nettó
árbevétel
(mFt)
2013

foglalkoztatottak
száma,
2014

beszállítói
export
hálózat
tagja
amennyiben van információ

39.720

587

nem

11.148

367

nem

3.490

128

nem

4.830

327

nem

3.233

(153) 82

nem

3.207

(174) 30

nem
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vállalkozás neve

7. Törökszentmiklósi
Kommunális Szolg.
Kft.
8. LASA Agrokultúra
Kft.
9. Miklós-Trans Kft.

10. TM Zrt.

tevékenysége

városi
kommu-nális
szolg.
Gabona,
vetőmag
nagyker.
közúti
áruszállí-tás
Gabonafélék,
hüvelyes
növény,
termesz-tése

nettó
árbevétel
(mFt)
2013

foglalkoztatottak
száma,
2014

beszállítói
export
hálózat
tagja
amennyiben van információ

347

50

nem

3.089

33

nem

548

28

nem

1.850

125

nem

87

klaszter
tag

* A cég egészére értendő adatok, nem csak a törökszentmiklósi telephelyé!
Forrás: céges adatszolgáltatás, http://www.creditreform.hu/index.html

További, vállalkozásokat érintő EU és állami támogatásból megvalósított beruházások,
fejlesztések Törökszentmiklóson:
ALOX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- GOP 2.2.1-11 - Vállalatirányítási rendszer üzembe helyezése az ALOX Kft. részére,
Támogatási döntés: 2012.01.23. – Támogatás: 9 949 000 Ft;
- GOP 2.1.1-11/B - Eszközbeszerzés az Alox Kft-nél, Támogatási döntés: 2012.06.18.
Támogatás: 48 324 379 Ft;
- TÁMOP 2.1.3.A-12/1 - Lean alapképzés támogatása az Alox Kft. munkavállalói
számára, Támogatási döntés: 2012.08.03. Támogatás: 9 884 982 Ft;
- TÁMOP 6.1.2-11/1 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok az
ALOX Kft. alkalmazottai számára, Támogatási döntés: 2012.08.03. Támogatás: 9
996 800 Ft;
QUALCHEM Vegyiárú, Gumi és Műanyagalapanyag Gyártó és Forgalmazó Zrt.
-

GOP 1.1.1-11 - Ipari műanyagháló (PA, PE, PP) újrahasznosítási-, keverési-,
feldolgozási technológiájának és anyagvizsgálati rendszerének kialakítása az IDMX®
keverő és adagoló rendszer alkalmazásával, Támogatási döntés: 2012.12.07.
Támogatás: 409 542 100 Ft;

Natural Meat Kft. (Bábolna Élelmiszeripari Kft.)
-

-

-

GOP 1.3.1-11/A - Előkészített, pácolt, panírozott, készre sütött csontos csirke és
sertéshúsokat tartalmazó húsipari termékek kifejlesztése, Támogatási döntés:
2013.03.13. Támogatás: 259 472 947 Ft;
GOP 2.1.1-11/B - Panírozott hús-, baromfihús és sajt készítmények gyártósorának
korszerűsítése a termelésbővítés és az energia hatékonyság növelése érdekében,
Támogatási döntés: 2011.08.18. Támogatás: 90 983 243 Ft;
GOP 1.3.1-11/C - Innovatív csomagolási technológia bevezetése a Natural Meat Kft-nél,
Támogatási döntés: 2012.06.29. Támogatás: 24 816 966 Ft;
GOP 1.3.1-11/A - Glutamát mentes és csökkentett "E-szám" összetevőkkel rendelkező
formázott, panírozott, félkészre és/vagy készre sütött, gyorsfagyasztott húsipari
termékek kifejlesztése, Támogatási döntés: 2013.03.13. Támogatás: 263 326 050 Ft;
ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK
1.9.4

88

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

A regionális versenyképességet befolyásoló tényezők közül kiemelkedik három, amelynek
jellemzői alapvetően befolyásolják a település gazdaságának fejlődési potenciáljait. Ezek a
közlekedési elérhetőség, a munkaerő képzettsége és a helyi gazdaság innovációs potenciálja.
Elérhetőség

A település külső elérhetősége közúton: Azon túl, hogy fontos, európai jelentőségű, E60 jelű,
azaz a magyar 4. sz. főút mellett fekszik, a város elérhetősége nem tekinthető kedvezőnek. A
gyorsforgalmi utak elkerülik, s csupán a kelet-nyugati irányú megközelítése megfelelő. A város az
észak-déli irányú elérése alacsonyabb rendű és nem hálózati szerepkörű utakon történik. A
korlátozott számú átkelőhely miatt, a várost észak és nyugat felől körbeölelő Tisza is korlátozza a
hálózati kapcsolatokat.
A 4. sz. főút ugyanakkor az ország kelet-nyugati közlekedési tengelye, a Budapest-Nagyvárad
forgalomáramlási irány levezetője, s mint ilyen jelentős forgalommal bír. Aktuálisan (2015.
március) folyamatban van a majdani M4 autópálya kiépítése, mely a város elérhetőségét új
dimenzióba helyezi, s mindenképp javítani fogja a város versenyképességét, tőkevonzó
képességét. Ehhez azonban meg kell teremteni város magas szintű, a belterületet elkerülő
kapcsolatát az autópályával.
A korábban átadott városi elkerülő út a kelet-nyugati irányú átmenő forgalmat gyakorlatilag
megszűntette (a 46. sz. főút révén azért megmarad Békéscsaba – román határ irány átmenő
forgalma). Mindezzel együtt az átmenő forgalom kiszolgálásra telepedett szolgáltatások
elvesztették vevőkörüket, ami kedvezőtlen hatást gyakorolt az érintett vállalkozásokra.
Törökszentmiklós vasúti elérhetősége kiválónak mondható, hiszen érinti a kétvágányú,
villamosított Budapest-Záhony vonal, amelyen folyamatos fejlesztések történnek. Így a
vasútvonal a jövőben is a város meghatározó elérhetőségi tényezője lesz, még akkor is, ha a
vasút gazdasági szerepe kevésbé érvényesül a teherszállításban.
A város nyugati felén, a hűtőházak kiépített iparvágányok kihasználatlanok, de megtartásuk
hosszabb távon indokolt.
A vízi és légi forgalom nem releváns a város esetében.
Mivel a város, Szolnok logisztikai központ szomszédságában helyezkedik el, így annak
versenyképesség javító hatása a Törökszentmiklósra is begyűrűzik.
7. térkép Törökszentmiklós közlekedésföldrajzi elhelyezkedése a stratégiai hálózatok és
csomópontok

Forrás: Google Maps
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A helyi munkaerő képzettsége az 1.7.1.3 Képzettség fejezetben már részletesen elemzésre
került. Törökszentmiklóson a lakosság képzettségi szintje alap- közép és felsőfokú végzettség
vonatkozásában is elmarad a megyei és országos értékektől. A megyei képzettségi jellemzőket
ugyanakkor erősen javítja Szolnok, ezért a város a vidéki átlagnak megfelel.
Őket a megfelelő szakirányú képzésekkel a meglévő, illetőleg az esetlegesen betelepülő új
vállalkozások max. középszintű képzettséget igénylő munkahelyeken alkalmazni tudja. Ennél
nagyobb létszámú munkaerőbázis térségi és regionális szinten található, ami nem feltétlenül
rontja a város beruházói megítélését: a napi szintű ingázás szinte teljesen megszokott, a
mindennapok velejárója. A nagyobb cégek saját szervezésben is képesek biztosítani munkába
járást.

K+F és innovációs
láncok

A mezőgazdasági gépgyártó Claas Hungary Kft. tekinthető a város egyetlen K+F és innovációs
bázisának. Ugyanis a Claas Hungary Kft. profiljába illesztette a kutatás, fejlesztési tevékenységet
(K+F)-t, aminek humán erőforrás és eszköz igényét közel 1 milliárd Ft-os fejlesztéssel biztosította
(kísérleti mérnökök, konstruktőrök alkalmazása, speciális eszközök beszerzése). Emellett
kutatás, fejlesztési vonatkozású projekteket több más helyi cég is bonyolított.
1.9.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

A város teljes lakásállománya 2011-ben 8 992 db. A lakásállomány 2001-hez képest 19 darabbal
növekedett, ami 0,2%-os bővülést jelent. Az 1000 lakosra jutó lakások száma 2001-ben
380
volt, ami 2011-re 409-re emelkedett, de nem a lakásépítéseknek, hanem sokkal inkább a
lakónépesség csökkenésének köszönhetően. (A bérlakás-állomány jellemzőit az 1.10.5.
fejezetben tárgyaljuk.)
A városban az elöregedő népesség és az elvándorlás miatt a majd 9000 lakásból mintegy 1000
lakatlan, melynek 50%-a eladó. További 50% üresen áll a tulajdonosok magukra hagyták, a
lakások folyamatos állagromlást szenvednek el. Ezek a lakatlan lakások a városban elszórtan
találhatók, nem koncentrálódnak egy-egy városrészre.
A városi ingatlanok négyzetméter árát tekintve a legkimagaslóbb évek 2007 és 2008 voltak. A
gazdasági recesszió visszaesést indított el és ennek eredményeként manapság a lakásárak a
2000-ben jellemző értékre estek vissza és jelenleg stagnálnak. 2002-ben és 2014-ben egy
belvárosi társasházi lakás átlagosan 100-120.000 Ft/m2 áron cserélt gazdát, míg pl. egy 80 m2es, kedvező megítélésű környéken található családi ház 9 millió Ft-ért is megvásárolható jelenleg
(2015).
A 2006. évi és a 2011. évi KSH adatok összehasonlítása visszaigazolják az ingatlanárak
csökkenését. A két időpontban az adatgyűjtés nem esett minden területen egybe, hiszen pl. a
panellakásokra nincs 2006-os adat, továbbá az alábbi táblázatban csak azok az utcák
szerepelnek, melyekre a statisztikai adatgyűjtés mindkét vizsgált időpontban kiterjedt.
Egyedüliként a többlakásos társasházak lakásai tartották az árukat, míg a családi házaknál
kismértékű csökkenés volt. A lakások összevontan már markáns árcsökkenést mutatnak. A
megyében lévő összes város adataival összehasonlítva látható, hogy a törökszentmiklósi
ingatlanok olcsóbbak.
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36. táblázat Ingatlan átlagárak Törökszentmiklóson, 2006, 2011 (eFt/m2)
ingatlan helye

Batthyány út
Bocskai út
Fáy András lakótelep
Kossuth út
Petőfi utca
Széchenyi István út
Szent László út
Táncsics lakótelep
Vörösmarty utca
Összesen
JNSZ megye
városai

családi ház

többlakásos
társasház
2006
2011

panel (blokk)

lakások összesen

2006

2011

2006

2011

2006

2011

72
116
124
85
66
89
67
79

84
82
79
69
68
77

111
117
103
115
101
129
113

88
123
120
114

-

109
123
115

105
117
107
116
93
129
66
89
67
95

97
88
103
84
112
97
69
123
68
86

-

96

-

124

-

122

-

110

Forrás: KSH,

Törökszentmiklóson abszolút kínálati a lakáspiac. A város egyedül, kicsi ingatlanirodáját
működtető vállalkozás kizárólag adás-vétellel foglalkozik, de a piaci megjelenés valós tere a helyi
újságok (Törökszentmiklósi Hírlap, Superinfo, Apropó, Miklóspress), az internet, kisebb
mértékben a JNSZ Megyei Néplap. A lakáspiac tartós stagnálása az ingatlanforgalmazással
foglalkozó nagyobb vállalkozásokat távol tartja a térségtől.
Lakásépítések

Kiadott új lakásépítési engedélyek száma 2013-ban 6 db, míg 2014-ben csupán 3 db volt. A
használatba vett lakások száma 17, illetve 14 db volt. Az új lakásépítési engedélyek száma jelzi a
városi lakásállomány szinte teljes stagnálását, a lakosság minimális számú kezdeményezését e
téren.
Nagyobb léptékű, több lakásos beruházások csak a 2000-es évek közepén voltak jellemzőek a
városközpontban. Egy magánberuházásban 27 lakás, az OTP Bank finanszírozásával 18 lakás
épült, amely épületbe kapott helyet maga a bankfiók is. Az új lakások nehezen keltek el,
vállalkozási szempontból kevésbé voltak eredményesek a beruházások. Ezt követően nem voltak
nagyléptékű lakásberuházások a városban.
Az Önkormányzat arra törekszik, hogy a városba vonzott és betelepülni szándékozó
vállalkozások középvezetőinek, vezetőinek, azok üzleti vendégeinek megfelelő lakásokat legyen
képes biztosítani. Cél a régi polgári villák (4 db most szociális célú hasznosításúak) felújításával
ilyen lakások kialakítása.
A klasszikus értelemben vett irodapiac nem létezik a városban. Nem is várható, hogy a jövőben
ilyen jellegű igény jelentkezne. A városba települt cégek vagy saját telephelyeiken alakítottak ki
megfelelő irodai infrastruktúrát vagy lakóingatlanokat bérelnek e célból.
Annak ellenére, hogy az Ipari Parkban működő Inkubátorházban vannak irodai férőhelyek, a
városközpontban található kedvezőbb elhelyezkedésű és olcsóbb irodabérleményként
hasznosított lakóingatlanok vonzóbbak a vállalkozások számára.

Ipari Park

Az Ipari Parkban nagyobb, közművesített ingatlanok is megvásárolhatók, és az inkubátorház
férőhely-kínálata is széles.
Az Ipari Parkban az alábbi árakon lehet ingatlant vásárolni, bérelni:
Vásárlás: IP telek 8EURO/m2/hó – megvehető már az üres telek
Bérlés: IP csarnok nettó 1,9 EURO v. nettó 650 Ft/m2/hó
Bérlés: Inkubátorházban mikro-vállalkozástól a nagyobbig 200-1000 Ft/m2/hó
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Az Önkormányzat gazdálkodása, a
településfejlesztés eszköz és intézményrendszere

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Az Önkormányzat 2012. január 1-jén 129.691.000 Ft folyószámla-hitellel, 60.000.000 Ft
munkabérhitellel rendelkezett, melyet 2012. évben fizetett vissza. Így 2012. december 31-én csak
a kötvény maradt, mint adósságszolgálat és így a konszolidáció alapja. A svájci frank alapú
kötvénykonszolidáció 941.938.540 Ft-ot érintett, végül is a kötvény záróállomány 2014.02.28.-án
lett nulla.
Költségvetés

Az önkormányzati feladatellátási rendszer nagymértékben átalakult, és ez a változás jelentősen
érintette a helyi költségvetést is. A feladatátszervezés nagyarányú, normatívákra alapozott
forráscsökkenéssel járt. A korábbi feladatok egy része az államhoz került, és eddig az
önkormányzatoknak jutatott, feladatellátást szolgáló források nagyobb része, illetve egyéb,
feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi
költségvetésbe.
Az átalakítások tovább nehezítették az Önkormányzat működtetési feladatellátását, s ezzel
párhuzamosan a fejlesztésekhez kapcsolódó források biztosítása is belső feszültséget idézett elő
a költségvetésben.
A feladatok átszervezése változást indukált a humán erőforrás vonatkozásában is, miszerint a
Polgármesteri Hivatal létszámában csökkentés történt, a munkatársak egy része átkerült a járási
hivatalokba.
A 2013. január 1-től bevezetett feladatfinanszírozási rendszer nem ellensúlyozta a korábbi
ármegállapító szerep megvonása miatti bevétel kiesését, továbbá az átadott intézmények
fenntartásához fizetendő hozzájárulás fedezetét, a SZJA bevételek teljes egészének pótlását, a
gépjárműadó 60%-ának állami költségvetésbe történő befizetésének ellentételezését. Ezek
összességében negatív hatással járt a költségvetésre.
A fenti átalakulások ellenére Törökszentmiklós a 2014-es költségvetésében tervezett feladatok
teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak
voltak. A fejlesztések végrehajtása a megkezdett beruházásokra korlátozódott, illetve a pályázati
feltételekhez igazodott.
Az Önkormányzat működőképességét és a likviditás folyamatosságát sikerült biztosítani.
37. táblázat Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadása fő
tételei
Költségvetés fő tételei
A bevételek főösszege korrekciós tétel nélkül
ebből költségvetési betétel
belső finanszírozás bevétele
külső finanszírozás bevétele
A kiadások főösszege korrekciós tétel nélkül
ebből költségvetési kiadás
külső finanszírozás kiadás
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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Önkormányzati törzsvagyon, melyből
-

forgalomképtelen törvény alapján (820 db, ezek jellemzően közterületek, külterületi
földutak, árkok, csatornák stb.) 11.002.860 eFt,

-

forgalomképtelen helyi döntés alapján (29 db, ezek külterületi földutak, ipari park
telephelyek, közpark, közterületek) 290.822 eFt.

-

korlátozottan forgalomképes törvény alapján (61 db, ezek jellemzően közintézmények
területek, infrastrukturális elemek, üres telek, stb.) 8.418.076 eFt.

-

korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján (34 db, ezek beépítetlen területek,
középületek, közterületek, föld, stb.) 1.391.342 eFt.

2012-ben kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként, forgalomképtelen önkormányzati tulajdonban
álló törzsvagyon a Holt Tiszán 0357/1/A holtág és a 0357/1/B mocsár. Továbbá a
szennyvízcsatorna hálózat szakaszai, valamint a mezőtúri hulladékudvar, a Szolnok volt Cora
hulladéklerakó, a Szolnok Széchenyi hulladéklerakó és az Abony hulladékgyűjtő.
Vagyongazdálkodás

Az Önkormányzat forgalomképes (üzleti) vagyona, az ingatlanvagyon-kataszter alapján (331 db)
5.534.403 eFt és annak fő elemei (beépítetlen terület, bérlakások, nem lakás célú ingatlanok,
sporttelep, ipartelep, víziközmű-vagyon stb.).
Vonatkozó vagyonrendelt száma: a 30/2004. (VI.25) sz. rendelet szól az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Gazdasági Program

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat először 2004 szeptemberében alkotta meg Gazdasági
Programját, amelyet 2006 decemberében módosított, illetve meghatározta a további feladatokat.
A Gazdasági Program ekkor az előterjesztés szerint kettő esztendőre szóló feladatokat
tartalmazott, azonban az akkor elhatározott feladatok, projektek kivitelezése még ma is aktuális,
illetve folyamatban van. Így 2011-ben egy Kt. határozatban a Gazdasági Program megvalósítási
idejét 2014-ig meghosszabbította.
A helyi Gazdasági Program fő – 2015-ben is érvényes - célkitűzései kijelölik a beavatkozási
irányokat:
Munkahelyteremtést szolgáló fejlesztések elősegítése, kezdeményezése;
A település közlekedés fejlesztésének érdekében az ún. Déli elkerülő útépítés
kezdeményezése és az M4 gyorsforgalmi út melletti szerviz út kiépítése az ott működő
gazdasági területek megközelíthetősége érdekében;
A települési gyűjtő utak további fejlesztése, valamint a kerékpárút hálózat fejlesztése;
Az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódóan a strandon gyógyászati részleg
kialakítása, rehabilitációs szolgáltatás bevezetése;
Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése;
1.10.2 Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége,
intézményrendszere

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat feladat- és hatásköre a képviselő-testületre testált,
melynek törvényes képviseletét a polgármester látja el. A képviselő-testület feladatkörében
rendeletet és határozatot alkot, melyet kezdeményezhet a polgármester, az alpolgármester, a
települési képviselők, a bizottságok, a jegyző. A rendelet-tervezetekről a tárgy szerint érintett
bizottság véleményét ki kell kérni. A Képviselő-testületnek három állandó bizottsága van: Oktatási
és Kulturális Bizottság; Szociális Egészségügyi és Sport Bizottság; Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság;
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Értelemszerűen mindhárom bizottság tevékenysége érinti a városfejlesztés komplex rendszerét,
de annak legfontosabb alakítója, formálója Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatalon belül működő
osztályok közül a Városfejlesztési Osztály feladata, míg a fenntartás, üzemeltetés területért a
Városüzemeltetési Osztály a felelős. A városi főépítész aktív szereplője és alakítója,
kezdeményezője a városfejlesztéssel kapcsolatos ügyeknek.
Törökszentmiklós ún. városfejlesztési társasága a Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.,
mely Önkormányzat cégeként látja el a projektmenedzseri feladatokat.
A lakosság is beleszólhat, alakíthatja a városfejlesztést, mégpedig helyi népszavazás,
közmeghallgatás, adott esetben lakossági fórum útján. A stratégia (ITS) megalkotása a
városfejlesztés folyamatának fontos lépése, amelyben a település életének különféle szereplői a
partnerségi tervnek megfelelően kerülnek bevonásra különféle kompetenciakörökkel.
1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az elmúlt években az Önkormányzat számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket hajtott
végre, illetve folytat jelenleg is. A beruházások ösztönzése, a működő tőke bevonás továbbra is
elsőrendű feladat, melyek kereteit több városfejlesztési terv, program, projektjavaslat is magában
foglalja.
Közvetlen eszközök

Az Önkormányzat közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszköze az Ipari Parkjának
működtetése, infrastrukturális adottságainak fejlesztése. Az ipari parknak korábban volt önálló
menedzsment szervezete, de jelenleg az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába került
beintegrálásra ezen feladatkör.
A helyi turizmus fejlesztése is a gazdaságfejlesztés része, ezért valamennyi ezen a téren végzett
beavatkozás (szállásférőhely bővítés, rendezvénykínálat bővítés) közvetlen hatással lesz a város
gazdaságára. A jelenleg mérsékelt vendégforgalom növekedéséhez azonban széles körű
marketing tevékenységet kell végezni. Ennek megalapozó dokumentuma, a „Törökszentmiklós
közép- és hosszútávra szóló városmarketing stratégia” 2012-ben készült el.

Közvetett eszközök

Az Önkormányzat egyik közvetett gazdaságfejlesztés eszköze a városi környezet
gazdaságélénkítést célzó fejlesztése, közterületek rehabilitációja révén, valamint közparkok
kialakítása az egyes városrészekben. Továbbá a szakképzési kínálat, a szakember képzés helyi
vállalkozások igényeihez mért alakítása, a humán erőforrás általában vett képzése.
Továbbá a város közlekedési elérhetőségének javítása, leginkább az M4 gyorsforgalmi út
térségbe érkezésével, amihez – megvalósítása országos kompetencia lévén - legfeljebb
lobbitevékenységgel tud hozzájárulni, direkt ráhatása nincs erre az Önkormányzatnak.
Mindenképp a gazdaságfejlesztési tevékenység része, hogy milyen pozíciót tud elfoglalni a város
a 2014-2020 költségvetési periódus támogatási rendszerében.
Partnerség építése, települési marketing tevékenység folytatása általános feladatként jelentkezik
a közvetett gazdaságfejlesztés során. A város aktív, a potenciális partnereket, felkutató, informáló
aktív kiajánlási politikát folytat.
1.10.4 Foglalkoztatáspolitika

Az Önkormányzatnak nincs kimondottan a fiatalok, képzett csoportok foglakoztatását és
letelepedését ösztönző foglalkoztatáspolitikája, erre kiterjedő rendelete. Az Önkormányzat és a
helyi cégek között a foglalkoztatás javítására vonatkozó megállapodások nincsenek.
2014-ben az Önkormányzat 1140 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. E mellett még
foglalkoztatott közmunkást a VESZ és az oktatási intézmények is. A program elindulása óta
(2002.év) a közfoglalkoztatottak száma folyamatosan nő. A településen a közfoglalkoztatás
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évente kb. 900 családot érint. A közfoglalkoztatást az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon
keresztül szervezi meg, emellett részt vesznek a közfoglalkoztatásban egyes intézményei, mint
például Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálata. A közfoglalkoztatottak
jellemzően településüzemeltetési tevékenységeket folytatnak. Ilyen tevékenységek:
Belvízelvezető árkok karbantartása, melynek során évente a közel 8 km hosszú nyílt,
burkolt medrű árok takarítása, és 15 km földmedrű árok folyásfenék igazítása történik
meg.
Közúthálózat karbantartása programban évente 3-5 km útpadka készül el, 3-3500 nm
ütőkátyú kerül kijavításra, idén van tervezve aszfalt újrahasznosító (Bagella4000)
vásárlása, mellyel megszűnik az aszfaltkeverőtől való függés és olcsóbb lesz a javítás.
Mezőgazdasági utak karbantartása, földutak simítózása, tárcsázása, gépi, kézi erővel
való javítása, az útszegélyek takarítása cserjézése, évente jellemzően 8-10 km
hosszban.
Növénytermesztési program, eddig kimerült a közterek, virágos kertek gondozása, 87
ha, zömében városszéli zöldterület gondozása. Épült egy 500 nm-es fólia, amiben
paprika paradicsom, uborka, retek terem évente. Idéntől 4,8 ha konyhakert lesz
megművelve, és 4 ha szántó. A konyhakertben burgonya, hagyma tök és káposzta lesz
elvetve, míg a szántón napraforgó.
Helyi sajátosságra épülő program a brikettgyártási program, melynek során építettünk
egy tároló, beszerzésre került egy brikettgyártó gép. Az alapanyagot a mezőgazdasági
utas program adja, valamint az Önkormányzat néhány hektárnyi erdője. Már be van
kötve a szükséges áram, a gép beüzemelése folyamatban van.
1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás

Bérlakás állomány

Az Önkormányzat eredeti (1990-es) bérlakás állománya 2014-re 179 db-ra csökkent, ami
megközelítőleg 50%-os csökkenést jelent. A város hosszú távú célja a bérlakás-állomány
megtartása, illetve a meglévő lakások felújítása, korszerűsítése. Számos olyan bérlakás,
bérlemény található a városban, melyek korabeli polgári épületekben vannak, s melyek
fenntartása (nagy belmagasság miatt) drágább az átlagnál, így ezeknél célként fogalmazódik
meg a lakók átköltöztetése alacsonyabb rezsijű bérlakásba. Az ily módon felszabaduló nívós
épületek felújításával új szegmens nyílhat a lakáspiacon, ami új hasznosítási lehetőséget jelent
az Önkormányzat számára.
A bérlakások elszórtan helyezkednek el a városban, kisebb koncentráció figyelhető meg a
városközpontban. A bérlakások 28%-a iparosított technológiával készült épületekben található,
míg a maradék 72%, átlag 30-50 éves vályogból/téglából épült családi ház. A bérlakások
komfortfokozata a nyilvántartás szerint: 83% komfortos (nincs külön nyilvántartva az
összkomfortos) és 17% komfort nélküli, illetve szükséglakás.
A bérlakások szabályozásáról a 30/2004 (VI.5.) önkormányzati rendelet szól, amely foglalkozik a
bérlakások pályázati úton történő kiutalásának rendszerével. A bérlakás kiutalható ún.
városérdekből is, azaz ha pl. orvos, vagy magas presztízsű, hiányszakmát képviselő személy és
családja költözik a városba.
A 2007-13 közötti időszakban bérlakás fejlesztési tevékenység nem történt, de a meglévő
bérlakások felújítása folyamatos, a felmerült igények és rendelkezésre álló források mentén.
Korábban azonban volt néhány beruházás: 2002-ben 30 lakásos Fecskeház a belvárosban, vagy
a városközpontban a Szemere B. sorház, ami Szécheny Terv támogatásával épült 2007-ben 16
db lakással; 24 db lakásos nyugdíjasház, mely bérbeadási feltételekkel foglalható el;

Egyéb bérlemények

A városban egyéb önkormányzati bérlemények száma 97 db. Ebből üzlet 70 db, egyéb (garázs,
pince, épülethelyiségek) 27 db. A bérlemények koncentráltan, a város központjában
helyezkednek el.
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1.10.6 Intézményfenntartás

Önkormányzati
fenntartás

Az Önkormányzat intézményfenntartási feladatai átalakultak az elmúlt években, részben az
oktatási intézmények állami, egyházi fenntartásba, sok esetben üzemeltetésbe kerülésével,
részben az intézményösszevonások révén.
38. táblázat Önkormányzati fenntartású, működtetésű intézmények
Önkormányzati működtetésű
intézmény neve
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Városellátó Szolgálat
Városi Önkormányzat Egyesített
Gyógyító-Megelőző Intézet
Városi Óvodai Intézmény
Városi Bölcsőde
Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális
Központ

beavatkozási szükségletek
nincs ilyen igény
nincs ilyen igény
nincs ilyen igény
a tagóvodák felújítása, vagy új intézmény építése,
intézmények előtt parkolóhelyek létesítése
férőhelybővítés és korszerűsítés
nincs ilyen igény

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Önkormányzat –
KLIK – egyházak
viszonya az
intézményfenntartás
ban

A városban az óvodai ellátásról 3 különböző fenntartó gondoskodik. Az intézmények fenntartója
és működtetője Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, Törökszentmiklósi Református
Egyházközség, és az Egri Főegyházmegye.
Az általános iskolai intézmények száma 4, melyek fenntartói a KLIK, a Törökszentmiklósi
Református Egyházközség, az Egri Főegyházmegye és a Baptista Szeretetszolgálat. A
működtetés-üzemeltetés és fenntartás feladatok megosztásánál az Önkormányzat célja, hogy a
fenntartás mellett az üzemeltetési feladatok - amit jelenleg a Városellátó Szolgálat (VESZ) végez
- is átkerüljenek a KLIK-hez. Az egyházi fenntartású intézményeknél az üzemeltetést is ők végzik.
A 2 középfokú intézmény fenntartója és működtetője, szintén a KLIK, egynek (Székács Elemér
Középiskola, Szakközépiskola, Szakiskola) pedig a Földművelésügyi Minisztérium.
1.10.7 Energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodás területén az Önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, amelyek
a hatékonyabb energiafelhasználást támogatják. A város energiaellátása alapvetően a földgázra
épül, de sokan szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, vagy vegyes rendszert használnak még. Távfűtési
rendszer nincs a városban kiépülve. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt helyez az intézményeinek
energiaracionalizálására, a megújuló energiaforrások (termálvíz, nap- és szélenergia)
használatára. Az önkormányzati intézményeknél már jelenleg is van megújuló energiahordozó
hasznosítás, hiszen a gimnáziumnak és az egészségháznak napelem és mini szélerőmű
szolgáltat energiát, továbbá 19 db közintézmény termálvizes fűtésrendszerre ált át. Ennek
megfelelően az elmúlt években számos olyan fejlesztés valósult meg, melyek az
energiamegtakarítást célozzák. Ilyenek voltak:
Megújuló
energiaforrások
hasznosítása

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Törökszentmiklóson; Döntés:
2014.12.31. Támogatás: 43 263 809 Ft (100%);
KEOP 4.4.0/A/09 - Bercsényi Miklós gimnázium megújuló-alapú villamosenergia
ellátása, 2011.02.16. Támogatás: 8 980 478 Ft;
KEOP 4.1.0 - A termálvíz komplex hasznosítása Törökszentmiklóson (KEOP-4.1.02008-0052); Döntés: 2009.01.09. Támogatás: 245 773 500 Ft; A beruházás összesen
491 154 000 Ft volt.; A projekt keretében a kút fúrása melegvíz-nyerés céljából, a
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távvezeték építése az egyes felhasználási pontokig, egyes intézményekben belső fűtési
rendszer átalakítása a geotermikus energia fogadásához.
KEOP-5.5.0/B/12 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva - Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda,
Tulipánkert óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva; támogatás 129 443 613 Ft; az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák
közül 5 helyen történik felújítás, korszerűsítés (fűtéskorszerűsítés, szigetelés,
nyílászárók cseréje, festés stb.). A projekt befejezése 2015 tavasza.
További tervezett fejlesztések 2014 után: Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ,
és a városháza napelemes energia ellátásának megoldása.

1.11

Településüzemeltetési szolgáltatások

A város Önkormányzata a 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a
helyi önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat az alábbiak szerint látja el:
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
A város kommunális szolgáltató cége a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.,
amely város egyik jelentős foglalkoztatója. A társaságot 2000-ben alapította Törökszentmiklós
Városi Önkormányzat. Fő tevékenysége a nem veszélyes hulladékok kezelése (szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatást végez Törökszentmiklós és Tiszatenyő településeken, míg
Tiszapüspökiben kijelölt szolgáltatóként), továbbá meghatározott városüzemeltetési feladatok
ellátása, valamint piac- és strandüzemeltetés. A 948-5/2015. számon kiadott feladatellátási
engedély 2015. április 1-től újabb 5 évig érvényes.
Szolgáltatásai:
Lakossági hulladékkezelés, közületi hulladékkezelés, zöldhulladék gyűjtés, szelektív
hulladékgyűjtés, zöldterület kezelés, fűnyírás, sövénynyírás, tuskómarás, csapadékvíz
elvezetőrendszer karbantartása, szivattyúzás,
Városüzemeltetés: hó eltakarítás, síkosság-mentesítés; belvízvédekezés; (csapadék- és
belvíz elvezető rendszerek karbantartása); park és játszótér karbantartás; közterületi
hulladékgyűjtő edények ürítése, karbantartása; gyepmesteri szolgáltatás; közúti
tartozékok karbantartása;
Strand és kemping: Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő 1962-ben kezdte meg
működését, 40.000 m2-es területen. A kemping területén 2 db 8 férőhelyes komfortos
épület és 6 db 6 férőhelyes komfortos faház található. A kemping osztályba sorolása:
„kétcsillagos”, illetve ifjúsági szálló osztályba sorolása: ”A” kategóriájú. A faházakban,
illetve a kemping területén elhelyezhető lakókocsiban, sátorban 350 fő elhelyezése
biztosítható. A fürdőben egész évben gyógymedence üzemel, ahol szauna, masszázs,
szolárium szolgáltatás vehető igénybe. A strand engedélyezett befogadó képessége
2000 fő.
Piac: A cég a 226/2012 (XII. 20.) K.t. sz. határozattal jóváhagyott piacüzemeltetési
szabályzat szerint működteti a piacot. A piac helybiztosításos rendszerben működik. A
piaci árusok a korábban általuk elnyert helyeken árulhatnak.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Jogszabályváltozás miatt Törökszentmiklós közigazgatási területén - 2014. június 05.-e óta –
nem a korábbi Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. a társaság látja el a közműves
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ivóvízellátást, valamint a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást, hanem a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelölése alapján a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. A TRV Zrt. 2015. április 1-től a víziközmű szolgáltatásokat a Törökszentmiklós Városi
Önkormányzattal kötött bérleti-üzemeltetési szerződések alapján végzi.
Törökszentmiklósi Logisztikai Kft.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő cég 2010 márciusában alakult. A volt Vegytek ipartelep
(veszélyes vegyi anyaggal foglalkozó cég volt) megvásárlásával a terület ingatlangazdálkodását,
hasznosítását végzi.
Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.
A szintén önkormányzati tulajdonú cég, mely gyakorlatilag a Polgármesteri Hivatalban egyfajta
projektmenedzseri feladatokat lát, egyszemélyes mikro-vállalkozásként. Az Önkormányzat
projektjeihez kapcsolódó koordinációs, szervezés, szerződéskötési munkában vesz részt. Ez
gyakorlatilag a város városfejlesztési társaságának felel meg.
Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
Közérdekű szolgáltató kijelölés útján végzi a kéményseprő-ipari szolgáltatást – átmeneti jelleggel,
legkésőbb 2015.08.03-ig - JNSZ megye 77 településén, így Törökszentmiklóson is.
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Táji és természeti adottságok vizsgálata

Törökszentmiklós közigazgatási területe a kistájkataszter szerint a Közép-Tiszavidéken belül a
Szolnoki-ártérhez és a Szolnok-Túri-sík kistájakhoz tartozik. A két kistájat elválasztó határ átlósan
vágja ketté a települést északkeletről délnyugatra haladva csaknem egyenlő nagyságban. A két
kistáj mind domborzatilag, mind vízrajzilag, mind termőhelyi adottságaiban, mind
növényborítottságában meghatározza a természeti adottságokat.
•
•

Szolnoki-ártér (1.7.14)
Szolnok-Túri-sík (1.7.22)

8. térkép Magyarország földrajzi kistájai

http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar,
http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/101?q=magyar/node/390#1.7.

1.12.1 Természeti adottságok

Domborzat és talajviszonyok
A Szolnoki-ártér 85-91 mBf közötti tökéletes síkság Rendkívül kis átlagos relatív relief (1m/km2)
értékkel. Míg a város délkeletei felét magán hordó Szolnok-Túri-sík 80-105 mBf közötti síkság.
Relatív reliefe (2m/km2), de a város területén ennél nagyobb.
Bár a kistáj felszín fele alacsony ármentes síkság, a városra eső része hullámos, homokbuckás,
ártéri szintű, orográfiai domborzatú. A város domborzati képét, morfológiai formáit mégis a
Szolnoki-ártérben sokat változó Tisza határozza meg lefolyási irányával. A felszínt elhagyott
folyómedrek, morotvák rendkívül gazdag hálózata borítja. A város domborzatát a kunhalmok is
gazdagítják.
A felszín közeli üledéken már a Tiszához kapcsolódó holocén öntésiszap, öntésanyag található a
város északnyugati részén, míg a délkeleti oldalon 8-10 m vastag többnyire finomszemű folyóvízi
üledék rakódott le, ami löszösödött, ezért a felszínt löszös agyag, lösziszap borítja, amihez igen
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jelentős téglaanyag készletek kapcsolódnak a város területén is. A város rossz lefolyású mélyebb
felszíneit holocén réti és lápi agyag található. (A helyi talajokról, bővebben a 1.17.1 részben.)
Éghajlat
A település és környékének éghajlatára a mérsékelten meleg-száraz, a klímaváltozás miatt egyre
inkább a meleg-száraz éghajlat jellemző.
Az éves napfénytartam 1800-2020 óra között változik, ezen belül nyáron 800-820, télen pedig
180-190 óra napsütés a megszokott. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C között jellemző,
amitől eltérés az ápr. 4. és okt. 18. közötti időszakban mérhető, amikor 194-195 napon át a napi
középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A területen a középhőmérséklet nem csökken
fagypont alá általában 187-190 napon keresztül. A településen és környezetében a legmelegebb
nyári napok maximum hőmérsékleteinek átlaga 35,0 °C körüli, míg a leghidegebb téli napok
minimumainak átlaga -17,5 °C körüli.
A csapadék évi összege átlagosan 500-540 mm közötti, melyből a vegetációs időszakban 300
mm eső valószínű. A településen és környezetében a hótakarós napok száma 32-34 nap körüli
és az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm. A csapadék térbeli eloszlása határozza meg,
hogy a vízigényes, a kevésbé vízigényes vagy a szárazságtűrő kultúrnövények termesztése
gazdaságos-e.
Az uralkodó szélirány egyenletes, sorrend szerint az É-i, ÉK-i, Ny-i. Az átlagos szélsebesség 2,5
m/s közötti.
Vízrajz
A város felszíni vízrajzát elsősorban a Tisza, továbbá a Fegyverneki-holt Tisza, a Tinóka-ér, a
Büdös-ér, valamit a Nagykunsági- öntöző főcsatorna határozza meg. A város a Tisza folyó bal
partján fekszik.
Törökszentmiklós város közigazgatási területe a Fegyvernek–Mesterszállási ártéri öblözetben
található, a település közigazgatási területén a Cibakházi–Pityókai árvízvédelmi szakasz
fővédvonala húzódik. A Tisza folyó szabályozása előtt a terület mintegy fele az árvizektől
veszélyeztetett vízjárta táj volt, így Törökszentmiklós város egy része is. A Tiszapüspöki –
Törökszentmiklós – Fegyvernek vonaltól északra, a Tiszáig egy nagykiterjedésű, állandó
vízborítású mocsár alakult ki, amelyet három „fok”-on keresztül táplált a folyó árvize. A fokokon
kilépett víz az egykori Decsei-ér medren keresztül a Törökszentmiklós melletti mélyfekvésű
lapályon nyílt vizű tava egyesült, amelyet végül a Tinóka-ér csapolt meg és vezetett vissza a
Tiszába.
Vízgazdálkodás
Jász-Nagykun-Szolnok megye árvízi veszélyeztetettség szempontjából az ország egyik
legkedvezőtlenebb földrajzi és vízrajzi fekvésű helye. A megye területének 76 %-a árvíz által
veszélyeztetett. Az árvízvédelmi helyzetet meghatározó módon befolyásoljak a terület domborzati
viszonyai, melyek a Tisza–völgyre jellemző nagy területű öblözetek között is különösen nagyokat
jelöltek ki. A települések védelmét a kiépített gátrendszer látja el, mely a Közép-Tisza-VidékiKörnyezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A kiépített töltések menten elsősorban
a fakadóvizek, átázások es szivárgások fordulnak elő. Az árvízszintek jelentősen emelkedtek, az
árvizek gyakorisága, tartóssága nőt. A 2000. évi nagy árvíz több nemkívánatos esemény
egybeesésének az eredménye volt. Az árvíz által veszélyeztetett területek védelmét az úgy
nevezett árvízvédelmi fővonalak biztosítják.
A megyében a fővédvonal hossza: 667,410 km. Az árvízvédelmi fővonalakon védekezési
kötelezettsége az államnak, a helyi önkormányzatoknak, illetve a károk megelőzésében vagy
elhárításában érdekelteknek van.
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Tartós árvíz esetén a fővédvonalak menten fakadóvíz jelentkezik, melynek elvezetésére a
meglevő csatornák használhatók.
Törökszentmiklós város közigazgatási területe három belvízvédelmi öblözetbe tartozik:
1. Fegyverneki belvízöblözet, (területe: 92,1 km2) amely Törökszentmiklóshoz tartozó
Szakállas kül- és belterületének egy részét fedi le, illetve a város északkeleti része
tartozik meg a Fegyverneki öblözethez. A Büdös-éri főcsatorna – a 3 db becsatlakozó
bekötőcsatornával – hossza 14 km, állapota megfelelő, üzemképes, rendszeres
fenntartást igényel. Az elsődleges belvíztározást a Fegyvernek Önkormányzat
tulajdonában, illetve kezelésében levő Alsóréti – Holt – Tiszába történik.
2. Óballai belvízöblözet, (területe: 21,5 km2), amely Törökszentmiklóshoz tartozó Óballa
település kül- és belterületét fedi le, főcsatornája az Óballai I. főcsatorna, amely az
Óballai zsilipen és az 1, 6 m3/s-os kapacitású szivattyútelepen keresztül csatlakozik a
befogadóhoz, a Tisza folyóhoz.
3. Szajoli belvízöblözet, (területe: 101, 1 km2) amely Surjány település belterületet,
valamint Törökszentmiklós kül- és belterületének egy részét fedi le, az öblözet
főcsatornája a Törökszentmiklós északi részén áthúzódó Szajoli I. belvízcsatorna, mely
egyben a város csapadék vizeinek a befogadója. A főcsatorna 2, 4 m3/s-os kapacitású
torkolati szivattyúteleppel, illetve a gravitációs elvezetést szolgáló zsilippel csatlakozik a
Tisza folyóhoz. Tinóka - Szajol I. főcsatorna 15,293 km hosszú, üzemképes, fenntartása
1999-ben megtörtént, karbantartása folyamatos.
Törökszentmiklós belterületének, a vasúton túli részét magában foglaló területnek, a – város déli
részének - csapadékvíz befogadója, az Andrássy mellékcsatorna, (a mellékág hossza: 4,5 km)
amely összegyűjti a város vasúton túli csapadékvizeit, és bevezeti a főbefogadóba, azaz
Andrássy-csatornába. Az Andrássy-főcsatorna 3,3 km hosszú, üzemképes, de folyamatos
karbantartást igénylő főbefogadója a Szajoli – I. belvízcsatorna.
A városnak szükséges lenne egy átfogó bel- és csapadékvíz elvezetési és rendezési
koncepcióra, melyre épülhetne a városrészek rekonstrukciója.
A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2 fejezet
tartalmazza.
Növényzet
A közigazgatási terület növényföldrajzi (kistájkataszter) térbeosztása szerint Pannoniai
flóratartományon (Pannonicum) belül a Közép-Tiszavidéken belül a Szolnoki-ártérhez és a
Szolnok-Túri-sík kistájakhoz tartozik. A két kistájat elválasztó határ átlósan vágja ketté a
települést északkeletről délnyugatra haladva csaknem egyenlő nagyságban.
•
•

Szolnoki-ártér
Szolnok-Túri-sík

A Szolnoki-ártér
A város északkeleti felén a klímazonális vegetáció erdőssztyepp. Az ármentett terület és a
hullámtér flórája és vegetációja élesen különbözik. Az előbbi potenciális vegetációja
erdőssztyepp, a hullámtéré erdő–mocsár mozaik (erdő túlsúllyal). Az ármentes területeken
másodlagos szikes gyepek sorakoznak. A degradált löszgyepek a települések magaslataihoz
kötődnek. Egykori folyóhátak ívein gyakran jó állapotú löszfalnövényzet található. A mentett
ártéren találjuk a parlagokon is jól regenerálódó, de fajszegény sziki magaskórósokat. Az
inváziós terhelés a hullámtéren magas, az ármentes területeken alacsony. A parton olykor jól
fejlett bokorfüzesek vannak. A mélyen bevágódott folyómedret és az árvízvédelmi töltést
szegélyező fűz-nyár erdők gyep- és cserjeszintje erdei fajokban rendkívül szegény.
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A keményfás ártéri erdők telepítettek és fajszegények. A hullámtéren a nemesnyár- és nemesfűzültetvények az erdővel borított területek több mint 60%-át elfoglalják. Az inváziós fafajok
előretörése sokfelé megfigyelhető.
A hullámtér fátlan élőhelyei közül a kaszált (ritkán legeltetéssel) mocsárrétek (csikorka – Gratiola
officinalis, sárga borkóró – Thalictrum flavum, réti iszalag – Clematis integrifolia) kiterjedése a
használat elmaradásával folyamatosan csökken, helyükön zárt gyalogakácos jelenik meg.
Szolnok–Túri-sík
A szántók uralta kistáj potenciális növényzetének képét a löszpuszta-gyepekkel és
löszcserjésekkel mozaikos mocsarak határozták meg. A szórványos természetközeli növényzetet
ma főleg a kistáj szegélyeiben sziki rétek, nádasok, fajszegény magassás-rétek, nagyobb
vízterek hínár vegetációja és ültetvény jellegű erdők képviselik. Flórájának középhegységi
kapcsolata gyenge. Szolonyeces típusú szikesek fordulnak elő, a padkásodás igen ritka. Több a
cickórós, mint az ürmös gyep (bárányparéj – Camphorosma annua, seprűparéj – Bassia
sedoides, heverő seprűfű – Bassia prostrata, szikárszik – Petrosimonia triandra, sziki ballagófű –
Salsola soda).
A puhafaligetek (nyári tőzike – Leucojum aestivum), mezofil lomberdők (gyöngyvirág –
Convallaria majalis, erdei estike – Hesperis sylvestris, zöldes sás – Carex divulsa, nehézszagú
gólyaorr – Geranium robertianum, édeslevelű csüdfű – Astragalus glycyphyllus, zsidócseresznye
– Physalis alkekengi), valamint a tatárjuharos- és sziki tölgyesek maradványai inkább csak
lágyszárú növényzetükben lelhetők fel (bérci here – Trifolium alpestre, parlagi rózsa – Rosa
gallica, sziki és buglyos kocsord – Peucedanum officinale, P. alsaticum, réti őszirózsa – Aster
sedifolius). A diverz löszpuszta- és erdőssztyepp-vegetáció főként mezsgyéken, kunhalmokon,
gátakon, ill. extenzív gyümölcsösökben maradt fenn. A rétek főként ecsetpázsitosak. A
mocsárréteken és mocsarakban a gyakoribb sásfajok mellett a kisfészkű aszat (Cirsium
brachycephalum), keserű édesgyökér (Glycyrrhiza echinata) jellemző, a zsiókások szórványosak.
A terület iszapnövényzete gazdag (látonyafajok – Elatine spp., iszaprojt – Limosella aquatica,
iszapfű – Lindernia procumbens, henye káka – Schoenoplectus supinus), hínárvegetációja
értékes.
Sok a kipusztult faj: óriás útifű (Plantago maxima), pusztai árvalányhaj (Stipa pennata), dunai
szegfű (Dianthus collinus), hólyagos here (Trifolium vesiculosum), hegyi kökörcsin (Pulsatilla
montana).
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: 15-20; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa
(Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), selyemkóró (Asclepias syriaca), amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia
pseudoacacia), aranyvessző-fajok (Solidago spp.), Vitis riparia.
A következő, ökológiai állapotot javító intézkedések szükségesek a fajmegőrzések érdekében:
a magas talajvízszint megőrzése a védett területeken,
a mezőgazdasági területek irányából esetlegesen érkező diffúz szennyeződések
bekerülésének megakadályozása.
Állatvilág
Az Alföldnek ezen a táján, a Tisza rendkívül gazdag élővilága viszonylag jól megőrződött, annak
ellenére, hogy a kanyarulatok átvágásával a folyó hossza jelentősen csökkent, az „élő ártér”
pedig mára csak a viszonylag keskeny hullámtérre korlátozódik.
A Tisza ezen szakasza, mint jó természetességű élővíz a Kárpát-medence egyik legnagyobb
biodiverzitású és számos egyedi elemmel rendelkező élő rendszerei maradtak fenn. A
legjelentősebb, és egyben közismert természeti érték a folyóban a tiszavirág (Palingenia
longicauda), amelynek az utóbbi évtizedben számos rég nem tapasztalt tömeges és igen
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látványos rajzása volt tapasztalható. Kevésbé ismert védett ízeltlábú a folyómederben fejlődő, és
teljes életciklusával a folyóhoz kötődő sárgás szitakötő (Stylurus flavipes), valamint több
rokonával együtt a védett és a Natura 2000 terület kijelölésénél is alapul vett tompa folyamkagyló
(Unio crassus).
A holtágak, kubikok és mocsaras élőhelyek ritkulóban lévő, veszélyeztetett faja a réticsík
(Misgurnus fossilis). A kubikokban áradások levonulta után, nagyobb tömegben maradhatnak
vissza a védett vágócsíkokkal (Cobitis elongatoides) együtt. Főként állóvízi élőhelyeket,
holtágakat népesít be az ázsiai eredetű amurgéb (Perccottus glenii), gradációja folytán a legtöbb
holtágba eljutott. Az amurgéb terjeszkedése súlyos természetvédelmi problémát jelent az
őshonos halfajokra gyakorolt negatív hatása miatt.
A védett területen 12 kétéltű faj előfordulása ismert. A hullámtéri erdők és kubikok jellegzetes, de
kisszámú fajai az erdei béka (Rana dalmatina), hosszúlábú mocsári béka (Rana arvalis
wolterstorffi) és a barna varangy (Bufo bufo). A vöröshasú unka (Bombina bombina) állománya
évenként, a csapadék és vízviszonyok függvényében jelentős ingadozást mutat. A mocsári
teknős (Emys orbicularis) ritka, de több holtágban, megfelelő vízjárás esetén a kubikokban és
alkalmanként a folyón is előfordul. A vízisikló (Natrix natrix) mindenütt előfordul, bár nem gyakori.
A vidra (Lutra lutra) előfordulások csak szórványosan észlelhetők a folyó mentén. Ennek
valószínűleg az az oka, hogy a térségben sok helyen található halastó, illetve halastóként
hasznosított holtág a védett terület határain kívül, amelyek komoly vonzerőt jelentenek a vidrák
számára.
Az ecsetpázsitos rétekre és szikes rétekre jellemző futóbogárfajok. A tájvédelmi körzet
magasfüves élőhelyein jellemző védett fajok a szalmacincér (Calamobius filum) és a hengeres
szalmacincér (Theophilea cylindricollis) a fűfélékben fejlődnek, különlegességük pedig még a
cincéreknél is szokatlanul hosszabb csápjaik, amelyek a hímek esetében elérhetik a test két és
félszeresét.
A nedves, mocsárréteken található vízi vagy a tavi lórum állományok a védett és Natura 2000
jelölő faj, a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) tápnövényei. A növényevő bogarak közül elsősorban
egy apró védett cincérfajt kell kiemelni a hengeres szalmacincért (Teophilea cylindricollis).
Egyes helyeken, de főként az árvízvédelmi töltéseken megjelenő kiterjedt farkasalma
állományokban jellemző, és rendszeresen megjelenő további védett lepke-, pontosabban
pillangófaj a farkasalma lepke (Zerynthia polyxena).
A Közép-Tiszán 212 madárfaj fordul elő a természetes vagy természetközeli erdőkben. Több mint
80 védett és 19 fokozottan védett madárfaj fészkelése ismert. A területre jellemző fajok közül
elsősorban a gémféléket kell kiemelni.
A barna kánya (Milvus migrans) a Tisza-menti galériaerdők rendszeres költőfaja. A darázsölyv
(Pernis apivorus), mint ritka fészkelő, a hullámtéri erdőkben költ. A holló (Corvus corax) az elmúlt
két évtized során jelent meg új állandó költő fajként. A kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
főleg teleléskor alacsony egyedszámban tűnik fel a folyó mentén. Az idősebb természetközeli
erdőállományok énekesmadár faunája igen gazdag, közülük kiemelendő a kerti rozsdafarkú
(Phoenicurus phoenicurus), a kormos légykapó (Ficedula hypoleuca), az örvös légykapó
(Ficedula albicollis) és a csuszka (Sitta europaea). A fekete harkály (Dryocopus martius)
terjeszkedőben lévő faj a Közép-Tisza mentén.
19 védett és 4 fokozottan védett emlős faj jelenléte ismert. Természetvédelmi szempontból
kiemelkedő jelentőséggel bírnak a denevérek. Állományuk jelenleg stabilnak tűnik, azonban ez
nagymértékben függ az idős erdők fennmaradásától, mivel a kései denevér (Eptesicus serotinus)
kivételével az összes faj odúlakónak bizonyult. A rőt korai denevér (Nyctalus noctula) és a
durvavitorlájú denevér (Pipistrellus nathusii) át is telel. A tavi denevér (Myotis dasycneme), törpe
denevér (Pipistrellus pipistrellus), vízi denevér (Myotis daubentonii), szőröskarú denevér
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(Nyctalus leisleri), kései denevér (Eptesicus serotinus) pedig a vegetációs időszakban húzzák
meg magukat a fák odvaiban.
A közel egy évtizeddel ezelőtt visszatelepített hódnak (Castor fiber) stabil, lassan növekedő
állománya alakult ki a Közép-Tiszán.
A hullámtéri erdők idősebb állományaiban többfelé előfordul a nyuszt (Martes martes). A nem
védett fajok közül a vaddisznók (Sus scrofa) jelenléte érdemel említést.
1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet

Törökszentmiklós történelmileg nem tartozik a Nagykun területhez, mindig Külső-Szolnok
vármegye része volt. Északi határát élővízként a Tisza, valamint a fegyverneki Holt-Tisza medre
alkotja. Törökszentmiklós közigazgatási területe a Közép-Tiszavidék középtájon fekszik, ezen
belül a Tisza menti területei a Szolnoki-ártér kistájon, a többi területrésze a Nagykunság Szolnoktúri síkságán terül el.
Tájtörténet
Törökszentmiklós a Tiszántúlon és a nagykunsági lösztábla szélén az eredetileg a Tiszából
Szakállasnál kiágazó, Szajolnál visszaágazó Tinóka-ér magas partján, egy ősi útvonal mellett
települt meg.
9. térkép Katonai felmérési térképek
I. katonai felmérés, 1763-1878

II. katonai felmérés, 1763-1878

Forrás: http://mapire.eu/hu/map/collection

Az 1685-ös török uralom alóli felszabadítás idejére a környék már teljesen elnéptelenedett, a
törökök elvonulása után elpusztult, pedig a város tágabb környezetében a folyószabályozások és
lecsapolások előtt (a XIX. század közepéig) kiterjedt lápvidék volt erdőkkel, tavakkal, rétekkel,
lápokkal, kanyargózó vízerekkel. Az enyhén hullámos felszínű területeken a folyó vize több
kisebb, hálózatba rendeződő mederrel rendelkező ágakon át érkezett a környékre, egyben
fokozatosan feltöltve a tavakat, lápokat, réteket, közben szárazon hagyva a kisebb
kiemelkedéseket. Apadáskor aztán ugyanezek a medrek vezették vissza a fölös vizeket a
Tiszába. Ez jól nyomon követhető a katonai térképeken.
A falvak lakói ezekhez a körülményekhez alakították megélhetésüket. Az itt lakók rendkívül
tudatos tájhasználattal termékennyé és lakhatóvá tették a folyók árterét. Az úgynevezett ártéri-,
vagy fokgazdálkodás a Kárpát-medence nagy síksági folyói mentén általánosan elterjedt volt a
középkorban. A fokok működtetésével és az alkalmazkodó tájgazdálkodás révén biztosították,
hogy a vizek egy-egy területen csak a szükséges időszakban és mennyiségben legyenek jelen.
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A II. katonai térképen látványos fejlődés látszik
az I. katonai térképhez képest. Mind a város
kiterjedését és rendezettségét tekintve, mind a
várost körbevevő, gazdálkodásról tanúskodó tájat
tekintve.
A III. katonai felmérés pontosabb ábrázolásának
is köszönhető, de nagyon jól követhető a város
tájgazdálkodásában bekövetkező változás. A
város fejlődőse mellett jelentős a tanyai életmód
III. katonai felmérés –1869-1887
elterjedése a várostól távolabbi életmód
Forrás: http://mapire.eu/hu/map/collection
kialakítása. Szabályos alakították ki a tanyákat a
várostól délre, a városba csatlakozó délkeleti irányú úttal párhuzamosan. A folyószabályozásnak
köszönhetően pedig jelentősen csökkentek a vizes, lápos területek, és nőtt a megművelt területek
nagysága.
Mai tájhasználat
A természetföldrajzi adottságok és a történetileg alakult települési viszonyok függvényében
kialakult tájszerkezet jellegzetessége a viszonylagos homogenitás (gazdag részletekkel), a
tájhasználatban és a tájképi megjelenésben egyaránt. A külterület morfológiai formáit, a
futásirányát sokszor változtató Tisza határozta meg. A felszínt elhagyott folyómedrek, morotvák
gazdag hálózata borítja. A terület enyhén hullámos síkság, amelyen az elhagyott folyómedrek,
morotvák, kisebb vízfolyások, illetve a mesterségesen létrehozott kunhalmok és árvízvédelmi
töltések jelentenek némi változatosságot. Lényeges tájszerkezeti elemek a közlekedési
nyomvonalak, a területet nyugat-kelet irányban átszelő főközlekedési utak, s a déli irányba
elágazó összekötő utak, valamint a vasútvonal. További mesterséges tájelem a Nagykunságifőcsatorna öntözővizet szolgáltató egyenes medervonala, valamint a külterületet behálózó öntöző
és belvízelvezető csatornák.
A tájhasználatra jellemző, hogy a város közigazgatási területének, ami 18.516 hektár, alig 7%-a a
belterület (1.264 hektár), amely nagyrészt beépített terület.
A települési viszonyokra jellemző, hogy az igazgatási területen a központi belterületen kívül
található három kisebb, egyéb belterületi településrész: Óballa, Szakállas és Surjány, valamint
jelentős számú szórványtanya, mint külterületi lakott hely, nevükben dűlő, halom és puszta
utótaggal. Az Alföldre évszázadok óta jellemző tanyás településforma és gazdálkodási mód hajdan
meghatározta a tájkaraktert. A nagyüzemi, nagytáblás gazdálkodás, majorsági központokkal,
háttérbe szorította a tanyák szerepét, amelyek közül sajnos sok elpusztult, de szerencsére
maradtak is meg. Napjainkban a mezőgazdasági területszerkezet ismételt átalakulása folyamatban
van, a nagytáblás művelési rendszer kizárólagossága leáldozott, s az eddig zárványként megtűrt
tanyák a környezetükben levő földek természetes művelési központjaivá válhatnak ismételten. A
hagyományos tájkaraktert felélesztő, külterjes termelést folytató, sokfunkciós családi
tanyagazdaságok fenntartása, revitalizálása kívánatos, bár ennek ellentmond a kialakult
birtokstruktúra (nagybirtokrendszer). A tanyarendszer szerepe és funkciója a jövőben több
szempontból is felértékelődik (gazdálkodási mód, életmód, környezetvédelem, ökoturizmus, stb.).
A külterület meghatározó része – eltekintve néhány pontszerűen megjelenő közmű, vagy
majorsági telephelytől, illetve a beépített területhez kapcsolódó gazdasági területektől –
beépítetlen terület, amely mezőgazdasági, erdőgazdasági, illetve természetvédelmi rendeltetésű
területekre oszlik.
A mezőgazdasági területek közül a kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezők szinte kizárólag
szántóföldi művelés alatt állnak, intenzív földhasználatuk javasolt a továbbiakban is. A további
szántóterületeken a külterjes, ill. integrált gazdálkodási módok folytatása kívánatos, a
biogazdálkodás minél szélesebb körű alkalmazásával. A szántó és kertgazdasági területek
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mellett foltszerűen gyepterületek is találhatók. Ezek részben félintenzív hasznosításúak (kaszáló,
legelő), melyhez állattartás kapcsolódik, részben pedig mélyfekvésű, vízfolyások és vízfelületek
melletti extenzív gyepfelületek.
A táj erdősültsége igen szegényes. Az erdőterületek csak kisebb foltokban, illetve sávokban
találhatók a természetes vízfolyások és a holtágak menti galériákban, Szenttamás és
Bartapuszta környezetében. Értékes tájelemek a mezőgazdasági táblahatárok és az utak menti
fasorok, melyek megőrzése kiemelt szempont.
A Tisza menti hullámtéri területek országos természetvédelem alatt állnak, a Közép-Tiszai
Tájvédelmi Körzethez tartoznak. Szintén országos, ex-lege természetvédelmi védettséget – a
régészeti védettség mellett – élveznek a kunhalmok. Helyi jelentőségű védett természeti terület a
Szenttamási kastélypark. Természetvédelmi szempontból értékes egyéb természeti területek –
értékes vizes, illetve vízközeli élőhelyek, nádasok, rétek, ligetek – is találhatók a város
külterületén.
A J-N-SZmTrT ajánlott térségi lehatárolásai a tájgazdálkodást is érintik a települést. (Lásd 1.3.
fejezet is)
Jövő tájgazdálkodására vonatkozó megyei ajánlások – Törökszentmiklóst érintően
A gazdaságfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai
1.3.1.2. Javasolt, hogy a Szolnok-Kecskemét regionális jelentőségű településhálózati csomópont
települései, illetve a Hatvan-Jászberény-Gyöngyös térségi jelentőségű településhálózati
csomópont és a kapcsolódó kisvárosok hangolják össze stratégiáikat az együtt tervezhető
térségekre megfogalmazott ajánlásokkal összhangban.
1.3.1.4 A gazdaságfejlesztésben kiemelten kell kezelni a tanyák hagyományos birtokközpont
szerepének megerősítését, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését. A
gazdaságfejlesztést a turizmusfejlesztéssel integráltan, összehangoltan a komplex
tájgazdálkodás keretében kell megvalósítani.
1.3.1.5. A gazdaságfejlesztés kiemelt térségein kívül fekvő kisebb városokban elsősorban a
mezőgazdasághoz kapcsolódó térségi feldolgozóipar és tárolókapacitás bővítését valamint a
kistérségi ellátást szolgáló szolgáltató kapacitás fejlesztésére alkalmas gazdasági területek
kialakítását szükséges a településrendezés eszközeivel megalapozni.
A gazdaságfejlesztés kiemelt térségeiben fekvő kisebb városokban, nagyobb községekben a
fentieken kívül a beszállító-ipari kapacitás megtelepedésével is indokolt számolni a gazdasági
területek tervezése során.
A turizmusfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai
1.3.2.1. A Tisza-tavi turizmus kiemelten fejlesztendő térségében a nagyobb befogadóképességű
turisztikai szolgáltatásokat a térségközpontokban indokolt kialakítani. A térségbe tartozó többi
településen a rendezési terveknek elsősorban a falusi turizmus feltételeinek biztosítását, a
települési környezet és a településkép megóvását és javítását szükséges preferálni.
1.3.2.2 Kiemelt figyelmet kell fordítani az üdülőterületek térségi szinten összehangolt kijelölésére.
Az üdülőterületek jó minősége érdekében ütemezett szabályozással csak akkor és akkora
területen keletkeztessen építési jogokat a településrendezési terv, amikor és amekkora területen
a minőségi turizmus megteremtésének és rentábilis működtetésének feltételei adottak illetve
tervezhető időtávon belül biztosíthatók.
1.3.2.3. A komplex tájgazdálkodás keretében fejlesztendő természet közeli szelíd turizmus a
turizmusnak az a formája, ahol turizmus célja elsődlegesen a természeti, táji és kulturális
örökségi értékek, a tájgazdálkodás, mint kulturális érték megismerése, a turisztikai szolgáltatások
a tájgazdálkodási tevékenységre épülnek, a turisztikai bevételek növelése nem a turisták
számának növelésére, hanem a magasabb fizetőképességű kereslet igényeinek kielégítésére
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épül. A térségbe tartozó települések számára elsődlegesen a folyókra és holtágakra, valamint
víztározókra alapozott ártéri gazdálkodás és biogazdálkodás preferálása ajánlott, amely egyúttal
a szelíd turizmus számára is megfelelő környezetet biztosít. Lényeges továbbá a vízi turizmus
helyi bázisainak, valamint a vízi turizmus kikötő bázisainak közösen megtervezett kialakítása.
Érzékeny települési térségek
1.3.3.1 A megye sajátos településstruktúrája és táji adottsága fokozottan megköveteli, hogy a
településszerkezeti és településképi értékek védelmét és egységes elvek szerinti fejlesztését,
megújítását a természet- és tájvédelemmel illetve komplex tájgazdálkodással integráltan
szervezzék, tervezzék a települések, különös tekintettel a tanyás települések esetében, illetve a
belterületi folyószakasz vagy más vízpart menti településrészekkel rendelkező településeken.
1.3.3.3 A tanyás tájszerkezet megőrzését a hagyományos tanyafunkció megőrzését, illetve a
hozzá kapcsolódó rekreációs-turisztikai szolgáltatások megtelepedéséhez szükséges
településrendezési eszközökkel és infrastruktúrafejlesztéssel lehet ösztönözni. A tanyás
településekre vonatkozólag lásd az országos illetve térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezetére vonatkozó ajánlásokat.
Védett természeti területek
1.3.4.2. A védett és védelemre tervezett természeti területek övezetében alkalmazni kell a térségi előírások mellett a védett terület kezelési tervében rögzített szabályokat is.
1.3.4.3. Fokozottan védett természeti területre vonatkozó ajánlások:
a. Új épület létesítése nem javasolt. A meglévő épületeket a helyi építészeti hagyományoknak
megfelelően javasolt felújítani. Az épületek természetvédelmi fenntartási, oktatási, kutatási,
bemutatási ökoturisztikai célú hasznosítása célszerű
b. Turisztikai létesítmények (pihenőhely, turistaút, stb.) a kezelési terv szerint létesíthetők;
c. Új hírközlési, távközlési magasépítmények, elektromos légvezetékek, új közutak létesítése
nem javasolt;
d. Az erdők kezelése a természetvédelmi kezelési terv és az azzal összhangban lévő körzeti
erdőterv szerint történhet, amelynek célja az önfenntartó természetes erdőtársulások kialakítása
illetve fenntartása;
e. A gyepterületek fenntartását biztosítani kell;
f. A területen szántó, gyümölcsös, szőlő, kertművelés fenntartása nem javasolt;
g. A mocsaras, vízállásos területek vizes élőhelyeit érintetlenül meg kell hagyni.
1.3.4.4. A védett területen lévő települések belterülete fokozottan érzékeny települési terület, ahol
csak lakóterület, üdülőterület és zöldfelületi jellegű különleges terület kijelölése javasolt új
beépítésre szánt területként.
1.3.4.5. A fokozottan érzékeny települések bővítése csak a település hagyományos
szerkezetéhez kapcsolódóan, azzal szerves egységben javasolt.
1.3.4.6. Fogadóközpont, kirándulóközpont csak ott létesíthető, ahol arra a kezelési terv
lehetőséget ad.
1.3.4.7. A fogadóközpontok, kirándulóközpontok területén a turizmus fogadásához, a szabadidő
kulturált eltöltéséhez, a védett területek bemutatásához, fenntartásához és a kutatáshoz
kapcsolódó épületek alakíthatók ki.
1.3.4.8. Kezelt területeken
a. A településtől különálló beépítésre szánt területet csak a természeti területek fenntartása,
bemutatása, kutatása céljából az azokhoz kapcsolódó ökoturisztikai célból javasolt kijelölni,
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b. külterületen meglévő épületek turisztikai, oktatási, kutatási, bemutatási, vadgazdálkodási,
erdőgazdasági, vízgazdálkodási és mezőgazdasági céllal hasznosíthatóak;
c. beépítésre nem szánt területeken új épületek kialakítása csak a már meglévő majorok, tanyák
területén illetve a nagy (min. 30 ha) összefüggő legelők fenntartása érdekében javasolt;
d. az erdőterületek elsődleges rendeltetése a természetvédelem, de a kirándulóhelyek
kirándulóközpontok, környezetében biztosítani kell az egészségügyi, szociális, turisztikai
másodlagos rendeltetés érvényre juttatását is.
Natura 2000 védelmi területek
1.3.5.1. A Natura 2000 területeken az OTrT ökológiai hálózatra vonatkozó szabályaival, továbbá
a védett természeti területekre, ökológiai folyosóra, tájképvédelmi övezetekre vonatkozó
ajánlásokkal összhangban lévő és a Natura 2000 területek védelmi céljaival összhangban lévő
építmények létesíthetők illetve tevékenységek folytathatók.
Ártéri tájgazdálkodás térsége
1.3.8.2. Mély fekvésű, potenciálisan állandó vízborítottságú területeken az ártéri
halgazdálkodásnak, mély fekvésű, ideiglenesen víz által borított területeken az ártéri
erdőgazdálkodás, gyümölcstermesztés, gyepgazdálkodás hagyományainak, míg a víz által nem
veszélyeztetett területeken a szántóföldi és települési célú tevékenységeknek javasolt területet
biztosítani.
1.3.8.3. A víz által rendszeresen veszélyeztetett területeken az épületek létesítését korlátozni
célszerű.
1.3.8.4. A víz által rendszeresen veszélyeztetett településrészek, lakóházak, telephelyek
áttelepítéséről lehetőség és szükség szerint gondoskodni kell, abban az esetben, ha a bevédés
és védelem fenntartásának költségei meghaladják az áttelepítés költségeit.
1.3.8.5. Árterületen, árvízi elöntéssel fenyegetett területen meg kell akadályozni a hulladék
lerakását, vagy hulladéklerakó létesítését.
1.3.8.6. Kiemelt programot kell biztosítani az ártéri kemény és puhafa ligeterdők
rekonstrukciójára, a tájképi, vízgazdálkodási, természetvédelmi, erdőgazdálkodási érdekek és az
ott élő lakosság gazdasági fejlesztési érdekeinek összehangolásával.
1.3.8.7. A hagyományok, a helyi kultúra megőrzésének érdekében elő kell segíteni a
hagyományos. településképbe és tájba illő épületek megőrzését, felújítását.
1.3.8.8. A holtágak rehabilitációja során az ökológiai és természetvédelmi érdekeken túl a szelíd
– kerékpáros, lovas, vízi – turisztika infrastruktúrájának továbbépítését is biztosítani kell.
1.3.8.9. Az 50 hektárnál nagyobb meliorált területek adottságoknak megfelelő termelési
hasznosítását be kell illeszteni a részletesebb tájrehabilitációs programokba.
Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség
1.3.10.1.A térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség területein az árutermelő
gazdálkodásra alkalmas termőföldek védelme érdekében a kiváló termőhelyi adottságú
szántóterületekre meghatározott ajánlásokat kell alkalmazni.
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által érintett település
1.3.11.1 Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter területével érintett település
településrendezési tervének készítése során figyelembe kell venni, hogy az OTrT 8.§ (2)
bekezdése szerint a kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt
területté nem minősíthető.
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Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület
1.3.13.1. A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark
létesítése
a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen,
b) védett természeti területen,
c) Natura 2000 területen,
d) erdőterületen, erdőtelepítésre alkalmas területen
e) országos jelentőségű tájképvédelmi területen
f) világörökségi területen, történeti település településkép-védelmi területén,
g) pusztai tájgazdálkodás térségében,
h) repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül,
i) települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül
nem javasolt.
1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

Az OTrT alapján a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek az OTrT-ben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe
a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása
következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos
és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
Törökszentmiklós ártéri területei a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetével érintettek.
(Az J-N-SZmTrT térségi tájképvédelmi övezetének lehatárolása Törökszentmiklós területén
magában foglalja a módosításra került országos tájképvédelmi övezetet is.)
A jogszabályi előírásokat összehasonlítva megállapítható, hogy a hatályos OTrT előírásainak is
megfelel a TSZT és HÉSZ.
13. ábra Tájképvédelmi övezetek
OTrT – Tájképvédelmi
szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete

J-N-SZmTrT - Térségi
tájképvédelmi terület övezete
Település érintett
OTrT megszüntette a megyei
övezetet

Forrás: OTrT, J-N-SZmTrT, Törökszentmiklós TSZT
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Ki kell térni a Tiszántúlra jellemző kunhalmokra. Ezeket sokáig többen természetes eredetűnek
tartották. A 2006-ban készült örökségvédelmi és régészeti tanulmány (Pestterv Kft.., régészeti
munkarész: Archeosztráda Kft.) szerint több helyen elvégzett feltárás bebizonyította, hogy
temetkezések fölé leggyakrabban még az őskorban (rézkorban), ritkábban a szarmaták idejében
emelt mesterségesen dombokról van szó, amelyekbe későbbi népek is beletemetkeztek vagy
épületet (templomot, kastélyt, tanyát) emeltek. Mindezek miatt elsőrendű régészeti emlékek,
lelőhelyek. Ugyanakkor a természetvédelem is számon tartja őket, mert közülük több védett
növények élőhelye. Értéküket tovább növeli tájképi jelentőségük. Külön kategóriát képeznek az
újkőkorban, vagy a bronzkorban települési rétegek egymásra halmozódásával létrejött, települési
halmok (tellek).
A 2006-ban készült tanulmány készítése során kiderült, hogy egyrészt nem tekinthető teljesnek a
korábbi feltüntetésük, másrészt térképi elhelyezésük többnyire nem felel meg a valóságosnak.
Régi és új térképek felhasználásával és terepbejárással Törökszentmiklós határában 19
úgynevezett kunhalmot és egy települési halmot sikerült azonosítani. Az EOV lapokon
többségüket szintvonalakkal egyértelműen ábrázolják. Két halom (11. és 54. lelőhely) teljesen
elpusztult, ennek ellenére régészeti lelőhelyként kell őket kezelni, mert az eredeti altalajba
lemélyedő alaptemetkezésük még megmaradhatott.
A tervezésnél az alábbi halmokat fontos figyelembe venni:
7. Kálvária-halom, 11. Uraság-kerti halom, 23. Tinóka-halom, 25. Földvári-halom, 26. Tere-halom
(tell), 33. Surjányi halom I., 34. Surjányi-halom II., 35. Surjányi halom III., 39. Lányi-tanya halma,
40. Varga-halom, 48. Lelovics-halom, 49. Dinnyés-halom I., 50. Dinnyés-halom II., 51. Bartahalom II., 52. Barta-halom I., 53. Csóri-halom, 54. Pozderka-halom, 55. Doroncsok-halom I., 56.
Doroncsok-halom II., 57. Keresztes-halom;
A KÖH lelőhely-nyilvántartásában tévesen törökszentmiklósi lelőhelyként szerepel:
•
•
•
•

KÖH 31735. Kengyelpuszta. Valójában Kengyel határában van.
KÖH 32847. Kettős-halom. Valójában Tiszatenyő határában van.
KÖH 32849. Öcsödi Kettős-halom. Valójában Tiszatenyő határában van.
KÖH 42477. Kengyeltenyősziget. Valójában Szolnok (Szanda) határában van.

A Corvinus Egyetem által 2014-ben elkészült egyedi tájérték (I. ütem) felmérésben 149 db
Törökszentmiklós kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek összefoglaló ismertetését tartalmazza. A
részletesen feltárt tájértékek itt csak típusonként db számmal megjelölve kerülnek bemutatásra
helyhiány miatt.
Típuscsoport: Településsel kapcsolatos emlékek
•
•
•
•
•
•
•

Típus: Építészeti emlék (41)
Típus: Vallási (szakrális) emlékek (31)
Típus: Temetkezési emlék (5)
Típus: Forrásfoglalás, ivóvíz kút (4)
Típus: Határjelek, Birtokjelek (4 adatlapon 8 érték)
Típus: Kertépítészeti emlék (17)
Típus: Összetett típusú emlék (5)

Típuscsoport: Közlekedéssel kapcsolatos emlékek
•
•

Típus: Közúti közlekedési emlék (1)
Típus: Vasúti közlekedési emlék (6)

Típuscsoport: Termeléssel kapcsolatos emlékek
•
•
•

Típus: Agrártörténeti emlék (6)
Típus: Ipartörténeti emlék (5)
Típus: Bányászati emlék (1)
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Típus: Tájépítészet-történeti emlék (2)
Típus: Vízgazdálkodási emlék (9)

Típuscsoport: Történelmi és helytörténeti emlékek
•
•
•
•

Típus: Történelmi személlyel, híres emberrel kapcsolatos emlék (4)
Típus: Országos történelmi eseménnyel kapcsolatos emlék, emlékhely (2)
Típus: Helytörténeti eseménnyel kapcsolatos emlék (2)
Típus: Hősi emlékmű (5)

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy
védelemre tervezett terület, érték, emlék

1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található HUHN20015 Közép-Tisza
kódú és elnevezésű, kiemelt jelentőségű természet megőrzési, Natura 2000-es terület a
város északi közigazgatási határa mentén a Tisza ártéri társulásait fedi le.
Megtalálható fajok: Tompa folyamkagyló (Unio crassus), Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus),
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), Széles durbincs (Gymnocephalus baloni), Selymes
durbincs (Gymnocephalus schraetzer), Garda (Pelecus cultratus), Magyar bucó (Zingel zingel),
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), Hód (Castor fiber)
10. térkép Natura 2000 védett területek

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer - http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Általános célkitűzés
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául
szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzése, fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése, valamint a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek
biztosítása.
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Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ki kell dolgozni a site területén lévő holtmedrek kedvező ökológiai állapotban való
megőrzésének stratégiáját. A jelenleg folyó, gyorsuló ütemű biotikus és abiotikus öregedés
ellen konzervációs intézkedéseket kell kidolgozni és foganatosítani.
Meg kell oldani a még jó ökológiai állapotban lévő hullámtéri gyepek rendszeres, okszerű
hasznosítását hosszú távon (legeltetés, kaszálás), a beerdősítés csak legvégső esetben, és
akkor is csak természetszerű erdővé alakítható célállománnyal fogadható el.
Az invazív növények nagy kiterjedésű homogén állományait (főként a gyalogakácosok),
rendszeres kaszálással gyepként kell fenntartani, vagy át kell alakítani természetszerű
erdővé.
A területen található erdők esetében javasolt a véderdő funkciót előtérbe helyezni a
gazdasági rendeltetéssel szemben.
Tájidegen fafajú állományok fokozatos átalakítása természetszerű erdőállományokká.
Az élet- és vagyonbiztonságot figyelembe véve a meder speciális élőhelytípust jelentő
elemeinek (palajok, zátonyok, szakadópartok,) illetve a vízparti zonáció (partél – bokorfüzes
– ligeterdő) megőrzése a jelölő fajok élő- és szaporodóhelyének biztosítása céljából.
A site területére eső folyószakaszt a jelölő folyóvizi fajok (hal, puhatestű) ökológiai
igényeinek megfelelő állapotban kell megőrizni, az élőhely átalakítása (pl. áramlási
viszonyok
megváltoztatása
mederduzzasztással,
nagymértékű
mederalakítás,
kanyarátvágás) nem elfogadható.
A tavi denevér állomány érdekében figyelemmel kell lenni arra, hogy mindig legyenek öreg,
odvasodó fákat (is) tartalmazó erdőrészletek.
A skarlátbogár állomány védelme érdekében javasolt a természetszerű erdőkben idős,
odvasodó faegyedeket (fehér és feketenyár), valamint holt faanyagot is meghagyni.

Az élőhelyen a következő közösségi jelentőségű élőhelytípusok fordulnak elő:
39. táblázat HUHN20015 Közép-Tisza kódú
természetmegőrzési terület élőhelytípusai
Kódszám

és

elnevezésű,

kiemelt

jelentőségű

Közösségi jelentőségű élőhely típusa

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3270

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei

91E0

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) –

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján, Törökszentmiklóson az alábbi
helyrajzi számok érintettek:
0461/1, 0462/4, 0462/5, 0462/9, 0462/10, 0462/11, 0462/12, 0462/13, 0462/16, 0462/18,
0462/19, 0462/20, 0462/22, 0462/23, 0462/24, 0462/25, 0462/26, 0462/27, 0462/28, 0462/29,
0462/30, 0462/31, 0462/32, 0462/33, 0462/34, 0462/35, 0462/36, 0462/38, 0462/39, 0462/40,
0462/41, 0462/42, 0462/43, 0462/44, 0462/45, 0462/46, 0462/47, 0462/48, 0462/49, 0462/50,
0462/51, 0462/52, 0462/53, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467/1, 0467/2, 0467/3, 0467/4, 0467/5,
0467/6, 0467/7, 0468/1, 0468/2, 0469
1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek lehetnek:
Nemzeti park területe,
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Természetvédelmi terület,
Tájvédelmi körzet,
Ex lege védett lápok,
Ex lége védett kunhalmok,
Védett földtani alapszelvény,
Védett természeti területek
Ezek közül a Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló terület a Közép-Tizsai Tájvédelmi
Körzet található meg Törökszentmiklóson, aminek területe teljesen lefedi a Natura 2000 területet.
11. térkép Nemzeti oltalom alatt álló, védett területek

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer - http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet az 59/2007. (X.18.) KvVm rendelet értelmében országos
jelentőségű védett természeti terület továbbá a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet értelmében
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Közép-Tisza különleges
madárvédelmi terület HUHN10004 és Közép-Tisza kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület, HUHN20015).
A terület egésze tájvédelmi körzet védettségi kategóriában van, amely három fokozottan védett
területrészt foglal magába összesen 852,0473 ha kiterjedésben: Pélyi Madárrezervátum
690,2414 ha, Óballai gémtelep 76,6701 ha, Vezsenyi fokozottan védett terület 85,1358 ha.
A védett terület bővítését képezik a vidékfejlesztési miniszter 2012/1 közleménye az ex lege lápi és szikes tavi
védettséggel érintett területekről szóló Vidékfejlesztési Értesítőben található Csukás-fertő ex lege védett természeti
terület, valamint a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1996./II.2./Ökt. számú rendelete által
helyi védetté nyilvánított területek.
1.12.3.3 Ökológiai hálózat

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület)
Törökszentmiklóson az ökológiai folyosó övezete található meg. Többnyire átfedésben a
településre eső Natura 2000 területtel és az országos szintű védettséget jelentő Közép-Tiszai
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Tájvédelmi Körzet városra eső részével, de a város közigazgatási területén belül is található
elemei.
12. térkép Az ökológiai hálózat funkcionális elemei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer - http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése

A jelenlegi tájhasználatban alapvető változásokat nem irányoznak elő a településrendezési
eszközök. A beépítetlen területek tekintetében a mezőgazdasági területek, melyek szántó,
kertgazdasági és gyepterületek, területhasználatában változás alapvetően nem várható.
A jelenleg alacsony erdősültség növelését javasolja a terv, az erdőtelepítés tervezett területei a
Tisza menti galériaerdőkhöz kapcsolódó hullámterek, mélyfekvésű és árterületek, a településtől
északra, a Tiszáig terjedő nagyobb terület, valamint a 4. sz. elkerülő út menti védőterületek
esetében. A terv javasolja a tervezett elkerülő út és az autópálya, továbbá a közutak,
mezőgazdasági dűlőutak és a vasútvonal melletti fásítást, valamint a defláció elleni védelem
érdekében a mezőgazdasági termőterületeken történő mezővédő erdősávok telepítését.
A TSZT szükségesnek tartja a települési szegélyterületek rendezését, a szél-, és levegővédelmi
erdősávok telepítését. Alapvetően fontosnak tartja a természetvédelmi szempontból jelentős,
védett és egyéb természeti területek jellegének megőrzését, a művelési ágnak megfelelő
használat biztosítását, védve ezzel a táj karakterét, a tájra jellemző természeti rendszereket.
A tájban új elemként jelenik meg a tervezett M4 autópálya és a déli elkerülő út nyomvonala. Az
utóbbi megvalósításának szükségességét a települést érintő jelentős átmenő forgalom
elvezetése, s a környezetterhelés csökkentése indokolja.
További, szerényebb közlekedéshálózati változást, fejlesztést jelent az Óballát Szakállassal
összekötő út javaslata, valamint Tiszapüspöki és Fegyvernek irányába közvetlen közlekedési
kapcsolat biztosítása.
A közigazgatási terület települési viszonyaiban változás nem várható, arra továbbra is jellemző,
hogy a központi belterületen kívül található három kisebb, egyéb belterületi településrészek:
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Óballa, Szakállas és Surjány, valamint jelentős számú szórványtanya, egy tanya-együttes és
mezőgazdasági majorok, mint külterületi lakott helyek. A tanyás településforma, a családi
tanyagazdaságok revitalizációja, szerepük és funkciójuk jövőbeni felértékelődése várható.
A beépített és beépítésre szánt, valamint a beépítésre nem szánt területek arányában kismértékű
változás várható az előbbi javára. A TSZT további beépítésre szánt területeket jelöl ki:
•
•
•
•
•

a 4. sz. főút (északi elkerülő út) és az Óballára vezető út csomópontjának környezetében, a
főút déli, város felőli oldalán – gazdasági, különleges és védő zöldterület céljára
a település délkeleti szélén, a Mezőtúrra menő út mentén és a település nyugati szélén, a
vasútvonal és a tervezett déli elkerülő út között, meglévő gazdasági területekhez
kapcsolódóan – további gazdasági terület céljára
a lakóterület északnyugati (Szellő u.) és déli (Babits M. és Béla kir. u.) szélén – a falusias
lakóterület kismértékű bővítése céljára
a rekreációs terület (termálstrand, sporttelep) mellett – üdülőterület céljára
Óballa és Szakállas településeknél a jelenlegi lakóterület és a Tisza-part között, valamint a
Szakállasi út mellett – üdülőterület céljára.

A táji környezetben lényeges változást nem eredményeznek a TSZT-ben meglévő fejlesztési
szándékok. A terv biztosítja a természetvédelmi szempontból jelentős, védett és egyéb
természeti területek jellegének megőrzését, a művelési ágnak megfelelő használatát. Megtartja a
tájra jellemző természeti rendszereket, megőrizve ezzel a táj, jellemző karakterét. Biztosítja a
tájban megjelenő jellegzetes települési forma fennmaradását – a város beépített központi
belterülete mellett az igazgatási területen található három kisebb, un. csatolt település, jelentős
számú szórványtanya, egy tanya-együttes és majorok –. A HÉSZ előírásai biztosítják a tanyák
továbbélését. A tanyák, mint külterületi lakóhelyek, és mint többfunkciós családi gazdaságok
revitalizációját minden igénybe vehető eszközzel támogatni kívánatos.
A tervezett erdősítések kedvező hatást eredményeznek mind a táji megjelenés, mind a
levegőtisztaság, mind pedig a talajvédelem szempontjából. A terv a jellemző tájhasználatot sem
változtatja meg.
Az új beépítésre szánt területek kijelölésénél továbbra szükséges figyelembe venni a tervezett
úthálózat szerkezet- átalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve
védelemre tervezett természeti területek helyzetét, hiszen jelentős hatással vannak erre ezek a
beavatkozások.
A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el, természet
közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A belterület esetleges növelésével
kapcsolatban szükséges a települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek
összenövésének megakadályozása, az ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása.
Rendezni javasoljuk a Tisza szabályozása után kialakult holtágak mentén kialakult, szomszédos
településekkel alkotott közigazgatási határokat.
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Zöldfelületi rendszer vizsgálata

Egy település szerkezetében és környezetében a zöldfelületek szerepe többrétű, ebből
következően a zöldfelületi ellátottság meghatározásánál is több szempontot kell figyelembe
venni. A zöldfelületi rendszer és elemei javítják a város ökológiai adottságait, befolyásolják a
városi klímát, levegő minőséget. Funkcionális szerepük jelentős, a közparkok, játszóterek
egyes használati értékét döntően meghatározzák. Nem utolsó sorban a települések, utcák képi
megjelenésének formálásában játszanak nagy szerepet.
A városi telepített zöldfelületek kiterjedése meghatározza a városi élet körülményeit a város
levegőminőségének javításával, a zajártalom csökkentésével.
A sűrű beépítésből adódóan hősziget jelenség alakulhat ki, ami a lakott területek, ipari területek
hőmérsékleti többletét okozza. A hősziget effektus érvényesülése a legszorosabb kapcsolatban a
lakóház-, illetve épületsűrűséggel áll. Általánosan megállapítható, hogy a beépítettség 10%-os
növelése nyugodt időjárási helyzetben 0,2-0,4 C-os hőmérséklet-többletet jelent egy város belső
területein. Egy kisebb zöldfelület is képes a városi klíma kedvezőtlen hatásait javítani. A
növények klímajavító hatása következtében a megfelelően nagy kiterjedésű parkok, többszintes
növényállományukkal a városi levegő páratartalmának növelésén kívül az átszellőzést is javítják.
Ezen feladatokat egy település zöldfelületei hatékonyan akkor tudják ellátni, ha zöldfelületek
rendszert alkotnak. (Egy település zöldfelületi rendszerét az elsősorban kondicionáló hatású
zöldfelületek szerkezeti és funkcionális kapcsolatban álló összessége képezi kül- és/vagy
belterületen.)
Törökszentmiklós zöldfelületeinek sajátos hangulatát az adja, hogy a városi szövetben együtt
vannak jelen a városi épületek körüli parkok, néhány fasor, a külterületi jellegű erdők, rétek,
szántók „befolynak” a beépített területekre, részben ma is elválasztják a történelmi
településrészeket.
Törökszentmiklós zöldfelületi rendszerében mind ökológiai-, mind használati-, mind esztétikai
szempontból a legfontosabb cél a meglévő zöldfelületek megőrzése, rendezése, fejlesztése.
•
•
•

a kondicionáló felületeket növelni kell
a zöldfelületek fejlesztése során azok ökológiai szerepére külön figyelmet kell fordítani,
kiemelt fontosságú a honos és a különleges (telepített) növényzet védelme, az új
telepítések során lehetőleg honos, a klímaváltozást bíró fajok alkalmazása
A város esetében a hősziget effektus kevésbé érzékelhető, de például a szegregált
területeknél a por- és légszennyezés mérséklésére ajánlott a zöldfelület kiterjesztése.

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

Törökszentmiklós közigazgatási területének növényzettel való borítottsága alacsonyabbnak
mondható, mint általában más mezővárosoké, de elmondható, hogy a település zöldfelületi
ellátottsága a közcélú zöldfelületek, közkertek, közparkok tekintetében, azok nagyságát, számát,
felszereltségét, színvonalát tekintve folyamatosan fejlődött az elmúlt években, de a
városrészekben élhető, kisebb közparkok létesítése indokolt.
A rossz zöldfelületi ellátottságot sikerült javítani a magas beépítési arányú lakóterületeken is.
Ugyanakkor van még hová fejlődnie a városnak mind a lakó, mind a gazdasági területeken belül,
mind a külterületek vonatkozásában.
A város zöldfelületi rendszere összetett, sokféle elemből áll. A zöldfelületek biztosítják a település
biológiai aktivitását, segítik a levegő tisztulását, kellemes közérzetet és lakható városképet
biztosítanak a település lakóinak. Vizuális, esztétikai szempontból növelik a település értékét.
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Jelentős kondicionáló hatással bírnak. A város zöldfelületi rendszerét értékes vonalas és felületi
elemek alkotják:
Felületi elemek külterületen
•
•
•
•
•
•
•

vízfolyások, menti erdős-ligetes állományok (elsősorban a Tisza menti galériaerdő-sáv,
tavak, morotvák melletti növényállomány
közlekedési területek menti úgynevezett közlekedési zöldfelületek – utak telkén belüli
zöldfelületek
gyümölcsösök
erdőterületek
a kertes mezőgazdasági területek
az időszakos növényborítottságú szántók

A településen belüli zöldfelületi elemek
•
•
•
•
•
•

a közparkok, közkertek
a lakó- és egyéb területfelhasználási egységek kertjei
a temetők
az intézménykertek (oktatási, egészségügyi, rekreációs)
kiskertes lakóterületek kertjei
sportterületek, sportpályák

Vonalas zöldfelületi elemek külterületen
•
•
•

kisebb vízfolyások, patakok menti növénysáv
út menti cserjés-erdős növénysáv, fasor
szántók, legelők határán található cserjesáv, fasor

Vonalas zöldfelületi elemek belterületen
•
•

patak menti növénysáv
fasorok

1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi
karaktert meghatározó elemek

Törökszentmiklós utcahálózata jellemzően fásított, de a meglévő faállomány mind korát, mind
fafajösszetételét, mind egészségi állapotát es dekorativitását illetően nagyon vegyes. A fásítások
csak kevés esetben jelentenek egész utcára vonatkozó fasort, inkább csak utcaszakaszokhoz
köthetőek. Akácok, gyümölcsfák, nyarak és a legkülönbözőbb díszfák egyaránt előfordulnak a
fasori faállományban. Értékes, jellegzetes, majdnem egységes fasor nem sok található a
városban.
A településen 7 db fasor található, ami kertépítészeti emlékként őrizendő: a Kapisztrán utcai
japánakác fasor, a Kölcsey Ferenc utcai platán fasor, az Eperfasor a Határvölgyi úton (védelemre
javasolt), a Vadgesztenye fasor a Pánthy Endre úton, a Petőfi Sándor utcai japánakác fasor, a
Kőris fasor és az Almásy út fasorai.
Petőfi Sándor utca páratlan oldalon álló utcafásításában dominál a
középkorú japánakác. A fasor
helyenként
hiányos,
egyedei
egykorúak, kb. 15 m magasak,
lombkoronájuk tömött. A fasor
egészségesnek
mondható,
megjelenése
nem
egységes,
helyenként a lakók gömbkoronájúra
metszették őket, illetve 1-1 fehér akác (Robinia pseudoacacia) is
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megjelenik közöttük.
A Pánthy-féle Leánynevelő Intézet telkét körülhatároló, 14 egyedből álló fasor. Idős, szép
formájú, kb. 15-18 méter magas japánakác (Sophora japonica) egyedek, amelyek az Ipolyi
Arnold tér és a Kapisztrán utca képét is nagymértékben meghatározzák. Településökológiai
szerepük is jelentős.
Almásy út keleti és nyugati oldalán a városházától a
vasútállomásig végig szépen fásított. Páratlan oldalon fekete
fenyő (Pinus nigra) fasor az utca teljes hosszán, páros oldalon
vérszilva (Prunus cerasifera f. atropurpurea) fasor látható,
utóbbiban helyenként fehér akác (Robinia pseudoacacia),
japánakác (Sophora japonica) és ezüsthárs (Tilia tomentosa)
vegyült. A vegyes fajú fasor
nem szokásos kertépítészeti
megoldás, de jelen esetben kellemes összképet ad, változatos
városképet eredményez.
A Pánthy Endre út 27-31. házszám előtti területen kisebb
megszakításokkal, illetve pótlásokkal 8 idős fából álló
vadgesztenyefasor (Aesculus ippocastanum) áll, amelyek kb.
60-80 cm törzsátmérővel rendelkeznek.
Értékes, szintén kertépítészeti emlékként őrizendő, de felújítást igénylő
egy db fásítás. A Kossuth téri faállományt 1929-ben ültették. Az
átalakítás előtt a Kossuth tér piactér volt. A tér faállományát nyugati
ostorfák (Celtis occidentalis) alkotják, melyeket az 1929-ben telepítettek.
A cserjefajok közül a tavaszi bangita (Viburnum burkwoodii) figyelhető
meg jelentős mennyiségben, valamint a szobrok közvetlen
környezetében egynyári virágágyások találhatóak. A felújított játszótéren,
tégla és terméskő alapú, kb. 180 cm magas alumínium "gomba" szökőkút
együttese a tér felújítása során létesült.
Az Almásy kastély parkja műemléki környezet és kertépítészeti emlék is egyben. A 14 ha-os
Almásy kastély parkja jelenleg felújítás alatt áll. A kastélypark faállománya rendkívül idős
egyedekből áll: tölgyek (Quercus robur), feketefenyők (Pinus nigra), galagonyák (Crataegus
laevigata 'Paul's Scarlet'), fűzfák (Salix alba),
vadgesztenyefák (Aesculus hippocastanum). A tölgyek
becsült kora 100-130 év. A parkban található sírkövek és
nyomai, új építésű teniszpálya (2006), halastó valamint
rózsaágyások is. A kert műemléki környezet. Helyi
jelentőségű természetvédelmi terület, egykor megyei
védelem alatt állt, (országos védelemre is javasolt),
valamint szerepel a történeti kertek jegyzékében is. A
tájat jelentősen gazdagító, ritka, egyedi elem, amely
mind ökológiai, mind vizuális,
mind pedig hagyományőrzés szempontjából kiemelkedően fontos,
turisztikai jelentőségű érték. Az idős fák részben pusztulnak,
veszélyeztetettek.
A Kossuth L. u. (volt OTP előtt) kis tér található, amely üde foltja a
településnek. A rendezett köztér településképet gazdagító új elem,
amelyet Brozka Marek alkotása díszít.
A Hunyadi tér rendezett, intenzíven fenntartott köztér.
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Szintén kertépítészeti emlék egy emlékfa, a „Császár-fája”, amit Albert Flórián, az egyetlen
magyar aranylabdás válogatott labdarúgó ültetett. (Táncsics Mihály u. 16.) Út menti fasor
részeként megjelenő szép habitusú, egészséges kocsányos tölgy (Quercus robur) egyed. Albert
Flórián (1941-2011), az egyetlen magyar aranylabdás válogatott labdarugó, a Nemzet Sportolója
ültetette. TörzsØ: 25cm, koronaØ: 6m. A fa előtt emléktábla és mécsestartó helyezkedik el. A fán
koszorúk vannak elhelyezve. Az emlékfa az utcai fasor része.
Többségében kertépítészetileg kialakítottak, szépen karbantartottak a helytörténeti illetve
történelmi emlékhelyek.
A Strand is kertépítészeti emlék, amit 1960-ban létesítettek. Strand és gyógyfürdő. A strandon
tanösvény is található, ahol táblák tájékoztatnak a
környéken megtalálható növény- és állatfajokról.
Faállománya gazdag – középkorú és idős Populus,
Robinia, Tilia, Sophora, Salix egyedek alkotják. 1890-ben a
Főtéren fúrt artézi kút vizéből 1895-ben létesült az első
artézi
gyógyfürdő
Törökszentmiklóson.
Településszerkezetet és településképet meghatározó,
közösségi élet szempontjából fontos elem. Rekreációs és
gyógyászati, helyi jelentőségű intézmény. A medencék közvetlen
környezete rendezett, a gyepfelületek igénybevettek.
Külterület – Nagy-Morotván található egy szép Kb. 16 méter magas, idős,
szép formájú törökmogyoró (Coryllus colurna) ún. hagyásfa, amely
tájképet meghatározó, ritka, szép tájelem. A földút mellett, szántóföldekkel
körülvéve szoliterként áll.
Tájépítészet-történeti emlékek és tájépítészetileg fontos értéket képviselnek
a településen telepített mezővédő erdősávok, melyekből kettő található a
településen. Ezeknek a sávoknak nagy szerepe van az ökológiai állapotok
javításában, a szélsebesség mérséklésében, valamint tájképileg is meghatározó elemek.
A Törökszentmiklósról délnyugat felé kivezető földút mentén
idős eperfákból álló, körülbelül 300 méteren keresztül húzódó
fasor található. Kezelés hiányában körbenőtték egyéb fák,
gyomnövények. A fasor kiöregedett és hiányos.
A 46-os útról a Mar-Ne-Váll Kft. irányába lekanyarodó földút
mentén a vasúttól déli
irányban Kb. 10 méter
széles,
több
szintes
kialakítású mezővédő erdősáv található, amely erdészeti
kezelésben van A fő fajok az akác és a tölgy (Robinia
pseudoacacia, Quercus robur). A sáv délnyugati oldalán
mézelő fafajokat telepítettek. A nagytáblás szántóterületeken a
mezsgyék, fasorok, facsoportok országosan egyre ritkábbak.
1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése

Törökszentmiklós város területén a zöldfelületek aránya magas, annak ellenére, hogy kifejezetten
nagy, összefüggő, megfelelő funkciókkal ellátott zöldterületekkel (közparkokkal) - a Kossuth tér
és a Galambos-tó kivételével - nem rendelkezik. A zöldfelületi rendszer azonban nagyon vegyes
képet mutat mind a felületi, mind a vonalas elemek tekintetében.
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Kiemelkedőek az utcafásítások, illetve a határozott funkciókkal nem rendelkező, nem kellően
kiépített és kihasznált kisebb-nagyobb zöldfelületek aránya. Említésre érdemesek a zöldfelületi
intézmények (temetők, sportpályák) nagy kiterjedésű növényzettel fedett, ám jellemzően nem
megfelelően kiépített és gondozott területei. Az egyes közintézmények (iskolák, stb.) kertjeiben
nem jellemző a zöldfelületek megfelelő aránya és kialakítása.
A település utcáin a fasorok nagy része vegyes állományú és telepítésű, melynek oka a lakók
által az egyes telkek előtt más-más fajokból ültetett, így végeredményben nem összefüggő
zöldsávot alkot.
Az elmúlt években már elkezdődött a Városi Főkertész szakmai felügyelete mellett végrehajtott
tavaszi/őszi fásítás. A fásítások keretében a fafajok beszerzése a lakosság igényléseinek
megfelelően, de az utcakép, a közművek elhelyezkedésének figyelembevételével történik. A
városi lakosok minden esetben ingyen jutnak a kiültetendő fához, de vállalniuk kell annak
folyamatos gondozását. Az akciók során a Városi Főkertész helyszíni szemléje alapján történik a
fafajok kiajánlása, mely egy folyamatos utcakép javítást, és a megfelelő fafajok ültetését teszi
lehetővé.
A kerékpárút hálózat egy lehetőséget állít a város elé, melyben a zöldfelületi elemek
egységesítését megvalósíthatja, a zöldfelületi rendszerelemek összekötését biztosíthatja. (A
kerékpárút a Kossuth út mentén, a járda mellett zöldfelületi szakaszokon halad, emiatt több mint
150 db fát kellett kivágni.) A kerékpárút mentén egységes fasor, illetve sövény telepítésével a
kivágott fák pótlása is megvalósulhat az Almásy úttól Alatkai útig terjedő szakaszán, illetve az
Alatkai úton található Galambos parkig. A város tervezi a parkban a meglévő ligetes-fás terület
köré egy futóút építését is.
A családiházas övezetekben (különösen az új építésű részek esetében) az utcán zöldfelületet
csak az előkertek biztosítanak, aminek rendezettsége, hasznosítása, megjelenése vegyes képet
mutat. A kertek többnyire gondozottak, de jellemzően a szegregált településrészeken az udvarok,
kertek gondozatlanok, minden féle hulladékkal terheltek, szerepüket egyáltalán nem tudják
betölteni.
A lakótelepi rész zöldfelületeinek szerkesztése tudatos, ugyanakkor a megvalósítás félbe maradt,
vagy a fenntartás és fejlesztések elmaradtak. Az elmúlt évtizedekben részben romlott az állapota,
az utóbbi években azonban tudatos fejlesztések indultak el.
A tanyák épületei körüli zöldfelület kialakítás nagyon vegyes képet mutat. Csak kevés helyen
maradt meg az eredeti tanyaalakítási koncepció, ahol az épületek, az udvar és a háztáji állatok
mindig fák és cserjék védelmében álltak az időjárás viszontagságai (szél, csapadék, tűző nap)
ellen. Az egyedül álló tanyák esetében
Az intézményi és szolgáltató területek esetében jelentős különbségek tapasztalhatók a beépített
felületek és a zöldfelületi elemek arányában, a zöldfelületek kialakításának, fenntartásának,
használatának minőségében, intenzitásában. Többnyire dísznövényekkel beültetett, intenzív
hasznosítás mellett, extenzíven fenntartott gyepfelületekkel borított zöldfelületek és teljesen
burkolt felületek közt bármilyen zöldfelület kialakítás megtalálható.
A templomkertek és temetők rendezettek, de sajnos zöldfelületük nem tölt be közkert szerepet a
városban. A temetők egy része intenzív növénytelepítéssel, idős növényállománnyal rendelkezik,
amely temetőkertként valamennyi temetőben hasznosítható lenne.
Ipari park és egyéb gazdasági területek. Leginkább a funkcionális egybetartozás és a hasonló
jellegű fejlesztési elképzelések határozták meg a városrész területeinek együttes kezelését. A
telephelyek mérete, kora és funkciója vonatkozásában különböző minőségű zöldfelületekkel
rendelkeznek. A régebbi telephelyek környezetében idős fák és cserjék is találhatók, míg az új
telephelyek körül többnyire gyepes felületek, fiatal cserjék találhatók a magas arányú burkolt
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felület mellett. Mind a telekhatárok mentén, mind a belső úthálózat mentén van lehetőség a
zöldfelületek minőségének és mennyiségének növelésére.
A szántóterületeken hiányoznak a fasorok, mezsgyesávok, csak a vízfolyások és néhány helyen,
tanya közelében szakítja meg cserje és faállomány a beültetett területeket
Röviden összefoglalva, a város zöldfelületi rendszere kis lépésekben fejlődik, de valamennyi
elem esetében (vonalas-felületi, intézményi-magán-közterületi) nagyon sok fejlesztési
lehetőséget hordoz magában, különösen a klímaváltozás hatásaira való felkészülés figyelembe
vételével.
Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak Képviselő–testülete a HÉSZ-en kívül megalkotta a
közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól szóló 35/2004. (IX.
17.) számú rendeletét is, amely foglakozik a települési zöldfelület védelmével és az ingatlanok
aktív zöldterületének ápolásával, fa- és növénytelepítés, illetve fakivágás szabályaival is, amit
javasolt a hatályos jogszabályok szerint.
2014-ben felújításra került a Herman Ottó park és az Országalma tér, melyek keretében
megújultak a közösségi helyek zöldfelületei, virágágyásai, gyalogos felületei.
1.13.1.3 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái

Ahogy a világon mindenhol, a lakókörnyezet leginkább az ott élők hozzáállásától függ. Ennek
köszönhetően városrészenként, utcánként és utcarészenként is nagyon eltérő konfliktusok
találhatók meg a Törökszentmiklóson is. Elsősorban az északi szegregált településrészeken
jelent fokozott problémát az ott élők nemtörődömsége, ugyanakkor néhány tanya környezete is
elszomorító.
A közterületek, közparkok, játszóterek felújítása elkezdődött a belvárosban (pl. a Herman Ottó
park és az Országalma tér), ugyanakkor nagyok sok olyan közterületi zöldfelület található a
városban, amelyek hosszú évtizedek óta nem lettek gondozva.
Törökszentmiklóson a közutak, terek növényállománya igen vegyes képet mutat, a
gyümölcsfáktól a nagy növésű kőris, platán stb. fafajokig. Rendkívül sok fafaj található, de
átgondolatlan koncepció nélküli ültetésekkel találkozhatunk. A városi lakosság sok esetben nem
odaillő, tájidegen, nem megfelelő méretű és növekedésű fafaj ültetésével a városi utcaképet nem
javította, esetenként rontotta is.
Sok helyen található Törökszentmiklóson villamos légvezeték alatt nagy növekedési eréllyel
rendelkező fa. A vezeték védelmében a későbbi gondozási munkálatok során csak erőteljes
csonkítással lehet biztosítani az áramszolgáltatás zavartalanságát. Ezek a fák nem képviselnek
számottevő esztétikai értéket. A jövőre nézve, a közművekkel összehangolt faültetésekre van
szükség.
Az intézményi zöldfelületi kialakítás a legtöbb esetben – még intenzív fenntartás mellett is –
átgondolatlan, spontán, funkciójának csak részben megfelelő.
Külterületen nagyon kevés az erdő. A szántóterületeken pedig hiányoznak a fasorok,
mezsgyesávok. A dűlőutak szélesítése nélkül rövid távon a fásítások korlátozottan hajthatók
végre.
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Az épített környezet vizsgálata

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1

Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet
vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata

Törökszentmiklós területét ősidők óta változatos népcsoportok lakták, akiknek megtelepedésében
meghatározó szerepet játszottak a Tisza és mellékágai, a mocsaras ártéri részek. A tatárjárás
után az elnéptelenedett területekre kunok települtek. 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. A vár pusztulása 1685-ben következett be. Szentmiklós a török korban a
viszonylag magas jövedelmű helységek közé tartozott, köszönhetően többek között a rajta
átmenő, Budáról Debrecenbe és Erdélybe vezető kereskedelmi útnak. 1685 és 1720 között a
terület jobbára lakatlan puszta volt. 1720-tól gyors ütemben betelepült, főleg Szabolcs és Békés
megyéből jöttek letelepülők.
A XVIII. századtól a település fejlődését alapvetően meghatározó korszerű
gondolkodású világi és egyházi nagybirtokosság a betelepülő kereskedő és
iparos polgárság dinamikus fejlődést generáltak, melyet a közlekedés
fejlesztése.

1848-ban rendezett tanácsú várossá alakulhatott. Az 1848-as szabadságharc bukását követő
önkényuralom idején Törökszentmiklós városi rangját megtarthatta, sőt, átmenetileg járási
székhellyé is vált. Ebben a korszakban következett be az iparosodás terén is jelentősebb
előrelépés. A városban a modern gyáripar kezdetei a XIX. század közepére nyúlnak vissza,
amikor is 1848-ban Lábassy János megnyitotta ekéket, ekekapákat, boronákat,
gyűrűshengereket gyártó műhelyét. E műhelyből épült ki az 1950-es években a mezőgépgyár és
öntödéje. Az 1850-es években megkezdődött a település határának ármentesítése. 1857-ben
megnyitották a várost érintő Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amely elősegítette a
mezőgazdaság árutermelővé válását, felgyorsította az ipar és kereskedelem fejlődését. Az 18701880-as években több üzem is létesült. Megkezdte működését az Első Törökszentmiklósi
Gőzmalom.
A XIX. századtól és a XX. század első felében ez a polgári urbanizáció a kor
szecessziós építészeti felfogását tükrözi elsősorban. A törökszentmiklósi
település központjában a Fő út mentén és központi vásárterénél illetve
ezeknek a környezetében elsősorban kialakult a város reprezentatív központja
az igazgatás, az oktatás, a polgári életet kísérő egyéb intézmények, üzletek, a
polgári lakosság lakóépületeinek együtteséből.
Törökszentmiklós településképe szervesen simul az alföldi sík tájba. Várossziluettként a katolikus templom két tornya, a dombra épített kis kápolna, a
református templom tornya, a város-központ középmagas házainak szerény
tömege, a régi és az új víztornyok, valamint néhány ipari építmény magas
elemei jelzik a települést.

A fásított, általában egyenes utcák tovább segítették a mezővárosi karakter kialakulását. A város
jellegzetes karaktereként jelenik meg a dombra épült katolikus templom és környezete a korabeli
iskola és parókia épületekkel együtt.
Az ipar 1960-ban történő megtelepülése után az 1997-es éveket követően indult látványos
fejlődésnek több, frissen idetelepült cég közreműködésével. A cégek 1999-ben konzorciumot
hoztak létre, és 2000-ben Ipari Parkká alakították a gazdasági övezetet.
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A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit tartalmazó kormányrendelet értelmében
elhagyhatók vagy összevonhatók az egyes fejezetek. Az „ingatlan-nyilvántartási adatok alapján,
termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok” bemutatása csak részleges a
dokumentációban az alábbiak miatt. A település földterületeinek művelési ág szerinti bemutatása,
táblázatos formában az 1.14.1.2 fejezetben, 40. táblázatban megtalálható, ugyanakkor a fejezet
kifejtése településrendezési dokumentumokhoz, azok közül is elsősorban a helyi építési
szabályzat készítésének alátámasztásához válhat szükségessé, de akkor sem minden esetben.
A településfejlesztési dokumentumokhoz, léptékük és átfogó szerepük miatt nem szükséges a
vizsgálat elvégzése. A fejlesztési szándékok konkrét megvalósíthatósági, illetve engedélyezési,
kivitelezési terveinek készítéséhez, megalapozásához a konkrét terület esetében el kell végezni a
vizsgálatot.
1.14.1.2

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

A Településszerkezeti Terv beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeit az építési
használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint az alábbi területfelhasználási
egységekbe sorolja a TSZT.
Beépítésre szánt területek
Nagyvárosias lakóterület - jele: Ln – Szabadonálló és csoportos beépítésű
többlakásos lakóházak területfelhasználási egysége
Kisvárosias lakóterület - jele: Lk – Szabadonálló és zártsorú beépítésű egy- és
többlakásos lakóházak területfelhasználási egysége
Kertvárosias lakóterület – jele: Lke – Telkes, családiházas lakóházak
területfelhasználási egysége, ahol a telken nem folyik gazdálkodás
Falusias lakóterület – jele: Lf – a falusias telű, kertes jellegű,
növénytermesztéssel, kertműveléssel foglalkozók által lakott:
családiházas lakóházak területfelhasználási egysége
jelentősebb növénytermesztéssel, kertműveléssel és állattartással foglalkozók gazdasági és
lakóépületeinek területfelhasználási egysége

A város lakásellátása egy- és több-lakásos formában, egy és többszintes megoldásban,
önkormányzati, magán- és társas tulajdon formában működik. Az elmúlt időszakban a
lakásépítés döntően családi házas formában valósult meg, kis részben csoportos lakásépítésként.
Az önkormányzati bérlakások az előző rendszerben épültek. Mára már többségében eladásra
kerültek – többnyire – a benne lakók számára. A megmaradt bérlakások száma elenyésző. A
város jelenlegi rendezési tervében a várostesten belül és a belterületi határon kívül egyaránt
jelölve van lakóterület fejlesztés. A várható településfejlődési trendet nézve a jelölt lakóterület
fejlesztések területei valószínű, hogy szinte a belterületi határon belüli lehetőségek feltárásával is
elegendők. Ezek a fejlesztési lehetőségek részben a városközpont belső terület tartalékainak
feltárásával érhetők el és ezzel korszerű városias jellegű lakó-területek valósulhatnak meg,
miközben a városközpont urbánus jellege is erősödhet.
A város egyéb központi területei is tartalmaznak eddig már kipróbált közepes intenzitású
lakóterület feltárási lehetőségeket, melyek szükség esetén fokozatosan megvalósíthatók.
Számolni lehet és kell a meglévő, rossz állapotú lakóterületek átépítési, korszerűsítési
lehetőségeivel is, melyek nemcsak mennyiségi, hanem minőségi javulást eredményeznek a
város szövetében. A rehabilitált területek mind a külterületeken, mind a központban jelentősen
növelik a város értékét. A TSZT-ben fejlesztésként megjelölt területek 10 év alatt nem valósultak
meg, újabb területek kijelölésére nincs szükség, a kijelölt területek részleges visszaminősítésén a
településrendezési eszközök készítésekor érdemes elgondolkodni,
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Településközpont vegyes terület – jele: Vt – a település lakó funkcióval vegyes
intézményeknek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység, ahol a
teleknagyságok és a beépítési formák nem kerülnek merev előírásokkal
leszabályozásra
Központi vegyes terület – jele: Vk – A település meglévő és javasolt új telkes
intézményeinek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység
Ipari terület – jele: Gip
Összefüggő (környezetterhelő) ipari területek– jele: Gip-1
A lakóterületek környezetében elhelyezkedő környezetbarát iparterületek– jele: Gip-2
Mezőgazdasági üzem (telep) területe – jele: Gmg

Mind a kereskedelmi gazdasági, mind az ipari területek fejlesztése valamilyen konkrét
beruházással kezdődött a közlekedési kapcsolatok kihasználása érdekében. A TSZT-ben
szereplő be nem épült területek biztosíthatják az újabb igényeket, új területek átsorolására nincs
szükség.
Üdülőházas terület – jele: Üü
Hétvégi házas terület – jele: Üh
A város vonatkozásában eddig kifejezetten üdülőterületekről nem lehetett beszélni. A
gyógyvízhez kapcsolódó fejlesztési lehetőségek adottak, eddig nem került kihasználásra.
Szakállas térségében igény keletkezett a Holt-Tisza menti terület, üdülő jellegű feltárására és
fejlesztésére, de ezek a fejlesztési szándékok is elmaradtak.
Különleges intézmények elhelyezésére
területfelhasználási egység, jele: Kü-1

szolgáló

kisebb

telekméretű

Különleges intézmények elhelyezésére szolgáló nagyobb telekméretű
területfelhasználás, jele: Kü-2
Különleges – un. „zöldterületi” intézmények (sportpálya, temető stb.)
elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység – jele: Kü-3
A TSZT mind a strand környékén, mind a tavak környéken biztosít megfelelő területet a
rekreációs célú különleges területek fejlesztési lehetőségére. A temetők elhelyezkedése a
belváros közelében található. Részben bővíthető még. A külterületen lévő temetők bővítésére
nagyobb lehetőség biztosított.
Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési és közműterületek – jele: Kö
Közút terület - jele: Köu – a település teljes igazgatási területén található főutak, mellékutak,
kerékpárutak és gyalogutak területe
Vasút terület - jele: Kök
Légi közlekedés területe – jele: Köl – heliport területe

Zöldterületek - jele: Z
Közpark terület – jele: Z – a város belterületén meglévő és tervezett közparkok területe

Erdőterületek - jele: E
Védelmi célú erdőterület – jele: Ev – a település területén kialakított védelmi erdőövezet terület
– közlekedési utak melletti erdősávok területe
– egyéb műszaki infrastrukturális hálózatok melletti erdősávok területe
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– vízgazdálkodási területek melletti, ökológiai folyosó kialakítására vagy pótlására szolgáló
erdősáv területe
– egyedi - főleg gazdasági – objektumok melletti, a környezet védelme érdekében telepített
erdősávok területe
Egészségügyi-turisztikai célú erdő terület – jele: E/2

A település erdőállománya elsősorban a Tisza árteréhez és a vízfolyásokhoz köthetők. A térségi
tervek tartalmaznak ugyan erdőtelepítési szándékot, de a település a mezőgazdasághoz kötődik,
mind a termesztés, mind a feldolgozás terén. Az erdőtelepítésre a felhagyott mezőgazdasági
területek is alkalmasak lehetnek, de a klímaváltozás miatt újragondolandók a város
környezetének mozaikosabbá tételére vonatkozó zöldfelület fejlesztési, tájhasznosítási
elképzelések.
Mezőgazdasági területek – jele: M
Általános mezőgazdasági terület – Má-1 – Szántóterületek
Általános mezőgazdasági terület – Má-2 – Rét-legelő területek felhasználási egysége
Kertes mezőgazdasági terület – Mk-1– Kertes területek felhasználási egysége
Kertes mezőgazdasági terület – Mk-2 –o Szőlő-, gyümölcstermelő területek felhasználási
egysége

Vízgazdálkodási területek – V
Folyóvizek területe – jele: Vf – Folyóvizek, valamint parti sávjának területe
Állóvizek területe – jele: Vtó – Állóvizek, valamint parti sávjának területe
Ideiglenes vizek, valamint nyílt csapadékvíz-elvezető árkok területe – jele: Vcs
Vízmű terület – jele: Vg
Ártéri területek – jele: Vár

A TSZT a település jelenlegi szerkezetét és területfelhasználását alapvetően megtartja.
A település közlekedési hálózatfejlesztési javaslata a települési főutak meglévő nyomvonalainak
megtartása mellett az átmenő forgalmat áthelyezi az elkerülő utakra. A 4. sz. főút régi
nyomvonalán, a Kossuth L. utcában a 2x2 sáv átalakítása tervezett, a két szélső forgalmi sáv
megszüntetésével, annak kerékpárútként és parkolóként történő hasznosításával.
A település beépített területének meglévő területfelhasználásában, kiszolgáló úthálózatában
változtatás nem tervezett. A fejlesztési területek – kismértékű lakóterület, jelentősebb gazdasági
terület, különleges, üdülő- és rekreációs területek – kijelölése a már meglévő, azonos használatú
területekhez kapcsolódik. A gazdasági területek fejlesztése, további növelése a lakó- és vegyes
területektől elkülönülve, az elkerülő forgalmi utak mentén tervezett.
A beépítettség a beépített és beépítésre szánt, illetőleg a beépítésre nem szánt területek
vonatkozásában, a terv távlatában a fenti fejlesztési területek felhasználásával növekszik. A
meglévő beépített területek beépítettségének növekedése a gazdasági területeken, valamint a
városközpontban várható. A városközpont folyamatban lévő átépítése és tömbfeltárása a
városiasabb, egységesebb beépítés kialakítására irányul.
A közigazgatási terület települési viszonyaiban változás nem várható, arra továbbra is jellemző,
hogy a központi belterületen kívül található három kisebb, egyéb belterületi településrész: Óballa,
Szakállas és Surjány, valamint jelentős számú szórványtanya, egy tanya-együttes és
mezőgazdasági majorok, mint külterületi lakott helyek. A tanyás településforma, a családi
tanyagazdaságok revitalizációja, szerepük és funkciójuk jövőbeni felértékelődése várható.
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A beépített és beépítésre szánt, valamint a beépítésre nem szánt területek arányában kismértékű
változás várható. A településszerkezeti terv további beépítésre szánt területeket jelöl ki:
a 4. sz. főút (északi elkerülő út) és az Óballára vezető út csomópontjának
környezetében, a főút déli, város felőli oldalán – gazdasági, különleges és védő
zöldterület céljára
a település délkeleti szélén, a Mezőtúrra menő út mentén és a település nyugati
szélén, a vasútvonal és a tervezett déli elkerülő út között, meglévő gazdasági
területekhez kapcsolódóan – további gazdasági terület céljára
a lakóterület északnyugati (Szellő u.) és déli (Babits M. és Béla király u.) szélén
– a falusias lakóterület kismértékű bővítése céljára
a rekreációs terület (termálstrand, sporttelep) mellett – üdülőterület céljára
Óballa és Szakállas településeknél a jelenlegi lakóterület és a Tisza-part között,
valamint a Szakállasi út mellett – üdülőterület céljára.
Törökszentmiklós Képviselő-testületének a Törökszentmiklós város Településszerkezeti
Tervének Jóváhagyásáról szóló 108/2005. (VI. 23.) Kt. számú határozat módosításairól.

1.

Határozat
száma
folyamatban

Módosítás lényege

Tervlap

190/2014. (XI.26.) K.t. számú határozattal döntött a testület a 054/50 hrsz. ingatlanra
vonatkozóan a TSZT, HÉSZ és SZT módosításról Mg-Gip TSZT módosítás után OTÉK
keretszabályai alapján
Településszerkezeti tervmódosítással érintett (0665/28 hrsz.
és a kisajátítás után visszamaradó 0665/34 hrsz.) terület
ipari gazdasági terület területfelhasználásba kerül
átsorolásra kertes mezőgazdasági területből: 1,42 ha

2.

128/2013.
(VII.25.)
számú

3.

232/2012.
(XII.20.)
számú

Tervezett M4 gyorsforgalmi út nyomvonalának beillesztése.

TRT-01/A-m1 jelű

4.

108/2005.
(VI.23.)
számú

Belterület Tavasz utca – Hámán Kató út – Táncsics Mihály
út által határolt területre és az ipari park egy tömbjére
vonatkozóan:
Gip – Vt terület: 0,48 ha
Gksz - Vt: 1,19 ha
Z – Vt: 0,01 ha

TRT-02-M3/1 jelű

TRT-02-M3/2 jelű

5.

154/2008.
(VIII.21.)
számú

0699/43-47 hrsz –0,7267 ha – Gksz;
0699/42 hrsz –0,2506 ha – Gksz
0699/42 hrsz –1,8022 ha – Gksz
0704/32 hrsz –0,96768 ha – Gksz
0704/32 hrsz –0,96768 ha – Gksz
0704/14-20 hrsz –3,09 ha – Ev
0699/14-22 hrsz –2,7235 ha – Z (gáz nyomvonal)
0699/19-21 hrsz –1,1 ha – Ev (gáz nyomvonal és út között)
0699/22 hrsz –1,1 ha – Z (gáz nyomvonal és út között)
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6.

35/2008.
(II.28.)
számú

Külterületi fekvésük megváltoztatása nélkül, beépítésre
szánt területté átsorolja, kereskedelmi-szolgáltató
gazdasági övezeti besorolású területként: új 4. sz. út és a
régi 4. sz. út által közrezárt területek, a Surjányi
csatlakozásánál: (10850/ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 18; 19;
20; 21. hrsz.).
A tervezési területhez tartozó további (10850/12, 13, 14,
15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 hrsz) területeket
kertes mezőgazdasági területben hagyja, a 10850/1, /2
hrsz. területeket véderdő területbe átsorolja.
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TRT-01-M1 jelű

40. táblázat Földterület művelési ágak szerint
Földterület művelési ágak szerint

Terület

Termő terület

18 343,00 ha

Mg-i terület

17 946,37 ha

Szántó

17 459,41 ha

Konyhakert

6,14 ha

Szőlő

1,72 ha

Gyümölcsös

60,27 ha

Gyep

418,83 ha

Erdő

393,84 ha

Nádas

2,79 ha

Halastó

–

Gazdaság méretet el nem érők termőterületek
Nem hasznosított Mg-i terület

54,65 ha
0,27 ha

Gazdasághoz tartozó egyéb területek

413,01 ha

Közigazgatási terület

18 516 ha

Forrás: KSH
1.14.1.3

Funkció vizsgálata

Törökszentmiklós városi rangjához, járásközpont létéhez, szerepköréhez a szükséges alap- és
középfokú intézményekkel megfelelő szinten rendelkezik, sőt a közeli megyeszékhely néhány
tehermentesítő intézmény ellátási szerepében még közre is tud működni. Felsőfokú oktatási
intézmény és kórház intézmény nincs a városban, ezeket a szükségleteket a megyeszékhely,
Szolnok biztosítani tudja, de a vasúti fővonallal kapcsolt Debrecen és a főváros is számításba
vehető ellátó helyek szempontjából.
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Oktatás és egészségügy terén a távlatban a megyeszékhely feladatkörében segítő fejlesztéseket
tud majd fogadni. A különálló belterületi lakott helyeken alapfokú ellátás tekintetében is a városmag
az ellátó hely. A helyi kereskedelem csak igen alacsony szinten segíti az itteni ellátást. Az alapfokú
intézményellátás elősegítése jól szervezett helyi közlekedési rendszerrel oldódik meg.

41. táblázat Funkcióelemzés
Funkció
Humán funkciók

Közösségi funkciók

Igazgatási funkciók

Közlekedési funkciók

Gazdasági funkciók

Alfunkció
bölcsőde
óvoda
alapfokú iskola
középfokú iskola és szakoktatás
egészségügyi ellátás, háziorvos
egészségügyi ellátás, gyermekorvos
szakorvosi ellátás
egészségügyi ellátás, fogorvos
egészségügyi ellátás, ügyelet
idősek otthona
alapfokú középfokú iskola és szakoktatás
művészetoktatás
könyvtár
színház, mozi
múzeum
szabadidőpark
közösségi ház
uszoda, strand
egyházközösség
rendőrség
tűzoltóság
mentőállomás
okmányiroda
önkormányzati hivatal
kormányablak
autóbusz állomás
vasútállomás
benzinkút
repülőtér - helioport
Ipartelep – ipari park
piac
pénzügyi szolgáltatók és bankok
irodaház
szálláshely
kemping
vendéglátó egységek

Forrás: saját gyűjtés

ITS Konzorcium

Feladatellátási
hely (db)
1
9
9
3
11 körzet
4 körzet
1
5 körzet
1
1
5
1
1
2
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
3
4
1
20

Egy férőhelyre
jutók száma
(db)
0,9
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Alulhasznosított barnamezős területek

Jellemző barnamezős területek nem találhatók a városban, de a VEGYTEK és az Öntöde Kft.
területének hasznosításával foglalkozni kell a városszerkezethez igazítva. A korábbi ipari,
gazdasági területek ma is működnek, területük nagyobb részt hasznosított.
A volt mezőgazdasági üzemek területén, a tanyás területek – elsősorban a felhagyott tanyák
területe, de több esetben a lakott tanyák környezete is építési törmelékkel azonosítatlan
hulladékkal, autógumikkal, roncsgépjárművekkel terhelt. A tanyák kialakulásakor kialakított
tudatos térrendezés pedig elveszett.
Szenttamás felhagyott telephelyeit is nemcsak a pusztuló épületek maradványai szlömösítik,
hanem az ott hagyott, odahordott hulladék is.
Az északi, (a hatályos IVS-ben I. sz.) szegregációval terhelt terület környezetének
degradálódását a környezettel szembeni közömbösség, igénytelenség okozza. Olyan mértékű
sokszor azonosíthatatlan hulladékkal terhelt, ami egészségügyi problémákat is felvethet.
A városi Sportpálya melletti telephely is jelentősen terhelt építési törmelékkel, azonosítatlan
hulladékkal.
1.14.1.5

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)

Szlömösödött szegregátumok:
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2008-ban fogadta el Integrált Városfejlesztési
Stratégiáját (IVS), valamint az annak részeként készült Anti Szegregációs Tervet (ASZT). Az IVS
és az ASZT azóta nem került módosításra, mindkettő értékelésre és jóváhagyásra került a város
által korábban benyújtott funkcióbővítő városrehabilitációs projekt keretében. Az ASZT 2
szegregátumot azonosít a városban, az Északi szegregátumot (I. sz.) és a Déli szegregátumot (II.
sz.). Az északi szegregátum a keleti városrészben helyezkedik el.
13. térkép Szegregátumok Törökszentmiklóson

Forrás: KSH

A bekarikázott szegregátumok közül a két nagyobb összefüggő terület valódi, roma lakosság által
lakott szegregátum. A település közepén bekarikázott terület az Önkormányzat szerint nem
szegregátum, itt a Jász–Nagykun–Szolnok megyei Önkormányzat fenntartásában működő
Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye található.
Az ÉAOP-5.1.1/A-12 „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázati konstrukció keretében
Törökszentmiklós 382.687.712 Ft támogatást nyert 2013-ban a törökszentmiklósi északi (I.
számú) - szegregátum felzárkóztatására irányuló projekttervhez. A kidolgozott Akcióterületi Terv
hosszú előkészítő munka eredményeként és a már működő Biztos Kezdet projekt eredményeire,
valamint a már korábban támogatásra benyújtott Komplex Telep program humán jellegű
felzárkóztató tevékenységére épülve került benyújtásra. A tervezett beruházások az alábbi utcák
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által határolt területen belül valósulnak meg: Nap utca – Szivárvány utca – Téglagyár utca –
Zenész utca – Dobos utca – Teleki László utca – Bihari utca – Jókai Mór utca – Kossuth Lajos út.
2015. januárban aláírták a szociális városrehabilitációs pályázat keretében megépülő közösségi
ház kivitelezési szerződését. A szociális városrehabilitációs pályázatban három külön álló
beruházás van: egy közösségi ház építése, két utca burkolása – az aszfaltozáshoz kapcsolódik
közművezeték-kiépítés is -, illetve a harmadik elem: három szociális bérlakás komplett felújítása.
A beruházáson kívül a pályázatnak a közösségi programok is részei. A teljes program:
Kossuth utca 14. számú épületben 4 db szociális bérlakás felújítása
Nefelejcs utca 15. számú épületben 2db szociális bérlakás felújítása
Szivárvány utca 2. esetében 4 db szociális bérlakás felújítása
Szivárvány utca 2. területén szociális blokk, valamint ehhez kapcsolódóan egy iroda és
étkező kialakítása, amely a közmunkások számára szolgálna bázisul
Zenész utca 2127 Hrsz.-ú, jelenleg üres ingatlanon egy közösségi központ kialakítása,
szabadtéri színpaddal, játszótérrel, sportpályával.
A Zenész utcában található 2127 Hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó közösségi központban
polgárőrségi iroda kialakítása
Szivárvány út Nap utca becsatlakozásáig tartó szakaszának szilárd burkolattal történő
ellátása
Zenész utca teljeses szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása
Térfigyelő rendszer kiépítése
Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítése az akcióterületen.
Bűnmegelőzési soft elem
Polgárőrség népszerűsítését szolgáló soft elem
Közösségi rendezvények soft elem
Programalap működtetése
1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata

Törökszentmiklós karaktere tipikus alföldi mezőváros ahol a mezőgazdasági foglalkozású
lakosság közigazgatási és magasabb fokú polgári ellátási intézményei a falusi építészeti karakter
mellett jelentős, a kor polgári világ szellemét tükrözi urbánus építészeti eredményt hozott létre. A
XVIII. századtól a település fejlődését alapvetően meghatározó korszerű gondolkodású világi és
egyházi nagybirtokosság a betelepülő kereskedő és iparos polgárság dinamikus fejlődést
generáltak, melyet a közlekedés fejlesztése a XIX. századtól és a XX. század első felében ez a
polgári urbanizáció a kor szecessziós építészeti felfogását tükrözi elsősorban.
A település központjában a Fő út mentén és központi vásárterénél kialakult a város reprezentatív
központja az igazgatás, az oktatás, a polgári életet kísérő egyéb intézmények, üzletek, a polgári
lakosság lakóépületeinek együtteséből.
A fásított, általában egyenes utcák tovább segítették a mezővárosi karakter kialakulását.
A város jellegzetes karaktereként jelenik meg a katolikus templom és környezete a korabeli iskola
és parókia épületekkel együtt.
A kialakult telekszerkezetek általában szabályos alakúak voltak már korábbi szabályosságot is
tovább közvetítve. A beépítési mód a település központi részén zártabb karaktert mutat, melyből
hangsúlyként emelkednek ki a tekintélyesebb intézményi épületek.
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A központi vásártéren kialakított reprezentációs dísztér a létrehozott emlékművekkel megjelölte a
város központját. Ezt a központi térséget, illetve ennek jelentős részét a városfejlesztés „új
korában” „modern településfejlesztési” felfogásban átépítették. A történelmileg kialakult zárt
térfalak egy része elveszett, vagy nem illeszkedő mérettel átépült. A zártsorú beépítés mellett
megjelent a tömbös szabadonálló mód.
A település központon kívül többnyire a hagyományos falusias, helyenként kertes építési
övezetek nagy átlagban oldalhatáron álló módon jelennek meg. A központi részen kisebb telek
méretekkel, azon túl a falusi életmód teleknagyságai találhatóak.
A Nyugati városrészben, elsődleges a Vörösmarty út térségében, de a Nagyszőlő térségében is
szervesen kialakult településszerkezet jött létre.
A település keleti oldalánál a telkek rendkívüli elaprózódása történt meg.
A város másik új lakóterületi fejlesztésénél – Fáy lakótelep – szintén tömbös beépítési mód
született. A település központi térségében több falusi méretű telkes tömb úgynevezett belső
feltárása folytán kistelkes általában ikres és zárt beépítésű lakó telekszerkezet keletkeztek.
A Fő utca, a Pánthy, az Almásy és a Battyhányi utcák közötti tömbnél megindult egy tömb-belső
feltárás illetve rekonstrukció, mely megfelelő befejezésre vár még.
A Petőfi, Almásy, Bocskai és Battyhányi utcák térségében egy-egy tömbrésznél tömbös
úszótelkes telekszerkezetnél szabadonálló nagyvárosi lakóövezet található.
A település keleti, déli, nyugati oldalainál ipari tevékenységű területeknél nagy úszó telkeken
vegyes építési módú ipari beépítések találhatóak.
A vasútállomás környezetében kialakult ipari terület és intézmény terület vegyesen összeolvadt
területfelhasználást mutat.
A külön álló falusi települések általában a nagy, kertműveléses, falusias életmód
telekszerkezeteit hordozzák.
A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit tartalmazó kormányrendelet értelmében
elhagyhatók vagy összevonhatók az egyes fejezetek. A telekméret vizsgálata a
településrendezési dokumentumokhoz, azok közül is elsősorban a helyi építési szabályzat
készítésének alátámasztásához szükséges. A településfejlesztési dokumentumokhoz, léptékük
és átfogó szerepük miatt nem ad plusz információt a telekméret vizsgálat elvégzése, a
telekstruktúra átfogó vizsgálata (1.14.2) elegendő. A fejlesztési szándékok konkrét
megvalósíthatósági, illetve engedélyezési, kivitelezési terveinek készítéséhez, megalapozásához
a konkrét terület esetében azonban el kell végezni a vizsgálatot.
Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült. Bár a város rendelkezik
tulajdonkataszterrel, a földhivatali alaptérképpel való digitális kapcsolat hiányzik. Ennek
megteremtésére a megalapozó vizsgálat 1.14.3 fejezete javaslatot tesz. A tulajdoni kataszter
digitális térképi-megjelenítés hiányában is kellően megalapozható a településfejlesztési
dokumentum. A fejezet kifejtése településrendezési dokumentumokhoz, azok közül is elsősorban
a helyi építési szabályzat készítésének alátámasztásához szükséges. A fejlesztési szándékok
konkrét megvalósíthatósági, illetve engedélyezési, kivitelezési terveinek készítéséhez,
megalapozásához a konkrét terület esetében azonban el kell végezni a vizsgálatot.
1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat rendelkezik tulajdonkataszterrel. A tulajdonkataszterben
az Önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek, valamint az egyéb önálló ingatlanok is nyilván
vannak tartva. Szükséges lenne ezen állományok digitális kapcsolatának megteremtésére,
melyben az önkormányzati vagyon, közművekkel együtt megjelenik.
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1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését
megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése
településrendezési eszközök megalapozása során történik.
1.14.5 Az építmények vizsgálata

Törökszentmiklós jellegzetesen síkvidéki, alföldi, nagyterületű település, melynek képe szervesen
simul az alföldi sík tájba. A város sziluettjére jellemző, hogy a terjengős, alacsony
szintmagasságú beépítésből jellegzetes pontként emelkedik ki a katolikus templom két tornya, a
domboldalra épült Kálvária-kápolna, a református templom galériás tornya, a városközpont
középmagas épületeinek tömege, a régi és az új víztorony, s néhány gazdasági épület nagyobb
tömege, kéménye.
Számos városi és egyházi közösségi célú (igazgatási, oktatási, kereskedelmi) épület és városias
lakóház épült a századforduló és a XX. század első évtizedeinek szecessziós és eklektikus
építészeti stílusának helyi változatában.
A hagyományos városias jellegű beépítés gyakorlatilag a település főútja, a Kossuth L. út (a 4.
sz. főforgalmi út régi nyomvonala) és a vasútállomáshoz vezető Almásy út menti területekre
korlátozódik, jellemzője a zártsorú, illetve oldalhatáron álló, utcavonalas (előkert nélküli),
földszintes beépítés. A jelentősebb intézmények épületei hangsúlyosan kiemelkednek jellemzően
kétszintes tömegükkel és igényesebb utcai homlokzati kialakításukkal. A lakóépületeken
megjelennek a meghatározó középületek szecessziós homlokzatának egyes elemei.
A város központjának ma is a hagyományosan kialakult központ, a Kossuth L. út – Almásy út
csomópontjának és a Kossuth térnek a környezete tekinthető, területe azonban a Kossuth L. út
mentén bővült, illetve bővülőben van.
A helyi értéket képviselő, hagyományos városias beépítés és utcakép a Kossuth L. út mentén,
sajnálatos módon, több ponton is jelentősen sérült. A korábbi, illetve folyamatos bontások, új
beépítések következtében az utcakép már nem egységes a beépítési mód, az építménymagasság és a tömegképzés, az utcai homlokzatkialakítás tekintetében.
A történeti fejlődés során a jellemző települési szövet alapvetően nem változott. A telepített
jellegre utaló, hagyományos, s a területi bővítések során is megmaradt szabályos, derékszögű
utcarendszer jellemző ma is a településre, ahol a családi házas beépítés jellemző. A település
meghatározó részét kitevő kertvárosias és falusias lakóterület telkes, családiházas beépítésű,
szabályos alakú telkekkel, oldalhatáron álló, jellemzően földszintes beépítéssel. A központhoz
közelebb a kisebb telekméretek és az utcavonalas beépítés jellemzőbb, míg a külsőbb részeken
a nagyobb telekméret és az előkertes beépítés gyakoribb. Az F+1 szintnél több, csak kevés
épület esetében jellemző.
A nagyvárosias beépítésű területek, a lakótelepek a tömbtelkes, szabadonálló, többszintes
beépítésükkel durván megbontják ezt az egységes települési szövetet. Kedvezőbben
illeszkednek a hagyományos szerkezetbe az eredeti utcahálózatot megtartó, a telekszerkezethez
részben alkalmazkodó, tömbfeltárással kialakított, alacsonyabb szintszámú, kisvárosias
lakóterületek. A külön álló, un. csatolt településekre a falusias lakóterület jellemző, a
telekhasználatnál a lakó mellett a kertgazdasági funkció is jelentős.
Funkcióelemzés megtalálható a 1.14.1.3 fejezetben, a 41. táblázatban. A kapacitás-vizsgálat
elvégzése a településrendezési dokumentumokhoz, azok közül is elsősorban a helyi építési
szabályzat készítésének alátámasztásához szükséges.
A beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) elemzése a településrendezési
dokumentumokhoz, azok közül is elsősorban a helyi építési szabályzat készítésének
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alátámasztásához szükséges. A településfejlesztési dokumentumokhoz elegendő átfogó
elemzés, amelyet tartalmaz az 1.14.1.2 valamint a jelen 1.14.5. fejezet.
A magasság, szintszám, tetőidom elemzése szintén a településrendezési eszközökhöz, azok
közül is elsősorban a helyi építési szabályzat készítésének alátámasztásához szükséges. Az
1.14.4. „Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése” című fejezetnél
megfogalmazásra került, hogy a város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes
térkép az ITS készítését megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak
elkészítése településrendezési eszközök megalapozása során történik.
A településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok részletes
bemutatása a településrendezési eszközökhöz, azok közül is elsősorban a helyi építési
szabályzat készítésének alátámasztásához szükséges. A településfejlesztési dokumentumokhoz
elegendő átfogó elemzést és bemutatást tartalmazza az 1.14.1.2, az 1.14.2, az 1.14.5, valamint a
1.14.6.2 fejezet.
1.14.6 Az épített környezet értékei

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az országos védelem alá nem
helyezett, de a város történeti múltját, építészeti kultúráját és a város polgárainak önbecsülését,
identitását elősegítő településrészek, épületcsoportok, épületek, építmények, illetve az azok által
létrehozott utcák, útszakaszok, terek, valamint parkok, fasorok, zöldfelületek egészében vagy
részbeni megőrzése, helyi védelme érdekében megalkotta az épített és a természeti környezet
értékeinek helyi védelméről szóló 35/2000. (X.17.) számú rendeletét.
A rendelet alapján a helyi védelem tárgyát képezi mindaz az érték, amelyet a hatályos
rendezési terv, illetve a város Képviselőtestületének határozata településtörténeti, helyi
építészeti, néprajzi vagy régészeti értéke miatt védettnek, avagy védendőnek minősít.
Helyi területi védelmet kell biztosítani a város azon összefüggő részére, amely a jellegzetes
településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli, valamint olyan városrészre, utcára,
útszakaszra, térre, ahol jelentős számban találhatók a város, avagy azon városrész arculatát
meghatározó épületek, építmények. Területi védelmet lehet biztosítani parkokra, (kegyeleti)
kertekre, fasorokra, zöldfelületekre is.
A helyi védelem kategóriái:
a.) védett épületek – a 35/2000. (X.17.) számú önk-i. rendeletből hiányzik, a TSZT és HÉSZ
biztosítja a védelmet
b.) védett épületrészek
c.) védett építmények – a 35/2000. (X.17.) számú önk-i. rendeletből hiányzik, a TSZT és HÉSZ
biztosítja a védelmet
d.) védett utcaképek – a 35/2000. (X.17.) számú önk-i. rendeletből hiányzik, a TSZT és HÉSZ
biztosítja a védelmet
e.) védett településszerkezeti területek – a 35/2000. (X.17.) számú önk-i. rendeletből hiányzik, a
TSZT és HÉSZ biztosítja a védelmet
f.) védett népi/ képzőművészeti alkotások – a 35/2000. (X.17.) számú önk-i. rendeletből hiányzik,
a TSZT és HÉSZ biztosítja a védelmet
g.) védett természeti értékek: növényzet, parkok, (kegyeleti) kertek, fasorok, zöldfelületek. – a
35/2000. (X.17.) számú önk-i. rendeletből hiányzik, a TSZT és HÉSZ biztosítja a védelmet
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Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű
terület

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) alapján új
Örökségvédelmi hatástanulmányt nem szükséges készíteni, mert a meglévő tíz évnél nem
régebbi.
2005-ben és 2006-ban is készült a településrendezési eszközök készítésekor, módosításakor
örökségvédelmi hatástanulmány, amely adatai feldolgozásra kerültek a vizsgálatban, de nem
kerülnek beillesztésre a teljes dokumentációk. Az értékek védelme fontos a város számára is. A
helyi (mind az építésügyi, mind a védelmi) rendeletek biztosítják az országos jogszabályokkal
együtt az örökségvédelmet.
A most hatályos településrendezési eszközök, illetve a 314/2012 (XI. 8.) Korm. Rend. alapján, a
rendelet 45. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével, és 2015.
december 31-ig történő módosításával együtt 2018. december 31-ig alkalmazható. Ezért a
településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018-ig meg kell, hogy történjen, amihez új
örökségvédelmi hatástanulmány készítése is szükséges lesz, ha 2006. decembert követően
kezdik el készíteni a dokumentumokat.
A város és környéke már az ősidőkben is lakott hely volt, Törökszentmiklós területét ősidők óta
változatos népcsoportok lakták. Bizonyítják ezt a neolit kori (újkőkori) régészeti leletek, de rézbronzvaskori, szkíta, szarmata és kelta tárgyakat is találtak a régészek.
A város és környékének több pontjáról gyűjtöttek az újkőkori alföldi vonaldíszes kultúrára jellemző
cseréptöredékeket. A rézkorban itt élő népcsoportok látványos emlékeket hagytak maguk után, a
kunhalmokat. A bronzkorból egy település maradványait, a vaskorból egy temetőt sikerült feltárni.
A kelták is itt hagyták nyomaikat.
A honfoglalás korának leghíresebb környékbeli lelete a kétpói ezüstcsésze, selyemöv aranyöv
verete, melyet egyébként Törökszentmiklós területén találtak. Az itt megtelepedett törzsek neve
még helynévi adatként sem maradt fent.
Törökszentmiklós örökségi értékei régészeti kategóriában a feltárt és feltáratlan emlékek jelentős
mennyisége eleven kultúrtörténelmet takar. Tudományos feltárásuk lehetőségét a védettség
biztosítja.
Törökszentmiklós határában számos tumulus, kurgán vagy kunhalom emelkedik. Az ásatási
eredmények alapján, az alföldi halmok nagy része a rézkorban, (Kr. E. 3500 – 3000 körül)
ritkábban a szarmaták idejében emelt síremlék volt, melyeket a későbbi korokban – elsősorban a
középkor elején – szívesen használtak megtelepedésre, templomépítésre. A halmok feltárása
már csak azért sem lehetséges, mert a legtöbb esetben, a halmokon különleges vegetáció alakult
ki az évezredek folyamán, melyeket a régészeti munka elpusztítana. Természetföldrajzi
jelentőségük miatt, az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény,
védettségüket, ab ovo kimondja. Törökszentmiklós területén 13 db található, melyek egy része
még jellegében jó állapotban található.
42. táblázat Védett régészeti lelőhelyek
Azonosító

Lhsz6

Alhsz7

Tlsz

EOV
X

EOV
Y

Lelőhely
neve

Védettség

Hrsz

Jelenség

14944

1

0

57-243

210300

757500

Terehalom

Régészetileg

0394/12

Telep ált/bronzkor

25474

2

0

57-421

206830

756196

Surján

Lelőhely
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Azonosító

Lhsz6

Alhsz7

Tlsz

EOV
X

EOV
Y

Lelőhely
neve

Védettség

Hrsz

134

Jelenség
telepnyom/őskor
Szórvány/átmeneti
kőkor

25497

0

1

Bicskás
gödör

Lelőhely

Szórvány/szkíta

31704

0

2

Uraságkerthalom

Lelőhely

Halom/ism

31734

0

3

Vargahalom

Lelőhely

Halom/ism

31735

0

4

Kengyelpuszta

Lelőhely

Temető
csontv./szarmata

32680

7

0

Pusztaszakállas

Lelőhely

Felszíni
telepnyom/őskor

57-243

211300

757090

Felszíni
telepnyom/szarmat
a
32805

3

0

57-441

197440

760020

Szenttamás

Lelőhely

Település
falu/Árpád-kor,
késő
középkor
Templom/Árpádkor, késő középkor

32806

4

0

57-441

197910

759790

Szenttamás

Lelőhely

Temető
csontv./Árpád-kor,
késő
középkor
Kereszteshalom

32807

5

0

32803

0

5

32844

9

0

57-441

57-243

198000

201710

Lelőhely

759000

758550

Település
ált./Árpád-kor
Bartahalom

Lelőhely

Halom/ism

Csórihalom

Lelőhely

Halom/ism.

Lelőhely

Halom/ism

32845

0

6

Dinynyéshalom

32846

0

7

Földvárihalom

Lelőhely

Halom/ism

32847

0

8

Kettőshalom

Lelőhely

Halom/ism

Lelőhely

Halom/ism.

32848

0

9

Lelovicshalom

32849

0

10

ÖcsödiKettőshalom

Lelőhely

Halom/ism.

32850

10

0

57-423

200550

757290

Pozderkahalom

Lelőhely

Halom/ism

32851

11

0

57-413

203530

749580

Tínókahalom

Természetv
édelmileg

Halom/ism

32891

6

0

57-243

198180

759090

Kereszteshalom

Lelőhely

Halom/ism

Forrás: TSZT

A TSZT leíró része a felsoroláson túl nem tartalmaz a különböző típusú régészeti lelőhelyekkel
kapcsolatos intézkedési javaslatot.
Törökszentmiklós régészeti emlékeinek gyűjtése a hazai régészeti kutatások kialakulásának
kezdetéig nyúlik vissza. Ebben meghatározó szerepe volt Ipolyi Arnold történettudósnak,
régésznek, aki 1860-tól törökszentmiklósi plébános volt.
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A Nyilvántartott régészeti lelőhelyek (Forster Központ régészeti adatbázisa alapján) száma 38.
Többségük a külterületen található.
Törökszentmiklós közigazgatási területén belül a középkorban és a kora-újkorban 6 olyan
település volt, amely írott forrásokban is szerepel: (Bala)szentmiklós, Bala, Barat, Karancs,
Szakállas, Szenttamás (Csúnyegyház).
(Bala)szentmiklós területén, 1552-ben, a Szolnokot elfoglaló törökök palánkvárat építettek. A
régészeti kutatások szerint, a középkori – kora újkori Szentmiklós a Tinóka-ér völgyéből
kiemelkedő magas parton hosszan elhúzódóan, a 18. század elején újjátelepült város északi
részén, a mai Kossuth Lajos utcában, valamint a rá merőleges utcákban foglalt helyet. A török
palánkvár maradványait a római katolikus plébániatemplom környékén tárták fel a kutatók.
Bal(l)a, a régészeti leletek tanúsága szerint a Morotva-közben feküdt.
Barta régészeti nyomai még nem kerültek elő. A vonatkozó írott források kevés adatot
tartalmaznak, emlékét a mai várostól délkeletre fekvő helynevek őrzik. (Bartapuszta, Bartadülő,
stb.)
Karancs emlékét hasonlóképpen helynevek őrzik (Karancs-ér, Karancsi erdő, dűlő stb.)
Szakállas régészeti maradványai a Tisza magas partján, a beépített terület alatt rejtőznek.
Szenttamás falu templomának maradványai a település határában kerültek elő.
Telepnyomok, az őskortól az újkőkoron, rézkoron, bronzkoron és vaskoron át a szarmata- és
népvándorlás korból ismertek. Az Árpád-kortól a késő-középkorig falvak, templomok, kastélyok
maradványai lelhetők. A Honfoglalás korából főleg temetkezések ismertek, a koraújkorból pedig a
szentmiklósi palánkvár.
A korábbi lelet-előkerülések hiányzó vagy hiányos dokumentációja miatt, Törökszentmiklóst
illetően, az azonosítatlan lelőhelyek aránya meglehetősen magas.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) értelmében,
a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
Kiemelten-, ill. fokozottan védett lelőhely a város külterületén húzódó Tere-halom (azonosító:
14944)
A Kö tv. Értelmében, valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek
azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető
régészeti érdekű területnek minősül. Törökszentmiklós városban, az előbbiekben részletezett
földrajzi adottságokkal bíró területeken kívül, a nyilvántartásban szereplő lelőhelyek környezete,
valamint a Tisza medrének törökszentmiklósi szakasza is régészeti érdekű területnek tekintendő.
1.14.6.2

Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító
építészeti jellemzők

Törökszentmiklós jellegzetesen síkvidéki, alföldi, nagyterületű település, melynek képe szervesen
simul az alföldi tájba. A város sziluettjére jellemző, hogy a terjengős, alacsony szintmagasságú
beépítésből hangsúlyos pontként emelkedik ki a katolikus templom két tornya, a domboldalra
(kunhalom) épült kálvária-kápolna, a református templom tűzkiáltó erkélyes tornya, a
városközpont középmagas épületeinek tömege, a régi- és az új víztorony, valamint néhány
gazdasági épület markánsabb tömege, kéménye. A város fejlődését a XVIII. századtól kezdve
alapvetően meghatározta a haladó gondolkodású világi- és egyházi nagybirtokosság. A XIX. sz.
második- és a XX. sz. első felének gazdasági, társadalmi és ipari fejlődése, a polgári, urbánus
építészet megjelenését és elterjedését generálta. Számos városi és egyházi közösségi célú
(igazgatási, oktatási, kereskedelmi) épület és városias lakóház épült, a századforduló, valamint a
XX. század első évtizedeinek eklektikus és szecessziós építészeti modorának helyi változatában.
A hagyományos urbánus jellegű beépítés gyakorlatilag a település főútja, a Kossuth Lajos út- és
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a vasútállomáshoz vezető Almásy út menti területekre korlátozódik; jellemzője, a zártsorú, ill.
oldalhatáron álló, utcavonalas, földszintes beépítés. A jelentősebb intézmények épületei,
hangsúlyosabb, (többnyire kétszintes) tömegeikkel, igényesebb homlokzati megjelenéseikkel
emelkednek ki. Megfigyelhető, hogy, homlokzati részletképzéseik számos lakóépület arculatát
inspirálták. A város központjának ma is a hagyományosan kialakult központ, a Kossuth L. út –
Almásy út csomópontjának és a Kossuth térnek a környezete tekinthető. A helyi
jellegzetességeket képviselő, városias beépítés és utcakép a Kossuth L. út mentén több ponton
is jelentősen sérült: úgy az építmény-magasság és tömegképzés, mint a homlokzat-kialakítás
tekintetében elveszítette egykori egységességét.
Hagyományos, helyi művi értékeket az alábbiakban bemutatott – Törökszentmiklós
Településszerkezeti Tervében (TRT-2 sz. tervlap) foglaltak szerint – helyi területi védelemre
javasolt városrészek mutatnak:
A római katolikus templom és az előtte lévő Ipolyi Arnold téren elhelyezkedő katolikus
plébánia, lakóépület és két általános iskola.
A térkompozíció domináns eleme a Szentháromság tiszteletére szentelt, neoromán-neogótikus
stílusban 1898-1900 között épült templom kéttornyú templom. (hrsz.: 27) A félköríves szentély
felőli oldalon, a templomkert és az egykori Tinóka-ér nyomvonalát őrző Vásárhelyi Pál út közötti
szintkülönbséget félköríves, tégla támfal hidalja át. A béletes kapuzatú főbejárattal szemben, a tér
déli oldalán, a XX. sz. elején épített egykori zárdaiskola (ma általános iskola) egyemeletes,
klasszicista modorú tömbje áll. (hrsz.: (később jellegtelen épületrésszel bővítve) A tér keleti
oldalán, az 1928-ban eklektikus stílusban épült r. k. plébániaépület „U” alakú, tömbje húzódik. A
jó arányú, rendezett, szakrális emlékműveket tartalmazó teret kellemes közpark övezi.
A Kossuth L. út nyugati szakaszának északi oldalán, az egykori Kis szőlőben, ma
lakóházak által körülvett dombon (kunhalom) álló Kálvária-kápolna, a csatlakozó kert, a
mellette húzódó iskola és Szent Erzsébet Idősek Otthona.
A kápolna maga, a város legrégebbi épülete. 1756-1761-ben épült, barokk stílusban. A
kápolnához széles tégla-lépcsősor vezet, előtte kálvária-szobor áll: volutás talapzaton keresztkorpusszal, a kereszt lábánál Mária Magdolna térdelő alakja.
A református templom, a Református Lelkészi Hivatal és a Református Általános Iskola
tömbjei alkotta együttes
A templom országos védelem alatt áll. A templom jobb- és bal oldalán húzódó egyszerű
tömegformálású, nyeregtetős épületek térformáló jelentőséggel bírnak.
A bemutatott együtteseken kívül, Törökszentmiklós központjában, valamint az azt övező
utcákban, számos, a XIX. sz. végén - XX. sz. elején emelt, jelentős művi értékeket mutató
középület és polgárház őrzi emlékét a korszak fejlett társadalmi kultúrájának:
Volt Városháza - ma Művelődési Központ - Kossuth L. út 135 (hrsz.: 1) Az 1900-as évek
elején, szecessziós stílusban jött létre: önálló manzárdtetőkkel és díszes oromzatokkal
hangsúlyozott rizalitokkal, nagyvonalúan képzett portálokkal.
Volt Királyi Járásbíróság – ma Bercsényi Miklós Gimnázium kollégiuma – Kossuth L. út
133 (hrsz.: 1059) Az 1920-as évek végén, eklektikus stílusban épült díszes attikákkal
hangsúlyozott rizalitokkal.
Tulipánkert Székhely ikeróvoda – Hunyadi János út 14/a (hrsz.: 4498); Épült 1907-ben
szecessziós stílusban. Földszintes, nyeregtetővel fedett, utcafronton álló épület,
kosáríves záródású ikerablakokkal, színes, magyaros-szecessziós homlokzati
vakolatarchitektúrával.
A település meghatározó részét képező kertvárosias és falusias lakóterület telkes, családi-házas
beépítésű, szabályos alakú telkekkel, oldalhatáron álló, földszintes beépítéssel. A központhoz
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közelebb eső városrészekben a telkek kisebbek, beépítésük jellemzően utcavonalas. Az
utcákban, kellemes színfoltként jelennek meg az egykori polgári-lakóházak eklektikus és
szecessziós modorban képzett homlokzatai. Jellemző motívumok: ikerablakok, lizénák által
közrefogott téglaburkolatos homlokzati mezők, míves padlás-szellőzők és (főleg kék színű)
kerámia-betétes díszítmények.
A polgári-lakóházaknál alkalmazott építészeti motívumok egyszerűsített formája a falusias terület
egyes épületein is megfigyelhetők: téglaburkolat, lizénás homlokzat-tagolás, díszes oromfalak és
nyílászáró-keretezések.
A település története szempontjából fontos létesítmény a Kossuth Lajos teret nyugatról lezáró
bazársor oszlopsoros, lapos-tetős épülete, víztoronnyal. 1928-ban épült, kereskedelmi funkcióval.
Hasonlóképpen, a hagyományőrzés szempontjából fontos, de településképi jelentőséggel is bír a
Városháza udvarán emelkedő Tűzoltótorony. 1896-ban, a magyar államiság 1000 éves
évfordulójának tiszteletére jött létre, az elsők között országos viszonylatban is.
1.14.6.3

Világörökség és világörökség várományos terület

Törökszentmiklóson világörökségi védelem alatt álló-, ill. várományos terület nem található.
1.14.6.4

Műemlék, műemléki együttes

Törökszentmiklóson műemlékekben szegény város. Területén, 2 db intézményesített országos
védelem alatt álló objektum található. (Magyarország műemlékjegyzéke – Jász-Nagykun-Szolnok
megye) Az objektumok környezetei, a vonatkozó jogszabályban (Kö tv.) meghatározottak szerint
műemléki környezeteknek minősülnek. Műemlék, műemlék együttes nincs a településen.
Műemlék jellegű építmény a
1.

Ref. templom - Kossuth u. (hrsz.: 3576) – ref. szakrális épület, barokk 1789

Egyhajós, poligonális záródású templom, É-i homlokzata előtt toronnyal, két oldalán
előcsarnokokkal. Jellemzők: a torony visszalépő, legfelső szintje körül tűzkiáltó erkély. A hajót
bordás álkeresztboltozat fedi, É-i és D-i végén falazott mellvédes-, K-i oldalán öntöttvas
oszlopokra támaszkodó karzat húzódik. Berendezése egykorú. Korábbi, 1726-ban emelt templom
helyén épült. Állapot: jó, felújított.

Forrás: http://www.orszagalbum.hu

Forrás: http://reformatus.hu/mutat/

2.
Almásy-kastély együttese – Imre major (hrsz.: 0115/1, 0115/4) grófi kastély, klasszicistaeklektikus, 19. század második fele
Az Almásy-kastély eklektikus stílusban épült 1860-1890-ben. A török hódoltság korában
lakatlanná vált Szenttamás-pusztát az Almásy család telepítette be újra, ők 1716-ban és 1720ban szereztek birtokjogot a Törökszentmiklóst környező területekre. Az örökváltsági szerződés
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megkötése után a Szenttamási-pusztai részt Almásy Imre gróf kapta, aki 1860 és 1890 között
felépíttette az épületegyüttest.

Forrás: www.angolteliver.hu

Forrás: http://konstruma.hu/portfolio/vadasz-kastelyszallo/

A településtől K-re, a Mezőtúr felé vezető út mellett. A bekötőút végén négy pillér között
elhelyezett kovácsoltvas kapu, Ny-i oldalán hagymasisakos toronnyal. A kapun túl parkban két,
szabadon álló épület alkotta együttes. A K-i L alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület
(1850), K-i homlokzata előtt faszerkezetű tornáccal, Ny-i homlokzatának közepén rizalitszerűen
kiugró, emelt gerincű tetővel kiemelt, öntöttvas oszlopos, részben fedett terasz, felette
huszártorony.
A K-i szárny végében K-Ny-i tengellyel másik, szabadon álló épület (1890): egyemeletes, kontyolt
nyeregtetős, oldalrizalitjaiban emeleten teraszokkal, a K-i homlokzatához csatlakozó, poligonális
záródású kápolnával (1901). A két épületet faszerkezetű, nyitott folyosó köti össze. A területen
több melléképület, köztük a kaputól DK-re H alaprajzú, nyeregtetővel fedett, téglaarchitektúrás
istálló (hrsz.: 0115/1). A belsőben több 19. század második feléből származó építészeti rész és
tartozék: öntöttvas korlátos lépcső, nyílászárók, famennyezet, kályha. A jelenlegi együttes 1859
és 1901 között több periódusban épült.
A kastélyhoz egy 14 hektáros, 1980 óta természetvédelmi területnek nyilvánított park is tartozik.
Az Almásy-kastélyhoz tartozó lovas létesítményben Magyarország egyik leghíresebb angol
telivér ménese látható. A kastélyépítő Almásy Imre alapította a ménest is, ő ugyanis neves
tenyésztő volt. A ménes nyertes lovainak díjait, hajtóik kitüntetéseit a kastély egy termében
mutatják be.
A kastély együttes és parkja helyreállításának és bővítésének állapot-meghatározása, fejlesztési
koncepciótervének hotel funkcióra való elkészítése, részleges kiviteli tervi és tervezői felügyeletét
a Konstruma Mérnöki Iroda Kft. készítette el. Tervezés éve: 2004.

Forrás: http://konstruma.hu/portfolio/vadasz-kastelyszallo/
1.14.6.5

Történeti kert, temető és temetkezési emlékhely,

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a műemlékvédelem
sajátos tárgyai közé tartozik a Történeti kert, illetve a Temetők és temetkezési emlékhelyek. A
tv. 36. § (1) bekezdés alapján: „A történeti kert történeti vagy művészeti értékkel bíró, önállóan
vagy más műemlékhez kapcsolódóan, illetve a történeti településszerkezet részeként
megjelenő kertépítészeti alkotás, zöldfelület, illetőleg park.” A 36. § (2) bekezdés alapján: „A
kiemelkedő jelentőségű történeti kert általános védelemben részesíthető, műemlékké
nyilvánítható.” A 37. § (1) bekezdés szerint: „Védelemben kell részesíteni azokat a
temetőket és temetkezési emlékhelyeket vagy a temetőknek azokat a részeit, sírjeleket,
síremlékeket, sírépítményeket, amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a
kultúra és művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei.”
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(2) Műemléki védelemben részesíthető:
a) a temető egész területe;
b) a temető körülhatárolt területrésze;
c) a sírjel, síremlék, sírépítmény;
d) síremlékcsoportok, sírjel, sírépítmény együttesek, vagy azok megjelenése, látványa;
e) a temető egyéb építménye, tartozéka, illetve eleme;
f) temetkezési emlékhely.
Törökszentmiklóson az Imremajori Almásy-kastélypark – térségi jelentőségű történeti kert, ami a
kastély műemléki környezete (http://www.historicgarden.net/), de nem műemlék.
„A várostól délre a 46-os, Mezőtúrra vezető út mentén, a Nagykunsági-öntözőcsatomán túl
található Szenttamás. Burkolt úton körülbelül 1 km-es sétával érhető el a kastélypark bejárata. A
műemlék jellegű, eklektikus stílusban létesített kastélyt Almássy Imre, a környék földesura 1860ban kezdte építtetni. A park kialakítására csak az 1900-as évek elején került sor. A park keleti
felén találjuk az eredeti növénytakaróból máig megmaradt növényállományt. Közülük kiemelkedik
néhány méretes szoliter kocsányos tölgy. A kastélytól szép kilátás nyílik, a park mélyebben fekvő
nyugati tisztásokban gazdag részére. Valamikor vízmedence, növényekkel befuttatott filagória is
volt a parkban, mindez számos értékes faegyeddel együtt elpusztult a II. világháborúban. A park
rekonstrukciós terve már elkészült és az épület felújítását is megkezdte a Törökszentmiklósi
Állami Gazdaság. Szenttamáson megtekinthető a híres ménes is, sőt lovagolni is lehet,
esetenként részt lehet venni lovasversenyeken is. Mindezt a kastélyépítő Almássy Imre
teremtette meg, aki híres angoltelivér tenyésztő volt Szenttamás az egyik leghíresebb magyar
lótenyésztési központ volt, versenylovait, ménesét Európa-szerte ismerték, versenypályáját
külföldi lovasok is látogatták.”
Védett temető, temetkezési hely nem ismert.
1.14.6.6

Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület,
műemléki környezet,

Törökszentmiklóson az Imremajori Almásy-kastélypark – térségi jelentőségű történeti kert, ami a
kastély műemléki környezete is (http://www.historicgarden.net/), és országos természetvédelmi
területe is egyben.
1.14.6.7

Nemzeti emlékhely

Nemzeti emlékhely Törökszentmiklóson nem található.
1.14.6.8

Helyi védelem

A városban megtalálható védett és védelem alá vonandó épületek illetve értékek a következők a
helyi értékvédelmi rendelet és a településrendezési eszközökben felsoroltak alapján:
Helyi rendeletben védett - Az épület utcai homlokzatára vonatkozó védelem
Lakóépület (volt Galambos villa) – Alatkai út 3. (hrsz.: 54/1)
Utcavonalon álló, földszintes, nyeregtetős épület főhomlokzatának tengelyében attikával, és
kváderezéssel hangsúlyozott középrizalittal, sávozott homlokzati felülettel. Épült a XIX. sz. végén
– XX. sz. elején az eklektika és szecesszió sajátos társításának szellemében. Az 1990-es
években szociális otthonként működött; évek óta használaton kívül, pusztuló állapotban áll.
Idősek Klubja (volt főjegyzői lakóház) – Almásy út 23. (hrsz.: 3981)
Utcavonalon álló, földszintes, nyeregtetős épület, pilaszterekkel, ívelt oromzatokkal és önálló
sátortetőkkel hangsúlyozott sarokrizalitokkal. Építtette Bakos Gyula, a város korabeli főjegyzője,
1913-ban. Kellemes tömegképzésű, szép épület; a klasszicizmus és art-deco sajátos
társításában. Állapot: jó, felújított.
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Pedagógiai Szakszolgálat (volt Kövics-ház) – Almásy út 25. (hrsz.: 3980)
Az 1910-es évek elején, szecessziós modorban épült módos polgári-lakóház. Homlokzata élénk
színezetű, kerámia-betétekkel és ízléses vakolat-architektúrával díszített. Emblematikus színfoltja
az utcának. Állapot: jó, felújított.
TSZT-ben és HÉSZ-ban védett helyi védelem objektumai
Helyi területi védelem objektumai: Kossuth park (hrsz 3582/1); Református templom kertje (hrsz
3576); OTP melletti ostor fákból álló fasor (hrsz 4034/2);
Hatályos TSZT által javasolt helyi területi védelem objektumai:
1. Református templom építészeti környezete
Református templom (hrsz 3576), Református Általános Iskola (hrsz 3574), Református
Lelkészi Hivatal (hrsz 3577)
2. Kálvária kápolna építészeti környezete
Kápolna (hrsz 195), Kert (hrsz 196), Út (hrsz 192), Öregek otthona (hrsz 193), Iskola (hrsz 194)
3. Katolikus templom építészeti környezetének területe
Katolikus templom (hrsz 27), Katolikus plébánia (hrsz 21), Általános Iskola (hrsz 24), Általános
Iskola (hrsz 28), Lakóépület (hrsz 40)
Helyi egyedi épületek védelme: Katolikus templom: Ipolyi Arnold tér (hrsz 27); Katolikus parókia: Ipolyi.
Arnold tér (hrsz 21); Egykori zárda eredeti épületrésze (ma általános iskola, Ipolyi Arnold tér (hrsz 24);
Egykori Városháza (ma Művelődési Központ) Kossuth Lajos út 135. (hrsz 1); Volt Tűzoltó szertár, Kossuth
út 135.(hrsz 1);Volt Bíróság (ma kollégium), Kossuth út 133. (hrsz 1059)
Javasolt egyedi épületek védelme: Régi állomásépület (Indóház) (hrsz 6153/2); Kálvária kápolna, (hrsz 195);
Védett épületrészek: Lakóépület, Kossuth út 87. (hrsz 1942/2); Lakóépület, Kossuth út 95. (hrsz 1945);
Lakóépület, Kossuth út 98. (hrsz 3238); Lakóépület, Batthyány út 121. (hrsz 4016); Lakóépület, Batthyányi út
137. (hrsz 3997); Lakóépület, Kutas Bálint út 15. (hrsz 3569); Vásárcsarnok, Kossuth út 118. (hrsz 3581/1);
Galambos malom, Alatkai út 3. (hrsz 54/2); Volt Zeneiskola, Kossuth tér (hrsz 3611/1); Egykori Víztorony,
Kossuth út 118. (hrsz 3581/1); Szentháromság templomot keresztező fal, Vásárhelyi Pál út (hrsz 27);
Védett népi emlékek, műalkotások: Barokk Szűz Mária szobor, Ipolyi tér; Szentháromság szobor, Ipolyi tér;
Kossuth szobor, Kossuth tér; I. Világháborús Emlékmű, Kossuth tér;

A város figyelmet fordít épített értékeire. Karbantartással, felújítással, helyreállítással
gondoskodik örökségi értékeinek megőrzéséről és élvezhetőségéről. Remélhetőleg, az
Önkormányzat tulajdonát képező Galambos-villa is hamarosan felújításra kerül.
A hagyományos településkép védelme, illetve megfelelő alakítása, valamint a helyi jelentőségű
értéket képviselő területek, ill. egyedi objektumok védelmének biztosítása a helyi művi
értékvédelem feladata. A város jelenleg érvényben lévő helyi védelmi rendelete jelentős
felülvizsgálatra, kiegészítésre szorul. Az új értékvédelmi rendelet megalkotása folyamatban van;
az alátámasztó munkarészek (örökségvédelmi hatástanulmányok) rendelkezésre állnak.
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, belterületen, a fokozott
emberi tevékenység) a kulturális örökség régészeti elemeit nagymértékben érinti. A régészeti
lelőhelyeket a talajművelés és a különböző belterületi tevékenység súlyosan károsította és
továbbra is veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében a tájékozatlanság és a tájékozódás
lehetőségének elmulasztása következtében ez már eddig is nagyfokú pusztítást okozott.
Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az intenzív talajforgatásos művelés, akkor
ez a pusztulás is folytatódik, hosszú távon pedig megsemmisüléshez vezet.
A helyi értékvédelmi rendelet kiegészítése javasolt a településrendezési eszközök alátámasztó
munkarészéhez 2005-ben, 2006-ban és 2008-ban elkészült örökségvédelmi hatástanulmányok,
illetve a 2014-ben elkészült „Kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek katasztere” alapján. A részletes
ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

141

dokumentációk megfelelő kiegészítéssel, felülvizsgálattal alapot biztosítanak a helyi értékvédelmi
rendelet teljesebbé tételéhez.
1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái

A helyi értéket képviselő, hagyományos városias beépítés és utcakép a Kossuth L. út mentén,
sajnálatos módon, több ponton is jelentősen sérült. A korábbi, illetve folyamatos bontások, új
beépítések következtében az utcakép már nem egységes. A beépítési mód, az építménymagasság és a tömegképzés, az utcai homlokzatkialakítás tekintetében nagyos vegyes képet
mutat.
A helyi jellegtől teljesen idegen építészeti és településrendezési beavatkozás károsította a
Kossuth tér és a műemlék református templom közvetlen környezetét. A Kossuth tér egykor a
Piactér volt, fásítására, parkosítására csak később került sor. A XIX. század végétől mind a négy
oldalát építészeti térfal alkotta, mely idővel nagyrészt eltűnt, vagy kedvezőtlenül átépült. A tér
északi és déli oldalán polgár- és kereskedőházak álltak, melyekre az utcavonalas, zártsorú
beépítés, a földszintes, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős kialakítás volt jellemző. Mindez
áldozatul esett a rehabilitáció helyett a bontást és új építést előnyben részesítő városalakításnak.
Jelenleg az északi oldalt, zárt térfalként ugyan, de hagyományt nem tisztelő módon középmagas
szalagház szegélyezi, a déli térfal eltűnt a szabadonálló, illetve a tömbtelkes, lakótelepi beépítés
következtében. A korábbi értékek közül itt egyedül a volt zeneiskola magányos épülete maradt
meg. A nyugati és keleti egykori térfalat alkotó jelentős méretű, kastélyszerű épületek
nyomtalanul eltűntek. Az 1920-as években épült üzletsor (bazársor), közepén a víztoronnyal ma
a tér egyetlen, hagyományos térfala. A tér keleti lezárása jelenleg megoldatlan, s a változtatás
lehetősége sem látszik. Nagyon előnytelen telepítéssel került kialakításra a tér és a református
templom műemléki környezete között az autóbusz-állomás és a kapcsolódó kereskedelmi
létesítmény. A XX. század elején épült szecessziós városháza, amely átmenetileg, korábban
művelődési központ volt. E mellé új városháza épült, ami jelenleg a járási központ épülete. Ennek
kialakítása azonban már nem illeszkedik a hagyományos utcaképbe. A beépítés tervezésénél,
kialakításánál a szabályozási terv szerinti szabályozási, s egyben beépítési vonal betartását és a
hagyományos utcaképhez illeszkedő kialakítás javasolt.
A városi középületek sorát a Kossuth L. út mentén, nyugati irányban a Hunyadi tér zárja le. A tér
körül korábban egységes, oldalhatáron álló, utcavonalas beépítést kedvezőtlenül bontja meg az
új kereskedelmi létesítmény, amely sem a beépítési módjával, sem pedig az építészeti
kialakításával nem illeszkedik a környezetébe. Hasonló probléma tapasztalható a Kossuth L. út
városias szakaszának keleti végpontján is, a Dózsa Gy. úti csomópontnál. A Dózsa Gy. út – a
Mezőtúri út városi szakasza – lakótömbök áttörésével került kialakításra, a tömbök végei
építészetileg lezáratlanok. A csomópontnál a bontások következtében eltűnt az eredeti
telekosztás és beépítési jelleg, s sajnos helyette nem sikerült új értéket teremteni sem a
térszervezés, sem az építészeti kialakítás tekintetében.
A történeti fejlődés során a jellemző települési szövet alapvetően nem változott. A telepített
jellegre utaló, hagyományos, s a területi bővítések során is megmaradt szabályos, derékszögű
utcarendszer jellemző ma is a településre. A nagyvárosias beépítésű területek, a lakótelepek a
tömbtelkes, szabadonálló, többszintes beépítésükkel durván megbontják ezt az egységes
települési szövetet. Kedvezőbben illeszkednek a hagyományos szerkezetbe az eredeti
utcahálózatot megtartó, a telekszerkezethez részben alkalmazkodó, tömbfeltárással kialakított,
alacsonyabb szintszámú, kisvárosias lakóterületek.
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Közlekedés

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Település
közlekedési szerepe

Törökszentmiklós városa a – Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül kisebb területűnek és közepes
népességűnek számító – Törökszentmiklósi járás központja. Fekvése a megyében középponti, a
megyeszékhelytől, Szolnoktól mintegy 20 km-re, keletre található.

Ingázás

Az alábbi táblázat mutatja a 2001-es és 2011-es népszámlálások eredményei alapján, hogy
melyek a település főbb ingázási cél és induló kapcsolatai. Látható, hogy Törökszentmiklóson
nagyságrendileg megegyezik a bejárók és eljárók száma (2 348 fő és 2 618 fő). A két fő induló és
céltelepülés egyaránt Fegyvernek és Szolnok.
43. táblázat: Napi rendszerességgel közlekedők és mód szerinti megoszlásuk (fő/nap)
Összesen Összesen

SzemélyTömeggépkocsival közlekedéssel

Kerékpárral
(gyalog)

Megnevezés
2001*

2011

Helyi közlekedő

5 671

8 300

1 610

425

4 386 (1879)

Bejáró

1 484

2 348

710

1 626

12

Fegyvernek

..

646

145

497

4

Szolnok

..

286

143

143

0

Tiszapüspöki

..

242

59

183

0

Túrkeve

..

141

62

79

0

Kengyel

..

129

40

89

0

1 639

2 612

680

1 921

11

Szolnok

..

1 442

366

1 070

6

Fegyvernek

..

97

19

78

0

Jászberény

..

76

14

62

0

Kisújszállás

..

60

17

43

0

Szajol

..

58

17

41

0

Eljáró

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

A következő diagramon jól látható, hogy a helyi forgalomban jelentős szerepe van az aktív
közlekedési módoknak (gyaloglás 23%, kerékpározás 53%). A személygépkocsi mindhárom
esetben (helyi 20%, eljáró 34% és bejáró 28%) kitüntetett szerepet kap. Mind az eljárók, mind
pedig a bejárók esetében jelentős a távolsági busz részaránya (40% és 59%). A vasút szerepe
az eljárók esetében magasabb, mintegy 25%, míg a bejáróknál csak 6%.
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14. ábra: Az ingázók mód szerinti megoszlása

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH.

Külső kapcsolatok,
országos hálózat

A várostól északra halad el a megye legfontosabb főútja, a – fővárost Záhonnyal – összekötő
4. sz. elsőrendű főút. Ebből a várostól nyugatra ágazik ki a Törökszentmiklóst Mezőberénnyel
összekötő 46. sz. másodrendű főút, amely átszeli, majd a vasútvonal keresztezését követően déli
irányban hagyja el a várost. A városnak közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen.
Az M4 autópálya Abony elkerülő (kelet) és Törökszentmiklós elkerülő (kelet) szakasza építés
alatt áll, átadása 2016-ban várható.
14. térkép Törökszentmiklós környezetének országos jelentőségű főútjai

Közúti kapcsolatok tekintetében az M5 autópálya nyugati irányban mind Újhartyán, mind pedig
Kecskemét felé főúton 90 km, míg az M35 autópálya keleti irányban 105 km távolságban érhető
el. A főváros közúton – útvonal választástól függően – 125-130 km autózással érhető el.
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Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány összekötő út
kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető, így a
város e szempontból is regionális alközpontnak tekinthető. Az innen induló utasok Szolnok
irányába rendelkeznek közvetlen járatokkal. A vasútállomás is közvetlenül elérhető autóbusszal.
A város közigazgatási területén belül 36 helyközi megálló található.
Törökszentmiklós a 100-as számú, a fővárost Záhonnyal összekötő vasútvonalon helyezkedik el.
A kétvágányú, villamosított vasútvonal az országos és a nemzetközi törzshálózat, egyben az
Európai Unió TEN-T átfogó hálózatának része.
Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 105 km, míg az Airport
Debrecen 115 km távolságban érhető el.
1.15.2 Közúti közlekedés

Városkörnyéki
közúthálózat

A már ismertetett főúthálózati elemeken kívül a közúthálózati szempontból alközponti szerepű
város a környező településekkel keleti (Kossuth Lajos utca) irányban a 42103. j. bekötő úttal – a
„régi 4. sz. főúti” átkelési szakasszal –, északi irányban (Táncsics Mihály út) a 32126. j. bekötő
úttal, délnyugati (Béla király utca) irányban a 4629. j. összekötő úton áll még kapcsolatban.

Forgalmi jellemzők

A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra mutatja.
15. ábra Törökszentmiklós főbb útjainak forgalmi terhelése

Forrás: KKK
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15. térkép Törökszentmiklós városi közúthálózata

Forrás: saját szerkesztés

A város megközelítően 127 km úthálózatának közel 97 %-a szilárd burkolattal ellátott. Az egyes
városrészekben egy-két utca, vagy utca szakasz nincs burkolva. A legtöbb hiányosság a
szegregált területeken található.
A városközpont úthálózata történelmileg kialakult, könnyen áttekinthető, kissé szabályos hálózata
általában a távlati igényeknek is megfelel.
Törökszentmiklós kisvárosias jellegét híven tükrözi funkció ellátottsági szempontból való
egyközpontúsága. A város központi részén koncentrálódnak a közösségi funkciót ellátó
intézmények (művelődési ház, városi könyvtár, Helytörténeti Gyűjtemény, mozi), a közigazgatási
és közszolgáltatást nyújtó intézmények (önkormányzati hivatal, munkaügyi központ,
gyógyszertárak, rendőrség, mentőállomás, orvosi rendelő), a kereskedelmi és vendéglátóipari
szolgáltatóegységek (kis boltok, üzletek, üzletközpontok, cukrászda, étterem) és az üzleti
szolgáltató egységek (bankok - 6 db bankfiók, Takarékszövetkezet, posta).
Közlekedésbiztonság

Az alábbi ábra Törökszentmiklós közúti közlekedésbiztonsági helyzetét szemlélteti az utóbbi évek
személyi sérüléses balesetei alapján. Látható, hogy a balesetek jelentős többsége az országos
közúthálózat részét képező útszakaszokon következett be. Sajnos több halálos baleset is történt
az elmúlt években, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesebb útszakaszok a 46-os út
(Kossuth Lajos út, Dózsa György út).
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16. ábra Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek

Forrás: KKK

Helyi övezetek,
korlátozások

Forgalomcsillapított zóna a településen nem található.

Forgalomszabályozás

A település belterületén 3 db jelzőlámpás csomópont található, a következő helyeken:
Kossuth Lajos út – Pánthy Endre út kereszteződése
Kossuth Lajos út – Táncsics Mihály út kereszteződése
Kossuth Lajos út – Dózsa György út kereszteződése
A település belterületén a közelmúltban épült ki a Kossuth Lajos út (belterületei határ) – 46.
számú főút – Tiszapüspöki út körül a körforgalom, mely biztosítja a bevásárlóközpont
megközelítését is.

Közúti-vasúti
keresztezések

Közúti – vasúti átjárók:
Pánthy Endre út – különszintű (aluljáró)
Dózsa György út – szintbeni
Bacsó Béla utca – szintbeni
Dózsa György út (46. sz. út) – különszintű (felüljáró)

Motorizáció

Az alábbi diagram a KSH adatai alapján mutatja a település motorizációjának alakulását. Látható,
hogy Törökszentmiklóson az 1 000 főre eső személygépjárművek számának alakulása –
trendszerűen – megegyezik az észak-alföldi és JNSZ megyei értékekkel csak azoknál is
alacsonyabb, az országos átlagnak kb. a fele.
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17. ábra Motorizáció alakulása

Forrás: KSH

1.15.3 Parkolás

A település belterületén az intézményeknél kiépített parkolók találhatók. Kiépített nagyobb
parkoló található a piacnál, a lakótelepeken, valamint a Kossuth út nyugati szakaszán a
szélsősávban is engedélyezett a parkolás.
1.15.4 Áruszállítás

Áruszállítási szempontból jelentős az Ipari Park, ahol nemzetközi, ill. országos viszonylatban is
számottevő cégek találhatók pl. CLAAS. Az ipari park mellett elhelyezkedő volt vegyipari
telephelyen van kialakulóban egy logisztikai központ.
A településen belüli áruszállítás mértéke nem jelentős, problémát nem okoz.
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1.15.5 Közösségi közlekedés
18. ábra Közösségi közlekedési megállóhelyek

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

1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés

Autóbuszos
infrastruktúra

Az autóbusz pályaudvar a település központjában, a Kossuth tér mellett található.

Helyközi és távolsági
autóbusz közlekedés

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Jászkun Volán Zrt. látja el,
a közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Jászkun Volán Zrt. az Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (KMKK Zrt.) egyik
alapítója.

Megállóhelyek a belterületen: vasútállomás, piactér, strandfürdő, városháza, Arany J. út, Deák F.
út, Hunyadi J. út, Ipolyi tér, Tenyői út.

A város rendelkezik közvetlen járatokkal a megyeszékhely Szolnok (napi 38 induló járat,
menetidő 00:22 – 00:35 között) felé. Budapestre és Debrecenbe nem közlekednek közvetlen
járatok.
Törökszentmiklós és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség
néhány összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden
település elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több
megállóhely található. Törökszentmiklóson a helyközi megállóhelyek döntő többsége a 46. sz.
főút, valamint a 4629. j. összekötő út belterületi szakaszán és a város főútjain (Kossuth L. u.)
helyezkedik el. Törökszentmiklós közigazgatási területén 36 helyközi megálló található. A
városközpont, az oktatási és közintézmények, továbbá a vasútállomás közvetlenül elérhető a
környező településekről, amelyekkel a kapcsolat jó.
A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz. A
forgalmasabb helyeken (pl. Panthy E. u., Hunyadi u.) kb. 90-100 járat áll meg egy munkanapon,
de a kisebb megállókban is 15-20 db. Az autóbusz állomáson, egy átlagos munkanapon kb.
119 járat indul vagy halad át.
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A helyi közösségi közlekedési szolgáltatást az N-R-A BUSZ Kft. látja el, hálózata nem érinti az
összes városrészt, az egyes területek kiszolgálási szintje komoly különbségeket mutat. A
menetrendben összesen 4 helyi viszonylat szerepel, a járatok nagy része kizárólag munkanapon
közlekedik. A napi indított járatok száma 17.
Mindegyik viszonylat érinti az autóbusz-állomást, nagy részük a vasútállomást is, és biztosítják a
kapcsolatot a városközpont és külső városrészek, továbbá az ipari park között, a járatok
összeköttetés biztosítanak a fontosabb oktatási és közintézményekkel is.
1.15.5.2 Vasúti közlekedés

A települést érintő
vasútvonalak,
hálózati kapcsolatok

Törökszentmiklóst a 100-as számú Budapest-Nyugati pu. – Szolnok – Szajol – Debrecen –
Nyíregyháza – Záhony oh. vasútvonal érinti, amelyen a mai Magyarország területén másodikként
megnyílt Budapest – Cegléd – Szolnok szakasz is található. A vasútvonal a fővárost köti össze a
nagy jelentőségű Záhony határátkelővel és csomóponttal, érintve Magyarország második
legnépesebb városát, Debrecent, illetve több fontos vasúti csomópontot (Cegléd, Szolnok, Szajol,
Nyíregyháza). A vasútvonal kelet-nyugati irányban szeli át az ország keleti felét. Záhony
jelentőségét az adja, hogy itt találkozik a volt szovjet területen elterjedt 1520 mm-es széles
nyomtávú, valamint a normál nyomtávú vasúti hálózat. A nemzetközi jelentőségű vasúti fővonal a
TEN-T core passengers network (törzshálózat) és a RFC6, Mediterranean szállítási folyosó
része.
A 100-as számú vasútvonal Budapest-Nyugati pu. – Tuzsér szakasza kétvágányú, onnantól
egyvágányú, Budapest-Nyugati pu. – Záhony között villamosított, a Záhony – Záhony
országhatár szakasz dízelvontatású. Az engedélyezett sebesség Budapest-Nyugati pu. –
Kőbánya-Kispest között 80 km/h, Kőbánya-Kispest – Záhony között 120 km/h, Záhony és Záhony
országhatár között pedig 100 km/h. Az engedélyezett tengelyterhelés 21,0 t (kivéve a KőbányaKispest – Vecsés és az Albertirsa – Szolnok szakaszokon, ahol 22,5 t), a vonalra engedélyezett
vonathossz 750 m (kivéve a Szajol – Püspökladány szakaszt, ahol csak 700 m).
A vonal Kőbánya-Kispest (kiz.) – Szolnok (kiz.) között nagyrészt átépült (egyes állomásközök
kimaradtak a teljes felújításból), a GSM-R rendszer és a rá épülő ETCS L2 rendszer kiépítése
jelenleg zajlik, ezek átadása után a sebesség felemelhető lesz Albertirsa – Cegléd között
140 km/h-ra, Cegléd – Szolnok között 160 km/h-ra. Szajol állomás átépült. A Szolnok (kiz.) –
Szajol (kiz.) és a Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) szakasz (ahol Törökszentmiklós is található)
teljes átépítése 160 km/h-ra és 22,5 t tengelyterhelésre, és 750 m-es vonathosszra jelenleg is
folyik, párhuzamosan a GSM-R és az ETCS L2 telepítésével. A felújítás részeként
Törökszentmiklós állomás is teljes átépítésre került. A vonal további fejlesztése várható a
2014-2020 közötti EU költségvetési ciklusban Püspökladány és Debrecen között, illetve a teljes
100-as vonalon GSM-R rendszer kiépítése.

Vasúti szolgáltatás

Törökszentmiklós állomáson, egy átlagos munkanapon a 2014/2015. évi menetrend alapján
44 személyszállító vonat áll meg. Az EC és IC vonatok közül az állomáson csak a BudapestKeleti pu. – Püspökladány – Brassó (Brasov) viszonylatú nemzetközi IC vonatok állnak meg (napi
2 pár vonat), a többi ilyen kategóriájú vonat áthalad az állomáson (ezen vonatok szolnoki, vagy
debreceni átszállással érhetők el). A sebes- és személyvonatok mind megállnak az állomáson. A
sebesvonatok 2 órás ütemben közlekednek Budapest-Nyugati pu. és Záhony között (a reggeli és
esti időszakban egyes vonatok csak Budapest-Nyugati pu. és Debrecen, illetve Nyíregyháza
között közlekednek). A személyvonatok is napközben kétórás ütemben járnak, nagy részük
Cegléd és Záhony között, de egyes vonatok csak Püspökladányig, Debrecenig, illetve
Nyíregyházáig közlekednek, az ellenkező irányban pedig Szolnokig (illetve néhány vonat
egészen Budapest-Nyugati pályaudvarig közlekedik).
Az említett vonatok kiváló összeköttetést biztosítanak a megyeszékhely, Szolnok, illetve a
főváros felé, továbbá pl. Debrecenbe, Nyíregyházára. Szolnokra a menetidő 19-25 perc,
Budapestre (Budapest-Nyugati pályaudvarra) 99-127 perc, Debrecenbe 79-83 perc.
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A vasútállomás jelentős utasforgalommal rendelkezik, ezen kívül a vonal az egyik legjelentősebb
teherforgalmú vonal az országban. Törökszentmiklóson helyi teherforgalom is van.
A vasútállomás
elhelyezkedése,
megközelíthetősége

Törökszentmiklós vasútállomás korlátlan utas- és áruforgalomra berendezett középállomás a
100-as számú vasútvonal Szajol (9,0 km) és Fegyvernek-Örményes (11,3 km) állomásai között,
Budapest-Nyugati pályaudvartól 120,6 km-re. Az állomás Törökszentmiklós központjától délre
található, lakott területek és ipari területek között. Megközelíteni a település központja, valamint a
46. sz. főút felől a 46344. j. állomáshoz vezető úton át lehet, de gyalogos aluljárón át
megközelíthető a vasúttól délre fekvő területekről is.

Kereskedelmi
létesítmények

Törökszentmiklós állomáson található a Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ) szerint oldal- és nyílt
rakodó. Az állomásból saját célú vágányok is ágaznak ki.

Utasforgalmi
létesítmények

Az átépítés során, az állomási előtéren korszerű P+R és B+R parkoló létesült, valamint autóbusz
megállók.
Az állomáson korszerű széles, sk+55 cm magasságú, akadálymentes, térkő burkolatú peronok
épültek, melyek aluljárón át közelíthetők meg.
A felvételi épületet felújították, az épületben van pénztár, illetve WC, az állomáson korszerű
hangos és vizuális utastájékoztatás került telepítésre.

Problémák

Az állomás nemrég került felújításra, így nincsenek problémák a vasúti infrastruktúrával.
1.15.6 Kerékpáros közlekedés

Jelenlegi helyzet

A településen a kerékpározás viszonylag gyenge infrastrukturális és forgalomtechnikai
adottságainak ellenére a KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint a kerékpározás részaránya
50% körüli.

Infrastruktúra

A Kossuth úttól, a 46. sz. főút mellett, az ipari parkig kerékpárút építése kezdődött meg, valamint
kiépített, de felújításra szoruló kerékpárút szakasz található a Kossuth út mellett Surjányig.

Értékelés

Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása lenne fontos a leglátogatottabb közintézmények,
üzletek felfűzésével. (Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér, iskolák, piac). Kerékpározni lakóutcán is
lehet, külön kerékpárút vagy kerékpársáv csak ott indokolt, ahol ezt a nagy járműforgalom miatt a
forgalombiztonság indokolja.
1.15.7 Gyalogos közlekedés

Infrastruktúra

A településen a gyalogosok közlekedését kiépített járdák biztosítják.

Igények, forgalmi
jellemzők

A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján a településen belüli – kizárólag – gyalogos
helyváltoztatások részaránya 23%.
1.15.8 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos megállapítások

Törökszentmiklós esetében nem releváns, az előző fejezetekben bemutatásra került a város
közlekedése.

ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK

1.16

151

Közművek állapota és energiahatékonyság

Jogszabályváltozás miatt Törökszentmiklós közigazgatási területén - 2014. június 05.-e óta –
nem a korábbi Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. a társaság látja el a közműves
ivóvízellátást, valamint a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást, hanem a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelölése alapján a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. A TRV Zrt. 2015. április 1-től a víziközmű szolgáltatásokat a Törökszentmiklós Városi
Önkormányzattal kötött bérleti-üzemeltetési szerződések alapján végzi.
1.16.1 Víziközművek

A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az
üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak
rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz viszonyított
elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is
figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő víziközmű szolgáltatási struktúra,
díjrendszer kialakulása.
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz
hasznosítás)

Ivóvíz, vízbázis

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvízminőségű, az ásvány- és
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok
esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni.
Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vonatkozó határozatai alapján
Törökszentmiklós közigazgatási területén lévő vízbázisokat kijelölő védőidomoknak felszíni
vetületei nincsenek, ezért nincs sérülékeny vízbázis, illetőleg védőövezet kijelölése nem
szükséges.

Ivóvízellátás

Törökszentmiklós ivóvízét több vízbázisból termelik. Az ivóvíz ellátás mélyfúrású rétegvíz
kutakból történik. A kutak egy része mára üzemen kívül van. A legnagyobb teljesítményű kút a
városközpontban található 15. sz. kút. A kutakból a vizet a Táncsics úton található vízmű-telepre
vezetik. A vízműtelepen egyrétegű fizikai szűrő, valamint egy gáztalanító berendezés működik,
mely a vas- és mangántalanítást végzi. Megfelelő klórozás után nyomócsövön az
ivóvízminőségre tisztított víz a tározóba, illetve a víztoronyba kerül, majd innen a városi
hálózatra.
A vízmű mértékadó kapacitása 5500-6000 m3/nap, amiből jellemzően 3100-3500 m3/nap
mennyiséget használnak. A városi hálózatra jellemző, hogy a városközpontból kifelé haladva
egyre kevésbé épült ki a körvezetékes rendszer, legnagyobb részt ágvezetékről történik a
vízellátás. A vízellátás fejlesztése érdekében pályázat került benyújtásra Törökszentmiklós és
Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt (pályázati azonosító: KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0030)
címmel. A projekt keretében megvalósuló műszaki megoldás legtöbb esetben a saját vízbázisra
alapozott úgynevezett önálló megoldás, mely során a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz,
nyersvíz előírás szerinti állapotba hozatala valósul meg. Surjány és Szakállas esetében kistérségi
rendszer kerül kialakítása Surjány központtal. A projekt részét képező vízműveknél az
eltávolítandó szennyező anyagok, a határérték feletti vízkémiai paraméterek esetenként eltérőek.
A megfelelő vízminőség biztosításához szükséges vízkezelési technológia minden település
számára előirányzásra került.
A település teljes belterületén az ivóvíz hálózat ki van építve, részben körvezetékes, részben
ágvezetékes hálózatként üzemel, összhossza 110 km. A hálózat főkörét, a belvárost körülölelő,
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NA 200-as vezetékből kiépített hálózati kör alkotja. A hálózat többi része közvetett vagy közvetlen
módon ehhez az említett főkörhöz csatlakozik.
19. ábra A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások (kék) számának (db) változása
Törökszentmiklóson a teljes lakásállományhoz (piros) viszonyítva

Forrás: KSH

Az elmúlt időszakban, a településen évről évre emelkedett a közüzemi ivóvízhálózatba
bekapcsolt lakások száma. A bekötött lakások száma 2000-ben 8171 db volt, ami 2013-ra 8402
db-ra változott. Az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma már 2013-ban 99,81%-os volt.
Tűzivíz

Az ivóvíz hálózaton a tűzivíz igénynek megfelelően közel 200 db tűzcsap van elhelyezve, melyek
legnagyobb része föld alatti tűzcsap, de területi eloszlásuk egyenetlen és kapacitásuk az övezeti
előírásoknak nem mindig megfelelő..

Termálvízhasználat

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pályázatot nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv
KEOP-ból a "Termálvíz komplex hasznosítása Törökszentmiklóson" című pályázattal. A fejlesztés
során mélyfúrású kutat létesülnek és a geológiai viszonyok alapján 1200 -1300 méter mélységből
68 – 70 oC-os víz nyerhető, amely alkalmas az intézmények főtésére. A város földtani adottságai
alapján és a lehetőségeket megvizsgálva a Székács Elemér Szakközépiskola udvarán tervezik
létesíteni a geotermikus energia kinyerésére alkalmas kutat, majd innen távvezeték segítségével
az Almásy úton vezethető végig, a Polgármesteri Hivatal udvarán átvezetve a Vásárhelyi,
Kölcsey utcákat érintve a Táncsics úton ki a strandig. Az utolsó felhasználási hely a strandfürdő
lesz. A jelzett útvonal mentén valamennyi önkormányzati tulajdonban, vagy használatban lévő
intézményi épület csatlakozik a rendszerre.
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés

Törökszentmiklós a Törökszentmiklós - Szennyvízelvezetési Agglomeráció tagja, ami a Nemzeti
Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a 15-150 eLE, normál terület besorolású
agglomeráció.
Szennyvízgyűjtő
hálózat

A városban elválasztott rendszerű csatornahálózat működik. A városban 9 db átemelő üzemel.
A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik. A bekötött
lakások száma 2000-ben 3288 db volt, ami 2013-ra 8363 db-ra emelkedett. A város
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szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 38,9 %-át kötötték be, míg 2013-ra már 92,86%ot. Az ellátott lakások száma 1,5-szeresére nőtt 2001 és 2007 között, majd a 2007-ben
befejeződött fejlesztések után jelentősen 2013-ig nem változott.
20. ábra A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna-hálózatba) bekapcsolt lakások
számának (kék) változása a teljes lakásállományhoz (piros) viszonyítva

Forrás: KSH

Szennyvíztelep

A város 1990-ben épült szennyvíztelepe az Óballai út mellett található. A településhez tartozó
szennyvíztisztító telep kapacitása10179 LE, az ellátott lakásszám 9006 db, az ellátott népesség:
20827 fő, a csatornahálózat hossza 99.1 km. Az alkalmazott tisztítási technológia biológiai, amely
nitrogén és foszfor eltávolítási fokozatot is tartalmaz. A város szennyvizét feldolgozó tisztítótelep
kapacitása 4000 m3/nap, a tervezett kapacitás 2015-ben 11240m3/nap. A tisztított szennyvíz
mennyisége 725 ezer m3/év. A városi csatornahálózat által összegyűjtött szennyvizeket a
végátemelő nyomja NA 400-as AC nyomóvezetéken keresztül a szennyvíztelepre. A géppark 3
db szippantó kocsiból, 1 db WOMA csatornatisztító gépkocsiból és 1 db IFA konténeres
tehergépkocsiból áll.

Tisztított
szennyvízkibocsátás

A szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba kerülnek. A tisztított szennyvizek
biológiailag bontható szervesanyagot, növényi tápanyagokat és kisebb mennyiségben előforduló
egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, sókat, fémeket, esetenként toxikus
vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A szerves- és tápanyagok
vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb arányban a kommunális
szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az anyagokat általában a terhelés
nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás mértékétől függően képesek
tolerálni.
A kommunális szennyvizek kibocsátása a Törökszentmiklós - Szennyvíztisztító Telepen történt
tisztítást követően a Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér) befogadóba történik, ahol az elsődleges
befogadó a Szajoli-I.-csatorna (Tinóka-ér), melyre a kibocsátott víznek a hatása „nem jelentős”ként lett jelölve a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben. A tisztított szennyvíz mennyisége 725 ezer
m3/év.
A tisztított ipari szennyvizek kibocsátása három ponton történik a városban: baromfi-feldolgozó
üzem tisztított szennyvize, strandfürdő tisztított szennyvize, szennyvíztisztító telep (Surjány
Húsfeldolgozó) tisztított szennyvize. A befogadó az első két esetben a Szajoli-I. csatorna (Tinókaér), míg a szennyvíztisztító telep (Surjány Húsfeldolgozó) szennyvíz elhelyezésből származó víz
a felszín alatti vízbe közvetlen bevezetéssel kerül.
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A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az
elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az
önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
Csapadékvíz hálózatra vonatkozóan figyelembe kell venni Törökszentmiklóson a csapadékcsatornák állagát, a vízelvezető képességét felül kell vizsgálni, szükség esetén tisztítani, illetve át
kell építeni, valamint lehetőség szerint zárt csapadék elvezetést kell megvalósítani a nyílt árkok
helyett, és a rendezetlen nyílt korszerűsítésre nem kerülő árkok folyamatos tisztításáról
gondoskodni kell.
1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás

Törökszentmiklós város közigazgatási területén nincs távhőellátás. Az általános alkalmazott
fűtési energiahordozó gáz. Energiaellátás két módon történik:
Földgáz: A Kenderes irányából érkező nagyközépnyomású gázvezetékről
történő le-ágazásra telepített nyomás-szabályzóról középnyomású gázelosztó
rendszer működik.

A fűtési energia tekintetében a korábban kiépült földgázhálózat a város területét mintegy
90 %-ban fedi le. Az utóbbi években azonban visszatérés tapasztalható az alternatív
(fosszilis) energia hordozókra, ami bár gazdaságilag indokoltnak tűnik, de a légszennyezettség szempontjából kedvezőtlen hatású.
Ami a fűtési rendszerek műszaki színvonalát jelenti, az elmúlt 10 év alatt épült épületeket
kivéve avultak, energia pazarlóak. A meglévő lakás állomány mintegy 60–65%-a 30
évnél idősebb és semmilyen jelentősebb felújításon nem estek át, így a hőtechnikai
paraméterei messze elmaradnak a jelenleg érvényes előírásoktól. Ebből következően a
fűtési energia, amely a teljes energiafogyasztás 60%-át éri el, egy átfogó program
keretében legalább a felére csökkenthető (hőszigetelés, korszerű nyílászárók, korszerű
fűtési rendszerek).
A közintézmények többsége rekonstrukción esett át, ami mára már jelentős
megtakarításokat eredményezett.
Elektromos energia:
Törökszentmiklós város villamosenergia hálózatának táppontja az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. szajoli 132/22/11 kV-os alállomása, amelyből indul az a 22 kV-os
szabadvezeték, amelyre a város csatlakozik. Erről a gerincvezetékről indul a másik oldali
betáplálást (Karcag felől) biztosító 22 kV-os hálózat, amely kellő ellátási biztonságot
garantálja.
A
város
22
kV-os
szabadvezeték
hálózatról,
csatlakozó,
részben
oszloptranszformátorokról, részben a belvárosban kiépített 22 kV-os földkábel hálózatra
telepített kompakt transzformátor állomásokról kapja az elektromos betáplálást,
kisfeszültségű szabadvezetékeken, ill. földkábeleken keresztül.
A városban 35 db oszloptranszformátor állomás és 16 db kompakt állomás működik,
összesen mintegy 12 MVA kapacitással. A középfeszültségű hálózat hossza összesen
18 km. A csúcsfogyasztás eléri az 5 MVA-t.
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A meglévő közvilágítási hálózat korszerű nátriumgőzlámpás és kompakt fénycsöves
fényforrású lámpatestekkel biztosított. A város villamosenergiával történő ellátottsága
100 %-os.
1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei

Szélenergia

Törökszentmiklós városban egy darab FUHRLANDER WD 70/77 típusú, 1,5 MW-os szélerőmű
működik. A teljes kapacitást további 2 db turbinával kívánják elérni.

Szoláris energia

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet
következtében beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet
számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32
W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent.
Napenergia felhasználása lassú növekedéssel megindult. Magáningatlanok esetében mind a
napelemes áramtermelés (Háztartási Méretű Kiserőmű), mind a napkollektoros melegvíz-ellátás
fokozatos elterjedésére lehet számítani. Jelenleg a beépített napelemes rendszerek teljesítménye
30 – 40 kW. A napkollektorok beépítésének mennyiségéről nincs adat, mivel nem engedély vagy
bejelentés kötelezett.

Vízenergia

Törökszentmiklós városban vízenergia felhasználással energiatermelés nem folyik.

Biomassza

Törökszentmiklós városban biomassza felhasználásból eredő energiatermelés nem folyik, de
tervezett az ELMIB Zrt. beruházásában.

Geotermikus energia

A város geotermikus energiát a strandfürdő használ fel és további intézmények hőellátását is
ezzel oldottak meg.
1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

A város 31 intézményének villamosenergia fogyasztásának biztosítása integráltan történik. A beszállító az E.ON Energiaszolgáltató Kft.
A hőenergia felhasználás tekintetében az intézmények korszerűsítése folyamatos, a
megtakarítás folyamatosan növekszik.
A gyermekintézményekben a „Szemünk fénye” program alapján a világítási rendszerek
korszerűsítése megtörtént.
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1.16.3 Elektronikus hírközlés

Hírközlési rendszer

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető
formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét,
továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt
létrehozó, vagy arra szervezett, vagy arra létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus
hírközlés szolgáltatása alanyi jogú.
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet:
távközlési ellátás
műsorszórás, kábel tv ellátás
A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH), melynek területi igazgatóságai:
Budapesti Igazgatóság
Debreceni Igazgatóság
Miskolci Igazgatóság
Pécsi Igazgatóság
Soproni Igazgatóság
Szegedi Igazgatóság

Telefonhasználat

A város területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években fokozatosan
csökken, 2013-ban már csak 10 db található a városban. A készülékek számának csökkenése a
mobilhálózat és a mobiltelefonok használatának elterjedésével fordítottan arányos. Az egyéni
analóg távbeszélő fővonalak számának változása nem történt ilyen drasztikus csökkenés, 2000ben 5666 db volt, 2013-ban pedig csupán 502 db-al lett kevesebb és 5164 db volt a településen,
ami csupán 9%-os csökkenés jelent.
A telefonhálózat bővítését földkábellel kell megoldani csatlakozva a meglévő léges és
alépítményes hálózathoz.
Vezetékes távközlési ellátás: Törökszentmiklós városban a vezetékes távközlési szolgáltatást az
Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. végzi. A hálózat az 56 számú góckörzetre csatlakozik. A
hálózati lefedettség 100 %-os, de jelenleg csak mintegy 70 %-os az ellátottság a lakossági és
közületi igények és a mobiltelefonok elterjedtsége miatt. Mivel azonban a városban több mint 20
távközlési szolgáltató van jelen, így pontos számadatokat a szolgáltatók szintjére lebontva
lehetetlen megállapítani.

Internet-előfizetés

A városban az internet-előfizetések száma 2013-ban 3898 db volt. A kábeltelevíziós hálózatba
bekapcsolt lakások számához (2013-ban 2587 db) képest ez az érték másfélszerese.

Kábeltelevíziós
hálózat

Törökszentmiklós a Budapesti Igazgatóság területéhez tartozik. A városban a kábeltelevíziós
hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik, az utóbbi évek adatai alapján
egyértelmű tendencia nem figyelhető meg, de jellemzően a bekötött lakások száma az utóbbi
években 20500-3000 db környékén mozog, ami a teljes lakásállományhoz viszonyítva 28,7%33,4 % arány között van. A kábeltelevíziós szolgáltatások igénybevételének csökkenése a 2009es gazdasági változások után jellemzően visszaesett.
Műsorszórás, kábel tv ellátás: Kábeles műsorszórásra csatlakozni az egész város területén
lehetséges, több kábelszolgáltató hálózatán keresztül. Az alapszolgáltatást az UPC
Magyarország Kft. végzi, de itt is érvényes a vezetékes távközlési szolgáltatásnál említett 20 db
szolgáltató jelenléte miatti káosz.
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21. ábra Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások (kék) számának változása a teljes
lakásállományhoz (piros) viszonyítva

Forrás: KSH

A televíziós hálózat kiépítését lehetőség szerint a telefonhálózattal egy ütemben kell megoldani
szintén földkábellel. A televíziós hálózat és a telefonhálózat esetén tartalék védőcsövet kell
elhelyezni,a hálózat folyamatos fejlesztése szükséges.
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Térségi és települési környezetvédelem

1.17.1 Talaj

A sík tájrészek elhagyott folyómedreinek, holtágainak mélyedéseit iszapos-agyagos üledékek és
lösziszap tölti fel, amelyek legalább 30% agyagot és 5-10% karbonátot tartalmaznak.
A talajvízhatás alatt álló mélyebb fekvésű területek kiterjedt talajtípusát az agyag vagy agyagos
vályog mechanikai összetételű réti talajok és a fiatalabb, kisebb humusztartalmú réti öntéstalajok
képviselik. A réti talajok csökkent termékenységét az erősen savanyú kémhatás okozza, ami
meszezéssel javítható.
A térség csemozjom talajokhoz köthető kedvező mezőgazdasági potenciálja a szántóföldi növénytermesztést teszi lehetővé, különösen ott, ahol az öntözés is lehetséges, mivel a táj száraz,
gyér lefolyású és erősen vízhiányos. A talajok mezőgazdasági potenciálja a szikes talajok
meliorációjával és a réti talajok meszezésével növelhető.
A település területén és környezetében a talajok talajértékszáma nagy változatosságot mutat,
amit meghatároz a talajok genetikai tulajdonsága is, ahogyan azt a következő ábra tartalmazza.
A talajértékszám a különböző talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb
talaj termékenységének %-ában. A terület mezőgazdasági hasznosíthatóságát a szikesség
korlátozza.
22. ábra Törökszentmiklós környéki genetikai talajtípusok és a talajok talajértékszáma

Forrás: MTA TAKI Agrotopográfiai Adatbázis

Törökszentmiklós környékén mozaikszerűen váltakoznak a talajok genetikai típusai. A területen,
agyagon, agyagos vályogon, vályogon képződött talajok a jellemzőek. A településtől északra réti
öntéstalajok, délre réti csernozjomok a jellemzőek, melyekbe mozaikszerűen sztyeppesedő réti
szolonyec, mélyben sós réti csernozjomok, alföldi mészlepedékes csernozjomtalajok is
találhatók. A település körüli genetikai talajtípusok elterjedését az előző ábra szemlélteti.
1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek

Törökszentmiklós területe a Tisza vízgyűjtőjén található, a terület és környéke bővelkedik felszíni
vizekben.
1.17.2.1 Felszíni vizek

A felszíni vizek kormányzására számos csatorna került kiépítésre, ezek közül a jelentősebb
vízfolyásokat a következő ábra is tartalmazza:
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23. ábra Törökszentmiklós és környékének vízrajza

Forrás: OKIR

A település belterületén is keresztülhalad a Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér), erősen módosított
víztest, mely vizek befogadója a Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig, a vízfolyás vízgyűjtő
területének nagysága 97,02 km2. A vízgyűjtő domborzata feltehetően a Tisza szabályozása előtti
időben alakult ki, a terület átlagos magasság különbsége 3-4 m. A Tinóka-ér Törökszentmiklós
város csapadékvizének befogadója, a városi csapadékvíz átemelő telepen keresztül az
összegyűjtött csapadékvíz a csatorna 13+525 km szelvényébe kerül bevezetésre. A Szajoli-I.
csatorna Törökszentmiklós város tisztított szennyvizének is befogadója. A fő- csatorna kisebb
szakaszokon nem csak Törökszentmiklós, hanem Szajol belterületét és zártkertjeit érinti. Ezeken
a szakaszokon a csatorna szeméttel szennyezett, a csatorna partján, a csatornában, illetve a
műtárgyaknál a város lakói illegálisan hulladékot helyeznek el, mely az esztétikai és
környezetvédelmi problémán túl vízfolyási akadályt is jelent.
Törökszentmiklós közigazgatási területén halad keresztül a Nagykunsági-főcsatorna, ami
mesterséges vízfolyás. A víztest befogadója a Hármas-Körös, a főcsatorna vízgyűjtő 6,46 területe
km2. A Nagykunsági-főcsatorna 1224 km2 kiterjedésű mezőgazdasági terület ellátója. Alakja
kissé kanyargós, mély vonulatban haladó. A terepszint alatt kotort csésze szelvényű, a terepszint
fölött töltésezett. A főcsatorna magassági tartománya 81,82-88,82 mBf közötti.
Vízfolyások, tavak

Az alegységen nagyszámú természetes, illetve mesterséges állóvíz található. Sok a
természetesen lefűződött és az átmetszéssel létrejött holtág. Az alegység területén található
holtágak – melyek a Tisza, illetve a Hármas-Körös folyók mentén alakultak ki – nagyobb része az
árvízvédelmi töltésen kívül, az ún. mentett oldalon helyezkedik el, kisebb részük a töltések közötti
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hullámtéren. Az alegység területén jelentős számban létesítettek síkvidéki körtöltéses
halastavakat.
Törökszentmiklós belterületén több kisebb felhagyott bányató található, melyek az agyag, vagy
homok bányászatát követően nádassal benőtt vízfelületek (Dózsa György út melletti tó), fogyó
vízfelülettel rendelkező, nádasos (Hermann Ottó út és Alatkai út sarka, valamint a Táncsics
Mihály út északi vége) vagy beszántott hajdani tavak (vízrajzi térképen Törökszentmiklósi
csónakázó-tó).
Belvízi öblözetek

Törökszentmiklós város közigazgatási területe három belvízvédelmi öblözetbe tartozik:
Fegyverneki belvízöblözet, (területe: 92, 1 km²) amely Törökszentmiklóshoz
tartozó Szakállas kül– és belterületének egy részét fedi le, illetve a város
észak-keleti része tartozik még a fegyverneki öblözethez. A Büdöséri
főcsatorna – a 3 db becsatlakozó bekötő-csatornával – hossza 14 km,
üzemképes, rendszeres fenntartást igényel. Az elsődleges belvíztárózást a
Fegyvernek Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő Alsóréti –
Holt – Tiszába történik. Ez a külterületi rész a Mirhó – Kisfoki Vízgazdálkodási
Társulat kezelésében van.
Óballai belvízöblözet (területe: 21,5 km²), amely Törökszentmiklóshoz tartozó
Óballa település kül– és belterületét fedi le, főcsatornája az Óballai-főcsatorna,
amely az Óballai zsilipen és az 1, 6 m³/s-os kapacitású szivattyútelepen
keresztül csatlakozik a befogadóhoz, a Tisza folyóhoz. A belvízvédelmi művek
üzemeltetője a Mirhó – Kisfoki Vízgazdálkodási Társulatkezelésében van
Szajoli belvízöblözet, (területe: 101,1 km²), amely Surjány település belterületét,
valamint Törökszentmiklós kül– és belterületének egy részét fedi le, az öblözet
főcsatornája a Törökszentmiklós északi részén áthúzódó Szajoli I.
belvízcsatorna, mely a KÖTI –KÖVIZIG kezelésében van, mely egyben a város
csapadék vizeinek a befogadója is. A főcsatorna 2,4 m³/s–os kapacitású
torkolati szivattyúteleppel, illetve a gravitációs elvezetést szolgáló zsilippel
csatlakozik a Tisza folyóhoz. A Tinóka - Szajol I. főcsatorna 15,293 km hosszú,
üzemképes, fenntartása 1999-ben megtörtént, karbantartása folyamatos.
Törökszentmiklós belterületének, a vasúton túli részét magában foglaló területnek, a – város déli
részének - csapadékvíz befogadója, az Andrássy mellékcsatorna, (a mellékág hossza: 4,5 km)
amely összegyűjti a város vasúton túli csapadékvizeit, (amely Törökszentmiklós Városi
Önkormányzatnak a tulajdonában van) és bevezeti a főbefogadóba, azaz Andrássy–csatornába.
Az Andrássy belvízvédelmi főcsatorna, a Mezőtúr – Tiszaugi VGT kezelésébe tartozik. Andrássyfőcsatorna 3,3 km hosszú, üzemképes, főbefogadója a Szajoli–I. belvízcsatorna.
A belvízöblözet létesítményei:
Nyílt csatornák, árkok,
Zárt csatornák,
Átereszek,
Átemelők, szivattyúk, (8 db telepített,)
Befogadó csatorna
A törökszentmiklósi bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójára sor került az ÉAOP5.1.2/D pályázati forrásból, amely projekt Törökszentmiklós bel- és csapadékvíz-elvezetését
748 ha bel- és külterületen, közel 9 km csatornahosszal fejlesztette.
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1.17.2.2 Felszín alatti vizek

Felszín alatti vizek
érzékenysége

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Törökszentmiklós az érzékeny felszín
alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.

Talajvíz

A felszín alatti vizek mennyisége a város környezetében változó. A felszín alatti vizek
mennyisége a város környezetében változó, jelentősen befolyásolja a területek időszakos vízzel
való borítottsága. A település belterületein a magasabb vízszintek a jellemzőek, itt a 0-1 m felszín
közeli vízszint is előfordulhat, belvizet okozva, míg a külterületek felé haladva, minden irányban a
talajvízszint mélyebben található, 4-8 m mélységben, foltokban ennél mélyebben is lehet. Kémiai
jellemzője, hogy a szulfáttartalom Mezőtúr-Törökszentmiklós-Karcag között meghaladja a 600
mg/l-t.
24. ábra Település és környékének felszín alatti vízszint térképe

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m)

VGT

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a
környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések
összefoglalását.
Törökszentmiklós város közigazgatási területén az aljzattól a felszín felé a következő víztestek
települnek:
pt.2.2 jelű Észak-Alföld jelű porózus termál víztest
p.2.10.2 jelű Duna-Tisza-köze – Közép-Tisza-völgy porózus víztest
sp.2.10.2 jelű Duna-Tisza-köze – Közép-Tisza-völgy sekély porózus víztest
A város ezen víztestekre vonatkozóan meghatározott célok és intézkedések teljesítésében
érintett.

Felszín alatti
vízbázis

Törökszentmiklós területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be, a kitermelt víz
minőségi jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló
vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete
tartalmazza a vonatkozó területhasználati korlátozásokat.
1.17.3 Levegőtisztaság és védelme

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző
meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A
településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron
a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke
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alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével
zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet)
került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F
csoportokba, valamint a talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát.
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Törökszentmiklós nem szerepel a kiemelt települések között.
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak a településen, illetve annak környezetében
sem manuális, sem automata mintavevő helye nincsen.
A város környezetében légszennyező forrás a település mellett elhaladó 4. sz. főútról ered,
valamint a belvároson is áthaladó 46. sz. főút forgalmából. További elhanyagolható légszennyező
forrásként a környék alacsony forgalmú közútjai tekinthetők. Ezen kívül a vizsgált környezetben
az uralkodó szélirányból érkező, a mezőgazdasági területekről származó por-terhelés
jelentkezhet.
1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől
származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.
44. táblázat Település és környékének felszín alatti vízszint térképe
Sorszám

Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre* (dB)
NAPPAL 06ÉJJEL 2222 ÓRA
06 ÓRA

1.

Üdülőterület, különleges területek közül az
egészségügyi területek

45

35

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű), különleges területek közül az
oktatási létesítmények területe, a temetők, a
zöldterület

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50

Forrás: KvVM-EüM rendelet

A település belterületén nem található olyan gazdasági-kereskedelmi tevékenység, amely káros
mértékű zajterhelést okozna, illetve nincs folyamatban ilyenek létesítése sem. A településen
elhanyagolható mértékű zajterhelés jellemző, ami jellemzően a városi forgalom zajából ered.
1.17.5 Sugárzás védelem

A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az
érték függ a magasságtól, és a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási
körülmények (légnyomás, csapadék mennyiség) változásai befolyásolják.
Mesterséges eredetű sugárzások tekintetében élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek
két jellemzőjét kell figyelembe venni: a kibocsátott villamos és a mágneses terét. A villamos
vezetékek által kibocsátott térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül befolyásolja a
vezetékek föld feletti magassága, a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése, magas
objektumok, épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják).
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől:
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750 kV esetén 40 m / 400 kV esetén 20 m / 220 kV esetén 10 m / 120 kV esetén 5 m
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági
engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni.
Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari
szerkezetvizsgálatok, élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges káros
hatása azonban lokális.
Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. A hazai
települések esetén Paks, Mochovce, vagy Bohunice atomerőművek tekinthetők vizsgálandónak,
a település ezektől való távolsága. Amennyiben a település 300 km-es távolságon belül van,
akkor az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik,
amennyiben 30 km-es távolságon belül, akkor a Sürgős Óvintézkedési Zónába tartozik.
Törökszentmiklós esetén egyik sem releváns.
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban országos
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból
álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások mérik az óránkénti sugárzási dózist, azaz a
dózisteljesítmény értékét. A figyelmeztető szint 250 nSv/óra, ami a valós veszélyt jelentő szint
töredéke és a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás megkezdésére.
Törökszentmiklóshoz legközelebbi mérőállomás Kisújszálláson található, tulajdonosa a BM OKF.
1.17.6 Hulladékkezelés

Hulladékgazdálkodás

A város kommunális szolgáltató cége a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Fő tevékenységként szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást végez Törökszentmiklós és
Tiszatenyő településeken, míg Tiszapüspökiben kijelölt szolgáltatóként). A 948-5/2015. számon
kiadott feladatellátási engedély 2015. április 1-től újabb 5 évig érvényes.

Közszolgáltató

A települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes
elhelyezéséről (ártalmatlanításáról) szervezett helyi közszolgáltatás útján gondoskodik a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. az Önkormányzat megbízásából. A társaságot
2000-ben alapította a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat. A társaság fő tevékenysége
közszolgáltatás keretében a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása. A Kft. az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által 14/5304-9/2013. sz.
2013.július 17.) kiadott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, továbbá a KözépTisza-Vidéki Környezetvédelmi Hatóság adott ki a 1944-6/2010. sz. iktatószámú határozatával
kiadott hulladékkezelési engedéllyel (2015. március 31-ig érvényes) rendelkezik. A társaság
Törökszentmiklóson, Tiszapüspökin és Tiszatenyőn végez szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatást. A szabványos hulladékgyűjtő edényzetet a szolgáltatás ellátásához a lakosság,
vagy az Önkormányzat biztosítja. A rendszeresített edénymérete meghalódóan, az ingatlanoknál
keletkező hulladék elszállításra a lakosságnak lehetősége van emblémás hulladékgyűjtő zsák
vásárlására, illetve eseti konténer megrendelésre.
A kötelező közszolgáltatás keretében a településeken évente előre meghatározott időpontokban
megtörténik a lomtalanítás, illetve darabos zöldhulladék begyűjtése.
A hulladékgyűjtési rendszer együtemű. A hulladékot a begyűjtést követően, átrakás nélkül kerül
elszállításra a Kétpói Regionális Hulladéklerakóba.
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25. ábra Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya Törökszentmiklós teljes
lakásállományához viszonyítva

Forrás: KSH adatbázis

A hulladékelszállításba bevont lakások száma 2003 és 2006 között jelentősen nem változott 7000
körüli érték volt, majd 2007-től történt emelkedés, 8100 db lakás vette igénybe a szolgáltatást,
ami 2012-ig stagnált. 2012-ben a hulladékszállításba bevont lakások 90%-a volt a teljes
lakásállományhoz viszonyítva.
Ártalmatlanítás

Kijelölt hulladéklerakó telep a Kétpói regionális hulladéklerakó megnyitásáig: Törökszentmiklós,
2110/3 hrsz.-ú terület. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer a Szolnok térségében
élő több mint, 220 ezer ember által termelt hulladék okozta problémák megoldása érdekében
létesítették. A hulladéklerakó és az 5 db hulladékudvar üzemeltetésére az azokat tulajdonló 24
település és az NHSZ Zounok Zrt. (korábban Remondis Szolnok Zrt.) szakmai befektetőn
keresztül vegyes tulajdonú társaságot hozott létre NHSZ Kétpó Kft. néven.
Kétpói Hulladékkezelő központ Szolnoktól mintegy 50 km-re helyezkedik el Kétpó település
határában, a 46. sz. főút mentén. A magas műszaki védelmet biztosító lerakóba évente 70100.000 tonna hulladék elhelyezésére van lehetőség. A hulladéklerakó és a komposztáló a
tényleges üzemelését 2007. január 1-től kezdte meg.

Szelektív
hulladékgyűjtés

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő
szigetek ürítését is végzi. Emellett jogszabályi előírás alapján a társaság a hulladékszállítási
közszolgáltatás keretében bevezette a házhoz menő szelektív gyűjtést. A díjtalan szolgáltatás
első lépéseként a közszolgáltatásba bevont lakossági ügyfelek részére átadásra került – a
társaság tulajdonában maradó – 120 literes szelektív gyűjtőedény, melyek ürítése jelenleg 4,
későbbiekben 3 hetes ciklusokban történik. A családi házas övezetben 18 db gyűjtőszigeten csak
vegyes öblösüveg helyezhető el. A lakótelepeken és társasházaknál 6 db gyűjtőszigeten három
frakciós (papír, PET palack, öblösüveg) gyűjtés történik.
A Társaság székhelyén folyamatosan a hét minden napján biztosítják a háztartásoknál keletkező
zöldhulladék befogadását.
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26. ábra A lakossági szelektív hulladékgyűjtéshez használt Törökszentmiklóson található
hulladékgyűjtő szigetek helye

Forrás: Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. weboldala

1.17.7 Vizuális környezetterhelés

Az 1.12.6. fejezet részletesen foglalkozik a tájhasználati konfliktusok fajtáival, csoportosítási
lehetőségeivel, melyek közül egyik a vizuális-esztétikai konfliktus, azaz a vizuális
környezetterhelés.
A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós konfliktusok közé sorolhatók
a roncsolt, felhagyott területek (elsősorban gazdasági területek) és elhagyott épületek okozta
konfliktusok.
A rendszeres szemétszedési akciók ellenére tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális
hulladéklerakásból eredő konfliktusokra.
A városi zöldfelületek minőségi és esztétikai problémái, térségi szinten pedig a zöldfolyosó
hálózat hiányosságai (védő- és takarófásítások hiányai) egyaránt okoznak vizuális konfliktusokat.
A vizuális környezetterhelés azon elemek összessége, melyek rontják a város arculatát, zavaró
hatásúak a helyben élők közérzetére. Ezen elemek megváltoztatására, újratermelődésük
megakadályozására az Önkormányzatnak ki kell alakítania saját szabályrendszerét, amiben ki
kell térni az utcaképet meghatározó homlokzati elemekre, amennyiben azok egységesen
szabályozhatók; hirdetőtáblák, cégérek vizuális megjelenésére; óriásplakátok elhelyezésére
alkalmas helyekre.
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1.17.8 Árvízvédelem

Törökszentmiklós város közigazgatási területe a 2.82 Fegyvernek – Mesterszállási ártéri
öblözetben található, a település közigazgatási területén a 10.06 Cibakházi – Pityókai
árvízvédelmi szakasz fővédvonala húzódik. A védelmi szakasz mértékadó vízmércéje, Szolnokon
található.
Vízmérce „0” pontja: 78,78mBf.
MÁSZ. (mértékadó árvízszint): 88,70 mBf,
LNV.(legnagyobb vízállás): 1041 cm,
LKV. (legkisebb vízállás): - 279 cm.
A Tisza folyószabályozása előtt a terület mintegy fele az árvizektől veszélyeztetett, vízjárta táj
volt, így Törökszentmiklós város egy része is. A Tiszapüspöki–Törökszentmiklós– Fegyvernek
vonaltól északra, a Tiszáig egy nagykiterjedésű, állandó vízborítású mocsár alakult ki, amelyet
három„fok”-on keresztül táplált a folyó árvize. A fokokon kilépett víz az egykori Décsei–ér medrén
keresztül a Törökszentmiklós melletti mélyfekvésű lapályon nyílt vizű tóvá egyesült, amelyet
végül a Tinóka–ér csapolt meg és vezetett vissza a Tiszába.
A települések védelmét a kiépített gátrendszer látja el, mely a Közép-Tisza-VidékiKörnyezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A kiépített töltések mentén elsősorban
a fakadóvizek, átázások és szivárgások fordulnak elő. Az árvízszintek jelentősen emelkedtek, az
árvizek gyakorisága, tartóssága nőt. A 2000. évi nagy árvíz több nemkívánatos esemény
egybeesésének az eredménye volt.
Törökszentmiklós a 2.82 Fegyvernek – Mesterszállási árvízi öblözetben található. Tartós árvíz
esetén a fővédvonalak mentén fakadóvíz jelentkezik, melynek elvezetésére a meglévőcsatornák
használhatók.
1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

A településen a felszín alatti vizet és földtani közeget érintő szennyezések jellemzően
mezőgazdasági tevékenységből eredhetnek, melyek diffúz szennyezéseket okozhatnak.
Törökszentmiklós belterülete és déli külterületei nitrát érzékeny terület.
Nagyfokú talaj és talajvízszennyezés alakult ki a volt VEGYTEK, Dózsa Gy. úti telephelyén, ahol
az emberi egészségre ártalmas, klórozott szénhidrogének kerültek a talajba.
Jelentős környezetvédelmi konfliktust jelentenek az illegális hulladéklerakók, melyek potenciális
veszélyt jelentenek a környezeti elemekre és vizuális konfliktust okoznak.
Környezetvédelmi problémákat okoz a belvízelvezető árkok feliszapolódása, melyek
karbantartása önkormányzati feladat.
A vezetékes ivóvíz biztosítása a város teljes területén még nem megoldott.
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Katasztrófavédelem

1.18.1 Építésföldtani korlátok
1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei

A településen alábányászott, illetve alápincézett terület nincs, barlangok nem találhatók.
Bányászat jellemzően külszíni fejtéssel történt.
1.18.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek

Az Országos Felszínmozgás Kataszter alapján Törökszentmiklóst érintő, nyilvántartott esemény
nincs. A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és
süllyedésveszélyes terület nincs.
1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területek

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem
érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már
jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente
keletkezhet.
Törökszentmiklós tágabb környékén kisebb jelenkori földrengést észleltek Újszilvás területén,
2010 májusában 3,1-es erősségűt. (Forrás: http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/)
1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek

Az 1.17.8 fejezetben bemutatott árvízvédelmi öblözet területén található Törökszentmiklós
területe. Az 2007/60/EK Irányelve alapján készültjelentés az Előzetes kockázatbecslés
országjelentés, melynek 1.3.2. melléklete tartalmazza az elöntéssel veszélyeztetett épített
környezeteket. A következő ábra mutatja Törökszentmiklóson és környékén a veszélyeztetett
területeket. A térképkivágat alapján a város érintett nyílt árterek területével, valamint jelentős
kiterjedésben vannak elöntéssel érintett belterületek és elöntéssel érintett ipari és kereskedelmi
területek is.
27. ábra Elöntéssel veszélyeztetett épített környezetTörökszentmiklós környékén
Nyílt árterek
1 %-os gyakoriság
1 ‰ -es gyakoriság
Elöntéssel érintett ipari és kereskedelmi területek
Elöntéssel érintett belterületek

Forrás: Magyarország árvízi öblözeteinek elöntési térképe
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1.18.2.2 Belvízveszélyes területek

Az 1.17.2.1 fejezetben bemutatott belvízi öblözetek területén található Törökszentmiklós területe.
Az 2007/60/EK Irányelve alapján készült jelentés az Előzetes kockázatbecslés országjelentés,
melynek 3.3.2. melléklete tartalmazza a belvízi elöntéssel veszélyeztetett épített környezet és
természetvédelmi területeket. A következő ábra mutatja Törökszentmiklóson és környékén a
veszélyeztetett területeket. A térképkivágat alapján a város belterülete jelentősen érintett
elöntéssel, valamint az ipari és kereskedelmi területek érintettsége sem elhanyagolható.
28. ábra Belvízi elöntéssel veszélyeztetett épített környezet és természetvédelmi területek
Törökszentmiklós környékén
Elöntéssel érintett ipari és kereskedelmi területek
Elöntéssel érintett belterületek

Belvíz veszélyeztetettségi kategóriák.
I. Kategória
II. Kategória
III. Kategória
IV. Kategória

Forrás: Magyarország belvíz-veszélyeztetettségi térképe
1.18.2.3 Mély fekvésű területek

A város teljes közigazgatási területe érintett a mély fekvésű területek problémáival, árvízekkel,
belvizekkel.
1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem

A város csapadékvíz elvezetése még nem megfelelően kiépített. A belvíz elleni védekezés
eredményessége a művek állapota, a védekezésre fordítható anyagi, technikai és emberi
erőforrások csökkenése miatt kétségessé válhat. A bel-területeken a jelenlegi jogszabályok az
önkormányzat védekezési kötelezettségét írják, elő a KÖTI – KÖVÍZIG szakmai segítségével.
A belvízelvezető csatornarendszer részben zárt csapadékvíz elvezető csatornákkal rendelkezik,
melynek hossza 9 km, míg a nyílt burkolt csapadékvíz elvezető csatornák hossza 39 km. A
település nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető csatornáinak hossza 57,8 km. Az elkövetkező
években legalább további 65 km elvezető csatornahálózat megépítésére van szükség.
Csapadékvíz elvezető rendszerrel nem rendelkező területeken nagy részben szikkasztó árkok
vannak kiépítve.
Kiemelt fontosságú a meglévő árvízi védvonalak megerősítése, rekonstrukciója, a csapadékelvezető hálózat rendszeres tisztítása, a hálózat rekonstrukciója, bővítése. Ennek érdekében a
települést érintően, az alábbi projektek kerültek megvalósításra, illetve vannak folyamatban:
A HÉSZ előírásai szerint beépítésre nem szánt területek a vízgazdálkodási területek, melyek
között megtalálhatók az ideiglenes vízfolyások - nyílt csapadékvíz elvezető árkok területe és az
ártéri területek. A területen csak a vízkárelhárítás célját szolgáló építmények és kiszolgáló
épületek helyezhetők el.
A HÉSZ előírása az árvizek okozta károk csökkentését szolgálja a hétvégi házas területeken,
ahol a következő szabályok betartása szükséges.
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A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak” A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiemelt
fejlesztési tervei az Európai Unió2014-2020. közötti ciklusában” című dokumentációjában több
belvízi öblözet és árvízvédelmi szakasz fejlesztése szerepel, melyek érintik Törökszentmiklós
területét, vagy az eredménye hatással van a város árvíz és belvízvédelmi rendszerére.
1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok

A város kedvezőtlen morfológiai adottsága az alacsony fekvéséből adódik, amik belvizeket,
árvizeket is okoznak a területén.
1.18.3.2 Mélységi, magassági
korlátozások

korlátozások

és

tevékenységből

eredő

A Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló
21/2005.(VI.24.) sz. rendelete (továbbiakban HÉSZ) tartalmazza a megengedett legnagyobb
építménymagassági előírásokat. Ennek tartalma szerint az építési övezetekben a már kialakult
területeken a bekezdésben hivatkozott előírástól akkor lehet eltérni, ha a telek jelenlegi
beépítettsége meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévőépület felújítható, de sem a
beépítettség, sem az építménymagasság nem növelhető. Továbbá, ha a telek jelenlegi
építményeinek magassága meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévő épület felújítható,
de átépítés esetén az új épület magassága nem haladhatja meg a szomszédos épületek
építménymagasságának az átlagát. A HÉSZ 19. §-a tartalmazza a területre vonatkozó általános
előírásokat, többek között az övezeti besorolásokat (területfelhasználás), azok jelölését, a
beépítési módokat, valamint az építmények megengedett legnagyobb építmény magasságait.
A nagyvárosias területeken a legmagasabb a megengedett építménymagasság: 18 m.
A város területén az előírt építmény magasságtól eltérő magasságú tornyok, ill. nagy méretű
kémények csak az igényelt technológia függvényében az alábbi övezetekben létesíthetők:
Településközpont vegyes terület (Vt)
Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
Gazdasági-Ipari terület (Gip-1 ill. Gip-2 övezet)
Mezőgazdasági üzemek (telepek) területe (Gmg)
Különleges terület (Kü)
Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – a legnagyobb
beépítés nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül, a telekre
vonatkozó legkisebb zöldfelület megvalósításával, és csak akkor engedélyezhető, ha a
terepszinttől számított magassága az 1,0 m-t nem haladja meg.
1.18.3.3 Ipari veszélyforrások

Törökszentmiklós város a kistérség koncentrált iparral és hagyományosan jól szervezett
mezőgazdasággal rendelkezik. A gazdasági tevékenységekre ráépült és mind kiterjedtebbé vált a
kereskedelem. Meghatározó szerepet játszanak:
elektronikai ipart,
gépipar,
élelmiszeripar,
kereskedelem,
szolgáltatóipar.
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A 90-es évek elejének gazdasági átalakulása, a privatizáció következtében gyökeresen
megváltoztak a tulajdonviszonyok, sok külföldi tulajdonú gazdálkodó szervezet jött létre,
telepedett le a városban. Azonban gazdasági tevékenységüket a hazai és nemzetközi
tendenciákat követő ingadozás jellemzi,(megszűnés, átalakulás). Emiatt bizonytalan a gazdasági
környezet.
A nagyok mellett a kereskedelemben, a mezőgazdaságban, az építőiparban és a
szolgáltatásokban több kisebb és közepes vállalkozás jelent meg. A 2008-as gazdasági válságot
megelőzően 1300 volt a vállalkozók száma Törökszentmiklóson.
A városban nem működik olyan üzem, ami az általuk folytatott tevékenység alapján veszélyes
üzemnek minősülnek, az itt található üzemek sem a felső, sem az alsó küszöbértékű üzemek
közé nem kerültek besorolásra.
A BM Veszélyes Üzemek Adatbázisa szerint küszöbérték alatti üzemek:
REI Hűtőipari és Ingatlanhasznosító Kft. (5200 Törökszentmiklós Szőlőhátulja dűlő 2.)
Tevékenységi kör: Raktár, logisztikai központ
LasaAgrokultúra Kft. (5200 Törökszentmiklós Kossuth L u. 1.), Tevékenységi kör:
Mezőgazdaság
NaturalMeat Kft. (5200 Törökszentmiklós Ipari u. 4.), Tevékenységi kör: Élelmiszeripar
MOL Nyrt. KTD Nagykörű III (5200 Törökszentmiklós hrsz: 0539/7), Tevékenységi kör:
Gázipar
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Ásványi nyersanyag lelőhely

Törökszentmiklósa Bányászati területek nyilvántartása szerint a következő bányászati területek
találhatók a településen:
45. táblázat Bányászati területek Törökszentmiklóson
Bányatelek
védneve
Törökszentmiklós I.
- agyag
Körösszénhidrogén
Törökszentmiklós I.
– szénhidrogén
Törökszentmiklós
VI. – homok
Törökszentmiklós
VII. – agyag, homok
Törökszentmiklós
VIII. – homok
Nagykörű I. földgáz

Művelési
mód

Bányászati
tevékenység
jellege

Bányavállalkozó
(jogosított) megnevezése

külfejtés

működő

Törökszentmiklós Városi
Önkormányzat

blokktégla agyag

-

kutatási
terület

-

-

-

-

mélyfúrás

működő

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Nyrt.

kőolaj

külfejtés

működő

Egyéni vállalkozó

homok

külfejtés

működő

Egyéni vállalkozó

közlekedésépítési
agyag

külfejtés

működő

-

-

KÖZÉP-TISZAI Termálvíz
Hasznosító Kft.
-

Ásványi
nyersanyag1

Ásványi
nyersanyag2

szénhidrogén
földgáz
közlekedésépítési
homok
közlekedésépítési
homok

homok
földgáz

-

Forrás: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

A terület bányászati potenciálja elsősorban a homok és agyak ásványi nyersanyagra épül,
melynek korábbi, felhagyott bányaterületei gyakran jóléti tavakként funkcionálnak.
További fontos nyersanyag a szénhidrogén, ami kutatási területként és CH bányatelekként is
érinti a várost.
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Városi klíma

Magyarországon 2007-ben jött létre a Klímabarát Települések Szövetsége, melynek célja, hogy a
településeknek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája, egyben elősegítse a
klímaprogramok megvalósítását és segítse a települések érdekképviseletét klímavédelmi
kérdésekben. Törökszentmiklós még nem csatlakozott a szövetséghez, a város területén nem
történtek kutatások a városi klímáról és a település nem rendelkezik klímastratégiával sem. Az
általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1.2 fejezet tartalmazza.
A városi éghajlat sok szempontból különbözik a tágabb térség éghajlatától, az épületek, utcák,
terek, parkok mind sajátos klimatikus adottságokkal rendelkeznek, amiket tervezésüknél,
használatuknál, karbantartásuknál figyelembe kell venni. A városban sajátos klimatikus viszonyok
alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején különösen megterhelőek lehetnek. Az
egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely eredhet az épületek, építmények,
burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési struktúrából, a burkolatokon használt
vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási viszonyokból, az alacsony
növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés, fűtés, ipar) kibocsátásból
(hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).
Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad
térszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például
a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),
a megváltozott átszellőzési viszonyok,
a levegőminőségi problémák.
A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési
tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb
hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok.
A városi klíma bemutatásánál fontos kitérni a klímaváltozás és a települési szinten erre adhatóadandó válaszokra. A városi éghajlat különbözik a tágabb térség éghajlatától, az urbanizált
területek beépített felületei jobban felmelegszenek, mint a nem burkolt területek, és a
légszennyezés –főként a közlekedési eredetű- miatt az üvegházhatású gázok koncentráltan
jelennek meg a városi területen és tovább növelik a környezet felmelegedését. Ehhez adódnak a
fűtésből, gépek használatából, közlekedésből származó további hőterhelések és a vízháztartás
felborulásának negatív hatásai (pl. levegő páratartalmának csökkenése). Mindezek azt jelentik,
hogy a klímaváltozás hatásai a településeken fokozottabban jelentkeznek. Az így kialakuló lokális
klimatikus helyzetet nevezzük városi klímának. A negatív hatások csökkentésével valamint
megfelelő településrendezési, városigazgatási és objektumtervezési eszközökkel ezen hatások
mérsékelhetők.
A városon belüli klíma eltérő lehet városrészenként, de akár kisebb egységenként is. Az
épületek, utcák, terek, parkok mind sajátos klimatikus adottságokkal rendelkeznek, amiket
tervezésüknél, használatuknál figyelembe kell venni. A jövőben az éghajlati szempontokat is
hangsúlyosan figyelembe kell venni a városfejlesztési és –irányítási döntésekben, kiemelt
figyelmet fordítva a kibocsátás-csökkentésre és –megelőzésre, valamint az alkalmazkodás
elősegítésére.
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Helyzetelemző munkarész
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk
összevetése

Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
Törökszentmiklós város demográfiai folyamataira a helyi népesség elöregedése, a fiatal
generáció számának folyamatos csökkenése és az országos és megyei szinten, mértékében és
ütemében egyaránt kiemelkedő népességfogyás a jellemző. A fogyás elsődleges eleme a
természetes fogyás, de sajnos a vándorlási egyenleg is erősen negatív értéket mutat. Az
elvándorlás főleg a fiatalabb, képzett népességet érinti.
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok kedvezőtlenül érintik mind a helyi gazdaságot, mind az
intézményrendszert, mert
a fiatal, képzettebb – képezhetőbb – és motiváltabb munkaerő létszámának
csökkenése a helyi, felhasználható munkaerőbázist csökkenti.
az intézményrendszer – szociális ellátás (pl. bölcsőde), oktatás, kultúra, sport,
rekreációs stb. jelentős „fogyasztója” a fiatalabb generáció. Folyamatos
létszámcsökkenésük lassan fölösleges kapacitásokhoz, ezáltal a fajlagos
költségek növekedéséhez vezet, mint az néhány oktatási intézmény
kapacitáskihasználtságában már tetten is érhető.
az elöregedés révén a szociális rendszer másik oldalán és az egészségügyben
is fokozódni fog az időskorú szociális ellátásra, gyógyításra szoruló idős
népesség száma.
Egyedül a bölcsődei férőhelyek tekintetében mutatkozik jelentős hiány, ami nem a gyermekszám
növekedéséből fakad, hanem az ellátás iránt megnövekedett igényekből.
A lakosság képzettségi színvonala elmarad az országos mutatóktól, de megyei
összehasonlításban kedvezőbb a kép. Főként a felsőfokú végzettségűek aránya alacsony területi
összehasonlításban, ami a gazdasági szereplők K+F+I tevékenységéhez kapcsolódóan
hátrányos. Amellett, hogy Törökszentmiklósról jellemző az ingázás, közel 1500 fő naponta
ingázik a városba. Az eltolódás mögött szerepet játszik a képzettséghez kötődő különböző
elvárások, illetve hogy a képzések egy része nem konform a piaci igényekkel.
Törökszentmiklós lakosságának közel 8%-a szegregációval érintett területen lakik, ahol legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül 30% feletti értéket mutat. A városban 6 db ilyen szegregált terület
került beazonosításra.
Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
Törökszentmiklós város lakossága - a közismert és nagyon gazdag spektrumú sport
elkötelezettségen túl - igen színes és sokrétű érdeklődést mutat. A törökszentmiklósiak
jellemzően kötődnek gazdag kultúrájú, rendezett, vonzó belvárossal és településképpel
rendelkező, a hagyományok ápolását szem előtt tartó városukhoz. A kötődés igen fontos
közösségi, településfejlesztési erő, ám sajnos sok esetben kevés a helyben elhelyezkedni nem
képes, vagy a helyi bérszinttel elégedetlen fiatalok számára, így ők jelentős számban hagyják el
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a várost. Jellemző, hogy az elszármazott törökszentmiklósiak kapcsolatot tartanak gyökereikkel,
hétvégeken, szabadságra hazajárnak – ez azonban a helyi munkaerőpiac szempontjából nem
jelent segítséget.
Az erős helyi közösség és a civil aktivitás pozitív hatással van a demográfiai viszonyok
alakulására, az intézményrendszerre, de ez önmagában nem elégséges a kedvezőtlen
demográfiai folyamatok, a szegregáció megállításához. Sőt azzal, hogy elsősorban a képzettebb
fiatalok hagyják el a várost, a szegregálódás veszélye tovább nő. A roma lakosság
részarányának növekedés fokozza a már most is tapasztalható társadalmi rétegződést,
elkülönülést. Jelenleg az elkülönülés mértéke, és léte nem okoz konfliktust a lakosságon belül.
Legfontosabb a közösségen belül az értelmiség és az elit megtartása Törökszentmiklóson, mely
réteg a városi társadalmi élet fő alakítója és haszonélvezője is egyben. Törökszentmiklós
ifjúságpolitikai koncepciójának létrejötte is a fiatalok helyben tartását helyezi előtérbe, miközben
előmozdítja párbeszédet a fiatal és a felnőtt társadalom között. A fiatalok elvándorlás
csökkentésének, megállításának egyik eleme az identitástudat, a közösséghez, a családhoz való
kötődés erősítése. Az Önkormányzat saját feladatellátási körében igyekszik e feltételek
megteremtésére, de sem lakásprogram, kedvezményrendszer, bérlakás politika, sem közvetlen
munkahelyteremtés nem támogatja ezen erőfeszítéseket.
Intézményrendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
Törökszentmiklós város intézményrendszere – szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális – jól
működő, városi és térségi (jellemzően járási) szerepkörrel bír, feladatát megfelelően ellátja. A
város megyei szinten is ismert és igénybe vett középfokú oktatás intézménnyel és kulturális
létesítménnyel rendelkezik. Kiépült és működik a szociális intézményrendszer. Az
intézményrendszer működtetésének – az önkormányzati kezelés esetében, kötelező és vállalt
feladatok tekintetében – a városüzemeltetés képes megfelelni.
Az elmúlt években az intézményrendszert érintő jelentős fejlesztések ellenére a felújításra
szoruló közintézmények száma még mindig magas. Főként a tagóvodák felújítása, vagy
kiváltásuk sürgető, továbbá a bölcsőde bővítése. Fontos a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
felújítása is (fűtéskorszerűsítés, elektromos rendszer korszerűsítése, tető azbesztmentesítése).
Több intézmény fenntartása, üzemeltetése elkerült az önkormányzattól és az egyház, illetőleg az
állam vette át azokat.
A városüzemeltetés kiemelt városi szereplője a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Kft., mely mások mellett a városi gyógyfürdőt is üzemelteti. A termálvízre alapozott
fűtéskorszerűsítés több városi intézményt is érintett, ugyanakkor éppen a víz gyógyhatásának
kihasználása nem megoldott a fürdő területén.
A városüzemeltetés közvetve visszahat a demográfiai viszonyokra és a települési kohézióra
egyaránt, mivel
a bölcsődei férőhelyek száma nem megfelelő, magasabb igény mutatkozik
most már évek óta és a gyerekszám ismeretében, hosszabb ideig fenn is
marad ez az igény - ez csökkenti a gyermekvállalási kedvet,
az új városi kulturális intézmény megfelelő közösségszervező intézményi
keretet nyújt, tehát annak működtetése fontos társadalmi szereppel bír;
Gazdaság szerkezet és dinamika
Törökszentmiklós gazdasága viszonylag stabil, évtizedes-évszázados alapokon áll, a
rendszerváltás és a privatizáció működőképes helyi gazdaságot talált. Az ipari parkba települt
cégek mellett (pl. Claas Hungary Kft.), más iparterületeken is megjelentek vállalkozások (pl. az
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északi elkerülő út mellett a Vogel&Noot Talajtechnika Kft.). A gazdaság ágazati szerkezetében
nem történt radikális változás: a mezőgazdasági alapanyag termelésre épülő élelmiszer- és
feldolgozóipar telephelyei fennmaradtak és változatos tulajdoni szerkezetben továbbra is
működnek. A mezőgazdasági gépgyártás, mint fő ipari tevékenység a hagyományokra építve
erre a felvevő piacra épül. A város gazdaságát egyéb ipari termelő tevékenységek – Surjány-Hús
Kft. húsfeldolgozás, vagy a VTES Kft. lemezmegmunkálás, stb. – is jellemzik. A külföldi tőke
megjelent a városban, de tulajdonosi aránya a helyi vállalkozásokban nem növekszik. A városban
működő cégek folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre, elsősorban uniós támogatások
igénybevételével. A város 1999-ben hozta létre ipari parkját, amit folyamatosan fejleszt. Az ipari
park infrastrukturális ellátottsága megfelelő, inkubátorház és bérelhető csarnokterület is található
benne. Területe bővíthető, illetve jelenleg is vannak szabad területek, melyek a betelepülni
szándékozó vállalkozásoknak kiajánlhatók.
A helyi gazdaság egyik fontos, jövőbemutató, hosszú távú versenyképességet biztosító tényezője
a K+F tevékenység, ami egyelőre csak a mezőgazdasági gépgyártó, CLAAS Hungary Kft.-nél
jelenik meg, ahol már aktívan beépült a termelési, feldolgozási folyamatokba. A Claas Kft.
klasszikus értelemben is profiljába illesztette a K+F-t, hiszen a cég kutató-fejlesztő tevékenységét
közel 1 milliárd Ft-al fejlesztette. Ez a cég a város egyik legnagyobb foglalkoztatója és gazdasági
életének meghatározó szereplője, ennek megfelelően kiváló kapcsolat a cég és az
Önkormányzat között.
A város gazdaságában a turizmus és a minőségi szolgáltatások kevéssé jellemzőek, annak
ellenére, hogy a turisztikai potenciállal rendelkezik a város. A gyógyvízzé minősített termálvíz
gazdasági (turisztikai, egészségügyi, energetikai) hasznosítása messze nem érte el lehetőségeit.
A város nem végez aktív marketing tevékenységet, az ipai park korábbi önálló menedzsmentje is
megszűnt, ami jelenleg az Önkormányzat feladatellátási körébe tartozik.
A helyi gazdaság fejlettsége, perspektívája hatással van a demográfiai helyzetre és a város
költségvetésére. A helyi gazdaság által biztosított munkahelyeket száma nem elégséges a
lakosság hosszú távú helyben elkötelezett jövőképének kialakítására, főként a fiatalok és a
munkaképes korú népesség helyben tartásában. A helyben biztosított munkahelyek
bérszínvonala nem versenyképes, az elvándorlási célterületekkel (főváros, külföld), ezért az
elvándorlás nő.
Törökszentmiklóson a helyi iparűzési adóbevételek stagnálnak, korlátozva a fejlesztési
forráskihelyezést, ami viszont tovább rontja a lakosságmegtartás esélyeit.

Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
Törökszentmiklóson város költségvetése az elmúlt években lezajlott országos szintű közfeladat
átcsoportosítás és a finanszírozás változásai révén jelentősen csökkent, meghaladva az
ellátandó feladatok csökkenésének mértékét. Ettől függetlenül az Önkormányzat
működőképességét, a likviditásának folyamatosságát sikerült fenntartani, biztosítani. A város
továbbá képes volt jelentős fejlesztések megvalósítására, amelyek esetében a pályázati úton
elnyert források mellé az önerő biztosítása is jelentős kihívást jelent. A városban
költségvetésében fontos elem a helyi iparűzési adó bevétel. A város iparűzési adó bevételei – az
adó mértékének növelése mellett is csak - alig növekszik. A város költségvetése várhatóan a
jövőben sem teszi lehetővé, nagyobb léptékű, saját erős fejlesztések megvalósítását, de a
pályázati források önrészének finanszírozását igen.
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Táji és természeti adottságok, zöldfelületek, épített környezet (épített örökség is)
környezetvédelem – klímatudatosság / energiahatékonyság
Törökszentmiklóson mindig is kiemelt figyelmet fordított a táji, természeti és épített környezet és
örökség védelmére. A hagyományaihoz méltón vállalja fel a város a környezet- és
természetvédelmi értékeket és feladatokat. Ennek megfelelően a városrehabilitációs
beavatkozások, az energiaracionalizálást célzó intézményfejlesztések, a termálvíz céltudatos
hasznosítása mind ezen értékrendnek való városi megfelelést tanúsítja.
Törökszentmiklós természeti értékekben gazdag, a Tisza folyó ökológiai zöldfolyosóként övezi,
mely mentén kiépültek az árvízvédelmi rendszerek, így csak a mélyebb fekvésű területek belvízveszélyeztetettsége okoz problémát.
A városi zöldfelületek aránya, részben a végrehajtott fásítási program eredményeként ugyan
magas, de Törökszentmiklós teljes közigazgatási területének erdősültsége alacsony, hiányoznak
a fasorok, mezsgyesávok. Időszakosan ez okozza a levegő túlzott szálló por szennyezését.
Problémás és városképi szempontból is hátrányos a szegregált településrészek elhanyagolt
zöldfelületei, előkertjei.
Az épített környezet esetében kiemelendő, hogy megmaradt a jellegzetes mezővárosi karakter,
viszont épített örökség tekintetében – habár számos, szecessziós és eklektikus építmény van a
városban – nincs kiemelkedő vonzereje a városnak, mely országosan ismert lenne, amire
önmagában turizmust lehetne alapozni. A megvalósult városrehabilitáció beavatkozások révén
megújult középületek és közterületek a városi életminőség feltételeit javítják, nincs hatással a
turizmusra. A város életéhez korábban szorosan kapcsolódó – immár felhagyott - tanyák területe
gondozatlan, eseti szemétlerakatokká váltak, melyek így már környezetvédelmi kérdésként
válnak kezelendővé. Hasonló kedvezőtlen városi adottság, hogy a városközpontban nehézipari
üzem (TM Öntöde Kft.) működik, beékelődve a lakóházas térszövetbe, annak minden
kellemetlen, zavaró hatásával együtt. Ennek kitelepítése fontos városfejlesztési cél, de
megvalósítása túlmutat az Önkormányzat anyagi szerepvállalásán.
Mindemellett az Önkormányzat elkötelezett a környezetvédelem mellett, melyhez kapcsolódóan
került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés, az északi elkerülő út által csökkent átmenő
forgalom hatására pedig csökkentek a környezeti ártalmak. Az energiafelhasználás
racionalizálása és csökkentése érdekében több városi intézménynél történt megújuló energia
alkalmazására.
Infrastrukturális helyzet (közlekedés, közművek)
Törökszentmiklós várost számos nagyléptékű, EU támogatott, utazási komfortot javító
közlekedésfejlesztési beruházás érintette az elmúlt években (Bp.-Szolnok-Debrecen vasútvonal
korszerűsítése, a folyamatban lévő M4 gyorsforgalmi út kiépítése). A vasútnak fontos szerepe
van a megyeszékhely, Szolnok, a Főváros, továbbá Debrecen elérhetőségében. Mivel a lakosság
jelentős számban kerékpárral közlekedik, ezért a közlekedésbiztonság szempontjából fontos,
hogy Törökszentmiklóson nincs összefüggő kerékpárút hálózat a kiépítettsége szakaszos.
Ugyanakkor egyes nevelési-oktatási intézmény mellett nincs elegendő parkolóhely, az út menti
zöldfelületek igénybevétele városképi szempontból hátrányos.
A városban több, kisebb léptékű, a városi életminőséget javító beruházásra is sor került. Ilyen
típusú beavatkozások voltak nyílt és zárt csapadékvíz elvezető árokrendszerek karbantartása,
felújítása, az önkormányzati utak kátyúzása, útalap megerősítése, burkolat felújítása,
közvilágítás, járdahálózat korszerűsítése, bővítése, amelyek mind a lakosság életminőségére
vannak kedvező hatással.
A városi közműhálózatok kiépültek, bővítés szükséges azonban a csatornázás terén, mert
rákötések aránya nem éri el 100%-ot, miközben az egyéb belterületi és külterületi
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településrészeken hiányos a közműellátottság. Törökszentmiklós ivóvízellátása helyi kutakra
alapozott, ami biztonságosabb, mert a város nincs kiszolgáltatva a térségi távvezetékes
ellátásból származó műszaki anomáliáknak. Emellett jelentős a vízmű kapacitástartaléka, de
ivóvízminőség problémák mutatkoznak és korszerűtlen több szakaszon az ivóvízhálózat. Az
egyéb belterületi településrészeken regionális vezetékrendszerről történik az ellátás. A város
néhány intézményének fűtéskorszerűsítése kapcsán, geotermikus energia hasznosítására,
kiépült a termál-közmű hálózat.
Mivel a város mélyfekvésű területen fekszik, ezért komoly problémát okoz a csapadékosabb
időjárás, illetve a tavaszi hóolvadás után a belvíz.

Az Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya a város általános helyzetére és
állapotaira számos ponton kihat. Az ismert hatásmechanizmusok összefüggéseinek feltárása
segíthet a beavatkozások pontosabb megfogalmazásában.
Hatással van a demográfiai viszonyokra, azáltal, hogy mennyire tudja
ösztönözni a gyermekvállalási kedvet, visszafogni a fiatalok elvándorlását
(munkahelyteremtés, lakáspolitika, segélyezési politika, a város vonzóvá
tétele). Ez a hatás eléggé közvetett és sok erősebb tényező is befolyásolja, pl.
cégek, beruházók munkahely teremtési döntései (adózás, világpiaci trendek
stb.), helyi lakáspiac árai stb. Törökszentmiklós esetében a kedvezőtlen
demográfiai folyamatok mögött alapvetően össztársadalmi és globalizációs
folyamatok állnak, melyek befolyásolása városi szinten - a nevesített
beavatkozások révén – csak mérsékelt lehet. A funkcióbővítő és szociális
városrehabilitáció, az ipari park fejlesztése csak a kedvezőtlen folyamatok
csillapítására alkalmasak, megfordítására nem. Az Önkormányzat
költségvetése – a közelmúlt kormányzati módosításai révén - sokkal inkább
fenntartás-orientálttá vált, a források nagysága nem elegendőek vonzó lakás és
segélyezési politika, vagy jelentősebb munkahelyteremtő beavatkozás
végrehajtására.
A települési közösségekre a kultúra, rendezvények, programok megrendezése,
kezdeményezése, finanszírozás, illetve a civil szervezetek finanszírozása
révén. Közvetlen hatás, mivel az ide sorolható tevékenységek egy része teljes
egészében függ az önkormányzati forrásoktól. Törökszentmiklós e tekintetben
igyekszik olyan forrásallokációt alkalmazni, mely révén a közösség élet
tartalmasabbá válik, az identitástudat megerősödik. A civil szervezetek
növekvő támogatása is közvetlenül csapódik le a társadalmi élet
mindennapjaiban, mely a népességmegtartásban fontos.
Az intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés – a tulajdonos
üzemeltető személyétől függően teljes egészében hatással van rá. Az
Önkormányzattól teljesen független intézmények is vannak ugyanakkor, míg az
átszervezett közoktatásban jellemzően csak a fejlesztésekben érintett, de az
üzemeltetésben nem. Törökszentmiklós erőn felül próbálja folyamatosan
fejleszteni intézményeit, hiszen ezek egyik legfontosabb letéteményesei a
város
nevelési-oktatási-kulturális-szociális-közigazgatási
életének
és
színvonalának. Az utóbbi évek EU-s projektjei főként az intézmények
energiaracionalizálását célozták.
Gazdaságszerkezet és dinamika: a helyi gazdasági környezet befektető és
vállalkozó baráttá tételével, az ipari park és a költségvetést is érintő
támogatások és kedvezmények rendszerével közvetlen hatással van a
tématerületre a költségvetés, de annak nagyságrendje miatt csak egy eleme a
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vállalati döntéseknek. Törökszentmiklós fontos feladatának tekinti a
gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó beavatkozásokat és azok támogatását,
megvalósítását. Alapvetően az ipari park kapcsán alakított ki piac- és
versenyképes árakat, illetve szolgáltatást. Jelenleg nincs az ipari parkot
működtető vállalkozás. A korábbi ilyen megoldású üzemeltetés nem váltotta be
a hozzá fűzött reményeket, ezért ez a feladatkör beintegrálódott az
Önkormányzatba.
Az épített környezetre való hatás a költségvetésben a városrehabilitációs
tevékenységek pályázati önerejének előteremtésében jelenik meg közvetlenül,
melyekre korábban is volt példa. A városban jelenleg is folyamatban van a
szegregáció felszámolását, elmélyülésének csökkentését célzó, szociális célú
rehabilitáció.
A közlekedési hálózat és minősége (belső és külső), a közművek és
elektronikus
hírközlés
és
a
környezetvédelem
klímatudatosság/energiahatékonyság területek az előbbihez hasonlóan
fejlesztési-pályázati oldalról befolyásoltak a költségvetés részéről.
Törökszentmiklós számos infrastrukturális projektben vett részt
kedvezményezettként, melyekhez kapcsolódó önerőt biztosította. Nagyobb
léptékű infrastrukturális beavatkozás a jövőben is csak támogatással valósulhat
meg, a város költségvetése csak kisebb fejlesztésekre fókuszálhat (pl. a helyi
utak, a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése stb.).
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Helyzetértékelő munkarész

3.1

Helyzetelemzés eredményeinek értékelése

3.1.1

A folyamatok értékelése

Az alábbiakban azon helyi társadalmi-gazdasági folyamatok, tendenciák kerültek kiemelésre,
amelyek erősen befolyásolhatják, vagy meghatározhatják a város jövőjének alakulását.
A várost érintő egyik legkedvezőtlenebb folyamat a demográfiai helyzet alakulása. A
népességfogyás üteme megyei viszonylatban is a legmagasabbak közé tartozik. A lakosság
elöregedése révén egyre kevesebb a szülői korú fiatal, ráadásul jelentős részük elvándorol.
Törökszentmiklóson 1990-2011 között 12%-al csökkent a népesség száma. Nehéz jóslásokba
bocsátkozni, de amennyiben feltételezzük, hogy a munkahelyteremtésre, a fiatalok lakáshoz
jutásának könnyítésére irányuló törekvések rendeződnek, a devizahitelesek problémája
megoldásra talál (országosan sokan ez utóbbi miatt választották a külföldi munkalehetőségeket),
megnő a gyermekvállalási kedv és csökken az elvándorlás, e tendencia talán mérséklődni fog, de
irányában megváltozni még hosszú távon sem. Közép távon a vidékről betelepülők pótolhatják az
elvesztett népességet. A városnak már közép távon is mintegy 20-21 ezer fő körüli népességre
kell beállnia. Mindez nyilván érinti a potenciális munkaerőbázist és az intézményi kapacitásokat
is. A népességcsökkenésben sajnos az elvándorlás is „felelős”. Ezek többsége a fiatalok köréből
kerül ki, az idősebb, röghöz kötött korosztály kevésbé mobil. Ez azért különösen kedvezőtlen,
mert így a jól képzett szakemberek vagy már vissza sem térnek városukba, vagy rövid időn belül
odébb állnak, s ezzel a magasabb hozzáadott értéket termelő vállalkozásnak nem tud felmutatni
a város megfelelő humán erőforrást. A települési vonzerő gyengülése a helyi adóbevételeket
érinti hátrányosan, ami pedig a városfejlesztés mozgásterét szűkíti le.
A város gazdasága – élén az iparral – ugyan stabil lábakon áll és prosperáló, de az igazán
nagy hozzáadott értéket előállító, tudásigényes, magas szintű K+F+I tevékenységet és
csúcstechnológiát alkalmazó iparágak és vállalkozások hiányoznak. Egyedül a CLAAS Hungary
Kft. K+F tevékenysége említhető itt meg. A viszonylag magas foglalkoztatás – ami egyfelől
kedvező a munkavállalók szempontjából – is arra utal, hogy az élőmunka-igényes iparágak
aránya magas – ezekre szükség is van -, itt azonban nem képződik akkora jövedelem, ami
magasabb bérszintet tenne lehetővé. Ha a tendencia folytatódik, közép- és hosszú távon is csak
kismértékű növekedés vagy stagnálás várható, az alacsony bérszínvonallal pedig nehéz lesz a
városban tartani a munkavállalókat. A város ipari park fejlesztési törekvései az irányban
történnek, hogy további magas technológiájú iparágat sikerüljön betelepíteni a városba. Tény
ugyanakkor, hogy egyetemi-kutatói háttér nélkül erre kevés esély van. A meglévő iparágak
innovációs tevékenységeinek növelése, alkalmazott kutatás és technológiai fejlesztés – és erre
ma is van példa – jelent egy másik kitörési pontot, pl. az élelmiszeripari, vagy a logisztikai,
irányítástechnológiai fejlesztések. Ezek támogatása, növelése adhat hosszabb távon egy új
fejlődési dimenziót Törökszentmiklós gazdasági fejlődésének.
A városban kevés a minőségi szálláshely, csupán néhány panzió, vendégház és a fürdőhöz
tartozó kemping férőhelyei adják kínálati oldalt. A városi turizmus azonban jelenleg nem olyan
léptékű, melyre piaci alapon, magánberuházásként szállásférőhely létesülne. Ugyanakkor
szállásférőhely hiány, illetve a kínálat minősége kedvezőtlenül hat a külföldi működőtőke
vonzására, betelepítésére is.
Az aktív sport- és a gyógyvízre alapozott turizmusra épülő helyi turizmusfejlesztési törekvések
sikerének legnagyobb kockázati oldala, hogy a város turisztikai fogadókapacitása a szálláshelyek
és a vendéglátóhelyek oldaláról egyaránt elégtelen, ráadásul a turizmus haszna döntően ez
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utóbbi két szegmensben csapódik le. Így viszont az elvész a helyi gazdaság számára. Ha ez így
marad, a turizmusra, mint gazdaságfejlesztési tényezőre hosszabb távon sem számíthat
Törökszentmiklós. Ráadásul egyértelmű versenyhátrányba kerül az ipari parkkal is rendelkező
alföldi településekkel, melyeknél a minőségi szállásférőhelyek elérhetők. Mindazonáltal a
turizmusból származó helyi adóbevételeket és a helyi gazdaságra – szolgáltatásra,
kereskedelemre – gyakorolt multiplikátor hatásokból eredő hasznoktól is elesik a város.
A város közlekedési, elérhetőségi feltételei ugyan nem tekinthetők kedvezőtlennek, hiszen a
fő közúti és vasúti áramlási tengelyek mentén fekszik, mégis az M4 gyorsforgalmi út kiépüléséig
versenyhátrányban lesz Törökszentmiklós. A kedvező elérhetőség ugyanakkor egy két élű
„fegyver”, mert tény, hogy a működőtőke főként ezen áramlási tengelyek mentén keresi helyét, de
ha annak megállítására képtelen a város, akkor a működő tőke ezen gyors áramlási tengelyen
gyorsan tovább is halad, keresve a legkedvezőbb feltételeket.
A városi elkerülő út megépülése, több település esetében azt eredményezte, hogy számos, a
tranzitforgalomra építő, azt kiszolgáló vállalkozás elvesztette piacát. Tehát a helyi gazdaságot
hátrányosan is érintheti egy adott közlekedésfejlesztés. Az M4 gyorsforgalmi út épp úgy előnyös
lesz valamennyi mellette fekvő településeknek, mint Törökszentmiklósnak. Vagyis nagyon fontos,
hogy a város ipari parkja ne csak infrastrukturális szempontból és humán erőforrás kínálatával
legyen vonzó, hanem mindezek mellett az építés alatt álló M4 gyorsforgalmi útról könnyedén, a
város belterületét nem érintő módon legyen elérhető.
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A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és
belső tényezők összefoglaló értékelése

46. táblázat SWOT-analízis
Erősségek

Gyengeségek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák – 1.7 fejezet
Megyei összehasonlításban
képzettségi mutatók.

kedvezőbb

Az országos és megyei átlagot is erősen
meghaladó, az 1980-as évek óta tartó
folyamatos népességfogyás.
A népesség elöregedő, a halálozások száma
jelentősen meghaladja a születések számát.
Jelentős vándorlási deficit, az elvándorlók
főleg képzettebb fiatalok, az elvándorlók
száma növekvő tendenciát mutat.
Szegregációval érintett nagyszámú lakosság
és terület.
Országos összehasonlításban kedvezőtlen
képzettségi mutatók.

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő – 1.7.2 és 1.7.3 fejezet
A városi civil szervezetek száma és ezek
közösségi aktivitása magas, a helyi civil
társadalom képe sokrétű, gazdag.
A helyi civil szervezetek támogatására jutó
önkormányzati költségvetési keret, emelkedő
tendenciát mutat.
A sporttal kapcsolatos szervezetek nagyon
aktívak a városban és igen sokféle sportágat
képviselnek.
A város kulturális programkínálata széles,
élénk közösségi élet folyik.

A szűk városi elit fokozatos lekülönülése
figyelhető meg.
A közösség megtartó ereje gyenge a fiatalok
körében.

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés – 1.8 fejezet
A városban megfelelően működik a szociális,
az oktatási (óvoda, alap- és középszint) és
az egészségügyi ellátórendszer.
A város oktatási intézményei térségi szinten
is keresettek, a képzés jó színvonalú.
Az intézményrendszer több épületén jelentős
fejlesztések történtek, energiaracionalizálás
mellett.
Újonnan
épült,
korszerű,
komplex
szolgáltatást
nyújtó
közművelődési
intézménye van a városnak.

A felújításra szoruló közintézmények száma
még mindig magas.
A szociális ellátásba kerülők visszavezetése
a munkaerőpiacra problematikus.
A képzések egy része nem konform a piaci
igényekkel.
Az egészségügyi ellátásban kihasználatlan a
város gyógyfürdője.

4. gazdaság szerkezet és dinamika – 1.9 fejezet
A város gazdaságában kiemelt helyen áll a
nagy
hagyományokkal
rendelkező
mezőgazdasági gépgyártás - CLAAS
Hungária Kft.; és a helyi agráriumra épülő
feldolgozóipar és élelmiszeripar;

A vállalkozások K+F+I tevékenysége – a
legnagyobbaktól eltekintve – igen alacsony.
A helyi munkaerőbázis képzettségi szintje
viszonylag alacsony, különösen a felsőfokú
képzettségűek tekintetében.

ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK
Erősségek

182

Gyengeségek

Jelen van a K+F tevékenység.
Helyi kis- és középvállalkozások képviselik a
további fontos iparágakat, pl. fémfeldolgozás.
Kiváló adottságú mezőgazdaság.
A lakossági és üzleti szolgáltatások és a
kiskereskedelem egységei a városban
megfelelően biztosítottak (bankok, biztosítók,
áruházláncok, egyéb szolgáltatások stb.).
A városnak jól működő ipari parkja van.

A gazdaságban jellemző az alacsonyabb
termelékenységű mezőgazdasági és ipari
munkahelyek jelentős száma, ami alacsony
bérszínvonalat eredményez.
A szálláshely és vendéglátás háttere
mennyiségi és minőségi szempontból
egyaránt elégtelen, szálloda egyáltalán nincs
a városban.

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya – 1.10 fejezet
A költségvetés kiegyensúlyozott, likviditása
biztosított.

Az állami források a feladatcsökkenésnél
nagyobb arányban csökkentek.
A
helyi
forráslehetőségek
sajáterős
fejlesztéseket nem tesznek lehetővé.

6. táji és természeti adottságok – 1.12 fejezet
A város természeti értékekben gazdag;
A várost határoló Tisza folyó ökológiai
zöldfolyosót alkot;
A Tisza mentén kiépültek az árvízvédelmi
rendszerek;

mélyebb
fekvésű
veszélyeztetettsége

területek

belvíz-

7. zöldfelületek – 1.13 fejezet
Törökszentmiklós város területén a
zöldfelületek aránya magas;
A belterületi fásítási program végrehajtása
sikere;

Törökszentmiklós közigazgatási területének
erdősültsége alacsony.
A szántóterületeken hiányoznak a fasorok,
mezsgyesávok.
A szegregált településrészek zöldfelületei, az
előkertek, udvarok gondozatlanok.

8. épített környezet (épített örökség is) – 1.14. fejezet
megmaradt, jellegzetes mezővárosi karakter
számos, szecessziós és eklektikus építészeti
stílusú, közösségi célú épület és városias
lakóház van a városban
városrehabilitáció végrehajtása, megújult
középületek és közterületek
barnamezős,
hasznosítatlan
területek
nincsenek

történelmileg kialakult zárt térfalak egy része
elveszett, vagy nem illeszkedő mérettel
átépült, az utcakép már nem egységes
a felhagyott tanyák területe gondozatlan,
eseti szemétlerakatokká váltak
a
szegregációval
terhelt
terület
környezetének degradálódása
a város keleti oldalánál a telkek rendkívüli
elaprózódása
a városközpontban nehézipari üzem működik, beékelődve a lakóházas térszövetbe

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső) – 1.15 fejezet
Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány
összekötő út kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden
település elérhető, így a város e szempontból is regionális alközpontnak tekinthető.
A vasút kiváló összeköttetést biztosít a
megye-székhely, Szolnok, illetve a Főváros
felé, továbbá pl. Debrecenbe, Nyíregyházára.

A városnak közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen.
Több halálos baleset is történt az országos
közúthálózat részét képező útszakaszokon
az elmúlt években.
A helyi közösségi közlekedés hálózata nem
érinti az összes városrészt, az egyes területek kiszolgálási szintje komoly különbségeket
mutat.
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Az átépítés során az állomási előtéren
korszerű P+R és B+R parkoló, valamint
autóbusz megállók létesültek.
A helyi forgalomban jelentős szerepe van az
aktív (kerékpáros, gyalogos) közlekedési
módoknak.

Nincs összefüggő kerékpárút hálózat a
városon belül, a kiépítettség szakaszos.
Nincs elegendő parkolóhely az intézmények
mellett.

10. közművek és elektronikus hírközlés – 1.16 fejezet
helyi kutakra alapozott, biztonságos
ivóvízellátás
jelentős a vízmű kapacitástartaléka
magas szinten kiépített és rákötési arányú
települési közmű hálózat (víz, gáz, villany)
termál-közmű hálózat a geotermikus energia
hasznosítására
kiépült
média-hálózat
és
elérhető
mobilszolgáltatás, jó lefedettség
teljes körű közvilágítási rendszer

szennyvíz-hálózat kiépítettsége és rákötések
aránya nem 100%-os
ivóvízminőség problémák, korszerűtlen
ivóvízhálózat
belvízveszély
külterületi
lakórészeken
hiányos
közműellátottság
jellemző a nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés,
szikkasztás, feliszapolódott árkok
korszerűtlen technológiájú közvilágítás

11. környezetvédelem – klímatudatosság / energiahatékonyság – 1.17 fejezet
elkerülő út megléte, csökkent átmenő
forgalom és környezeti ártalmak
szelektív hulladékgyűjtés
alacsony légszennyezés
alacsony zajártalmak
kedvező sugárzás védelmi helyzet
megújuló energia potenciál

a város belterülete és déli külterületei nitrát
érzékeny terület
illegális hulladéklerakók léte pl. felhagyott
tanyákon
feliszapolódott belvízelvezető árkok
megújuló energia (napenergia) potenciál
alacsony kihasználtsága
önkormányzati épületek egy része nem
energia hatékony, felújításra szorul
allergén gyomok terjedése
a szelektív hulladékgyűjtés nem teljes
mezőgazdasági tevékenységből származó
bűzszennyezések

Lehetőségek

Veszélyek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák – 1.7 fejezet
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
képzés, munkához jutás támogatása.
A befelé irányuló népességmozgások
kihasználása, ösztönzése.

A külföldi munkavállalás lehetősége fokozottan
és tartósan elszívja a helyi fiatal – és
középkorú – rétegeket.
A gyermekvállalás terhei továbbra is a
gyermekvállalás elhalasztását vagy nem
vállalását eredményezik.

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő – 1.7.2 és 1.7.3 fejezet
A járás és a szélesebb értelemben vett térség
A helyi rendezvények belterjessé válnak, a
bekapcsolása a hagyományőrző, kulturális és
csökkenő népességgel ”elfogy” a közönségük.
sporteseményekbe, programokba.
Az utánpótlás hiánya a sport, a kultúra, a
rekreációs tevékenységek területén.
A civil társadalom külső kapcsolatépítésének
A
művészeti képzésben fokozódó verseny
támogatása.
csökkenti a helyi potenciálok jelenlegi
Testvérvárosi kapcsolatok fokozott ápolása.
versenyelőnyét.
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A helyi kulturális kínálat potenciális külső
célcsoportjainak felkutatása, vonzása.
A
sportra
épülő
kapcsolatrendszerek
fejlesztése, támogatása.

A fiatal népesség elvándorlása miatta
közösségi terek, találkozópontok kiüresedése,
funkcióinak elveszítése.
Az
városi
elit
és
szegregátumok
össztársadalmi elkülönülése fokozódik.

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés – 1.8 fejezet
Az intézményrendszer vonzáskörzetének járási
A tulajdonban lévő intézmények fejlesztésére a
és azon túli kiterjesztése, különös tekintettel az
források nem állnak rendelkezésre.
oktatásra.
Az elvándorlás és népességfogyás révén a
A helyi oktatási kínálat külső, országos szintű
fiataloknál túlzott, az időseknél elégtelen
potenciális célcsoportjainak vonzása.
kapacitások
keletkeznek
az
intézményrendszerben.
A helyi és külső piacok oktatási-képzési
igényeinek folyamatos figyelemmel követése,
A tulajdonosi és üzemeltetői szerepkörök
kiszolgálása.
tisztázatlansága.
A csökkenő népesség nem fogja tudni eltartani
az intézményeket.
4. gazdaság szerkezet és dinamika – 1.9 fejezet
A működőtőke beruházások érdeklődése
fokozottan a Budapest körüli ún. külső
városgyűrű felé fordul.
Nő a kereslet a jó minőségű félkész és kész
élelmiszeripari termékek iránt.
A növekvő és hatékonyabb mezőgazdasági
termelés erősíti a mezőgazdasági gépek iránti
keresletet.
Az M4 megépítése javítja a város, az Ipari
Park tőkevonzó képességét, versenyképességét.
A fürdő wellness és gyógyturisztikai
szolgáltatások iránti kereslet erős, fokozódó és
többrétű (ifjúsági csoportok, idősebbek
itthonról (OEP) és külföldről stb.).

A Magyarországon telephelyet kereső
vállalkozások igényei eltérhetnek a helyi
kínálattól.
A rendelkezésre álló helyi és térségi munkaerő
képzettsége nem felel meg a helyi és
betelepülő vállalkozások igényeinek.
Nem sikerül befektetőt találni a szálloda- és
szállásférőhely fejlesztésekhez.
A városba települt diszkont áruházláncok
ellehetetlenítik a kisebb kereskedelmi
egységeket.
A multinacionális és diszkont áruházláncok
kivonulása az országból, vagy üzletbezárása
(pl. Tesco).
Az Ipari Park és az M4 közötti, városi elkerülő
út kiépítésének elmaradása zárványterületté
teszi az Ipari Parkot.
A város, járási jelentőségű gyógyfürdőjének
számos térségbeni versenytársa van.

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya – 1.10 fejezet
A 2014-2020 EU-s tervezési ciklus forrásai
További forrás és feladatelvonás.
esélyt adnak a tervezett és szükséges
A helyi adók fokozott elvonása.
önkormányzati fejlesztések megvalósításának
Az Önkormányzat szerepkörének csökkentése.
finanszírozására.
Az EU projektek önerejének biztosítása.
Az ipari parkba sikeresen betelepített
vállalkozások az Önkormányzat adóbevételeit
is növelik.
6. táji és természeti adottságok – 1.12 fejezet
természeti értékek helyi védelem alá helyezése
M4 gyorsforgalmi út tájkarakter ellenes;
a város közigazgatási területének 93%-a
a védelemre érdemes természetközeli
külterület
területek további feltárásának és védelem alá
vételének elmaradása;
az erdősültség javítása, a defláció elleni védetájhasználati korlátok, konfliktusok a természeti
lem érdekében a mezőgazdasági termőterüterületen és környezetében;
leteken történő mezővédő erdősávok telepítése
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a tanyás településforma, a családi
tanyagazdaságok revitalizációja, szerepük és
funkciójuk jövőbeni felértékelődése;
országos összehasonlításban magas a
napsütéses órák száma;

szántók parlagon hagyása, invazív, és allergén
gyomok terjedése;
átlagosnál alacsonyabb éves csapadékmennyiség;

7. zöldfelületek – 1.13 fejezet
Szakmailag ellenőrzött, Önkormányzat által
támogatott növénytelepítési program.
Városrehabilitációs fejlesztések kiterjesztése a
zöldfelületek megóvására, fejlesztésére.

Sok helyen található villamos légvezeték alatt
nagy növekedési eréllyel rendelkező fa.
A városi lakosság sok esetben nem odaillő,
tájidegen, nem megfelelő méretű és
növekedésű fafaj ültetésével a városi
utcaképet elrontja.

8. épített környezet (épített örökség is) – 1.14 fejezet
a tervezett közlekedésfejlesztések
elkerülő út) térszerkezet-alakító hatása
a tanyasi életforma újraéledése

(M4,

befektetők által diktált, nem kívánatos beavatkozás a városképbe, települési szövetbe
kiüresedő,
alulhasznosított
építmények,
fantom-negyedek kialakulása
9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső) – 1.15 fejezet
Törökszentmiklós a 100-as számú, a fővárost
Záhonnyal
összekötő
vasútvonalon
helyezkedik el. A kétvágányú, villamosított
vasútvonal az országos és a nemzetközi
törzshálózat, egyben az Európai Unió TEN-T
átfogó hálózatának része.

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

10. közművek és elektronikus hírközlés – 1.16 fejezet
A szennyvíz tisztítás során keletkező
klímaváltozással együtt járó szélsősége
szennyvíziszap
hasznosítása
(mg.-i
időjárási események (káresemények, belvíz,
kihelyezés, komposztálás stb.)
csapadékvíz-hálózat túlterhelése)
ivóvízminőség javító program keretében
a gázfogyasztók aránya csökken, áttérés a
rendelkezésre álló források
szilárd tüzelésre, ami által romlik a
megújuló (nap, szél, geotermikus) és alternatív
levegőminőség, emelkedik a CO2 kibocsátás
energiahordozók (biomassza) alkalmazására
ivóvízbázis szennyeződése külső havária
egyre több, helyben is adaptálható technológia
okból
hozzáférhető, elérhető
11. környezetvédelem – klímatudatosság / energiahatékonyság – 1.17 fejezet
termál közmű hálózat bővítése, fűtésből
származó légszennyezés csökkenése
szelektív hulladékgyűjtés és hasznosításának
tovább fejlesztése (pl. veszélyes hulladékok
gyűjtése, komposztáló telep bővítése stb.)
felhagyott tanyák hasznosítása
energetikai korszerűsítések folytatása, megújuló energiák minél szélesebb körű alkalmazása

a hasznosulás nélkül kibocsátott termálvíz
környezetet károsító anyagokat tartalmazhat
nem épül meg az M4 és 46. sz. főutat
összekötő, elkerülő út
globális
éghajlat-változás
kedvezőtlen
felgyorsulása
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A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés
területi korlátai és lehetőségei

A településfejlesztési és településrendezési eszközök összhangban vannak egymással,
ugyanakkor egy felülvizsgálat keretében, vagy új készítésekor a területrendezési
dokumentumokkal biztosítani kell az összhangot. A 2005 óta történt módosítási
dokumentumoknak csak egy részében történt meg a területrendezési tervekkel való összhang
igazolása, ugyanakkor azóta többször változott az OTrT és változott a J-N-SZmTrT is.
Az ITS jóváhagyását követően a településrendezési eszközök is aktualizálandók a stratégia
megvalósítása érdekében, bár a településrendezési eszközök folyamatos aktualizálása,
módosítása miatt az azokban (TSZT, HÉSZ) rögzített feltételek várhatóan nem akadályozzák a
stratégia fejlesztéspolitikai céljainak megvalósítását.
A most hatályos településrendezési eszközök, illetve a 314/2012 (XI. 8.) Korm. Rend. alapján, a
rendelet 45. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével, és 2015.
december 31-ig történő módosításával együtt 2018. december 31-ig alkalmazható. Ezért a
településrendezési eszközök felülvizsgálata 2018-ig meg kell, hogy történjen.
47. táblázat Településrendezés és –fejlesztés kapcsolata
Hatályos településszerkezeti
terv

Belső területek településszerkezeti terve

TSZT módosítások 2005 óta fordított sorrendben. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének a Törökszentmiklós város Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról
szóló 108/2005. (VI. 23.) Kt. számú határozat módosításáról.
Határozat száma
1.

2.

Módosítás lényege

folyamatban

190/2014. (XI.26.) K.t. számú határozattal
döntött a testület a 054/50 hrsz. ingatlanra
vonatkozóan a TSZT, HÉSZ és SZT
módosításról Mg-Gip TSZT módosítás után
OTÉK keretszabályai alapján

128/2013.
(VII.25.) számú

Településszerkezeti terv módosításával érintett
(0665/28 hrsz. és a kisajátítás után
visszamaradó 0665/34 hrsz.) terület ipari
gazdasági terület területfelhasználásba kerül
átsorolásra kertes mezőgazdasági területből:
1,42 ha

ITS Konzorcium

Tervlap

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK
Határozat száma

Módosítás lényege

Tervlap

3.

232/2012.
(XII.20.) számú

Tervezett M4 gyorsforgalmi út nyomvonalának
beillesztése.

TRT-01/A-m1 jelű

4.

108/2005. (VI.23.)
számú

Belterület Tavasz utca – Hámán Kató út –
Táncsics Mihály út által határolt területre és az
ipari park egy tömbjére vonatkozóan:

TRT-02-M3/1 jelű

Gip – Vt terület: 0,48 ha
Gksz - Vt: 1,19 ha
Z – Vt: 0,01 ha
TRT-02-M3/2 jelű

5.

6.

154/2008.
(VIII.21) sz. KT.
Határozata

0699/43-47 hrsz –0,7267 ha – Gksz
0699/42 hrsz –0,2506 ha – Gksz
0699/42 hrsz –1,8022 ha – Gksz
0704/32 hrsz –0,96768 ha – Gksz
0704/32 hrsz –0,96768 ha – Gksz
0704/14-20 hrsz –3,09 ha – Ev
0699/14-22 hrsz –2,7235 ha – Z (gáz
nyomvonal)
0699/19-21 hrsz –1,1 ha – Ev (gáz nyomvonal
és út között)
0699/22 hrsz –1,1 ha – Z (gáz nyomvonal és út
között)

TRT-02/m jelű

35/2008. (II.28)
sz.
KT.
Határozata

Külterületi fekvésük megváltoztatása nélkül,
beépítésre
szánt
területté
átsorolja,
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezeti
besorolású területként: új 4. sz. út és a régi 4.
sz. út által közrezárt területek, a Surjányi
csatlakozásánál: (10850/ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 18; 19; 20; 21. hrsz.).

TRT-01-M1 jelű

A tervezési területhez tartozó további (10850/12,
13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
hrsz) területeket kertes mezőgazdasági
területben hagyja, a 10850/1, /2 hrsz. területeket
véderdő területbe átsorolja.
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HÉSZ módosítások 2005 óta. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
21/2005. (VI. 24.) számú Ök. rendelet módosításáról.
Rendelet száma
1.

2.

Módosítás lényege

Tervlap

folyamatban

190/2014. (XI.26.) K.t. számú határozattal
döntött a testület a 054/50 hrsz. ingatlanra
vonatkozóan a TSZT, HÉSZ és SZT
módosításról Mg-Gip TSZT módosítás után
OTÉK keretszabályai alapján

232/2008.
(XII.19.) számú
rendelete

Vasút övezetét érintő lakótelkek hátsó
kertjének 10 m-es sávjának szabályozása

TRT–03/m1 jelű tervlapon

TRT–03– a /m3 jelű tervlapon

3.

4.

5.

14/2013. (VII.25.)
számú rendelete

Külterületen az M4 gyorsforgalmi út melletti
0665/28 hrsz. és a kisajátítás után
visszamaradó 0665/34 hrsz.-ú területre
vonatkozóan Gip övezete kialakítása,
bejárat
biztosításával
telken
belüli
véderdősáv kialakításával

TRT-03a/m2 jelű tervlapon

232/2008.
(XII.19.) számú
rendelete

Tervezett
M4
gyorsforgalmi
nyomvonalának beillesztése.

TRT-01/A-M1 jelű tervlapon

48/2008. (XII.19.)
számú rendelete

A belterület Hámán Kató utca – Tavasz utca
– Táncsics Mihály út által határolt (1088,
1090, 1091/1, 1091/2, 1092, 1093 hrsz.)

út

SZ – 02 – M3/1 jelű tervlapon

A belterület Ipari park (46. sz. főközlekedési
út – Béla király út melletti) egy tömbjére
(6827/2 és 6827/10 hrsz.)
SZ – 02 – M3/2 jelű tervlapon

6.

27/2008.
(VIII.22.) számú
Ök. rendelete

0699/43-47 hrsz. – 0,7267 ha – Gksz,
0699/42 hrsz. – 0,2506 ha – Gksz, 0699/42
hrsz. – 1,8022 ha – Gksz, 0704/32 hrsz. –
0,96768 ha – Gksz, 0704/32 hrsz. –
0,96768 ha – Gksz
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Tervlap

0704/14-20 hrsz. – 3,09 ha – Ev, 0699/1422 hrsz. – 2,7235 ha – Z (gáz nyomvonal),
0699/19-21 hrsz. – 1,1 ha – Ev (gáz
nyomvonal és út között), 0699/22 hrsz. –1,1
ha – Z (gáz nyomvonal és út között)

7.

12/2008. (II.29.)
számú Ök
rendelete

a -0240/1 és 0238 hrsz. Közlekedési
területek és a 10850/12, 10850/22,10850/2
mezőgazdasági területek által közrezárt
terület, a 10850/ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
18; 19; 20; 21 hrsz. területen tervezett
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület
szabályozásáról

TRT-03-a-M1 jelű tervlapon

Összességében városfejlesztési szándékot, befektetői közeledést nem akadályoztak meg eddig
területi korlátok, szabályozási előírások, vagy éppen a telepítési lehetőségek hiánya. Nem volt
olyan eset, hogy a város számára fontos fejlesztés meghiúsult volna amiatt, hogy a szerkezeti
terv nem tett lehetővé megfelelő méretű, beépíthetőségű, tulajdonosi szerkezetű stb. terület
használatát.

3.2

Problématérkép / Értéktérkép
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48. táblázat Települési értékek és problémák városrészenként

ÉRTÉK
MI?

PROBLÉMA
HOL?

MI?

HOL?

Ipari tevékenység a lakóövezetbe ékelődve -TM Öntöde Kft.
Városképet rontó, félkész épület a főutcán (volt Piramis-ház)
A KSH által kijelölt, de 50 fő létszámot el nem érő
szegregációk, lakótömbök

Kossuth L. út 87.
Kossuth L. út 139

Központi városrész 1.
1.
2.

Városi Bölcsőde
Helytörténeti Gyűjtemény

Petőfi u. 50.
Almásy u. 20.

3.

Református Templom

Kossuth u. 114.

4.

Szentháromság Római Katolikus Főtemplom

Ipolyi Arnold tér 1.

5.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ

Pánthy Endre út 2-6.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Polgármesteri és Járási Hivatal
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium
Székács Elemér Középiskola
Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet
Kossuth téri park

Kossuth út 135.
Almásy u. 1.
Almásy u. 50.
Almásy u. 51.
Kossuth u. 126.
Kossuth tér

A városközponton átmenő nagy forgalom – 46. sz. főút,
Tenyői út
Belvíz által veszélyeztetett a város területének 2/3-a

Északi városrész 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Városi Strandfürdő és Kemping
Városi Piaccsarnok és piactér
Vogel&Noot Kft.
Városi sporttelep
Galambos park

Wesselényi út 53.
Táncsics M. u. 2/a.
Nagymorotva dűlő 5.
sportpálya
Galambos park
Keleti városrész 3.
Szegregált terület
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ÉRTÉK
MI?

PROBLÉMA
HOL?

MI?

HOL?

Déli városrész 4.
1.
2.

Törökszentmiklósi Ipari Park és Inkubátorház
Iparvágány az ipari parkba

Szegregált területek
Kármentesítendő ipari terület – a volt VEGYTEK

Dózsa Gy. u. 17.

Nyugati városrész 5.
1.

Kálvária Kápolna

Kossuth u. 253.

Megszűnt TESCO áruház épülete

Egyéb településrészen - ÉRTÉK: Almásy-kastély és Parkja a Szenttamás városrészen
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3.3

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1

A településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás
indoklása, a városrészek bemutatása

A 2008-ban készült IVS-ben a városrészi lehatárolása változatlanul érvényes jelen ITS
készítésénél, így lehetőség nyílik a korábbi és a frissebb népszámlálási adatok részbeni
összevetésére, értékelésére.
Meg kell jegyezni, hogy miként a korábbi IVS-ben, úgy jelen ITS-ben sem kerül városrészi szinten
elemzésre Törökszentmiklós szorosan vett belterületétől különálló, egyéb belterületi
településrészek úgy, mint Balla, Surjány, Szakállas, valamint Barta (külterület), Szenttamás
(külterület), egyéb külterület (Barta és Szenttamás nélkül). Ezen településrészeken együttesen a
város lakosságának 3,7%-a élt 2011-ben, s jellemzően mind képzettség, mind a
foglalkoztatottság, mind életminőség tekintetében kedvezőtlenebb helyzetben vannak
Törökszentmiklós központi belterületéhez képest.
Törökszentmiklós városrészeinek lehatárolásánál fő döntési szempontot a két jelentős
közlekedési tengely (Bp.-Záhony vasútvonal, és a volt 4. sz. főút), mint térszerkezet formáló és
szervező erővel bíró magisztrálék adták. Ez alapján, a város magterületén öt városrész került
kijelölésre, lehatárolásra, melyek alapvetően - városközpont kivételével – az égtájakhoz
igazodnak.
17. térkép Városrészek Törökszentmiklóson (2015)

Forrás: IVS, 2008
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49. táblázat Törökszentmiklós városrészeinek lehatárolása
Városrész
Nyugati városrész

Központi városrész

Keleti városrész

Északi városrész

Déli városrész

Lehatárolás
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
kereszteződéséig) – 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 kereszteződésében a házszámok: Polgár
Gellért utca 11. és Pánthy Endre 57. – volt Barneváll üzeme)
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
átkötő út (szemben a Rákóczi Ferencz utcával)– Dózsa György út (nyugati oldal)
– vasút által határolt terület
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)
Vásárhelyi Pál utcától északra eső területek: Szellő utca – Határ utca – Csatorna
út – (ebbe az utcába torkollik a Jegenye utca, Rozmaring utca, Csillag utca, Ősz
utca, Nyár utca, Tavasz utca) – Táncsics Mihály utca – Stadion utca – Eötvös utca
– Vásárhelyi Pál utca egészen a Szellő utcáig (Vásárhelyi Pál északi oldala,
Vásárhelyi Pál u. 57-ig)
a vasúttól délre fekvő 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

Forrás: KSH, önkormányzati adatszolgáltatás;

Az egyéb belterületi településrészekről, röviden a KSH adatok alapján:
1. Balla: Törökszentmiklós központi területétől mintegy 10 km-re, északra fekszik, közel a
Tiszához. Elöregedő lakossága, 101 fő. A 14 év alattiak aránya mindössze 7,9%, majd
fele a városi átlagnak. Alacsony képzettségi szint és magas munkanélküliség (27,5%)
jellemzi. A lakások 50%-a alacsony komfortfokozatú, egyötöde egyszobás.
2. Surjány: Törökszentmiklós központi területétől mintegy 6 km-re, keletre fekszik, a 4. sz.
főút mellett. A városi átlagnál fiatalabb lakossága, 318 fő. A 14 év alattiak aránya
valamelyest meghaladja a városi átlagot. Alacsony képzettségi szint – a felsőfokú
végzettségűek aránya mindössze 2,7% - és magas munkanélküliség (28%) és
kedvezőtlen foglalkoztatottság jellemzi. A lakások 40%-a alacsony komfortfokozatú, 17%a egyszobás.
3. Szakállas: Törökszentmiklós központi területétől mintegy 10 km-re, északkeletre fekszik.
Surjány után lévő, 4. sz. főúti leágazással közelíthető meg. 88 fős lakossága egész
Törökszentmiklóson belül a legfiatalosabb, hiszen a 14 év alattiak aránya mindössze
21,6%, ami magasabb a 60 év fölöttiek arányánál. Alacsony képzettségi szint – a
felsőfokú végzettségűek aránya mindössze 3,47% - és magas munkanélküliség (25%) és
kedvezőtlen foglalkoztatottság jellemzi. A lakások 40%-a alacsony komfortfokozatú,
minden negyedik pedig egyszobás.
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Az ITS keretében csak a városi magterület öt városrészének részletes elemzése történik meg,
kizárólag a lakónépesség és lakásállomány esetében jelennek meg a többi városrészként
megjelölt, lakott területek a viszonyítási alapként.
29. ábra A lakónépesség számának megoszlása
városrészenként, 2011

30. ábra A lakónépesség számának megoszlása
a lakott helyek között, 2011
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját
szerkesztés

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját
szerkesztés

Törökszentmiklós lakossága az egyes városrészek között megközelítőleg egyenletesen oszlik
meg. A legnépesebb Nyugati (4955 fő) és a legkevesebb lakosú Keleti (3543 fő) városrész között
csupán 1400 a különbség. A közigazgatásilag Törökszentmiklóshoz tartozó, egyéb lakott
helyeken összesen 784 fő lakik. A lakosszám alapú sorrend: Nyugati – Északi – Déli – Központi –
Keleti; A 2001. évi népszámlálási adatokhoz képest, a sorrend nem változott. Minden
városrészben csökkent a népesség, legnagyobb arányban az egyéb lakott helyeken 22,5%-al, a
legkevésbé a Keleti városrészben 2,58%-al. A városi népesség 8,9%-al csökkent, s e fölötti
arányban csökkent az Északi (14,5%) és a Déli városrész (9,4%) lakossága.
31. ábra: A lakások számának megoszlása
városrészenként, 2011

32. ábra: A lakások számának megoszlása a
lakott helyek között, 2011
Surjány; 145Szakállas; 39
Balla; 80

Déli
városrész;
1620

Északi
városrész;
1799

Nyugati
városrész;
2059

Barta
Szenttamás
(külterület); (külterület);
44
30

Nyugati
városrész;
2059

Déli
városrész;
1620

Központi
városrész;
1781

Északi
városrész;
1799

Központi
városrész;
1781
Keleti
városrész;
1279

Külterület
(Barta és
Szenttamás
nélkül); 136

Keleti
városrész;
1279

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját
szerkesztés

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját
szerkesztés
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Törökszentmiklós lakásállománya - hasonlóan a lakossághoz - az egyes városrészek között
megközelítőleg egyenletesen oszlik meg. A legtöbb lakás a Nyugati (2059 db), míg a
legkevesebb a Keleti (1279 db) városrészben van. A közigazgatásilag Törökszentmiklóshoz
tartozó, egyéb lakott helyeken összesen 474 db lakás van. A lakásszám alapú sorrend: Nyugati –
Északi – Központi – Déli – Keleti; A Központi városrész lakásszáma alig marad el az Északiétól,
ami azt jelzi, hogy a lakosszám alapú 4. helyéhez képest majdnem a 2. helyre kerül, azaz a
Központi városrész egy lakásában, átlagosan kevesebb élnek, mint a többi városrészben.
Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya igen jelentős átlagos csökkenést mutat, városi
szinten megfeleződött (29,4%-ról 14,4%-ra esett vissza 2001 és 2011 között), összességében
tehát a lakásállomány komfortossága sokat javult. A városrészek között a Központi (4%) és
Északi (8,4%) városrésznek van a legjobb mutatója, ugyanakkor a Keleti városrészen - a
nagyarányú javulás ellenére is – a lakások csaknem negyede (23,6%) alacsony komfortfokozatú.
33. ábra: A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként, 2011
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya a városi átlagtól (15%) két városrészben mutat
szignifikáns eltérést. A Központi városrészben az átlagnál jóval alacsonyabb (11,3%), míg a
Keleti városrészben jóval magasabb (19,7%). Az egyéb lakott helyek tekintetében rendkívül nagy
a szóródás Bartán csak 3,8%, míg Szakállason 21,6%.
A munkaképes korúak aránya (15-59 év közöttiek) lényegében a városi áltag (60,5%) körül
ingadozik. Az egyéb lakott helyek közül Bartán és Szenttamáson 75% fölötti ez az arány.
A 60 éven felüliek arányában a városi átlaghoz (24,5%) képest a Központi és az Északi
városrészben az átlagnál magasabb, a Keleti városrészben az átlagtól kisebb arányban vannak
jelen az 60 év fölöttiek. Egyértelműen kimutatható, hogy a Központi városrész lakossága
elöregedő, míg a Keleti városrész populációja a legfiatalosabb.
A 2001. évi népszámlálási adatokhoz képest Törökszentmiklóson kedvezőtlen tendencia, hogy a
fiatalok aránya csökken, az idősek aránya pedig nő. Ez valamennyi városrészben tetten érhető,
de különösen a Központi városrészben (2001-es adatok 14,1 - 61,0 – 24,9%). 2001-ben is Keleti
városrész volt a legfiatalabb, ugyanakkor minden városrészben 4-5%-al csökkent a fiatalok és
ennyivel nőtt az időskorúak aránya.
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34. ábra: A lakónépesség iskolai végzettsége városrészenként, 2011
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül 10 év alatt, 2001 és 2011 között minden városrészben erőteljesen csökkent, közel
megfeleződött. A legkisebb arányú csökkenés Keleti városrészben volt, ott a 2001-es 43,9%
csak 35,7%-ra mérséklődött, s ezzel egyedüliként van a városi átlag fölött. Ez egyben tükrözi a
városrészre jellemző társadalmi problémákat. Az egész városra nézve ez az arány 18,5% (2001ben 31% volt). A legalacsonyabb a Központi és a Nyugati városrészben, ahol ez az érték 11,5%.
Ennél érdekesebb a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában mutató
változása. Törökszentmiklós értéke az emelkedés ellenére is elég alacsony, ám ebben a
városrészek nagy eltéréseket mutatnak. A városi átlag (11,3%, ami 2001-ben 7,8% volt)
jelentősen elmarad az országos 19%-tól. Van azonban egy városrész, amely jelentősen
meghaladja az országos átlagot is, kirajzolva egyben a városon belül az értelmiség által lakott
területet: a Központi városrész (22,4%). Még az Északi városrész mutatója is kedvezőbb a városi
átlagnál, de a Keleti és a Déli városrész mutatója (6,2%) alig fele a városi átlagnak.
35. ábra: A lakónépesség foglalkoztatási és munkanélküliségi adatai városrészenként, 2011
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Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül városi szinten (a 2001-es 48%-ról 42,7%-ra) és az összes városrészben is csökkent 2001
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óta. A Keleti városrész 53%-os aránya kiemelkedik a városrészek közül, hiszen rajta kívül
valamennyi városrész mutatója városi átlag alatti. Az Északi városrész 2001 után 2011-ben is
legjobb mutatójú (36,8%) városrész és ezzel párhuzamosan a foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya is itt a legkisebb 41%. Pedig 2001 óta ez az egyetlen városrész, ahol ez a mutató romlott,
minden más városrészben jelentősen javult. Ennek is köszönhető, hogy a városi átlag a 2001. évi
46,6%-ról 2011-re 43%-ra javult. E tekintetben a Nyugati városrész mutatja fel a legnagyobb
mértékű, 8,5%-os javulást.
A munkanélküliség adatok városrészenkénti megoszlása egyenetlen. A városi átlag (15,4%) alatt
csupán a Központi (11,9%) és az Északi (12,5%) városrész van, miközben a legrosszabb a Keleti
városrész 19,5%-os aránya.
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Városrészenkénti elemzés:
1. Központi városrész
18. térkép Törökszentmiklós központi városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

50. táblázat A Központi városrész 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 rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
KSH, Népszámlálási adatok - 2011

Törökszentmiklós
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21071
15,0
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24,5

Központi
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3620
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28,4

18,5

11,5

11,3
9012
14,4

22,4
1781
4,0

42,7

40,4

12,3

8,2

52,9
43,0
47,0
57,4
15,4
7,6
12,2
8,8

55,3
43,4
34,8
56,8
11,9
6,4
2,5
12,4

A városrész egymásra merőleges tengelye a Kossuth út és az Almásy út. E két tengely mentén
található a városi, járás funkciók jelentős része. A Központi városrész a város egyik kijelölt
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akcióterülete is az IVS szerint. A város főtere és egyik legfontosabb találkozópontja,
tömegközlekedési központja a Kossuth tér. A Kossuth út menti fejlesztések az egész város
közlekedésére hatással vannak, mert jelenleg a városközpontot terheli a 46. sz. főúton haladó és
a város ipari parkjának megközelítését is adó erős tranzitforgalom.
A történelmi és mai városközpont a kulturális, szellemi élet központja a városban, számos banki,
kereskedelmi szolgáltatás elérhető a területen, de találhatók itt oktatási intézmények, hivatalok és
kulturális intézmények is.
A városrész népessége csökkenő és elöregedő, Törökszentmiklóson belül legmagasabb az
öregségi indexe. A 2011-es népszámlálási adatok alapján, a Központi városrészen lakik
Törökszentmiklós népességének 17%-a. 2001-ben ez az arány valamelyest kisebb volt, azaz a
városrész lakosságának fogyási üteme kisebb, mint a város egészé.
Viszont a képzettség szempontjából a legmagasabban kvalifikált a lakossága. A lakásállomány
komfortossága magasan kiemelkedik a városon belül. A városrész lakosságának
foglalkoztatottsági és munkanélküliségi mutatói is a legjobbak, a többi városrészhez képest.
A városrész kiépített burkolatú utcákkal, terekkel rendelkezik, a város közlekedésileg legjobban
feltárt része.
Törökszentmiklós Központi városrészén található meg szinte valamennyi, az mindennapi élethez
kapcsolódó intézmény, szolgáltatás. Kitűntetett szerepe van városrésznek, hiszen a humán
funkciók (egészségügyi, szociális, oktatási) 80%-a, valamennyi igazgatási funkció (Polgármesteri
Hivatal, okmányiroda, rendőrkapitányság, tűzoltóság), a közösségi funkciók (művelődési ház,
könyvtár, szabadidő-csarnok, játszóterek) 60%-a, a gazdasági funkciók (kereskedelmi és
vendéglátóegységek, piac, pénzügyi szolgáltatók) 40%-a itt található.
Az óvodák közül a Központi városrészben működik három is, kettő általános iskola, és
mindhárom középiskola.
Sajátossága a városrésznek, hogy a lakó- és intézményi funkciók mellett beékelődnek ipari
övezetek. A vasútállomás, vasútvonal környezetében lévő iparterületek nem jelentenek zavaró
tényezőt, de a városközpontban, a bevásárlóközpontokkal szemben, a 46. sz. főút mellett lévő
öntöde idegen testként ékelődik be.
Központi városrész – SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Az elérhető humán, igazgatási, közösségi és
gazdasági funkciók magas száma.
Városi
átlagnál
kedvezőbb
gazdasági
adottságok - nagyszámú pénzügyi és egyéb
üzleti, kereskedelmi szolgáltató jelenléte.
Városon belül kedvező foglalkoztatottsági és
munkanélküliségi
helyzet,
kedvezőbb
iskolázottsági mutatók.
A
geotermikus
energia
(termálvíz)
felhasználása több intézményben, magas szintű
energiaracionalizálás történt.
Vasúti elérhetőség, felújított pályaudvar léte.

Az országos és megyei átlagot is
meghaladó, folyamatos népességfogyás, és
a népesség elöregedése.
Kereskedelmi szálláshelyek hiánya.
Átmenő
személygépjármű
forgalom
nagysága és környezetszennyezése
Történelmileg kialakult zárt térfalak egy
része elveszett, vagy nem illeszkedő
mérettel átépült, az utcakép már nem
egységes
Kerékpárút hálózat kiépítettségének hiánya.
A nyilvános szociális helységek hiánya
(mozg. korl. wc, pelenkázó, etc.)
Közterületek védelme és biztonsága nem
megfelelően megoldott (térfigyelő rendszer
szükségessége)
A
bérlakások
és
környezetében
szlömösödés van jelen

ITS Konzorcium

Törökszentmiklós város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ
MUNKARÉSZEK
Lehetőségek

202

Veszélyek

Integrált városrehabilitációs program, projektek
végrehajtása
Kereslet a minőségi szálláshelyek, igényes
vendéglátás fejlesztésére
Geotermikus
energiák
multifunkciós
felhasználhatósága.
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
képzés, munkához jutás támogatása.
A
befelé
irányuló
népességmozgások
kihasználása, ösztönzése.

Kiskereskedők
számának
drasztikus
csökkenése (multinacionális cégek okozta
versenyhelyzet),
a
foglalkoztatottság
csökkenése, a belváros „kiürülése”.
A külföldi munkalehetőségek elszívják a
városrész képzettebb fiatal népességét.
A fejlesztési források bizonytalansága és
városfejlesztésre fordítható mértékének
csökkenése.
A gyermekvállalás terhei továbbra is a
gyermekvállalás elhalasztását vagy nem
vállalását eredményezik.

2. Nyugati városrész
19. térkép Törökszentmiklós nyugati városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

51. táblázat A Nyugati városrész adatai
Törökszentmiklós
összesen

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 rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
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Nyugati
városrész

21071
15,0
60,5
24,5

4955
16,4
59,3
24,3

18,5

15,1

11,3
9012
14,4

9,8
2059
14,9

42,7

40,7
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Törökszentmiklós
összesen

Mutató megnevezése

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
KSH, Népszámlálási adatok - 2011
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Nyugati
városrész

12,3

9,2

52,9
43,0
47,0
57,4
15,4
7,6
12,2
8,8

54,1
41,1
49,2
56,7
15,9
8,2
13,7
8,5

A városrész déli határa a Bp.-Debrecen vasútvonal, nyugaton és északon a belterülethatár és
Vásárhelyi Pál, keletről a Központi városrész (Pánthy E. u.). Északi felén halad keresztül a volt 4.
sz., jelenleg 46. sz. főút, mely jelentős átmenő forgalmat bonyolít, annak minden környezetterhelő
hatásával.
Törökszentmiklós Nyugati városrészén található az idősek otthona, két óvoda és egy általános
iskola és egy posta is. Továbbá idesorolható még a város szélén lévő benzinkút és kiüresedett,
bezárt Tesco-áruház. Ez utóbbi az egész városrészt hátrányosan érintette, főként a munkahelyek
elvesztése okán. Államigazgatási funkció nincs a városrészben, de közösségi funkcióból (kicsit
abszurd módon) is csak egy temető van. A gazdasági funkciókkal viszonylag jól ellátott, a
Központi városrész után itt és az Északi városrészben van legtöbb kiskereskedelmi és
vendéglátó üzlet. Termelő gazdasági funkció a városrészben nem található. Ugyanakkor a
nyugati város(rész)határnál van egy kijelölt ipari övezet, de közvetlenül nincs kapcsolatban a
lakott területtel az ott működő vállalkozás.
Közlekedési szempontból jól feltárt terület, kedvező elérhetőségi feltételekkel rendelkezik, több
távolsági autóbusz–megálló van a 46. sz. főút mentén. Infrastrukturális ellátottsága teljes körű.
Nyugati városrész – SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

A város szakrális alközpontja, búcsújáró hely
A városi átlagot meghaladó a gazdasági és
közlekedési funkciók jelenléte
A 46. sz., a 4. sz. főút közelsége
A városrészben nem jellemző nagyobb
létszámú
és
arányú,
társadalmi
feszültségeket keltő szociális helyzetű
népesség vagy etnikum jelenléte.
Lehetőségek
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
képzés, munkához jutás támogatása.
A befelé irányuló népességmozgások
kihasználása, ösztönzése.
A Tesco-áruház újraindulása, vagy egyéb
kereskedelmi célú hasznosítása.

Az országos és megyei átlagot is meghaladó,
folyamatos népességfogyás.
A népesség elöregedő.
Jelentős vándorlási deficit, az elvándorlók
főleg képzettebb fiatalok, az elvándorlók
száma növekvő tendenciát mutat.
Hiányos államigazgatási, közösségi és
humán-szolgáltatási funkciók.
Jelentős tranzitforgalom és környezetterhelés.
Veszélyek
Fejlesztési források bizonytalansága
Tovább nő az átmenő forgalom miatti
környezeti szennyezés
A
külföldi
munkavállalás
lehetősége
fokozottan és tartósan elszívja a helyi fiatal –
és középkorú – rétegeket.
A gyermekvállalás terhei továbbra is a
gyermekvállalás elhalasztását vagy nem
vállalását eredményezik.
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3. Keleti városrész
20. térkép Törökszentmiklós keleti városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

52. táblázat A Keleti városrész 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 rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
KSH, Népszámlálási adatok - 2011

Törökszentmiklós
összesen
21071
15,0
60,5
24,5

Keleti
városrész
3543
19,7
61,0
19,2

18,5

35,7

11,3
9012
14,4

6,2
1279
23,6

42,7

53,0

12,3

25,7

52,9
43,0
47,0
57,4
15,4
7,6
12,2
8,8

43,8
46,1
59,2
63,4
19,5
9,7
21,0
8,5

A városrész déli határa a Bp.-Debrecen vasútvonal, nyugaton a 46. sz. főút, északon az Északi
városrész határolja, keleten pedig a belterülethatár. A városrész északi harmadában halad
keresztül a volt 4. sz., jelenleg Kossuth L. u. út. A 4. sz. elkerülő főút forgalomhelyezésével
jelentősen csökken ezen útszakasz forgalma.
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Törökszentmiklós Keleti városrészén található egy gyógyszertár, egy bentlakásos és egy nappali
ellátást nyújtó idősek otthona, és egy óvoda. Államigazgatási funkció nincs a városrészben, de
közösségi funkcióból (kicsit abszurd módon) is csak egy temető van. A gazdasági funkciókkal a
leggyengébben ellátott városrész, szerény a kiskereskedelmi és vendéglátó üzlet kínálata.
Termelő gazdasági funkció a városrészben nem található. Ugyanakkor a keleti
város(rész)határnál van egy kijelölt ipari övezet (régi téglagyár területe és a LASA Agrokultúra
Kft. I. telephely), de közvetlenül nincs kapcsolatban a lakott területtel.
Közlekedési szempontból kevésbé feltárt terület, de az 1. helyi járat és a távolsági autóbusz–
megálló révén bekapcsolódik a városi közlekedési vérkeringésbe. A déli városrész biztonságosan
csak a 46. sz. főút vasúti felüljáróján lehetséges, mely útnak a központi csomópontjában
benzinkút is elérhető. Infrastrukturális ellátottsága teljes körű.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján, a Keleti városrész lakossága a legkisebb a városrészek
között, ugyanez volt a helyzet 2001-ben is. Viszont ebben a városrészben a legalacsonyabb a
népességfogyás üteme, csak 2,6% volt a két népszámlálás között. A lakónépesség korcsoportos
megoszlása alapján a Keleti városrész a legfiatalabb Törökszentmiklóson. Az öregedési indexe
100% alatti, azaz több 14 év alatti gyerek, mint a 64 év fölötti időskorú, miközben a város
egészében 118,4% az öregedési index.
A városrész viszonylagos lassú népességfogyása, illetve a fiatalos lakossági összetétel egyik oka
abban áll, hogy jelentős a városrészben a szegregációval sújtott terület és a roma nemzetiségűek
aránya. A lakosság képzettsége részben az előbbiek miatt ebben a városrészben a legrosszabb,
minden mutatójában messze elmarad a városi átlagtól is. A szegregációval érintett nagyobb
városrészi terület miatt a városon belül itt találhatók legmagasabb arányban az alacsony
komfortfokozatú lakások. A városrészen élők foglalkoztatottsági és munkanélküliségi helyzete is
a legrosszabb Törökszentmiklóson.
Keleti városrész – SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Városi átlagnál kedvezőbb demográfiai
adatok
Jó elérhetőség (a 4., 46. sz. főutak)

Lehetőségek
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
képzés, munkához jutás támogatása.
A megkezdett szociális célú városrehabilitáció
folytatása, kiterjesztése.
A kiépülő M4 gyorsforgalmi út tovább javítja
az elérhetőséget.
A Központi városrész fejlesztésének pozitív
áthatása, előnyeinek lecsapódása e
városrészben is.

Folyamatos népességfogyás.
A városrészben nagyobb létszámú és arányú
a roma etnikum jelenléte.
Hiányos államigazgatási, közösségi és
humán-szolgáltatási funkciók.
Jelentős tranzitforgalom és környezetterhelés.
Veszélyek
A szegregáció felerősödése, a roma népesség
arányának, bevándorlással is elősegített
növekedése.
Fejlesztési források bizonytalansága
Tovább nő az átmenő forgalom miatti
környezeti szennyezés
A
külföldi
munkavállalás
lehetősége
fokozottan és tartósan elszívja a helyi fiatal –
és középkorú – rétegeket.
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4. Északi városrész
21. térkép Törökszentmiklós északi városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

53. táblázat Az Északi városrész adatai
TörökszentÉszaki
miklós
városrész
összesen

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 rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
KSH, Népszámlálási adatok - 2011

ITS Konzorcium

21071
15,0
60,5
24,5

4104
13,1
60,6
26,3

18,5

11,5

11,3
9012
14,4

13,4
1799
8,4

42,7

36,8

12,3

7,5

52,9
43,0
47,0
57,4
15,4
7,6
12,2
8,8

58,3
41,0
38,5
53,8
12,5
6,1
7,1
3,6
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A városrész déli határa a Vásárhelyi Pál utca, nyugaton Szellő utca, mint belterülethatár, északról
a Tinóka-ér, keletről is belterülethatár határolja. A Tinóka-értől északra halad 4. sz. főút
(Törökszentmiklós elkerülő útja), melynek forgalomba helyezése nagymértékben
tehermentesítette a belvárost. Az Északi városrészből ugyanakkor nem lehetséges a közvetlen
ráhajtás a 4. sz. főútra, így a városrész külső elérhetősége nehézkes, csak a Központi városrész
érintésével oldható meg. Egyetlen városrész, melynek nincs kapcsolata a Bp.-Debrecen
vasútvonallal.
Törökszentmiklós Északi városrészén található kettő, hajléktalanokat ellátó intézmény, egy-egy
óvoda, általános iskola és egy kollégium is. Államigazgatási funkció nincs a városrészben.
Közösségi funkcióból számos található a városrészben úgy, mint a sportpálya és –telep, a város
gyógyvizes fürdője, játszóterek, illetve fürdőhöz kapcsolódó igényes kemping is. Itt van a város
négyemeletes blokkos építésű lakótelepe is.
A gazdasági funkciókkal viszonylag jól ellátott, a Központi városrész után itt, és a Nyugati
városrészben van legtöbb kiskereskedelmi és vendéglátó üzlet. A városrész lakófunkciójú
szövetébe beékelődnek gazdasági övezetek is, de termelő gazdasági funkció a városrészben
(ablakgyártó cég) kivételével nem található. Ugyanakkor az északi város(rész)határ és 4. sz. főút
között nagy iparterületek kerültek kijelölésre. Az egyik ilyenen működik a város egyik fontos
foglalkoztatója a Vogel&Noot Talajtechnika Kft. A kijelölt ipari övezet közvetlenül nincs
kapcsolatban a lakott területekkel.
Belső elérhetőségi szempontból megfelelően feltárt terület, távolsági és helyi autóbusz–megállója
is van. Az infrastrukturális ellátottsága teljes körű.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján, az Északi városrészen lakik Törökszentmiklós
népességének csaknem egyötöde. A városrészek között ebben a városrészben csökkent a
népességszám a legnagyobb ütemben, hiszen 14,5%-os csökkenés messze a legmagasabb
Törökszentmiklóson. A lakónépesség korcsoportos megoszlása alapján az Északi városrész a
legöregebb, a Központi városrész mellett.
A lakosság képzettsége tekintetében jobb mutatókkal bír, mint a városi átlag, de a felsőfokú
végzettségűek arányában jelentősen elmarad a Központi városrésztől. Tehát a képzettség csak
városrészi összehasonlításban mutatkozik kedvezőnek, de minden más területi összevetésben
igen rossz képet mutat.
A városrészi lakások komfortfokozata annak ellenére kedvezőbb a városi átlagnál, hogy a
városrész keleti részén kiterjedt, beazonosítottan lehatárolt szegregátum található. A magasabb
komfortfokozatú lakásarány, illetve kevés egyszobás lakásarány elsősorban a Fáy úti
lakótelepnek köszönhető, mivel ezek többsége többszobás és valamennyi összkomfortos.
A városrészen élők foglalkoztatottsági és munkanélküliségi helyzete valamelyest jobb, mint a
városi átlag, ami részben a lakosság magasabb képzettségi szintjére is visszavezethető.
Északi városrész – SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Gyógyfürdő, kemping jelenléte
Nagy zöldfelületek
Piac – magas szintű lakossági ellátás
Városi átlagnál képzettebb lakosság

A városrészben nagyobb létszámú és arányú,
társadalmi feszültségeket keltő szociális
helyzetű népesség vagy etnikum jelenléte.
Az országos és megyei és városi átlagot is
jelentősen
meghaladó,
folyamatos
népességfogyás.
A népesség elöregedő.
Minőségi kereskedelmi szálláshelyek hiánya
A városrész külső elérhetősége problémás
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Veszélyek

ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0007
számú,
„Törökszentmiklós
város
északi
szegregátumának komplex fejlesztése” című
projekt megvalósítása;
A fürdőturizmus mellett megjelenik a
„csendes” turizmus kereslete a műemlék
jellegű épületek és vonzó belvárosi környezet
iránt, Almásy-kastély látogatók előtti
megnyitása;
Kereslet a kereskedelmi szálláshelyek
fejlesztésére
Geotermikus
energiák
multifunkciós
felhasználhatóságának kiterjesztése.

Termál- és gyógyturisztikai versenyben
alulmarad a város.
A
külföldi
munkavállalás
lehetősége
fokozottan és tartósan elszívja a helyi fiatal –
és középkorú – rétegeket.
A gyermekvállalás terhei továbbra is a
gyermekvállalás elhalasztását vagy nem
vállalását eredményezik.
Fejlesztési források bizonytalansága.
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5. Déli városrész
22. térkép Törökszentmiklós déli városrésze

Forrás: IVS 2008 alapján, saját szerkesztés

54. táblázat A Déli városrész adatai
TörökszentDéli
miklós
városrész
összesen

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 rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül
KSH, Népszámlálási adatok - 2011

21071
15,0
60,5
24,5

4053
14,9
61,0
24,1

18,5

17,4

11,3
9012
14,4

6,2
1620
12,1

42,7

41,5

12,3

10,6

52,9
43,0
47,0
57,4
15,4
7,6
12,2
8,8

54,3
42,6
53,7
56,6
15,9
7,1
10,5
7,6

A Déli városrész Törökszentmiklós földrajzilag legegyértelműbben lehatárolható városrésze,
mivel gyakorlatilag a városrészt északról határoló Bp.-Debrecen vasútvonaltól délre fekvő
városrészt öleli fel. A Déli városrész a város többi részétől, a városközponttól elvágó kétvágányú,
villamosított vasútvonal mindössze két, jelzőlámpás szintbeni és két különszintű egyik alul- másik
felüljáró használatával keresztezhető. A 4. sz. főútról Mezőtúr, Martfű térsége a Déli városrészen
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áthaladva érhető el. A városrészen belül jól elkülöníthetőek a különböző területfelhasználási
övezetek, hiszen a Béla király úttól északra lakóterület, míg a 46. sz. főút városból kivezető
szakaszának jobb és bal oldalán iparterületek helyezkednek. Itt található a város Ipari Parkja is.
Törökszentmiklós Déli városrésze a város humán, közigazgatási, közösségi célú
szolgáltatásokkal legrosszabbul ellátott városrésze. Csupán egy nappali ellátást nyújtó idősek
klubja, egy óvoda működik itt. Közigazgatási és a temetőn kívüli közösségi funkció nincs a
városrészben. A gazdasági funkciókkal viszont épp ellenkezőleg, a Déli városrész rendelkezik
logisztikai bázissal, Ipari Parkkal, egyéb iparterületekkel, miközben megtalálhatók itt is a
kiskereskedelmi és vendéglátó üzletek, bár ezek kínálata igen szegényes. Infrastrukturális
ellátottsága teljes körű.
A 2001 és 2011-es népszámlálási adatok alapján, a Déli városrész lakossága igen nagy
arányban, mintegy 10%-al csökkent. A lakónépesség korcsoportos megoszlása szinte teljesen
azonos a városi átlaggal. Ezáltal az öregedési indexe megegyezik a városi 118%-al, vagyis jóval
kevesebb a 14 év alatti gyerek, mint a 64 év fölötti időskorú. A lakosság képzettsége a
legrosszabb, a Keleti városrész mellett. Különösen felsőfokú végzettek aránya nagyon alacsony,
messze elmaradva a városi átlagtól is. A városrész keleti felén kisebb, szegregációval érintett
terület került lehatárolásra. A városi átlagnál rosszabb a lakások komfortfokozata. A városrészen
élők foglalkoztatottsági és munkanélküliségi helyzete megközelítőleg azonos a törökszentmiklósi
átlaggal, nincsenek kiugróan rossz vagy jó mutatók.
Déli városrész – SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

Ipari Park prosperálóan, külföldi működőtőkét is
magához vonzva működik
Kedvező vasúti elérhetőség, iparvágány léte
Hagyományokon alapuló iparszerkezet

Lehetőségek
A
külföldi
munkalehetőségek
helyi
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás,
képzés, munkához jutás támogatása.
Az Ipari Park fejlesztése, bővítése,
elérhetőségének javítása a tranzitforgalom
kiszorításával
Magasabb hozzáadott értéket képviselő
iparágak betelepülésének ösztönzése.
A megkezdett szociális célú városrehabilitáció
folytatása, kiterjesztése a városrészre.

Az országos, megyei és városi átlagot is
erősen meghaladó népességfogyás.
A népesség elöregedő.
A humán, közigazgatási, közösségi funkciók
szinte teljes hiánya.
Kevés a különszintű vasúti kereszteződés
Nagy átmenő gépjármű forgalom és vele
járó környezeti terhelés
Kerékpárút hálózat kiépítettségének hiánya
Szegregált terület léte
Veszélyek
Újabb gazdasági világválság az Ipari Park
működtetését ellehetetleníti, fejlesztését
befagyasztja
A külföldi munkavállalás lehetősége
fokozottan és tartósan elszívja a fiatal
rétegeket.
Fejlesztési források bizonytalansága
A városon belüli szociális rehabilitáció nem
vagy kevés eredménnyel valósul meg,
megindul a városon belüli szegregációs
vándorlás.
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Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek
lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész
területére vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv
fejezetében kerülnek elemzésre.
Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és
Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp.
2009. január 28.) és a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált
Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december
11.) útmutatása alapján készült.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és
szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges
adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül
olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy
a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott,
általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal,
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított,
településen belüli kisterületi egység.
A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal
2011. évi népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük
veszélyeztetett területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya
meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.
Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb
települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az
egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület
lakónépességének száma eléri az 50 főt.
A 2011. évi népszámlálási adatok az Önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert adatok
alapján kerültek aktualizálásra.

A 2001. évi
népszámlálás óta
eltelt időszakban
bekövetkezett
változások

Törökszentmiklós város 2008-ban készült Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a 2001. évi
népszámlálási adatok, és az IVS elkészítéséhez kiadott központi útmutató alapján, azon
területeket tekintette szegregátumoknak, ahol az alacsony státuszú lakosság aránya meghaladta
az ötven százalékot, veszélyeztetett területeknek pedig, ahol meghaladta a negyven százalékot.
A KSH 2011-es népszámlálási adatai, valamint a szegregációs mutató határértékének
csökkentése módosította a város szegregátum térképét.
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23. térkép Törökszentmiklós szegregátumai, 2001

Forrás: 2001. évi népszámlálás, KSH

A 2008-ban készült IVS-ben két területet azonosított a város szegregátumként, de az elemzésből
nem derül ki, hogy pontosan mely utcák által határolt tömbökről van szó, így az összehasonlítás,
a változások pontos elemzése nem lehetséges. Az azonban megállapítható, hogy a 2011-es
népszámláláson alapuló adatok, és az érvényes szegregációs mutatók szerint jelenleg négy
szegregátum és további két veszélyeztetett terület található a településen.
24. térkép Törökszentmiklós szegregátumai, 30%-os mutató szerint
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25. térkép Törökszentmiklós szegregátumai 35%-os mutató szerint

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH

A 35%-os mutatóval rendelkező szegregátumok
1. számú szegregátum

A KSH a Központi városrészben található, Kossuth L. u. - Kossuth tér - Budai N. A. u. Almásy út által határolt tömböt szegregátumként határolta le. A területen élők száma 67 fő, a
szegregációs mutató: 41,2%. A 0-14 évesek aránya, 25,4%. A 60 év felettiek aránya 23,9 %. Az
aktív korúak több mint 67%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások
több mint 52,2%-ban egyetlen foglalkoztatott sincs. Közfoglalkoztatásban 8 fő vesz részt,
lakásfenntartási támogatásban 19 háztartás, rendszeres szociális segélyben 3 fő részesül.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 81 gyermek jogosult.
26. térkép 1. sz. szegregátum

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH
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Ez a szegregátum a városközpontban található, ahol kis alapterületű önkormányzati lakásokban
jellemzően roma családok élnek.
A területen található lakások száma 25, ebből 11 önkormányzati bérlakás. A lakások 24 %-a
alacsony komfortfokozatú, 19%-a egyszobás.
2010. január 1. óta sem építési, sem bontási engedélyt nem adott ki a hatóság ezen a területen.
A szemétszállítás, a közvilágítás mindenhol megoldott.
A vezetékes vízhálózat és a szennyvízhálózat minden utcában elérhető, közüzemi
szolgáltatásból díjhátralék miatt kikapcsolt háztartások nincsenek. Egészségre ártalmas üzem,
árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától számított 500 méteren belül
nincs.
Mivel a városközponton belül elhelyezkedő szegregátumról van szó, az itt élő lakosok valamennyi
szolgáltatáshoz hozzáférnek.
A területről az óvodás gyermekek jellemzően az Aranyalma tagóvoda – Almásy út 9, az
Aranykapu tagóvoda, a Napraforgó tagóvoda, a Tulipánkert tagóvoda és a Szent Kristóf Katolikus
Óvoda intézményekbe járnak. Az iskolás gyermekek a Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola, a
Bethlen Gábor Református Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás két tannyelvű Általános Iskola
tanulói.
2010.01.01. óta nagyobb infrastrukturális és humán fejlesztések nem érintették az itt élőket, de
bérlemények felújítása, üzletek felújítása, homlokzat felújítása történt a területen.
3.3.2.1 2. számú szegregátum

A KSH a Keleti Városrészen található, Kelet u. - Honvéd u. - Nemzetőr u. - Vasút út - Honvéd
u. vasútig meghosszabbított vonala és a vasút utca által határolt tömböt szegregátumnak
minősítette. A szegregációs mutató: 62,7%. A területen élők száma 83 fő. A 0-14 évesek aránya,
37,3%. A 60 év felettiek aránya viszont 1,2%. Felsőfokú végzettséggel senki nem rendelkezik az
itt lakók közül. Az aktív korúak 76,5%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A
háztartások 50%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
27. térkép 2. sz. szegregátum

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH

A 2. számú területe belvizes terület, nincs pormentes út. Etnikailag vegyesebb terület, mint a 3.
szegregátum, a házak is jobb állapotban vannak.
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A területen élők közül 24 fő vesz részt a közfoglalkoztatásban. Lakásfenntartási támogatásban 30
háztartás, rendszeres szociális segélyben 2 fő részsül. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre 11 gyermek jogosult
A területen található lakások száma 12, ebből 6 lakás alacsony komfort fokozatú. A
szegregátumok közül itt a legalacsonyabb (0,0%) az egyszobás lakások aránya. A házak
többsége falusi jellegű ház, jellemzően magántulajdonban vannak. Egy önkormányzati bérlakás
található a szegregátum területén. A területen 2 nem lakófunkciójú épület található
2010. január 1 óta bontást nem rendelt el a hatóság. Egy esetben került sor építési engedély
kiadására.
Valamennyi közmű teljes körűen kiépített, és elérhető minden utcában. A vízszolgáltatásról
lekapcsolt ingatlan nincs a területen, az áramszolgáltatás esetében erről nincs adat.
Adósságkezelési szolgáltatásban egy család részesül.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, - legális vagy illegális –
szeméttelep a terület határától számított 500 méteren belül nem található, de ez a szegregátum a
legszlömösebb, legelhanyagoltabb.
Tömegközlekedéssel, helyi és helyközi járatokkal megközelíthető a városközpont, így a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés is biztosított.
A területről jellemzően igénybe vett óvodai intézmény az Aranykapu tagóvoda és a Napraforgó
tagóvoda. Az iskolás gyermekek a Pánthy Endre Katolikus Általános Iskolába, és a Hunyadi
Mátyás két tannyelvű Általános Iskolába járnak.
2010.01.01. óta járdaépítés, útalap építése, aszfalt burkolat felújítás történt a szegregátum
területén.
3.3.2.2 3. számú veszélyeztetett terület és ezen belül 3. számú szegregátum

A KSH az Északi Városrészen található Dobos u. - Teleki L. u. - Zrínyi u. - Jókai u. - Árpád u. Teleki L. u. - Bihari u. - Kígyó u. -Teleki L. u. - Kossuth L. u. - Rózsa u. - Magyar u. névtelen u. - Kossuth L. u. - Vásárhelyi P. u. - Nap u. - Martinovics u. - Hársfás u. Szivárvány u. mindkét oldala - Téglagyár u. mindkét oldala - Kossuth L. u. - Zenész u. Zenész u. mindkét oldala a Dobos utcától délre - Hegedűs u. mindkét oldala - Cimbalmos
u. mindkét oldala által határolt tömböt, szegregátumként határolta le. Ezen a területen belül
lehatárolt a KSH egy leromlottabb tömböt is, de itt egy nagy kiterjedésű szegregátumról van szó,
amely terület szegregációs mutatója összességében meghaladja a 49%-ot.
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28. térkép 3. sz. szegregátum 30%-os mutató alapján

29. térkép 3. sz. szegregátum 35%-os mutató alapján

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH

A területen élők száma 1260 fő, a szegregációs index: 49,2 %. A 0-14 évesek aránya, 30,8%. Az
aktív korúak 69,9%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 51,2%ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
A szegregátumban élők között a közfoglalkoztatásban résztvevők száma 125 fő. Lakásfenntartási
támogatásban 658 háztartás részesül. Rendszeres szociális segélyt kap 4 fő, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre 716 gyermek jogosult.
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A területen található lakások száma 338, melyek 46,7%-a alacsony komfortfokozatú. A lakások
9,3%-a egyszobás. A házak magántulajdonban vannak, régi parasztház, illetve Cs-lakás is
található itt. önkormányzati bérlakás a területen nem található. Hat darab nem lakófunkciójú
épület található a szegregátumban.
2010. január 1. óta bontást nem rendelt el a hatóság, sem építési engedély kiadására nem került
sor.
A szegregátum két oldalát a várost átszelő fő út (Kossuth utca) választja el egymástól. A Kossuth
utca északi oldala nagyon rossz állapotban lévő, erősen szlömös terület. A házak igen rossz
állapotban vannak. Néhány utcában ki lett építve az útalap, de az aszfalt hiányzik és vannak
utcák, amelyek ahol nincs pormentes út. A vezetékes vízhálózat ki van építve, de arra
vonatkozóan nincsenek adatok, hogy hány család tudott rácsatlakozni a hálózatra. Egy közkifolyó
működik a telepnek ezen a részén. A közvilágítás megoldott. Illegális-legális szemétlerakó nincs
a terület közelében, de a szegregátumnak ez a része szemetes, a házak körüli porták
elhanyagoltak.
Egészségre ártalmas üzem, legális vagy illegális szeméttelep a terület határától számított 500
méteren belül nem található, de a terület elhanyagolt.
A szegregátumnak a Kossuth utca déli oldalán húzódó területe rendezettebb képet mutat. A
házak többsége is lényegesen jobb állapotban van. Találhatóak itt új építésű, illetve felújított
szocpolos házak, és felújított, falusi jellegű kockaházak. Ahogy haladunk az Árpád utca, Teleki
utca felé, egyre jobb állapotú utcákat találunk, ahol jellemzően már etnikailag is vegyesebb
lakosság él. Az utcák itt pormentesek, de belvízveszélyes a terület.
(A szegregátumnak ezen a részén található az a kisebb- néhány utcából álló terület, amelynek a
szegregációs mutatója 35% alatt van.)
A szegregátum a 60-as években keletkezett, a Kígyó utca - Rózsa utcai telepről költöztek ide a
roma családok, amikor a Tanács ezen a területen osztott olcsó telkeket.
Helyi és helyközi járatokkal a városközpont, és a szolgáltatások elérhetőek a szegregátumban
élők számára.
A területről jellemzően igénybe vett óvodai intézmény az Aranyalma tagóvoda, az Aranykapu
tagóvoda, a Napraforgó tagóvoda, a Tulipánkert tagóvoda, valamint a Szent Kristóf Katolikus
Óvoda.
A területről jellemzően igénybe vett általános iskola, a Hunyadi Mátyás két tannyelvű Általános
Iskola, a Bethlen Gábor Református Általános Iskola, a Baptista Szeretet Szolgálat EJSZ Kölcsey
Ferenc Általános Iskolája.
2010.01.01. óta végrehajtott infrastrukturális fejlesztések, amelyek érintették a területet és az itt
lakókat: Járda építése, útalap építése, útépítés, csapadékvíz elvezető árok, szennyvíz beruházás
tervei, útépítés tervei, lakás felújítási tervek, közvilágítás felújítás.
3.3.2.3 4. számú szegregátum

A KSH a Surjány városrézen található, Nyírfa út nyugati oldala a Kőrisfa utcáig - Kőrisfa u. Fűzfa utca által határolt tömböt szegregátumként határolta le.
Ez a második legnépesebb szegregátum, 117 fő él itt, a szegregációs mutató 40,7%.
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30. térkép 4. sz. szegregátum

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH

A lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 20,5%, a 60-X évesek aránya 29,1%.
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 64,4%, a
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 64,6%.
A szegregátumban élők között a közfoglalkoztatásban résztvevők száma 38 fő. Lakásfenntartási
támogatásban 54 háztartás részesül. Rendszeres szociális segélyt kap 3 fő, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre 31 gyermek jogosult.
Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 43,1%, a lakások 16,7%-a egyszobás ezen a
területen.
A házak magántulajdonban vannak, régi parasztház, illetve Cs-lakás is található itt.
önkormányzati bérlakás a területen nem található. Kettő nem lakófunkciójú épület található a
szegregátumban.
2010. január 1. óta bontást nem rendelt el a hatóság, ugyanakkor három 3 építési engedély is
kiadására került sor.
Az utak pormentesek, de több út is van, ahol nincs aszfalt. Vezetékes vízhálózat ki van építve, de
arra vonatkozóan nincsenek adatok, hogy hány család tudott rácsatlakozni a hálózatra. A
közvilágítás megoldott. Nincs adat a szolgáltatásokból kikapcsolt háztartásokra vonatkozóan. Egy
család részesül adósságkezelési szolgáltatásban.
Egészségre ártalmas üzem, legális, vagy illegális szeméttelep a terület határától számított 500
méteren belül nem található.
Helyi és helyközi járatokkal a városközpont, és a szolgáltatások elérhetőek a szegregátumban
élők számára.
A területről jellemzően igénybe vett óvodai az Aranykapu tagóvoda, és a Tulipánkert tagóvoda.
A területről jellemzően igénybevett általános iskola, a Baptista Szeretet Szolgálat EJSZ Kölcsey
Ferenc Általános Iskolája.
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2010.01.01. óta végrehajtott infrastrukturális fejlesztések, amelyek érintették a területet és az itt
lakókat: útépítés, járda építése, szennyvíz terv, ivóvíz hálózat javítás, játszótér építése, focipálya
építés.
3.3.2.4 5. számú veszélyeztetett terület

A KSH a Gárdonyi u. - Bottyán J. u. - Babits M. u. - Esze T. utca által határolt tömböt
veszélyeztetett területként határolta le.
Az itt élők száma 53 fő, a szegregációs mutató 30%. A lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
18,9%, a 60-X évesek aránya 24,5%. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül 53,3%, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 47,4%.
Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya.28,6%, a lakások 5,3%-a egyszobás ezen a
területen.
31. térkép 5. sz. szegregátum

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH
3.3.2.5 6. számú veszélyeztetett terület

A KSH az Akácos u. - Úttörő u. - Béla király út - Béke utca által határolt tömböt veszélyeztetett
területként határolta le.
Az itt élők száma 50 fő, a szegregációs mutató 32%. A lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
14%, a 60-X évesek aránya 36%. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül 60%, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 71,4%.
Alacsony komfort fokozatú lakás, sem egyszobás lakás nincs ezen a területen.
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32. térkép 6. sz. szegregátum

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH

3.3.2.6 Összegzés, a szegregátumok összehasonlítása

55. táblázat A szegregátumok és veszélyeztetett területek összehasonlítása
szegregátumok és
veszélyeztetett területek

Városi
átlag

1. sz.
szegr.

2. sz.
szegr

3. sz.
szegr.

4. sz.
szegr.

5. sz.
vesz.
ter.

6. sz.
vesz.
ter.

lakónépesség
száma

21 071

67

83

1260

117

53

50

szegregációs mutató

12,3

41,2

62,7

49,2

40,7

30,0

32,0

lakónépességen belül 0-14
évesek aránya

15,0

25,4

37,3

30,8

20,5

18,9

14,0

lakónépességen belül 60-X
évesek aránya

24,5

23,9

1,2

7,5

29,1

24,5

36,0

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

42,7

67,6

76,5

69,9

64,4

53,3

60,0

Foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya

43,0

52,2

50,0

51,2

64,6

47,4

71,4

Alacsony komfort fokozatú
14,4
lakások aránya
Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH

24,0

50,0

46,7

43,1

28,6

0,0

A legnépesebb, és a legrosszabb infrastruktúrával rendelkező szegregátum a 3. sz. terület. Ezen
belül a Kossuth út északi oldalán elhelyezkedő tömb van a legleromlottabb állapotban. Ez a
második legrosszabb mutatókkal rendelkező szegregátum.
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Ennél is kedvezőtlenebb adatokat produkál a 2. sz. szegregátum, bár ennek kiterjedése és
népessége is sokkal kisebb, mint a 3. sz. területé. Mindkét szegregátumban rendkívül magas a
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, és ezen a két területen a
legmagasabb a komfort nélküli lakások aránya is.
A szegregátumokra jellemző az infrastruktúra hiányossága, leginkább az utak rossz állapota, az
aszfaltos utak és a szennyvízhálózat hiánya.
A szegregátumok problémáinak kezelésében jelenleg az Önkormányzat mellett a KSZSZK,
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti szolgálat, a CNÖ, a Vöröskereszt vesz részt. (Alapellátás
és családgondozás, természetbeni támogatások).
3.3.3

Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek

VEGYTEK területe
A Törökszentmiklós Dózsa György út 15/a. (hrsz: 6829) alatti telephely egykori tulajdonosa a
Vegyipari Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat (VEGYTEK) volt, melynek üzeme több mint húsz
évig működött. A helyszínen sokféle folyékony és szilárd halmazállapotú vegyi anyagot (aceton,
benzol, butil-alkohol, ecetsav, etilénglikol, hangyasav, izopropilalkohol, metanol, terpentin, toluol,
xilol, anilin, formalin, ammóniumhidroxid, perklór-etilén, triklór-etilén, széntetraklorid) forgalmaztak
és tároltak.
A telephelyen az emberi egészségre ártalmas klórozott szénhidrogének a cég 1998. évi
privatizációjáig a talajba kerültek. A talaj és a talajvíz elszennyeződését a műszaki védelem
hiánya, a csatornák tömítetlensége, a méregaknák nem megfelelő szigetelése okozták. A feltárt
szennyeződések fő gócpontjai a régi lefejtő (hordós tároló) valamint az új vasúti lefejtő és
tartálypark környezetében jelölhetők ki. Többszöri tulajdonos váltás után a telephely végül
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonába került 2010 márciusában.
A területen 2010. óta a Golder Associates (Magyarország) Zrt. (továbbiakban Golder Zrt.)
tényfeltárást végzett, majd 2011-ben elkészítette a „Tényfeltárási záródokumentáció és
beavatkozási terv” című jelentést. A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség (KÖTI KTVF) 2452-24/2011. ikt. számú határozatában (kelt: 2011. szept.
28.) a benyújtott dokumentációt elfogadta és egyben elrendelte a tervezett műszaki beavatkozás
próbaüzemének végrehajtását.
A vízjogi létesítési engedélyhez kapcsolódó eljárás elhúzódása miatt nem volt lehetséges a
tervezett hosszú távú vizsgálatokat határidőre elvégezni és a javasolt technológia
hatékonyságának megállapításához szükséges mikrobiológiai vizsgálatokat lefolytatni. Ezért a
kármentesítés üzempróbájának befejezési határideje, valamint a Videoton felé eső csóvaterület
további kezelési lehetőségét bemutató műszaki beavatkozási tervdokumentáció Hatóság felé
történő megküldésének határideje: 2015. március 15. volt.
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Mellékletek

1. melléklet: Törökszentmiklóson megvalósult jelentősebb
beruházások
56. táblázat A városban megvalósult jelentősebb beruházások
Forrás (magán,
Beruházás
Megvalóönk., állami,
költsége /
sítás ideje
EU-s, egyéb)
Támogatás
Közszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások
KEOP-5.5.0/B/12 Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással
Támogatás:
2015.
kombinálva - Aranyalma óvoda, EU
129.443.613 Ft tavasz
Napfény óvoda, Nyitnikék
óvoda, Százszorszép óvoda,
Tulipánkert óvoda
KEOP 4.1.0 - A termálvíz
EU és
komplex hasznosítása
491.154.000 Ft 2009-2011
önkormányzati
Törökszentmiklóson
KEOP 4.4.0/A/09 - Bercsényi
Támogatás:
Miklós gimnázium megújulóEU
2011-2012
8 980 478 Ft
alapú villamosenergia ellátása
ÉAOP 4.1.1/2F-2f A Székács
Elemér Mg-i Szakközépiskola
Támogatás:
EU
2009-2010
épületének rekonstrukciója és
518 605 313 Ft
komplex akadálymentesítése
ÉAOP 4.1.1/2F-2f „A
törökszentmiklósi Kölcsey
Támogatás:
Ferenc Általános Iskola
EU
2009-2010
319 700 195 Ft
felújítása a korszerű oktatási
környezet kialakítása céljából”
Gazdaságfejlesztésre irányuló beruházások
Natural Meat Kft. (Bábolna
Élelmiszeripari Kft.)
GOP 1.3.1-11/A - Előkészített,
Támogatás:
pácolt, panírozott, készre sütött
2013
259 472 947 Ft
csontos csirke és sertéshúsokat
tartalmazó húsipari termékek
kifejlesztése
GOP 1.3.1-11/A - Glutamát
mentes és csökkentett "E-szám"
Támogatás:
összetevőkkel rendelkező
EU és magán
2013
263 326 050 Ft
formázott, panírozott, félkészre
és/vagy készre sütött,
gyorsfagyasztott húsipari
termékek kifejlesztése
GOP 1.2.1-12/B Készresütött
Támogatás:
húsipari termékek fejlesztésére
2013
697 779 418 Ft
és próbagyártására alkalmas
innovációs és technológiai park
létrehozása
Beruházás megnevezése
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Beruházás megnevezése

Forrás (magán,
önk., állami,
EU-s, egyéb)

Beruházás
költsége /
Támogatás

Megvalósítás ideje

VTES Kft.
GOP 2.1.1-08/C „Lemezmegmunkáló
technológia fejlesztése a
Támogatás:
EU és magán
2008
növekvő piaci igényeknek való
224 133 073 Ft
megfelelés érdekében a VT
Informatika Kft.
törökszentmiklósi telephelyén”
Vogel & Noot Talajtechnikai Kft.
GOP 2.1.2-08/D
Mezőgazdasági gépgyártó
EU és magán
7,5 millió EUR
2008
üzem létrehozása
Törökszentmiklóson
GOP 2.1.3-11 Foglalkoztatás
bővítéssel járó vállalati
technológiai fejlesztés és
EU és magán
2,8 milliárd Ft
2011
gyártási kapacitás növelése a
CLAAS Hungária Kft.-nél
ÉAOP-1.1.1/A
„Befektetés ösztönző beruházás EU és
1 milliárd Ft
2009-2011
Törökszentmiklós ipari
önkormányzati
területén”
Közlekedésfejlesztésre irányuló beruházások
ÉAOP-3.1.3/A Törökszentmiklós
kerékpárforgalmi hálózat
EU
210 millió Ft
2013-2014
fejlesztése
ÉAOP-3.1.2 Belterületi
gyüjtőutak felújítása a
Támogatás:
közlekedési csomópontok
EU
2007-2008
235.962.184 Ft
biztonságossá tétele
Törökszentmiklóson
A Budapest-Szolnok-Debrecen
vasútvonal és a
EU
2010-2014
törökszentmiklósi vasútállomás
felújítása
Környezetvédelmi célú beruházások
KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása
EU
43 263 809 Ft
2015
Törökszentmiklóson
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Megvalósítás
helyszíne
(városrész)

Déli városrész

Északi városrész

Déli városrész

Déli városrész

Több városrész
érintett

Több városrész
érintett

Déli városrész

Több városrész
érintett

Városfejlesztési célú beruházások
ÉAOP 5.1.1/A-12 Szociális célú
városrehabilitáció „Törökszentmiklós város északi
szegregátumának komplex
fejlesztése
ÉAOP-5.1.1/D
„Törökszentmiklós a méltán
büszke kistérségi központ"
városrehabilitációs projekt

EU

Támogatás:
382.687.716 Ft

2013-2015

Keleti városrész

EU

Támogatás:
978 millió Ft

2009-2012

Központi

Turisztikai beruházások
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Forrás (magán,
Beruházás
Megvalóönk., állami,
költsége /
sítás ideje
EU-s, egyéb)
Támogatás
Egyéb, fenti kategóriákba nem besorolható beruházások

Beruházás megnevezése

KEOP- 1.3.0/2F/09
Törökszentmiklós és Térsége
Ivóvízminőség-javító Projekt
TÁMOP 3.3.2-08/2
„Törökszentmiklós Városi
Önkormányzatnak Közoktatási
Esélyegyenlőségi Tervének
végrehajtása nevelési-oktatási
intézményeiben"
TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex
telep-program (komplex humán
szolgáltatás hozzáférés
biztosítása) - Antiszegregáció
hatékonyabban - társadalmi
szükségletek, törekvések és
megvalósítások
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Megvalósítás
helyszíne
(városrész)

EU és
önkormányzati

995 millió Ft

2011-2015

Több városrész
érintett

EU

96 733 320 Ft

2008-2009

Több városrész
érintett

EU

Támogatás:
134 976 694 Ft

2013-2014

Több városrész
érintett
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2. melléklet: 2011. évi népszámlálási adatok városrészi bontásban
57. táblázat: Népszámlálási adatok, 2011
Törökszentmiklós - városrész adatok
Forrás: 2011. évi népszámlálás

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 rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

21071
15,0
60,5
24,5

4955
16,4
59,3
24,3

3620
11,3
60,3
28,4

3543
19,7
61,0
19,2

4104
13,1
60,6
26,3

4053
14,9
61,0
24,1

101
7,9
61,4
30,7

318
16,4
57,9
25,8

88
21,6
58,0
20,5

53
3,8
75,5
20,8

44
9,1
77,3
13,6

Külterület
(Barta és
Szenttamás
nélkül)
180
11,1
65,6
23,3

18,5

15,1

11,5

35,7

11,5

17,4

33,9

32,6

41,2

30,0

41,2

34,7

Törökszentmiklós
összesen*

Nyugati
városrész

Központi
városrész

Keleti
városrész

Északi
városrész

Déli városrész

Balla

Surjány

Szakállas

Barta
(külterület)

Szenttamás
(külterület)

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

11,3

9,8

22,4

6,2

13,4

6,2

4,9

2,7

3,4

0,0

3,3

4,3

Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére
állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen
belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

9012
14,4

2059
14,9

1781
4,0

1279
23,6

1799
8,4

1620
12,1

80
57,5

145
40,7

39
43,6

44
88,6

30
43,3

136
70,6

42,7

40,7

40,4

53,0

36,8

41,5

56,5

59,2

58,8

47,5

47,1

53,4

12,3

9,2

8,2

25,7

7,5

10,6

27,4

24,5

23,5

17,5

17,6

22,9

52,9
43,0

54,1
41,1

55,3
43,4

43,8
46,1

58,3
41,0

54,3
42,6

40,6
53,7

39,5
57,9

37,5
54,1

46,7
40,0

47,4
25,0

41,4
50,0

49,2

34,8

59,2

38,5

53,7

55,2

66,2

76,2

76,2

72,2

66,1

21467
47,0
57,4

56,7

56,8

63,4

53,8

56,6

60,4

66,4

68,2

54,7

45,5

53,9

15,4

15,9

11,9

19,5

12,5

15,9

27,5

28,0

25,0

12,5

25,0

32,5

7,6

8,2

6,4

9,7

6,1

7,1

12,5

10,3

17,9

4,2

20,8

16,9

12,2

13,7

2,5

21,0

7,1

10,5

50,0

40,8

40,0

88,0

18,8

65,1

8,8
8,5
12,4
8,5
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (12 fő) adatait

3,6

7,6

20,4

16,9

25,7

48,0

37,5

36,1

Forrás: KSH, Népszámlálás. 2011
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