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Vezetői összefoglaló 

Az elmúlt évek gazdasági-társadalmi változásai (pl. gazdasági, társadalmi problémák, 
klímaváltozás, energetikai problémák stb.) Európai Uniós és hazai szinten is új megoldásokat 
kívánnak, amelyekre új támogatáspolitikát, új forráslehetőségekkel járó jogi szabályozást 
dolgozott ki az Európai Unió, valamint a Magyar Kormány. A problémák megoldásához a 
települések a megváltozott szakpolitikákhoz igazodó magasabb szintű fejlesztési 
dokumentumoknak, jogszabályoknak történő megfeleléssel, a 2020-ig tartó uniós költségvetési 
ciklus forráslehetőségeinek kihasználásával tudnak leginkább hozzájárulni, melyhez a helyi 
fejlesztési célok, elképzelések tervezése szükséges. A hatékony településfejlesztés és 
forrásfelhasználás érdekében a Kormány jogszabályba1 foglalta a középtávú településfejlesztési 
stratégiák tartalmi és egyes eljárási jellegű követelményeit. A rendelet összefüggő, három 
elemből álló dokumentumrendszert hoz létre: Megalapozó vizsgálat (részei: helyzetfelmérés, 
helyzetelemzés és helyzetértékelés), Településfejlesztési Koncepció és Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS).  

A Belügyminisztérium a megyei jogú városokat követően EU-s támogatási forrás 
igénybevételével a járásszékhelyek számára is biztosítja, valamint szakmailag támogatja a 
tervezési munkát a „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi 
kerületekben – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében. 
Ennek köszönhetően az ország összes járásszékhelyén egy időben, egymással párhuzamosan 
történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi Integrált 
Városfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata. Az ennek részeként készített Megalapozó vizsgálat 
közös hátterét képezi mind a hosszú távú koncepciónak, mind a középtávú, operatív jellegű 
(„megvalósítás orientált”) ITS-nek. A jogszabály értemében a koncepció és a stratégia (ITS) 
egymással összhangban kell, hogy legyen. A stratégia időtávja illeszkedik az EU programozási 
ciklusához, tehát az a 2014 és 2023 (2020-at követően a projektek megvalósítására további 3 év 
áll rendelkezésre) között megvalósítani tervezett fejlesztéseket foglalja magában. 

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

Összességében megállapítható, hogy Bácsalmás városának lakossága elöregedést mutat, egyre 
nagyobb arányú az elvándorlás mértéke, mely főleg a képzett fiatalok körében jellemző. A 
fizetőképes kereslet alacsony és a megszerzett jövedelem döntő hányada sem a városban, illetve 
a járásban hasznosul.  

                                                           
1 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről 

Háttér 

Dokumentum 
felépítése 

Megállapítások 
összegzése 
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Ahhoz, hogy Bácsalmás minden szempontból „versenyképes” város lehessen, elsősorban a 
gazdaságot szükséges megerősíteni, mely révén biztosíthatóak a stabil munkahelyek, ezáltal a 
képzett fiatalok helyben tartása is erősíthető. A helyzetelemzés alapján Bácsalmás két pillérre 
építhet: egyrészt meg kell erősíteni, tovább kell fejleszteni a mezőgazdaságra, helyi terményekre 
és termékekre alapuló feldolgozóipart, másrészt előnyt kell kovácsolnia határmenti 
elhelyezkedéséből, sok nemzetiségéből és bővelkedő természeti értékeiből. Ezeket a kitörési 
pontokat erősítené, amennyiben megépülne, újraéledne az Arad-Szeged-Szabadka-Baja 
vasútvonal, mely Bácsalmáson is keresztül halad; valamint kiépítésre kerülne a 13-as számú 
EuroVelo kerékpáros útvonal, mely nyomvonala szerint szintén érinti Bácsalmást. Ezeken felül a 
városnak ki kell tudnia szolgálnia az érdeklődő befektetői igényeket, azaz megfelelő 
infrastruktúrával ellátott iparterülettel kell, hogy rendelkezzen; a turisták térségbe csalogatásához 
és több napos járásban tartásához pedig mindenképpen szükséges, hogy megvalósulhassanak a 
tervezett, unikális turisztikai attrakciók. 

A stabil munkahelyek és jövedelmek megteremtésén túl fontos a lakosság egészségügyi, 
szociális, oktatás-nevelés, művelődési és kulturális igényeit is kielégíteni. A bölcsődei ellátás 
kivételével, amelyet a járásban Madaras település biztosít a lakosság számára, valamint a 
felsőfokú oktatás, felnőttképzés és a kórházi ellátás kivételével, minden alapvető szolgáltatás 
elérhető Bácsalmás városában. Ezek folyamatos fejlesztése, mind infrastrukturálisan, mind a 
humánerőforrás tekintetében elengedhetetlen a lakosság helyben tartása és térségbe vonzása 
érdekében. Amely szolgáltatások hiányoznak, azokat vagy Baja, vagy Szeged városa biztosítja. 
A fejlesztések révén fontos figyelembe venni a környezeti adottságokat is, azaz, hogy a 
térségben pl. magas a napsütéses órák száma, így az infrastrukturális felújításoknál célszerű a 
napenergia adta lehetőségeket minél hatékonyabban és célszerűbben kihasználni. Az oktatás-
nevelés tekintetében fontos, hogy a felnövekvő generáció is megismerje az alternatív energiák 
adta lehetőségeket, a környezettudatosságot és természetvédelmet. Továbbá fontos, hogy a 
város a már meglévő infrastruktúráira építsen (barna mezős beruházások - pl. uszoda, 
sportcsarnok), azaz ezeket fejlessze, újítsa elsősorban. Ez szintén fontos mind a gyermekek, 
mind pedig az idősebb korosztály egészségtudatosabb életvitele, az életminőség javítása és 
prevenció tekintetében. 

A város közműellátottsága a bel- és csapadékcsatorna kivételével, amely fejlesztésre szorul jól 
ellátott. A belterületi utak fejlesztése több esetben is indokolt, fő cél a balesetveszélyes 
kereszteződések felújítása, esetleges körforgalmak kialakítása. A közlekedés fejlesztése 
szempontjából fő cél az 5312 j. út felújítása, mely északon, Mélykúton keresztül köti össze a 
várost az 55-ös számú főúttal, délen pedig ez az út biztosítja a kapcsolatot a határral. A tompai 
határátkelő könnyebb és gyorsabb elérése érdekében érdemes lehet felújítani az 5501 j. utat. A 
vasútállomás és annak környéke is felújításra szorul, valamint P+R parkolók kialakítása és egyéb 
kiszolgáló létesítmények kialakítása megfontolandó a kerékpáros közlekedés népszerűsítése 
okán, ezzel is védve Bácsalmás természeti értékeit és a még oly értékes tiszta levegőjét. 
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1 Helyzetfeltáró munkarész 

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi 

kapcsolatok, a város helye a településhálózatban 

1.1.1 A település térségi szerepe 

1.1.1.1 Regionális szerepkör 

Bácsalmás város a Dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében található, a régió 53 városa 
közül a 33. legnagyobb lakónépességű a 2014. január 1-jei adatok szerint. A Dél-Alföldi régió, 
amely az ország délkeleti és déli területén, a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye által 
lefedett területen helyezkedik el, az ország legnagyobb kiterjedésű régiója, ugyanakkor a régió az 
ország legritkább településhálózatával rendelkezik. 

A régió területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja a települést a fejlesztési irányok 
bemutatásánál említi, miszerint a régió mindhárom megyéjének érdekében állna a régiót átszelő 
vasúti kapcsolat megteremtése. Az egykori Alföld-Fiume vasút (Nagyvárad–Békéscsaba–
Szeged–Szabadka–Baja–Zágráb) felélesztése érdekében tárgyalásokat kell kezdeményezni a 
Szeged–Szabadka–Bácsalmás pályaszakasz jugoszláv területen levő részének közös használatú 
peage-vonalként történő hasznosításáról, s megegyezés esetén el kell végezni a kapcsolódó 
magyar szakasz rekonstrukcióját. Mint közlekedési és gazdasági szempontból fontos ez a 
beruházás, ezzel együtt határon átnyúló együttműködések felélesztését, intenzitásának növelését 
is szolgálja a fejlesztés. 

Bács-Kiskun megye földrajzilag három tájegységre különíthető el: a Dunamenti síkságra, a 
Duna–Tisza közének homokhátságára és a Bácskai Löszhátra. Bácsalmás a Duna-Tisza köze 
déli részén, a Baja-Szeged-Szabadka városok közötti háromszögben, az ún. bácskai löszös 
hátságon fekszik (1. térkép). A város az ország egyik leghátrányosabb helyzetű járásának 
központja. A 290/2014. (XI:26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete Bácsalmás járást komplex 
programmal fejlesztendő járásként definiálja. Bácsalmás a járás központja. A város közvetlen 
vonzáskörzetét a járás további 9 települése jelenti: Bácsbokod, Bácsborsód, Katymár, Madaras, 
Kunbaja, Csikéria, Bácsszőlős, Tataháza, Mátételke. 
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1. térkép: Magyarország járásai – Bácsalmási járás 

 

Forrás: jaras.info (Saját szerkesztés, 2015 

 

Bácsalmás város feladatellátásában régiós szerepkörrel nem rendelkezik. 
Járásszékhelyként betöltött szerepének köszönhetően a település járási szerepkörrel rendelkezik. 
Továbbá emellett országos (vasúti megállóhely-154-es vasútvonal Bácsalmáson megy keresztül; 
határátkelőhely; országos védettségű épített és természeti értékek „lelőhelye”) és megyei 
(távolsági autóbusz állomás; gyermekotthon, szálláshely) szerepkörrel is rendelkezik, 
ugyanakkor megállapítható, hogy a város által nyújtott szolgáltatások és lehetőségek döntő 
többsége járási szintű szerepet jelent. (2. térkép). 
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2. térkép: A Dél-Alföld országon belüli város- és térségközi kapcsolatrendszere 

 
Forrás: MTA RKK 

 

1.1.1.2 A település megyei és térségi szerepköre 

Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Koncepciója szerint a megyei településhierarchia élén a 
megyeközpont Kecskemét áll, mely az egyetlen 100 ezer fő népességet meghaladó város. A 
megyei 22 város közül a 10-50 ezer fő közötti városok körében nyolc város található, ebből 20 
ezer fő felett három, 10-20 ezer fő között öt város található. A legtöbb - szám szerint tizenhárom 
– város Bácsalmáshoz hasonlóan az 5-10 ezer fő lakosságszámú körbe tartozik, Bácsalmás 
korábbi kistérségi, jelenleg járási központ. 

Ha a településhierarchiát nem népességszám, hanem települési funkciók szerint vizsgáljuk kicsit 
más képet kapunk. A VÁTI a funkcionális városi térségek (FVT) kialakítását megalapozó 
vizsgálatában (2009) a településeket meglévő közigazgatási és közszolgálati funkcióik alapján is 
besorolta2. A megye városai közül egyetlen sem került az un. „komplex funkcionális központ” 
városok közé. Kecskemét és Baja ugyanabban a kategóriában szerepel, az ország 31 un. térségi 
jelentőségű funkcionális központja között. Az un. funkcionális központ kategóriába a megye 11 
városa került. Ebbe a körbe került – Baján kívül - valamennyi kistérségi (jelenleg járási) központ, 
így Bácsalmás is, valamint másik három a megye északi részén található város (Tiszakécske, 
Lajosmizse és Szabadszállás). 

A funkcionális városi térségek közül gazdasági potenciálját tekintve ma még a korábbinál is 
jobban kiemelkedik Kecskemét, mely az ország valamennyi városa közül – megelőzve Pécset - a 
7. a rangsorban. A következő város Baja a 27-ik, hasonló pozíciót elfoglalva, mint néhány 
megyeszékhely; Bácsalmás a 112. helyen áll. 

                                                           
2 Térségi jelentőségü funkcionális központ; funkcionális központ; részleges központi funkcióval rendelkező 
telepüés; központi funkcióval nem rendelkező település 
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A VÁTI 2009-ben készítette el az un. hálózati potenciál vizsgálatot (3. térkép). Ez a mutató azt 
fejezi ki, hogy egy-egy településről különböző közfunkciók elérhetősége (beleértve az országos, 
illetve regionális funkciókat) mennyi időt vesz igénybe. Ebből a szempontból kiemelkedő hálózati 
potenciállal a megyében 15 település rendelkezik. A gyenge hálózati potenciállal rendelkező 
települések nagy része, mint pl. Bácsalmás olyan körzetben van, ahol maga a központ is 
közepes, vagy gyenge hálózati potenciállal rendelkezik. Az elégtelen hálózati potenciállal 
rendelkező települések szinte kizárólag a magyar-szerb határ mentén találhatók. A határ-menti 
térségben fájdalmasan hiányzik az a kapcsolati háló, mely korábban virágzóvá tette Bácska ma 
államhatárral megosztott, de történelmi, földrajzi, gazdasági és kulturális szempontból organikus 
egységet képező térségét. A megye déli, délnyugati területein a fejlődés záloga egyértelműen 
csak a magyar-szerb határ-menti kapcsolatok megélénkülése és a települések közötti intenzív 
együttműködés lehet. 

A települések komplex módon értelmezett „reálkapcsolatait”, azaz a települések közötti 
valós munka- és lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási kapcsolatokat mutatta be az a szintén 
a VÁTI-ban készült munka, mely az ország területét – a 2001 évi népszámlálás adatai alapján - 
un. „funkcionális városi térségek”-re (FVT) osztotta (4. térkép). Bár ezen felosztás 2001-ben 
készült, a mai napig helytálló megállapításokat tartalmaz. Ez a „besorolás” már erőteljesen 
figyelembe vette a munkaerő-piaci vonzáskörzeteket is. A vizsgálat alapján az országban 113 
olyan térséget határoltak le, melynek központja egy-egy különböző hierarchiaszinten lévő város. 
Az első hierarchiaszint Budapest áll, a második szint az un. „pólusvárosok” (43), a harmadik a 
regionális jelentőségű funkcionális nagy- és középvárosok, a negyedik pedig a térségi szerepkört 
betöltő funkcionális kisvárosok köre volt. Bácsalmás a térkép színezése alapján a Mezőváros-
tanyás térség besorolásba került, inkább jellemezhető funkcionális kisvárosias településnek. 

 

3. térkép: Települések hálózati potenciálja 4. térkép: Funkcionális várostérségek  

     

Forrás: VÁTI (2009) Forrás: VÁTI (2009) 
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A Bácsalmási járásba tartozó települések eltérnek a korábbi statisztikai kistérségbe tartozó 
településektől. A járásba tartozó települések száma meghaladja a kistérségét, mivel kibővült 
Bácsbokoddal és Bácsborsóddal. A járás lakosságának 33,99%-át (KSH, 2013) Bácsalmás város 
népessége adja. A járás területe 522,59 km², lakónépessége 19 780 fő, népsűrűsége pedig 38 
fő/km² volt 2013-ban. Területfejlesztési szempontból a települések a Bácsalmási és a Bajai 
kistérséghez tartoznak. 

 

1. táblázat: Bácsalmás járás települései 

Település jogállás terület (km2) népesség (fő) 
Bácsalmás város 108,32 6 723 

Bácsbokod nagyközség 63,93 2 648 

Bácsborsód község 77,52 1 160 

Bácsszőlős község 38,83 361 

Csikéria község 25,84 855 

Katymár község 71,09 1 877 

Kunbaja község 33,72 1 539 

Madaras község 49,31 2 904 

Mátételke község 27,93 492 

Tataháza község 26,10 1 221 
Forrás: KSH, 2013 (Saját szerkesztés) 

A város meghatározó szerepet tölt be a járás közlekedésében. A trianoni határmegvonás 
miatt kialakult csonka vasúti szárnyvonalakat az 1960-as évek elején megszüntették, és 
megszűnt Bácsalmás vasúti csomópont jellege (ennek visszaállítását célozná az Arad-Szeged-
Szabadka-Baja vasútvonal helyreállítása, valamint Bácsalmáson keresztül megy a 154-es 
országos vasútvonal), de a helyébe kiépült közforgalmú autóbusz-közlekedés jellegét tekintve 
Bácsalmás központú lett. Ez azóta is megmaradt, bizonyos távolsági autóbusz összeköttetések 
kifejlődése mellett. A térség, és egyben a város meglévő vasúti pályájának infrastrukturális 
állapota megfelelő (kivéve a kiszolgáló létesítményeket), összeköttetést biztosít Kiskunhalas-
Baja-Bátaszék (154. számú, országos törzshálózati vasútvonal) irányában. Nagy jelentőséggel 
bír és a térség szempontjából, hogy a MÁV tervezi a nagysebességű vasútvonalak (IV. sz. 
transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza) fejlesztésén túl, az országos vasúti 
törzshálózat fejlesztését is (Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia – Röszke és Szeged – Nagylak – 
Románia összeköttetés). A fejlesztések megvalósítása reálisan csak az uniós támogatási alapok 
felhasználásával lehetséges, feltéve, hogy a hatástanulmányok és tervek időben elkészülnek, és 
megfelelő idő marad a kivitelezésre is 2020-ig. 

A város közúthálózatának gerince a Tataháza területén átmenő 55-ös számú főút, mely 
biztosítja a kelet-nyugat irányú összeköttetést Szeged – Baja - Pécs irányában. Bár a kistérség 
központján, Bácsalmáson nem megy keresztül, Mélykúton, illetve Tataházán át könnyen elérhető. 
Az elérhetőség javítása érdekében javasolt az 5312 j. út felújítása. 

Jelentős átmenő forgalmat jelent a Bácsalmás – Bajmok határátkelő. A szerb határ közelsége 
az idők folyamán hátrányt jelentett a város számára, azonban az utóbbi időben számos pozitív 
lehetőséget rejt magában, amit a város vezetése kész kihasználni. A város szempontjából fontos, 
hogy itt található egy határátkelő. Idegenforgalmi – turisztikai szempontból a város vagy tágabb 
értelemben a járás adottságai jelenleg kihasználatlanok. A város vezetése elkötelezett a turizmus 
fejlesztése iránt, nem annyira városi, mint inkább járási keretekben gondolkozva. 
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Forgalmi helyzet, fejlesztési irányok: 

A nyolc települést - köztük magát Bácsalmást is - alsóbbrendű utak kapcsolják az 55. sz. főúthoz, 
amely Tataháza közelében érinti a kistérséget. Az országhatár szinte átjárhatatlan mindkét 
oldalon: Hercegszántó és Tompa között egyetlen nemzetközi határátkelőhely sincs és Kunbajáról 
ugyanúgy nem vezet tovább az út, mint Ridicáról. Sajnos a vasúti összeköttetés sem sokat javít 
ezen a kedvezőtlen közlekedés-földrajzi helyzeten: egyedül Bácsalmásnak van állomása s ez is a 
Kiskunhalas-Jánoshalma-Baja szárnyvonal mentén. 

A tervezett M9-es gyorsforgalmú út minden bizonnyal kiemelné a kistérséget a forgalmi 
árnyékból. A bajmoki határátkelőhely nemzetközivé tétele ugyancsak oldaná az elszigeteltséget. 
A távlati tervek között az Arad-Szeged-Szabadka-Baja vasúti kapcsolat helyreállítása is 
fölvetődött.  

Mind a település, mind a járás kitörési pontjaként elsősorban a mezőgazdasági 
terményekre épülő feldolgozóipar és a turizmus fejlesztését tekinti fő iránynak a város. 
Fejlesztési elképzeléseit ezen célok eléréséhez igazítja. 

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

 

1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása, 

elemzése 

Funkcionális vonzáskörzet: 
Bácsalmás város közvetlen vonzáskörzetét a Bácsalmási járás települései adják. A távolabbi, 
várostérségi kapcsolatokat tekintve mindenképpen megemlítendő Bács-Kiskun megyén belül 
Baja, Jánoshalma és Mélykút; a megyehatárból kilépve, Csongrád megyében pedig Szeged, 
mely városok hatása érzékelhető a településen. A funkcionális együttműködés intenzitása a 
járásban lévő településekkel a legerősebb, az előbbiekben említett városokkal való 
együttműködés inkább eseti (közlekedésfejlesztés, hivatali-hatósági ügyintézés). 

Bácsalmás a második világháborút megelőző időszaktól kezdve térségi szerepet tölt be 
közigazgatási, közszolgáltatási közlekedési, gazdasági, és kereskedelmi tekintetben. A város, 
mint alsó szintű közigazgatási központ a járás Bajai járásba való beolvasztásával 1962-ben 
megszűnt, de a már kialakult térségi funkciókat tovább gyakorolta. A térség települései számára 
Bácsalmás bizonyos városi szolgáltatások nyújtására volt képes már a közigazgatási szerep 
megszüntetésének idején is. Ezek közé sorolhatók pl. a térségi járóbeteg-szakrendelés 
folyamatos működtetése, és a középfokú oktatás biztosítása stb. 

2004. július 14-én alakult meg a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás, amelynek célja a 
térségi sokoldalú együttműködés kereteinek biztosítása, a kötelezően előírt és önként vállalt 
térségi feladatok ellátása. A Kistérségi Társulás látja el a központi orvosi ügyeletet; 5 település 
(Bácsalmás, Csikéria, Kunbaja, Mátételke, Tataháza) vonatkozásában az alapfokú oktatás-
nevelési intézmények fenntartását végzi, mozgókönyvtárat üzemeltet Bácsszőlősön, Katymáron, 
Mátételkén, Tataházán. 

A város a járásban egyedüliként rendelkezik gimnáziummal, illetve szakmunkásképző 
intézménnyel. Felsőfokú oktatás legközelebb Baján és Szegeden érhető el. 

A járás területén – a város vonzáskörzetében gazdasági szempontból a legtöbb foglalkoztató, 
illetve kiskereskedelmi szolgáltató Bácsalmáson található. 
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Bácsalmás város nem rendelkezik olyan lehetőségekkel, hogy minden szolgáltatási feladatot 
betölthessen, ezért a térség lakossága a „hiányos felsőfokú ellátottsági kategóriába tartozó”, 
városi szolgáltatási funkciók ellátására képes Baja város vonzáskörzetéhez is tartozik. 

Intézményi ellátottságát tekintve Bácsalmás nem tekinthető valódi központi szerepkörrel 
rendelkező városnak, a kisvárosi intézmények egy részét (városi bíróság, rendőrkapitányság, 
közjegyző, több pénzintézet, középiskolák, kórház, ingatlanközvetítő) Baja városban lehet elérni. 
A további városi jellegű intézmények (munkaügyi kirendeltség, földhivatal, középiskola, ügyvéd, 
járóbeteg-szakellátó orvosi rendelő, mentő, pénzintézet jelenléte, könyvesbolt) vonatkozásában 
elmondható, hogy ezeket tekintve Bácsalmás biztosítja az intézményi szolgáltatást a Bácsalmási 
kistérség lakosai számára is. Bácsalmáson elérhetők a gyámhivatali, okmányirodai, I. fokú építési 
hatósági szolgáltatások, mentőállomás, ezen túlmenően rendőrőrs található a városban, mely a 
Bajai Rendőrkapitánysághoz tartozik szervezetileg. 

A 2. táblázat mutatja, hogy a további funkciók ellátását illetően több esetben Baja a szolgáltató 
város, azonban bizonyos megyei, vagy régiós szinten ellátandó feladatok esetében Kecskemét, 
vagy Szeged a szolgáltató központ. 

2. táblázat: Bácsalmási járás funkció elérhetősége 

Intézmény megnevezése Központ/kirendeltség Illetékességi terület 

Polgármesteri Hivatal Bácsalmás 

Kormányhivatal Bácsalmás 

Járási Gyámhivatal Bácsalmás 

Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Békéscsaba/Bácsalmás 

Rendőrkapitányság Baja 

Rendőrőrs Bácsalmás 

Városi Bíróság Baja 

Városi Ügyészség Baja 

Járási Földhivatal Bácsalmás 

Járási Hivatal Okmányiroda Bácsalmás 

I. fokú építési hatóság Bácsalmás 

Polgári Védelmi Kirendeltség Kecskemét/Bácsalmás 

Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kecskemét 

Katasztrófavédelem Bácsalmás 

Területi Főépítészi Iroda Szeged 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség 

Szeged/Baja 

Bányakapitányság Szolnok 

Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatala 

Kecskemét 

Megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Kecskemét 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei 

Kirendeltsége 

Baja 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat 

Baja 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, Saját szerkesztés 
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A települések közintézményekkel, közszolgáltatásokkal, kereskedelmi szolgáltatásokkal való 
ellátottságát komplex mutatószámmal jellemezve látható, hogy Bácsalmás városa teljes 
alapellátottsággal bíró település. A 5. térkép alapján egyértelműen megállapítható, hogy 
Bácsalmás járás 4 települése teljes alapellátottsággal,  4 másik települése már csak a részleges 
alapellátottsággal és 1 települése, Bácsszőlős hiányos alapellátottsággal bír. „Ellátatlan” 
kategóriába esőt települése nincs, ugyanakkor a járásban hiányzik a középfokú és a felsőfokú 
ellátottsággal rendelkező település.  

 

5. térkép: Bács-Kiskun megye településeinek ellátottsági kategóriák szerinti besorolása 

 

Forrás: TEIR 

 

Mint ahogy azt a 6. térkép mutatja, Bácsalmás járása esik a legtávolabb az egyetlen Bács-Kiskun 
megyében lévő „felsőfokú központi ellátás adottságokkal” rendelkező megyeszékhelytől, 
Kecskeméttől (40-50 perc), ugyanakkor a „hiányos felsőfokú” és „középfokú” ellátást biztosító 
Baja várost 20-30 percen belül el lehet érni Bácsalmásról. 
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6. térkép: Bács-Kiskun megye felsőfokú központjának elérési ideje 

 

Forrás: TEIR 

 

Települési funkciók: 
Bácsalmás város funkciói: 
Közigazgatás: Bácsalmás helyi közigazgatási funkciót a Bácsalmási Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységén keresztül tölt be, a Hivatalban egy titkárság és két osztály (pénzügyi, 
beruházási és üzemeltetési, valamint szociális és hatósági) működik, valamint 3 kirendeltsége 
van (Mátételki, Bácsszőlősi és Csikériai Kirendeltség). A közigazgatási funkciók és intézmények 
összefoglaló bemutatása a 2. táblázatban kerültek összefoglalásra. 

Gazdaság: Legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat és mellette egy-két nagyobb piaci 
szereplő meghatározó a településen (pl. Kähny Kft., Bácsalmási Agráripari Zrt., a 100%-os 
önkormányzati tulajdonú Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Non-profit Kft. 
stb.) A településen sok mikro- és kisvállakozás található, jellemző a mezőgazdasági szereplők 
erős jelenléte. A foglalkoztatottak zöme inkább a közigazgatásban, szolgáltatási szektorban 
tevékenykedik, mintsem az iparban. A települést és járást is megfelelő mértékben kiszolgáló 
pénzintézetek elérhetősége adott. 

Közlekedés, távközlés: Vasútállomás, határátkelőhely, távolsági autóbusz állomás, postahivatal, 
benzinkút, szélessávú internet elérhető a településen. IKT cégközpontok száma tekintetében 
mérsékelt képet mutat Bácsalmás a megyében. 

Kereskedelem: Jellemzően kiskereskedelmi üzletek találhatóak a településen, valamint nemrég 
került felújításra a piac. 

Államigazgatás: Lásd fent a 2. táblázatban. 
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Oktatás: Óvoda, általános iskola, gimnázium, szakiskola, tanuszoda Bácsalmáson elérhető. 

Egészségügy: Körzeti orvosok, járóbeteg ellátás, gyógyszertárak, központi orvosi ügyelet, 
gyermekorvosi rendelő, fogászat, mentőállomás, védőnők elérhetőek. 

Szociális ellátás: Gyermekotthon (megyei hatókör), idősek otthona, szociális otthon, gyermekjóléti 
szolgálat, nappali ellátások, alapszolgáltatások elérhetőek a településen. 

Kultúra: Országos és helyi védettséggel rendelkező épített környezeti értékek találhatóak a 
településen és térségében; elérhető könyvtár, mozgókönyvtár, művelődési központ, mozi, 
gyűjtemények háza, tájház, képtár, kékfestő műhely, széles éves szinten ismétlődő programok, 
aktív civil szervezetek. 

Turizmus, rekreáció: Természetvédelmi területek, épített környezeti értékek találhatók a város és 
térségében, szálláshely korlátozottan, de elérhető, sportpálya, tanuszoda, sportcsarnok, műfüves 
futballpálya, vendéglátóhelyek, horgásztavak. 

Testvérvárosi kapcsolatok: A város Bezdán községgel és Bajmokkal (Szerbia), Backnanggal 
(Németország), Nagymegyerrel (Szlovákia), Bizováccal (Horvátország), Borszék (Románia), 
Gizalkival (Lengyelország) ápol élő testvérvárosi kapcsolatot, mely együttműködések alapvetően 
a kultúrán alapulnak. 

Bácsalmás város fentiekben bemutatott „kötelező”, „alap” funkcióin túl érdemes megemlíteni, 
hogy a térségben jelentős foglalkoztatási szerepkört tölt be, részint a későbbi fejezetekben (1.9) 
bemutatásra kerülő, Bácsalmáson székhellyel rendelkező, nagyobb cégek okán, részint a város 
vezetése által képviselt piaci szemlélet miatt. Bácsalmás fontosnak tartja, hogy a piaci 
önszerveződő folyamatokat előkészítse, támogassa. A Bácsalmás Város Önkormányzatának 
100%-os tulajdonában lévő Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit 
Kft-n belül a helyi mezőgazdasági termékek feldolgozását végző zöldség-gyümölcs feldolgozó 
üzemet hoztak létre, valamint a helyi termékeket értékesítő Egészséges Bácsalmásért 
Mintaboltot. Mindkét esetben cél, hogy a jövőben ezek üzemeltetését piaci szereplő vegye át. 

Cél a mezőgazdaságra épülő feldolgozóipari tevékenységek továbbfejlesztése mellett a turizmus 
megerősítése a térségben. E tekintetben szintén egyedülállónak és előrevivőnek mondható a 
város vezetőinek gondolkodásmódja, fejlesztési elképzelése, miszerint nem lokálisan, hanem a 
járás többi települését összefogva tervezik megvalósítani a turisztikai fejlesztéseket. További cél 
a határmentiség periférikus helyzetből előnyt kovácsolni és az ebből adódó lehetőségeket 
kihasználni.  

A megalapozó vizsgálat következő részeiben kifejtésre kerülnek azok a természeti és épített 
értékek, amelyekre a város a turizmus fejlesztésének szempontjából épít. Továbbá a településen 
igen aktív civil szervezetek és az élő testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése is előremutató a 
turizmusfejlesztés tekintetében. A város célja, hogy elérhető és megismerhető legyen az 
odalátogatók részére, valamint hogy legalább 2-3 napos programlehetőséget tudjon kínálni a 
turistáknak, akár önmagában, akár a járás többi településével együtt összefogva. 
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1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata  

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióhoz (OFTK) 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK) célja a régiókat 
dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése. Az 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció külön nem nevesíti Bácsalmás 
települését, azonban Bács-Kiskun megye területfejlesztési igényei és feladatai megjelennek 
benne, valamint a fejlesztéspolitikai feladatok között megjelenik „A vasúti közlekedés 
fejlesztésének szükségessége, a szomszédos államok együttműködésének igénye.”, mely az 
egyéb országos törzshálózati vasúti pályák Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia) – Röszke és 
Szeged – Nagylak – (Románia) összeköttetést elősegítő vasútfejlesztési tervek okán érinti 
Bácsalmást. 
Az OFTK megyére vonatkozó megállapításai helytállóak Bácsalmásra is, miszerint országos 
viszonylatban az infrastrukturális elmaradottság, periférikus helyzet jellemzi. A gazdaságára a kis 
nyersanyag és energiaigényű, munkaigényes vállalkozások jelenléte a jellemző. 

Az OFTK-ban található térképek szerint Bácsalmás funkcionalitását tekintve jó 
mezőgazdasági adottságú területnek (Funkcionális térségek térkép – 7. térkép) és 
vidékies, tanyás térségnek (Vidéki térségek – 8. térkép) számít. 

A Koncepció a vidéki, határmenti települések fejlesztésével kapcsolatban az alábbi fő célokat 
tűzte ki: 

A „Szakpolitikákban érvényesíthető célok” között 3.-ként jeleníti meg az „Életképes vidék, 
egészséges élelmiszertermelés és –ellátás”-t, melynek keretében célként jelöli meg a vidéki 
térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítását, ennek érdekében tájak, 
értékek, erőforrások megőrzését, a sokszínű és életképes agrártermelés, az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság megteremtését, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítását, a vidéki 
foglalkoztatás növelését, a vidéki közösségek megerősítését, a vidéki népesség életminőségének 
javítását. 

5. célként jelenik meg a „Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés”, mellyel cél a leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső 
perifériák fejlesztése speciális gazdaságpolitikai eszközökkel, a saját meglévő társadalmi és 
gazdasági erőforrásaik kibontakoztatásával, valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a 
közművelődéshez történő hozzáférés biztosításával, elérhetőségének javításával. Ennek 
keretében beavatkozási területként az alábbiakat jelöli ki az OFTK: a perifériák, leszakadó vidéki 
térségek becsatolása az ország gazdasági és társadalmi vérkeringésébe; a határmenti 
települések és határon átnyúló térségek (várospárok) együttműködésének, fejlődésének 
biztosítása gazdasági kapcsolataik újraélesztésével; az ipari válságtérségek fejlesztése; a 
mélyszegénységben élő térségek és az etnikumok (pl.: romák) által sűrűn lakott térségek, 
települések felzárkóztatása, gazdasági alapjainak erősítése; szabad vállalkozási zónák, 
speciális gazdasági övezetek kialakítása és alkalmazása, valamint a nagyvárosok körül 
tudásintenzív, innováció-orientált befektetési zónák kialakítása. (A szabad vállalkozási zónák 
kialakítása már megtörtént.) 

A Koncepció fontosnak tartja az ország makroregionális szerepének erősítését, melyet többek 
között a határmenti és határon átnyúló fejlesztések megvalósítása révén lát elérni. Fontosnak 
tartja a határon átnyúló hatások kihasználását és a peremhelyzet ellensúlyozását.  
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A dokumentum kiemeli, hogy a határtérségek speciális elhelyezkedése, két fontos egyedi 
szempont érvényesítését teszi szükségessé a fejlesztések tervezésekor. A határok és a 
határmenti együttműködések egyrészt lehetőséget biztosítanak a szomszédos országok 
gazdasági, infrastrukturális rendszereihez való kapcsolódásra, a határon belüli és túli lakosság 
közötti kapcsolatok ápolására. Ezeket a lehetőségeket kihasználva, a határon átnyúló hatás 
maximalizálásával erősíthető Magyarország makroregionális csomóponti szerepe. Ugyanakor, az 
országhatár közelsége, a lehetőségek mellett, hátrányt is jelent. A határtérségekre, az ország 
központi területeihez, hálózataihoz képest peremhelyzetből adódóan történelmileg jellemző 
bizonyos fokú lemaradás, marginalizálódás. E hatások kompenzálása, azaz a határtérségek 
közvetlen, kiemelt, felzárkóztató fejlesztése is a határmenti fejlesztések fontos célja. 

 

7. térkép: Funkcionális térségek 

 

Forrás: OFTK 
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8. térkép: Vidéki térségek 

 

Forrás: OFTK 

A település a városhálózat térképen nem került megjelenítésre (9. térkép). 

9. térkép: Városhálózat 

 

Forrás: OFTK 
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1.2.2 Kapcsolódás a Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési 

Koncepciójához és Programjához 

A Bács-Kiskun megyei Területfejlesztési Program a „Területi célok” kijelölésénél említi konkrétan 
Bácsalmást, „A határ-menti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira alapozó 
kohézió erősítő fejlesztések (Ter5)” Arad-Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal fejlesztési 
elképzeléssel. A „Gazdaság- és foglalkoztatás élénkítése” prioritás kapcsán említésre kerül, hogy 

Bácsalmás a megye egyik legelmaradottabb települése, térsége, emellett említésre kerül a 
szociális problémák egyik sűrűsödési pontjaként is. „A vidék fenntartható fejlesztése” 
prioritásnál pozitív példaként említésre kerül a Bácsalmás helyi gazdaságfejlesztési programja - 
Startmunka programból értékteremtő foglalkoztatás. Bács-Kiskun megye élelmiszergazdasági 
programjának egyik elemeként került még említésre a város. 
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Bács-Kiskun megye területfejlesztési célrendszeréhez való illeszkedést mutatja be az 1. ábra 
 
1. ábra: Bács-Kiskun megye területfejlesztési célrendszeréhez való illeszkedés 
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Bács-Kiskun megye fejlesztési irányaihoz való illeszkedés 

SRSZ. FEJLESZTÉSI IRÁNY MEGNEVEZÉSE, RÖVID 
KIFEJTÉSE 

ILLESZKEDÉS 

IGEN NEM 

1. Gazdaság- és foglalkoztatás élénkítés X  

Együttműködésekre alapozott gazdaságfejlesztés: Ez a fejlesztési irány a térségi 
kohéziót és a sikeres hálózati modelleket tekinti alapnak a fejlesztési 
beavatkozásokhoz. A megye KKV-i számára szintén a hálózatosodás révén kínál 
növekedési lehetőséget, azaz beszállítói hálózatok fejlesztése az élelmiszeriparban, 
valamint a magas minőségű termékeket előállító feldolgozóiparban, összekapcsolva 
az ipari logisztikai háttér megteremtésével. 

A megye természetes- és termálvizeire, kulturális, épített és táji örökségeire 
épülő turizmus jövedelemszerzési potenciáljának erősítése. 

Az ipar és mezőgazdaság alkalmazott kutatási igényeinek kiszolgálása. 

A vállalkozások együttműködését és európai térségi integrációját elősegítő 
eszköztár megerősítése, bővítése. 

Vállalkozói környezet fejlesztése, vállalkozásfejlesztés: Ennek fókuszában az 
ipar és mezőgazdaság beruházási, képzési, szakképzési és alkalmazott kutatási 
igényeinek kiszolgálása áll. 

Foglalkoztatás-élénkítés a családi és munkahelyi kötelezettségek 
összehangolását támogató szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésével: A 
megye saját hatáskörében a gyermekelhelyezés infrastrukturális feltételeinek 
javításával tud hozzájárulni ahhoz, hogy a potenciális munkavállalók számára 
megkönnyítse a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. 

Bácsalmás vonatkozó fejlesztési irányai: 
 Együttműködésekre alapozott gazdaságfejlesztés 

 Kulturális, épített és táji örökségre épített turizmus fejlesztése 

 Vállalkozói környezet fejlesztésének támogatása – iparterület(ek), 
befektetésre alkalmas területek kialakítása, fejlesztése 

 Európai térségi integrációt támogató fejlesztések megvalósítása 

 Foglalkoztatás-élénkítés, családi és munkahelyi kötelezettségek 
összehangolását segítő fejlesztések 

2. A vidék fenntartható fejlesztése X  

A tájegységek karakterének valamint az ökoszisztémák megőrzésének és a 
népességmegtartást szolgáló gazdaság fejlesztési szükségleteinek 
összehangolása: Természeti erőforrások fenntartható használatán és az 
agrárgazdaság tradícióin alapuló jövedelemszerzési lehetőségek bővítése; 
kistermelők hálózatosodása, laza együttműködések, ismeretek információk cseréje, 
a rövid élelmiszerlánc lehetőségeinek kiaknázása, közösségi marketing, fogyasztói 
attitűd alakítása, minőségbiztosítás, élelmiszerbiztonsági fejlesztések. 

A Nemzeti Vidékstratégiával összhangban a Homokhátság vízgazdálkodási 
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SRSZ. FEJLESZTÉSI IRÁNY MEGNEVEZÉSE, RÖVID 
KIFEJTÉSE 

ILLESZKEDÉS 

IGEN NEM 

problémáinak rendezése, a vízpótlás, vízvisszatartás és vízszétosztás optimalizálása 
érdekében. 

Az öntözéses és/vagy víz-visszatartáson alapuló gazdálkodás üzemen, gazdaságon 
belüli fejlesztése.  

Az infrastrukturális beavatkozások mellett az agrotechnológiai megoldások, az 
agrárszerkezet átalakítása, az agrárgazdaságok alkalmazkodóképességét elősegítő 
fejlesztések ösztönzése, kísérleti alkalmazása, a bevált gyakorlatok elterjesztése. 

A vidéki települések és a külterületi lakott helyek életminőségének és 
vonzerejének növelése 

Bácsalmás vonatkozó fejlesztési irányai: 
 A vidék komplex fejlesztése 

 Az agrárgazdaság tradícióin alapuló jövedelemszerzési lehetőségek 
bővítése; kistermelők hálózatosodása, együttműködések támogatása 

3. A megyeszékhely integrált fejlesztése  X 

Kecskemét és környéke fejlesztése. 

4. Hatékony környezetgazdálkodás és 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás X  

A megfelelő térségi vízgazdálkodást lehetővé tevő infrastruktúra rossz állapotának 
és hiányosságainak orvoslása, a vízmegtartást, a vízfelhasználás racionalizálását 
szem előtt tartó, valamint a felszíni és felszín alatti vizeink minőségjavítására 
irányuló fejlesztések. 

A szélsőséges időjárási körülményekből fakadó kockázatok (elsivatagosodás, 
árvizek) mérséklése, alkalmazkodóképesség javítása. 

Környezetterhelés csökkentése, különös tekintettel az üvegházhatású gázok és 
a hulladék kibocsátására: A városi funkciók, a népsűrűség és a gazdasági aktivitás 
környezetterhelési tényezőit mérséklő beavatkozások. 

Bácsalmás vonatkozó fejlesztési irányai: 
 Környezetterhelést csökkentő beruházások megvalósítása 

 Megújuló energiára alapuló fejlesztések 

 Bel- és csapadékvíz elvezetés infrastruktúrájának javítása 

5. Komplex megyei gazdaságfejlesztési menedzsment 
és marketing tevékenység megszervezése X  

A helyi cégek külföldi piacokra való belépésének, a vállalkozások 
exporttevékenységének és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésének ösztönzése, 
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multinacionális cégek globális beszállítói hálózataiba való bekapcsolódásukhoz 
kapcsolódó termék- és szolgáltatásfejlesztés támogatását. 

A vállalkozói szféra és az oktatási intézmények közötti kapcsolatok fejlesztésének 
elősegítése a helyi humán erőforrások megtartása, valamint a vállalkozások számára 
kiszámítható és a fenntartható fejlődést biztosító munkaerő-piaci utánpótlás 
biztosítása érdekében. (A foglalkoztatási paktumok keretében.) 

Bácsalmás vonatkozó fejlesztési irányai: 
 Vállalkozói szféra és oktatási intézmények közötti kapcsolatok fejlesztése a 

foglalkoztatási paktum keretében 

 Együttműködések a munkaügyi központtal, a civil szférával, oktatási 
intézményekkel, szakképző intézményekkel a foglalkoztatási paktum 
keretében 

6. Közösségek önszervező, öngondoskodó és 
együttműködési készségének kibontakoztatása X  

Gyarapodó tudástőke: Azokban a térségekben, amelyek a külső befektetések 
tényező-vezérelt megközelítéssel tudnak versengeni (pl. alacsony munkaerő-
költség), ott különösen meg kell erősíteni a térségi belső erőforrásokon, 
adottságokon alapuló stratégiák kialakítását és érvényesülését. 

A megyében előállított termékek hozzáadott értékének növeléséhez, 
versenyképessé válásához a műszaki-technológiai, infrastrukturális fejlesztéseken 
túl a humán erőforrás fejlesztése is szükséges. 

A versenyképes tudás megszerzésének érdekében az oktatás, művelődés minden 
szintjén meg kell teremteni az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciák oktatásának tartalmi és infrastrukturális feltételeit. Ennek 
megfelelően kell megvalósítani az iskolai, közgyűjteményi és közművelődési 
környezet alakítását, a nem formális és informális képzésre is alkalmas terek 
megteremtését. 

A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdasági igényeinek közelítése terén a 
vállalkozások, mint gyakorlati képzőhelyek alkalmassá tétele a humán erőforrás 
fejlesztésére az ún. duális-kooperatív képzés gyakorlatának érvényesülését segíti a 
tanműhelyek fejlesztése mellett. 

A képzett munkaerő iránti szükséglet teljesítéséhez a vállalati-felsőoktatási képzési 
együttműködések fejlesztése. 

A tehetségek felismerése és tehetséggondozás korai befektetés a helyi tudástőke 
létrehozásába. 

A környezettudatos gondolkodásmód és a szemléletformálás elősegítése, valamint a 
humánerőforrások nemzetközi környezetbe és hálózatokba való bekapcsolódásának 
feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges tudás átadásával. 

Társadalmi-gazdasági aktivitás növelése, megtartó helyi társadalom: A térségek 
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belső adottságokra alapozó fejlesztési stratégiájában a sajátosságok, értékek 
feltárása és fejlesztése. 

A közösségi funkciókat betöltő épületek továbbfejlesztése úgy, hogy a 
többgenerációs egészségfejlesztő, szabadidős terek jöjjenek létre, amik egyúttal 
szolgálják a teljes gyerek- és ifjúsági korosztály számára felzárkózást segítő, iskolai 
lemorzsolódást megelőzését szolgáló célzott programok megvalósítását is. 

A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában és gondozásában 
aktív szerepet játszó nonprofit szervezetek kezdeményezéseinek, fejlesztéseinek és 
az általuk elért eredmények fenntartásának támogatása. 

A gazdasági aktivitás növelése érdekében az egyének, közösségek együttműködési 
készségének és hajlandóságának növelése. A társadalmi tőke a bizalom és 
együttműködés alapjain nő, a hálózatos gazdaságfejlesztés (pl. térségi 
turizmusfejlesztés) sikeressége együttműködési hajlandóság és a gyakorlatba 
ültetést célzó események, tréningek révén erősíthető. 

A társadalmi-gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása: Az 
óvodák infrastrukturális fejlesztése mellett a szakmai tartalmak, a kompetencia alapú 
nevelési tevékenységek fejlesztése. A helyi identitás erősítése, a fenntarthatósági 
szemlélet beépülése az óvodai nevelést szolgáló tartalmi fejlesztésekbe. 

A társadalmi-gazdasági javak között a minőségi lakhatás feltételeinek megteremtése, 
megőrzése. 

A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő szociális 
ellátórendszer (bölcsőde, családi napközik, idősgondozás, közétkeztetés) 
működésének, elérhetőségének (fizikai és megfizethetősége) javítása. 

Fejleszteni kell a tanya- és falugondnoki szolgáltatást. 

Az egészségügyi ellátórendszer infrastrukturális fejlesztésein túl, az egészségkultúra 
javítása. 

Az egészségfejlesztés által a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők 
rehabilitációját, gondozását, fizikai aktivitását növelő szolgáltatások fejlesztése és az 
ezek bővítését, javítását szolgáló szakemberképzés megvalósítása. 

Alternatív foglalkoztatási formák meghonosítása és megerősítése (döntően a civil 
szervezetek, önkormányzatok, szociális szövetkezetek által kezdeményezett és 
működtetett gazdasági tevékenységek keretében). 

Bácsalmás vonatkozó fejlesztési irányai: 
 Társadalmi-gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítását 

célzó fejlesztések megvalósítása 

7. Térségi elérhetőség és mobilitás X  

Az elérhetőség javítása, elsősorban gazdaságfejlesztési vonatkozásai és a 
beszállítói hálózatok támogatása miatt. 
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Közúthálózat fejlesztése innovatív és környezetbarát útépítési módszerek 
alkalmazásával. 

A periférikus elhelyezkedésű térségekben a térségi feltáró utak kiépítése, felújítása. 

Repülőterek fejlesztése. 

TEN-T hálózatok, határátkelők fejlesztése. 

A környezetbarát közlekedési formák szélesítése. 

A kerékpáros közlekedés népszerűségének megőrzése kerékpáros-barát 
infrastruktúrával való megerősítése. Ennek alapkövetelménye a biztonság 
(közlekedés- és vagyonbiztonság), akadálymentesség és az összefüggő, közvetlen 
kapcsolatban álló hálózatok kialakulása. 

A közösségi közlekedés fejlesztése, előtérbe helyezve az alacsony 
szennyezőanyag-kibocsátást, az akadálymentességet és az intermodalitást. 

Bácsalmás vonatkozó fejlesztési irányai: 
 Belterületi utak fejlesztése 

 Kerékpárút fejlesztése 

 Közösségi közlekedés fejlesztésének támogatás (busz, vasút) 

 

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való 

kapcsolódás 

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. által 1998-ban került kidolgozásra a 
Bácsalmási kistérség fejlesztési koncepciója. Mivel egy koncepció alapvetően 7-8, maximum 10 
évre készül, így ez a dokumentum már elveszítette aktualitását, de megállapításai között még 
vannak, a mai viszonyokra is helytállóak. Problémafelvetései egy-két megoldott problémától 
eltekintve, még a mai napig megállják a helyüket. 

Az 1998-ban készített kistérségi fejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztési irányok, 
kitörési pontok az alábbiak: 

 

A kistérség természeti és környezeti állapota fejlesztési irányai: 

 A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban a 
problémák kistérségi kezelésére kell törekedni, egyúttal a természet- és a környezetvédelem 
érdekeit összhangba kell hozni a kistérség gazdasági és társadalmi érdekeivel. 

 Fontos feladat a védelem alá tartozó területek kibővítése a Felső-Bácska löszös 
maradványterületeire (Katymár, Madaras). 

 Alapos mérlegelést kíván az erdőtelepítés. Ahol az célszerű, ott vissza kell szorítani a nagy 
párologtató képességű fajokat, s törekedni kell az őshonos fajok visszatelepítésére. 

 A környezetvédelem és az idegenforgalom érdekeit közösen szolgálhatja a hagyományos 
gazdálkodási formák fenntartása, illetve visszahonosítása a sérülékeny területeken. 
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 A természeti környezet és a települési infrastruktúra fejlesztését egyszerre hivatottak 
szolgálni a kommunális hulladék-elhelyezési és szennyvíz-elvezetési programok, amely 
térségi együttműködést tesz szükségessé. 

A mezőgazdaság fejlesztési lehetőségei: 

 A piacképes, profitorientált mezőgazdaság, amely a kedvező termőhelyi adottságokra 
támaszkodva integrált rendszert képez mind az állattenyésztés, mind a minőségi 
növénytermesztés (pl. vetőmag) területén. Ennek eléréséhez a szakképzettségi szint 
emelésére van szükség. 

 A rendelkezésre álló szabad munkaerő foglalkoztatásának megoldása lehet a családi 
gazdaság zöldség-, szőlő- és gyümölcstermelő gazdasági profillal, a hagyományos 
termesztési technológiák és fajták visszahonosításával, a termékek feldolgozásával (pl. 
aszalás, szárítás, lékészítés). 

 A biokultúrák meghonosítása mind a foglalkoztatásban, mind a környezetvédelemben 
segítséget jelenthet. 

 A "minőségi" erdőtelepítések számára a kistérség talajadottságai ugyan ideálisak, mégis a 
nagyobb haszonnal, gazdaságosabban termeszthető növényekkel lenne érdemes továbbra is 
foglalkozni. 

 A korábban visszaszorított állattartás „felélesztésére” lenne szükség, az állattartó telepek 
rekonstrukciójával, fejlesztésével, minőségi állomány tenyésztésével új munkalehetőségek 
teremthetők és kiváltható lenne az elterjedt import is. 

A gazdaság fejlesztési irányai: 

 A térség nem tudta felszámolni korábbi elmaradottságát, a jelek nem túl kedvezőek. A térség 
önerőből feltehetően nem is lesz képes felemelkedni, mindenképpen támaszkodniuk kell a 
környező térségekre. 

 A térség a határmentiségből fakadó hátrányt előnnyé változtathatja a határon túli kapcsolatok 
kiépítésével és bővítésével, a tranzitforgalom kiszolgálásával, megállításával. Ennek egyik 
eszköze az állandó Bácsalmás – Bajmok közötti határátkelő-hely. A nemzetiségi lakosság a 
külföldön élő családtagok révén tőkét hozhat a térségbe. 

 A mezőgazdasági tevékenységet pedig minőségi terményekkel, vetőmagvakkal, 
munkaigényes növényekkel és főleg a teljes vertikum kiépítésével lehet továbbfejleszteni. A 
településeken teljes közművel ellátott területek kialakításával, ipari körzet, zóna 
létrehozásával vállalkozások megtelepedését lehetne elősegíteni (Bácsalmáson ki is jelöltek 
ilyen területet). 

A turizmus lehetőségei 

 A kistérségben ki kell alakítani azokat a szervezeteket, amelyek megpróbálják szervezni a 
térség turizmusát. A legfőbb cél az idelátogatók megállítása, többnapos programok 
kialakítása, valamint a területről szóló információs anyagok összeállítása, azaz 
összességében a turisztikai szervezés, szolgáltatások színvonalának javítása. A kistérség 
jelenleg önmagában nem tud komplex programot kínálni, ezért elengedhetetlen a térség 
határain kívüli kapcsolatépítés a bajai, a kiskunhalasi kistérségekkel, illetve a szabadkai járás 
területével. A terület nemzetiségi összetétele alapján fontos az intenzív nemzetközi 
kapcsolatok fenntartása (hagyományőrzés, vadászturizmus) elsősorban a szomszédos szerb, 
horvát területekkel, valamint a fizetőképesebb német nyelvterületű országokkal és 
Olaszországgal. 
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 A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők: 

 A bevásárlóturizmus lehetőségeinek, körülményeinek javítása. A forgalom növekedésére egy 
állandó (nemcsak nappali) határátkelő megnyitása után számítani lehet. 

 A soknemzetiségű együttélésből eredő hatások kihasználása a hagyományőrzés terén 
(népviselet, néptánc, kézművesség, szövés, fazekasság, stb.), a nemzetközi kapcsolatok 
ápolásával. 

 A Bácsalmáson működő ipari vállalkozás tulajdonosának szállodaépítési és utazási iroda 
nyitási terve mind a férőhely-kialakítás, mind a turizmus szervezése miatt támogatandó. 

 A már kialakult kisebb kerékpárutak mellett térségi jelentőséggel a Duna menti kerékpárúthoz 
csatlakozóan az Új-Mohács-Bácsbokod-Bácsalmás-Tompa mellékutak kerékpárforgalom 
céljára való igénybevételét irányozza elő a rendezési program. 

A humán erőforrások 

 Nagyon nehéz fejlődési lehetőségeket, kitörési pontokat találni, hiszen olyan sok és sokféle, 
évtizedek óta meglévő, illetve újonnan jelentkező gonddal küszködik a térség. Csak a 
térségben rejlő önerőre nem lehet hagyatkozni, hiszen az meglehetősen kevés. Központi, 
kormányzati támogatás nélkül nehezen képzelhető el fejlődés.  

 A népesség jelenlegi életkor-iskolázottsági mutatói kemény korlátot jelentenek mindenféle 
fejlesztés számára, és ezekben a mutatókban javulás - a feltételezett és remélt központi 
támogatások ellenére is - csak évtizedek múlva jelentkezik. Ami a térségi belső erőforrások, 
lehetőségek között említhető: 

 Az önkormányzatok erősen limitált eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a települések 
fejlesztésében nagy jelentőségű lépéseket tegyenek. A különböző pályázati felhívásoknál 
legtöbbször a hiányzó alaptőkéjük jelenti a kedvező elbírálás legfőbb akadályát. Ezért a 
kistérség humán erőforrásainak fejlesztése során nagyobb mértékben kell, és lehet is 
támaszkodni a térségben meghatározó erejű munkáltatókra, így pl. az Agráripari Rt.-re. A 
munkaerő képzésében, átképzésében eddig is sokat segítettek, ugyanakkor nem várható 
tőlük a népesség átlagosan alacsony színvonalú képzettségéből eredő problémák teljeskörű 
megoldása.  

 Az EU csatlakozással bekövetkező, a határmenti térségek szerepét átértékelő helyzet az 
eddigiekhez képest új, adminisztratív (rendészeti, igazgatási, pénzügyőri) munkahelyek 
létesítését is jelentheti, amelyekhez elengedhetetlen a megfelelő számítógépes hálózat, és az 
azt kezelni tudó szakembergárda. A képzési struktúra fejlesztése során indokolt mindezeket a 
lehetséges fejlődési irányokat figyelembe venni.  

A kistérség fejlesztésének alaptényezői és lehetséges kitörési irányai 

Aprófalvas szerkezet, viszonylag kis méret, súlyos gazdasági-társadalmi gondok 
irány: a térség települései közös működésének, életképességének biztosítása, erős 
területfejlesztési koordinációs kapcsolatok Baja felé 

A gazdaság eltartóképességének problémái 
irány: az eltartóképesség növelésére, a munkanélküliség és az egyoldalú agrártermelés 
megváltoztatására irányuló közös, térségi szemléletű gazdaságfejlesztés  

Periférikus helyzet, közepes intézményi és műszaki infrastruktúra 
irány: a határmenti helyzetből, együttműködésből adódó előnyök megteremtése (pl. 
határőrség, ügyészség, bíróság), kihasználása, s a felzárkózás lehet a fő cél 

A viszonylag kedvező, arányos, aprófalvas-kisvárosi településszerkezet  
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irány: az ellátási, szervezési és tervezési együttműködés fokozása a kisváros és a 
községek között 

Kedvezőtlen szociális és demográfiai helyzet 
irány: a népességmegtartás fokozása, szociális és (idős)gondozási programok 

Nemzetiségi és vallási sokszínűség, jelentős tradíciók 
irány: az identitás, a helyi kötődések erősítése, szervesebb kapcsolódás a térségen belül, 
s a Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövetségéhez integrálva 

Határmenti helyzet 
irány: az együttműködés kistérségi, lakossági formáinak és a határátkelés minőségének 
fejlesztése, Szabadka vonzó hatásának kiaknázásával3 

  

                                                           
3 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete és a VÁTI Kht. által készített Bácsalmás kistérség fejlesztési 
koncepciója (1998) 
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések 

vizsgálata  

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: 
OTrT) áll, amelyet az országgyűlés a 2003. évi XXXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban, 
majd 2013-ban decemberében módosított (hatályos 2014. január 1-től). Az OTrT határozza meg 
az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a 
területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve 
erőforrások védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi 
övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.  

Az OTrT területfelhasználás rendszere öt fő térséget határoz meg az ország területére: 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású, települési térség, 
vízgazdálkodási térség, valamint építmények által igénybevett térség.  

Bácsalmás közigazgatási területén ebből négy térségi kategória található meg. A település 
legnagyobb része mezőgazdasági terület, keleti részén vegyes területfelhasználási térség van, 
valamint kisebb foltokban erdőgazdasági térség található. Vízgazdálkodási térségként a 
vízfolyások és kisebb tavak jelennek meg a terven.  

Az OTrT a települési térséget öt kategóriába sorolja a mérettől függően. Bácsalmás a harmadik – 
500-750 ha közötti – kategóriába tartozik. 

 

10. térkép: Országos Területrendezési Terv (OTRT), 2014. részlet, Bácsalmás és környéke 

 

Forrás njt.hu 
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Bácsalmás területét a következő térségi övezetek érintik (OTrT 3. melléklet) 

 Ökológiai hálózat övezete 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

Bácsalmás területét érintő infrastruktúra elemek: 

 Országos törzshálózati vasúti pályák (1/4sz. mell.), Egyéb országos törzshálózati vasúti 
pályák  

 (2.64) Bátaszék – Baja - Kiskunhalas 

 (2.75) Bácsalmás - Csikéria - (Szerbia) - Röszke és Szeged - Nagylak - (Románia) 
összeköttetés vonala. 

 Országos kerékpárút törzshálózat elemeit 

 5.A: Debrecen - Létavértes - Biharkeresztes - Sarkad - Gyula - Lőkösháza - 
Battonya - Mezőhegyes - Tótkomlós - Orosháza - Hódmezővásárhely - Szeged 
Mórahalom - Tompa - Bácsalmás - Nagybaracska – Mohács vonala 

 

1.3.2. Bács-kiskun megye Területrendezési Terve  

Az OTrT 2003. évi XXVI. trv. alapján elkészített Bács-Kiskun megye területrendezési tervét a 
Közgyűlés a 14/2006. (X. 3.) számú rendeletével fogadta el. A törvény rendelkezése szerint az 
OTrT felülvizsgálatát ötévente kell elvégezni. A módosított OTrT törvényt az Országgyűlés 2008. 
június 9-én fogadta el. A törvény többek között előírta, hogy a már elfogadott megyei 
területrendezési terveket 2011. december 31.-ig a módosított törvénnyel összhangba kellett 
hozni. 

Ennek megfelelően Bács-Kiskun megye területrendezési tervét – melyet a VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. készített - a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel, Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozatával fogadta el.  

Határozattal elfogadásra került egy további megyei övezet a „Szélerőmű elhelyezéséhez további 
vizsgálatra ajánlott terület övezete. Az övezet lehatárolásának elsődleges célja, hogy orientálja a 
szélerőművek területi kijelölését, elkerülendő azokat a területeket, amelyeken védelmi 
szempontok miatt az nem kívánatos. A megyei terv elfogadó határozatának 2. sz. melléklete 
területrendezési ajánlásokat tartalmaz a térségi szerkezetre és a megye térségi övezeteire 
vonatkozóan. 

A hatályos OTrT több övezetet törölt a megyei tervben rögzített övezetek közül, de ezek 
Bácsalmás területét nem érintették.  

Bácsalmás területén a megyei terv kijelöli a városias települési térség területét. Az 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és vegyes területfelhasználási térséget pontosítja. 
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11. térkép: Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve 2011., Szerkezeti terv. részlet Bácsalmás és 
környéke 

 

 

Forrás adatszolgáltatás 
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3. táblázat: Bácsalmás területi mérlege a rendelet 1/1.sz. melléklete szerint  

Térségi területfelhasználási 
kategóriák 

Terület Település közigazgatási 
területéhez viszonyított arány 

ha (%) 

erdőgazdálkodási térség  439 4,1 

mezőgazdasági térség  8311 76,7 

városias települési térség 625 5,8 

hagyományosan vidéki települési térség 0 0,0 

vegyes területfelhaszn. térség 1412 13,0 

vízgazdálkodási térség  49 0,5 

építmények által igénybe vett térség 0 0,0 

Összesen 10836  

 

4. táblázat: Bácsalmás térségi övezetekkel való érintettsége (rendelet 1/19. sz. melléklete alapján)  

Térségi övezet terület (ha) 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 6402 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 131 

országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 206 

térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete; - 

kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
övezete 

- 

felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete - 

ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete - 

együtt tervezhető térségek övezete - 

kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete - 

magterület övezet 241 

ökológiai folyosó övezete 541 

pufferterület övezete 8 

erdőtelepítésre alkalmas terület övezete; 282 

térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 9 

világörökség és világörökség-várományos terület övezete - 

történeti települési terület övezete - 

rendszeresen belvízjárta terület övezete 311 
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Térségi övezet terület (ha) 

nagyvízi meder övezete - 

földtani veszélyforrás területének övezete - 

vízeróziónak kitett terület övezete - 

széleróziónak kitett terület övezete * 

* településhatáros érintettség 

 

„Szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete” Bácsalmás területét 
külterületén érinti. 

A rendelet mellékletei tartalmazzák az országos és térségi jelentőségű infrastruktúrális elemeket, 
amelyek közül a Bácsalmást nevesítő elemek az alábbiak (továbbá érintik város területét villamos 
energia illetve szénhidrogén szállító vezetékek lásd közműves munkarész): 

 Főutak, Új mellékúti kapcsolatok 

 5507. j. Bácsalmás – Csikéria 

 Bácsalmás elkerülő 

 Kunbaja – Bácsalmás 

 Az országos vasúti törzshálózat tervezett eleme  
Egyéb országos törzshálózati vasútvonalakhoz kapcsolódóan: 

 Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia – Röszke és Szeged – Nagylak – Románia) 

 Országos kerékpárút törzshálózat 

 5. Dél-alföldi határmente kerékpárút:  

(Debrecen – Létavértes – Biharkeresztes – Sarkad – Gyula – Lőkösháza – 
Battonya – Mezőhegyes – Tótkomlós – Orosháza – Hódmezővásárhely – Szeged – 
Mórahalom) – Tompa – Bácsalmás – Nagybaracska – (Mohács) 

 Belvíztározók Bács-Kiskun megyében 

 Mátételkei-tározó (Bácsalmás) 
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1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti 

terveinek Bácsalmás település fejlesztését 

befolyásoló megállapításai 

A szomszédos települések rendezési terveinek feldolgozása a TeIR országos rendezési 
tervkataszter adatainak felhasználásával és az Önkormányzatok honlapjain megtalálható 
adatokkal kiegészítve történt. 

 

Település neve Településrendezési eszköz, fejlesztés elképzelések 

Tataháza 
A településrendezési eszközeiről nincs adatszolgáltatás, nem 
érhető el nyilvánosan. Az ITS 2009-ben készült.  
A települések mezőgazdasági külterületeikkel csatlakoznak 
egymáshoz. 

Mélykút 
Mélykút településrendezési eszközeit többször módosították, a 
legutolsó módosítás az ipari bekötőút kijelölése volt 2012-ben. A 
tervről nincs adatszolgáltatás, illetve nyilvános elérhetőség.   
A települések mezőgazdasági külterületeikkel csatlakoznak 
egymáshoz. 

Bácsszőlős 
A megyei terv szerint. Bácsalmás és Bácsszőlős területe vegyes 
területfelhasználású térségéivel csatlakozik egymáshoz.   
2007-ben készült el településszerkezeti terv, amely szerint a két 
település mezőgazdasági és erdőterületekkel csatlakozik 
egymáshoz, amelyet a településhatáron található „Különleges, 
mezőgazdasági üzemi területek” és „Különleges, mezőgazdasági 
tanyás területek” szakítanak meg. Ezek a különleges területek 
beépítésre szánt területek.   
 

Kunbaja 
A településszerkezeti tervéről nincs adatszolgáltatás. Az ITS 2009-
ben, szabályozási terve 2010-ben készült.   
Bácsalmás mezőgazdasági és vegyes területfelhasználású 
térségéhez Kunbaja települési térsége csatlakozik. 

Madaras 
A településrendezési terveiről nincs adatszolgáltatás, illetve 
nyilvános elérhetőség. ITS 2009-ben készült.  
A települések mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségeikkel 
csatlakoznak egymáshoz. 

Bácsborsód 
Településszerkezeti tervét, településfejlesztési koncepciója 2008-
ban készült. Adatszolgáltatás, illetve nyilvános elérhetőség a tervről 
nincs.   
A települések mezőgazdasági külterületeikkel csatlakoznak 
egymáshoz. 

Bácsbokod Bácsbokod belterületének szerkezete kialakult, szerkezetét 
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Település neve Településrendezési eszköz, fejlesztés elképzelések 

jelentősen alakító változások nem tervezettek.  

- Új vonalas szerkezeti elemek: - Külterületi fasorok 
- tartalék lakóterületek a belterülethatárok mellett 
- a Bokodi"Kígyós csatorna menti területeken kijelölt gyep" 

és erdőterületek 

A település Bácsalmás és Mátételke felé eső részén, a külterületen 
„Térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület” került kijelölésre a megyei övezetek alapján. 

Mátételke 
Településszerkezeti terve 2011-ben készült. A Bácsalmáshoz 
meglévő mezőgazdasági külterületeikkel csatlakoznak egymáshoz. 
A mezőgazdasági üzemi területe beépítésre szánt terület. A Kígyós-
csatorna mentén tervezett víztározó átnyúlik Bácsalmás területére. 
Mátételke-Tataháza-Bácsalmás hármas határ mentén megszűnt 
rekultiválandó hulladéklerakó található. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a környező települések településszerkezeti tervei a 
csatlakozó mezőgazdasági külterületeken fenntartják a mezőgazdasági övezetbe, esetenként 
erdőövezetbe sorolást. 
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1.5 Hatályos településfejlesztési döntések  

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált 

Városfejlesztési Stratégia megállapításai 

Településfejlesztési Koncepció 
Bácsalmás Város Önkormányzatának jelenleg hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2003-
ban készült, az Önkormányzat az 54/2003. kth. határozatával fogadta el. Teljeskörű 
felülvizsgálata és módosítása időszerűvé és szükségszerűvé vált, mely feladat elvégzése 
jelenleg folyamatban van. A felülvizsgált, módosított dokumentum a 314/2012. korm. rendelet 
elvárásai szerint készül. 

A jelenleg hatályos koncepció örökségvédelmi hatástanulmányt nem tartalmaz, ugyanakkor a 
2007-ben készült Településrendezési Terv részeként rendelkezik a város Kulturális 
Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal. 

A 2003. évi, jelenleg hatályos Koncepció által legfontosabbnak ítélt fejlesztési célok az alábbiak: 

 munkahelyteremtés, 

 önkormányzati bérlakások építése, 

 idegenforgalom, határátkelő fejlesztése, 

 strandfürdő építése, 

 oktatás (átképzés) fejlesztése, 

 kulturális szolgáltatások fejlesztése, 

 szennyvízcsatorna hálózat bővítése, 

 vállalkozások élénkítése, 

 ivóvíz minőségének javítása, 

 idősek szociális helyzetének javítása. 

 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 
Bácsalmás Városa rendelkezik Integrált Városfejlesztési Stratégiával (továbbiakban: IVS), amely 
dokumentum 2009-ban készült. Az IVS-t az Önkormányzat a 93/2009. (IV. 28.) Bácsalmás v. öh-
val fogadta el. 

Célok 
Az IVS-ben megjelölt 7-8 évre szóló átfogó célként az alábbiak kerültek meghatározásra: 

I. Életminőség javítása, élhető városi környezet megteremtése, 

II. Versenyképes- alternatív energiára épülő helyi gazdaság megteremtése; 

III. Bácsalmás kistérségi központi és térségszervező képességének megerősítése. 

A 3 átfogó céllal összhangban 5 tematikus cél került meghatározásra, melyek a fő feladatokat 
fogalmazzák meg. A célok intézkedéseken keresztül, azok végrehajtásával teljesülhetnek. A 
stratégia összesen 15 intézkedést jelölt meg, amelyek már a konkrét beavatkozást vagyis 
projekteket tartalmazták. Az IVS célrendszerét tartalmazza a 2. ábra. 
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2. ábra: Bácsalmás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának célrendszere (2009) 

 

Forrás: IVS, 2009. 

 

Városrészek 
Az IVS-ben az alábbi városrészek kerültek kijelölésre, melyen a város változtatni nem kíván (12. 
térkép): 

Nyugati városrész – LAKÓÖVEZETI FUNKCIÓ 

Lehatárolás: Damjanich u. - József Attila u. - Dugonics u. - Köztársaság u. - Mélykúti út - 
településhatár - Szent János u. - településhatár - Mártírok útja – Dózsa Gy. u. - Kossuth L. u. - 
Rákóczi út 

Központi városrész – VÁROSKÖZPONT/KERESKEDELMI FUNKCIÓ 
Lehatárolás: Rákóczi út - Kossuth Lajos u. - Dózsa György u. - Kunbajai út - Backnang út - 
Damjanich u. 

Keleti városrész – IPARI FUNKCIÓ 
Lehatárolás: Mélykúti út - Köztársaság u. - Dugonics u. - József Attila u. - Damjanich u. - Kunbajai 
út - névtelen u. a Dózsa Gy. u. vonalában - Mártírok útja – településhatár) 
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12. térkép: Bácsalmás Város városrészei 

 

Forrás: IVS, 2009. 
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Akcióterületek: 
(1) Szabadidő és Rekreáció Akcióterület 

Célkitűzés: Városközponti funkció megerősítése, életminőség javítás, egészséges élet 
alapjainak megteremtése 

(2) Tudás és Információ Akcióterület 

Célkitűzés: Városközponti funkció erősítése, tudás és információ biztosítása a város 
lakossága részére 

(3) Alternatív energetikai fejlesztések Akcióterület 

Célkitűzés: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése, helyi biomassza felhasználása, 
munkanélküliség csökkentése 

(4) Utak és utcák rekonstrukciója Akcióterület 

Célkitűzés: Korszerű úthálózat biztosítása, elérhetőség javítása, gazdasági infrastruktúra 
kialakítása 

 

13. térkép: Bácsalmás Város IVS által kijelölt akcióterületei 

 

Forrás: IVS, 2009 
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Anti-szegregációs Terv (2009) 
Bácsalmás 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a 2001. évi 
népszámlálási adatokon nyugvó lehatárolások alapján készült. A KSH egy szegregátumot jelölt 
meg, valamint két szegregációval veszélyeztetett területet. A 2001-es népszámlálás óta eltelt 
évek alatt a KSH által megjelölt szegregátum területén végbe ment pozitív változások 
eredményeként javultak a mutatók és felszámolásra került a szegregátum. A két szegregációval 
veszélyeztetett terület további romlása nem folytatódott, az önkormányzat azonban kiemelt 
figyelmet fordít ezen a két területen élő lakosság felé. 

 

Az IVS-ben rögzített célok, megvalósított fejlesztések 
A 2009-ben elkészített IVS jól megfogalmazott, hosszútávú célokat tűzött ki a város és a térség 
számára, így jó alapját képezi a korábbi célrendszer a jelenleg felállítandó célrendszernek. 

A keleti városrészben tervezett projektek közül a Doboka Nagyjárási út rekonstrukciója 
megvalósult, az országhatárra vezető út országhatár felöli része, rövid szakaszon újult csak meg, 
így ennek teljes hosszban történő felújítása továbbra is cél. 

A városközpontba tervezett fejlesztések közül a kistérségi székhelyek integrált fejlesztése – 
Tudás és Információs Központ létesítése, a BKTT Vörösmarty Mihály Általános Iskolájának Szent 
János utcai épületének nyílászárók cseréje és részleges akadálymentesítése, a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat "Őszi Napfény" Integrált Szociális és Módszertani Intézménye bácsalmási 
és nagybaracskai telephelyének korszerűsítése, emeltszintű kistérségi szakrendelő kialakítás, a 
Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó rendelőintézetek kialakítása, Bácsalmás város 
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt, közfoglalkoztatási programok, tartós 
munkanélküliek tranzit és önfoglalkoztatási programja, szociális szövetkezet kialakításra került, a 
belterületi utak felújítása, gyűjtőutak egy részének felújítása projekt valósult meg az elmúlt 
időszakban. 

Számtalan olyan projekt van, amelyek a korábbi IVS-ben is tervezve lettek és megvalósításuk 
továbbra is cél, ilyenek pl. az elérhetőséget, főleg a gazdasági és turisztikai célú területek 
elérhetőségét biztosító utak (belterületi és külterületi egyaránt), kerékpárutak felújítása, 
kialakítása; a közösségi közlekedés fejlesztése, a szabadidős, rekreációs tevékenységek 
fejlesztése, a turisztikai célú projektek megvalósítása, az oktatási és kulturális intézmények 
fejlesztése, járda és vízelvezető árkok felújítása, vasútállomás felújítása, autóbusz és vasúti 
közlekedés összhangjának megteremtése, városmarketing kialakítása, közfoglalkoztatás 
továbbvitele stb. 

 

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

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

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök 

Bácsalmás Város teljes igazgatási területére 1983-ban készült összevont rendezési terv, ennek 
módosítására 1995-ben került sor. Az OTÉK (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) teljeskörű 
alkalmazása szükségessé tette a településrendezési terv átdolgozását. Bácsalmás Város 
Képviselő-testületének 16/2009. (X. 07.) rendelete szól a helyi építési szabályokról, ezen rendelet 
hagyta jóvá a település szerkezeti és szabályozási terveket. A településrendezési eszközök és a 
fejlesztési koncepció, mivel együtt készültek, összhangban vannak. 

Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv (16/2009. (X. 07.) rendelete) letölthető a 
www.bacsalmas.hu honlapról (Önkormányzat/hatályos rendeletek). A letölthető rendelet és az 
adatszolgáltatás nem tartalmazta a rajzi mellékleteket. A rendeletet elfogadása óta nem 
módosították, ezért nincs egységes szerkezetbe foglalva. 

A beépítésre szánt területek építési használatának általános jellege, valamint sajátos építési 
használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe sorolta: 

 Lakóterület 

 Falusias lakóterület 

 Kertvárosias lakóterület 

 Kisvárosias lakóterület 

 Vegyes terület 

 Településközponti vegyes terület 

 Gazdasági terület 

 Kereskedelmi szolgáltató terület 

 Ipari terület 

 Különleges terület 

 Nagy kiterjedésű sportolási-, wellness célú terület 

 Temető, kegyeleti park terület 

 Hulladékkezelő-, lerakó terület 

 Egészségügyi-, szociális létesítmény területe 

 Mezőgazdasági üzemi területek 

A beépítésre nem szánt területek használatuk általános és sajátos jellege szerint az alábbi 
terület-felhasználási egységekbe soroltak: 

 Közlekedési-, és közmű-elhelyezési, hírközlési terület, 

 Zöldterület, 

 Erdőterület, 

 Mezőgazdasági terület, 

 mezőgazdasági kertes övezet 

 általános mezőgazdasági övezet 

http://www.bacsalmas.hu/
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 Vízgazdálkodási terület 

 Különleges beépítésre nem szánt terület /országos védett területek/ 

Az önkormányzat honlapján 2014. áprilisi keltezéssel jelent meg a felhívás Bácsalmás 
településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, 
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) teljes körű felülvizsgálatáról és módosításáról. A 
módosítás indoka volt, hogy a terv részben elavult, több ponton túlszabályoz, az ipari üzemek 
telepítésére nem ad megfelelő lehetőséget; az érvényes rendezési terv alapját képező földmérési 
alaptérkép 12 éves, az azóta bekövetkezett változásokat nem tartalmazza; valamint az a tény, 
hogy a terv papír alapú, ami az ETDR bevezetése óta nehezen használható, elavult. A módosítás 
munkaközi dokumentációját az Önkormányzat adatszolgáltatása tartalmazta.  

A módosítás szabályozási koncepciója  

 törli a kertvárosias lakóterületet, kijelöli a telepszerű lakóterület övezetét 

 a vegyes területeket differenciálja 

 a lakóterületbe ékelődő iparterületeket átsorolja gazdasági - kereskedelmi - 
szolgáltató övezetbe 

 a beépítésre szánt övezetek közül a sportterületet, a temetőt és a kegyeleti 
parkot beépítésre nem szánt területbe sorolja át 

 kijelöli a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területet 
és a tanyás beépítés övezetét. 

 egyszerűsíti a közlekedési övezeteket, az eddig Köu övezetbe sorolt 
üzemanyagtöltő állomás átsorolja gazdasági – kereskedelmi - szolgáltató 
övezetbe 

 a zöldfelületeket és a mezőgazdasági területeket differenciálja 

 kijelöli a természetközeli terület övezetét 

 a beépítésre nem szánt különleges területeken kijelöli ökoturisztikai terület 
övezetét. 

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 

elemei 

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

A hatályos településszerkezeti terv az alábbi követelményeket és általános alapelveket rögzíti: 

 a kialakult településszerkezet megtartása, védelme 

 meglévő értékes városképi, városszerkezeti elemek megőrzése, és az új elemek kedvező 
kapcsolódásának kialakítása 

 meglévő zöldterületek összekapcsolásával és kiegészítésével összefüggő zöldterületi 
rendszer kialakítása a Sóstó irányában bizonyos mértékig a külterületen is 

 Lakóterületek alakításának elvei 

 az előző tervhez képest nem változtatott sem a lakóövezetek elhelyezésén, 
sem intenzitásukon. Közepes intenzitású. max.  fszt. + 1+ tetőtér 
szintszámmal beépített területek és családi házas jellegű beépítést 
különböztetett meg. 
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 Nagyobb, összefüggő családi házas lakóterület kialakítását két helyen 
javasol t: a Dobokai úttól északra, valamint a Kunbajai út térségében. 

 Központrendszer, intézményellátás fejlesztésének alapelvei: 

 Az intézményrendszer kialakult, a még kialakítandók elhelyezésére 
lehetőséget ad a településközponti vegyes terület. 

 Gazdasági területek alakításának alapelvei 

 Kereskedelmi-szolgáltató terület kialakítását javasolta a bajmoki határátkelő 
kapcsán szükségessé váló elkerülő útszakasz mentén 

 A Rákóczi út funkcióinak átértékelődésével, és a piac áthelyezésével számolt. 

 Különleges területek alakításának alapelvei 

 A temető területe távlatban is megfelelő, a régi temető területén kegyeleti 
park kialakítását javasolta a terv.  

 A városközponti védett zöldterülethez kapcsolódó szabadidő- és sportterület 
rekonstrukciójának, bővítésének elősegítése. 

 Lakossági hulladékudvar kialakítása 

 A különleges egészségügyi övezetben kapacitás és minőség javítást szolgáló 
intézkedések, bővítések 

 Közlekedési rendszer 

 az 5312.j. út belterület és országhatár közti szakaszának megfelelő 
kialakítása 

 II. ütemű külterület elkerülő szakasz kialakítása 

 Zöldfelületi rendszer, tájrendezés: 

 zöldterületi rendszer a Kígyós-patak völgyére szervezett 

 mezővédő erdősávok összekapcsolása 

 különleges beépítésre nem szánt helyi jelentőségű üdülőterület kialakítása a 
Sóstó körzetében 

 Helyi értékvédelem 

 helyi védett utcák, térrészletek, területek és helyi egyedi védettségű épületek 
megőrzése. 

A 2014-ben készült munkaközi Településszerkezeti Terv az előzőekben kijelölt, de meg nem 
valósult lakóterületi fejlesztési területeket csökkenti, az igényeknek megfelelően kijelöl új 
gazdasági - kereskedelmi - szolgáltató területeket, a településközpont vegyes területeket 
bővítésre javasolja a történeti főutcák mentén, valamint a tanyákat különleges beépítésre szánt 
területbe javasolta sorolni. 

1.6.2.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei 

 Tervezett lakóterületek 
A településszerkezeti terv által fejleszteni kívánt lakóterületek nem valósultak meg.  

 a Dobokai úttól északra, a Mélykúti úttól keletre fekvő területen 

 a meglévő lakóterület és a Kígyós-főcsatorna közötti mélyfekvésű területen 
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 a Kunbajai út mentén kijelölt új lakóterületen 

 a Madarasra vezető út mellett kijelölt lakóterületen 

 Tervezett településközponti és vegyes területek 
A szerkezeti tervben nem jelöltek ki új területeket. Egyes intézmények felújítása, bővítése történt 
meg. A terv készítése óta megújult a Városi Piac. 

 Tervezett gazdasági területek 
A tervezett gazdasági fejlesztések területei a Dobokai út melletti területek kivételével beépítettek. 

 Tervezett különleges területek 
A településszerkezeti terven kijelölt különleges üdülőterületi fejlesztés nem valósult meg 

 Közlekedéshálózati, közműfejlesztések 
Gyűjtőutak fejlesztése: Rákóczi és Köztársaság utca 

A város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt keretében elkészült a tisztítótelep 
és az azt kiszolgáló szennyvízcsatorna hálózat. 

 Zöldterületek, közhasználatú zöldfelületek 
A városi piac felújítása során új fasort telepítettek a Rákóczi út mentén, 

 Erdőterületek 
A kijelölt lakóterület területén, a Kígyós-főcsatorna közötti mélyfekvésű területen erdőtelepítés 
történt. 
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14. térkép: Bácsalmás szabályozási terve 

 

Forrás Építészműhely Kft. dokumentuma alapján, Saját szerkesztés 
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1.7 A település társadalma 

1.7.1 A népesség főbb jellemzői 

1.7.1.1 Demográfia 

A bácsalmási lakosság korösszetételében bekövetkező változások tendenciája állandó, jellemző 
a 0-14 éves korosztály folyamatos csökkenése (2000-ben az állandó népességen belül a0-14 
évesek aránya 15,5% míg 2013-ban 12,7%, a 15-59 évesek aránya 2000-ben 62,3%, 2013-ban 
59,8%, míg a 60 éves és 60 év feletti lakosság aránya 2000-ben 22,4%, 2013-ban 27,5%.) 
Látható, hogy a hatvan év feletti lakosok számának növekedése 2000-2013 között 5,1% volt, ami 
a 0-59 éves korosztály létszámának ugyanilyen arányú csökkenésével járt együtt. Ebből a 0-14 
éves korosztály csökkenése 2,8%-ot tett ki.4 

 

3. ábra: Bácsalmás lakosságának százalékos korösszetétele (2011.) 

 

Forrás: KSH, 2011 évi adatok 

A 40-54 éves korosztály nyugdíjba lépésével az aktív keresők és az eltartottak aránya felborult, 
hiszen a munkába lépő korosztályok lélekszáma jóval a kikerülőké alatt marad. 

Fent leírtakat támasztják alá az öregedési mutatók: 

5. táblázat: Öregedési mutatók összehasonlítása 

Adattípus 2001 2011 
Öregedési mutató (Bácsalmás) 149,9 206,2 

Öregedési mutató (Bácsalmási járás) 140,1 209,9 

Öregedési mutató (Bács-Kiskun megye) 121,7 165,0 

Öregedési mutató (Magyarország) 123,8 159,6 
Forrás: KSH T-Star 2013., TEIR 

                                                           
4 TeIR, 2014. 
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Látható, hogy az átlagéletkor általános növekedésével országosan is növekszik az idős 
népesség aránya, azonban mind a járási, mind pedig a városi adatok lényegesen magasabbak a 
megyei és országos mutatóknál – ez tehát nem magyarázható az általános trendekkel. 

 

6. táblázat: Bácsalmás népességszám változása 2001-2011 

Adattípus 2001 2011 
Lakónépesség 

csökkenése 
2011/2001  

(%) 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség 

különbözete 
2001 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség 

különbözete 
2011 

Állandó 
népesség 
(Bácsalmás) 

7827 7126  

-177 -373 

Lakónépesség 
(Bácsalmás)  

7650 6753 11,725 

Állandó 
népesség 
(megye) 

553159 536409  

-6642 -16078 

Lakónépesség 
(megye) 

546517 520331 4,791 

Állandó 
népesség 
(ország) 

10270425 10092081  

-72110 -154453 

Lakónépesség 
(ország)  

10198315 9937628 2,556 

Forrás: KSH T-Star 2013., TEIR 

 

A lakónépesség (vagyis a lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok) száma az országos 
és megyei tendenciáknál jóval erőteljesebben csökkent a vizsgált időszakban. Az állandó 
népesség Bácsalmáson 701 fővel, míg a lakónépesség 897 fővel csökkent tíz év alatt. Ez a 
megyei népesség csökkenés 3,42%-át teszi ki. 

Más, hasonlónak tekintett városokkal összehasonlítva a népességszám változást megállapítható, 
hogy Bácsalmáson jóval magasabb a lakónépesség csökkenése 2001-2011 között, mint pl. 
Kunszentmiklóson, Kalocsán, Jánoshalmán. Jánoshalma hoz még hasonló mutatószámot e 
tekintetben, mint Bácsalmás. A 60 éven felüliek aránya a lakónépességhez viszonyítva is 
Bácsalmáson a legmagasabb, azaz itt jellemző leginkább az elöregedő társadalom. Bácsalmást 
Jánoshalma követi még hasonlóan magas értékkel, majd Kalocsa és végül Kunszentmiklós. (Lsd. 
3. számú mellékletet.) 
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7. táblázat: Népsűrűségi mutatók 

Adattípus 2001 2011 
Népsűrűség: Bácsalmás 70,8 62,5 

Népsűrűség: Bácsalmási járás 43,7 38,4 

Népsűrűség: Bács-Kiskun  64,7 61,6 
Forrás: KSH T-Star 2013., TEIR 

A népsűrűségi mutatók jelzik, hogy a város vonzáskörzetében található településeken 
lényegesen alacsonyabb a népsűrűség, mint a megyei, és a városban a járáshoz hasonlóan 
szintén drasztikusan csökken. 

 

8. táblázat: Bácsalmás város népmozgalmi adatai (2001., 2011.) 

Adattípus 2001 2011 
Élveszületések (előző népszámlálás óta, fő) 

Bácsalmás 783 641 

Bács-Kiskun 66 220 52 154 

Halálozások (előző népszámlálás óta, fő) –  

Bácsalmás 1 380 1 166 

Bács-Kiskun 82 750 77 467 

Természetes szaporodás (előző népszámlálás óta, fő)  

Bácsalmás -597 -525 

Bács-Kiskun -11 774 -25 313 

Vándorlási különbözet  

Bácsalmás 391 -372 

Bács-Kiskun 23 195 -873 

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

Bácsalmás -206 -897 

Bács-Kiskun -381 -26 186 
Forrás: KSH T-Star 2013., TEIR rendszer adatai 

Bácsalmáson a határ menti településekre jellemző általános tendenciákkal megegyező 
folyamatokat látunk. „A határ menti települések folyamatos népességveszteségéhez a 
természetes fogyás és a negatív vándorlási egyenleg egyaránt hozzájárult. A születések és 
halálozások 2010. évi negatív egyenlege 2000 óta 32%-kal, a vándorlási különbözet mintegy 29 
%-kal fokozódott. Az Alföld egészére vonatkozóan a természetes fogyás még intenzívebb volt, 
mértéke 2000 óta 36 %-kal nőtt. Ami a vándorlási különbözetet illeti, 2000-hez képest két és 
félszeres növekedést mutatott”..5  

A bevándorlás a két utolsó népszámlálás között tapasztalható jelentős negatív vándorlási 
különbözettel szemben a 90-es években igen jelentős volt a megyében, így Bácsalmáson is. 
1999 kiugrást mutat (ennek oka főként a háborús helyzet), itt átmeneti növekedés mutatkozott 
(7756 fő) majd 2006-ra a lakosságszám újra süllyedt (7248 fő), a 2011-es népszámláláskor pedig 
a lakosságszám 6753 fő volt, ami további csökkenést mutat. A csökkenés oka – mint azt a 
korábban idézett források is alátámasztják, a születések és halálozások negatív egyenlegéből és 
az elvándorlások és odavándorlások negatív egyenlegéből adódik. 

                                                           
5 Határ menti települések jellemzői az Alföldön KSH, 2012.  

Népsűrűség  

Népmozgalom  
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A járáshoz tartozó településeken jellemzően még magasabb az időskorú lakosság aránya, és 
nagyobb az elvándorlás is. 

 
4. ábra: A népmozgalmi adatok grafikus ábrája 

Forrás: TeIR 

 

A lakosság korösszetételét tekintve az itt elemzett adatok is alátámasztják a korábban 
megfogalmazott állításokat, amelyek szerint a népesség csökkenése mellett az idősek számának 
növekedése jellemző. 

 

5. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001, 2011;  6. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001, 
2011 

 

Forrás: KSH T-Star, 2013. 

 

Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat, ezzel párhuzamosan 
az eltartott népesség aránya nőtt 2001 és 2011 között. 2011-ben 100 gyermekkorú lakosra 206 
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idős jutott. A folyamatok az országos és megyei trendeket követik, a változás mértéke eltér az 
országos és megyei tendenciáktól.  

A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a Bácsalmás városban: népesség 53 % nő, 
47 % férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest jelentősen nem változott. (52,6 % - 47,4 %). 

A társadalom elöregedése előre jelzi, hogy a településeken az aktív korú, adófizető lakosság 
lélekszáma csökken. Ebből következően csökken a fizetőképes kereslet, csökkenhetnek a helyi 
bevételek mind az önkormányzati, mind pedig a szolgáltatói szektorban. Ugyanakkor növekednek 
a szociális kiadások, a szociális intézmények teljes kihasználtsággal működnek, az óvodák és 
iskolák gyermeklétszáma viszont csökken. A romló egészségi állapot miatt megnő az igény az 
orvosi, főként az időskorral összefüggő betegségekre szakosodott szakorvosi ellátásokra. Ezzel 
egyidőben hatékony társadalompolitikai és gazdasági intézkedésekre van szükség a 
népességmegtartó erő növeléséhez, az elvándorlás ütemének lassításához. Fontos a gyógyítást, 
rehabilitációt, az egészségi állapot megőrzését, szűrést, megelőzést szolgáló szemléletformálás, 
a gyermekvállalás ösztönzése. Szükséges a település határmenti jellegéből adódó előnyök 
kihasználása, egy olyan kollektív jövőkép építése, amely egyaránt vonzó lehet a betelepülő 
gazdasági vállalkozások és lakosok számára is.  

 

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

A település etnikai összetétele az idők során gyakran változott. A mesterséges betelepítések és 
erőszakos kitelepítések, vándorlások egyaránt befolyásolták a népesség összetételét és számát. 

A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: 

9. táblázat: Nemzetiségek Bácsalmáson 

Nemzetiségek fő % (2001) fő % (2011) 
Cigány (romani, beás) 68 0,89 129 1,91 

Horvát 125 1,63 158 2,34 

Német 229 2,99 207 3,07 

Román  19 0,25 6 0,09 

Szerb 23 0,31 21 0,31 

Szlovák 5 0,07 0 0,00 
Forrás: TEIR 

A városban jelentősebb számban jelen lévő nemzetiség a német. A három legnagyobb 
nemzetiségi csoport a német a horvát és a cigány is saját önkormányzattal rendelkezik. 
Jelentősebb növekedés a cigány népesség számában következett be. Ezek a változások 
jelezhetik azt is, hogy a népszámláláskor többen vállalták roma identitásukat, mint korábban. 

  

Hazai nemzetiségek 
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1.7.1.3 Képzettség 

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

Adattípus 2001 (%) 2011 (%) 
Változás 2001/2011 

viszonylatában  
(%) 

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát 
végzettek (7 éves és idősebbek 
arányában) - város 

28,8 26,1 -2,5 

megyei adat 29,6 29,4 -0,2 

országos adat 26,3 25,0 -1,3 

Érettségivel mint legmagasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők a 7 éves és 
idősebbek arányában (%) - város 

17,8 19,9 2,1 

megyei  16,1 22,8 6,7 

országos  20,5 27,5 7,0 

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

21,1 20,6 -0,5 

megyei  22,8 22,6 -0,2 

országos  21,1 19,5 -1,6 

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

1,1 8,6 7,5 

megyei  1,4 11,2 9,8 

országos  2,2 15,5 13,3 

Forrás: TEIR 

 

Számos terv és tanulmány utal arra, hogy a városban élők iskolai végzettsége az országos átlag 
alatt marad. (pl.: IVS 51. táblázat). Ez különösen kistérségi szinten, illetve a város szegregációval 
veszélyeztetett területein jelenik meg markánsan.  
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A 2011-es népszámlálás adatai szerint: 

11. táblázat: Bácsalmás város lakossága iskolai végzettség szerint (2011) 

 férfiak nők összesen 

Az általános iskola nyolcadik évfolyamát elvégzők száma: 794 1078 1872 

Középfokú végzettségűek – érettségi nélkül: 944 533 1377 

Érettségizettek száma 592 834 1426 

Egyetemi, főiskolai, egyéb felsőfokú oklevéllel rendelkezők: 254 363 617 

Összesen: 2584 2808 5292 

 

2011-ben az általános iskolába beíratott gyermekek létszáma 604 fő volt. A férfiak közül többen 
szereztek érettségi nélküli, középfokú végzettséget, míg a nők között nagyobb arányban vannak 
érettségizettek, ahogy felsőfokú tanulmányokat is több nő folytatott. 

Fontos lenne, hogy a képzési rendszer a helyi kitörési pontokhoz igazodó ismereteket nyújtson, 
kompetenciákat alakítson ki, ösztönözze a hátrányos helyzetből tanulás révén kitörni akaró és 
tudó lakosokat az ismeretszerzésre, motiválja őket abban, hogy helyben hasznosítsák tudásukat. 
(A középfokú oktatásban résztvevők közel 60%-a nem városi lakos). 

Megállapítható, hogy a megyében lévő hasonló városok közül Bácsalmáson található arányaiban 
a legkevesebb felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos. E tekintetben a hasonló városok közül 
kiemelkedik Kalocsa, ahol a lakónépesség arányában 12,83%-ot tettek ki 2011-ben azok, akik 
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Bácsalmás, Jánoshalma és Kunszentmiklós hasonló 
arányt hoznak. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 7 éves és idősebb népesség 
körében 2011-ben Jánoshalmán volt a legmagasabb, majd őt követte Kunszentmiklós, 
Bácsalmás és legvégül Kalocsa. (Lásd: 3. számú melléklet.) 

1.7.1.4 Foglalkoztatottság 

Bácsalmás városban 2011-ben a NFSZ adatai szerint 4652 fő 15 és 64 év közötti, munkaképes 
ember élt. A népszámlálási adatokkal összevetve ebből foglalkoztatott 2190 fő volt. A 
foglalkoztatottak aránya 2001-ben a 15-64 éves népességen belül 46,56% volt, míg ez az adat 
2011-ben enyhe emelkedést mutatva 49,75 %-ra emelkedett.  

12. táblázat: Foglalkoztatottak aránya 

Foglalkoztato
ttak aránya a 
15-64 éves 

népességen 
belül (%) 

2001 

Bács-
almás 

46,56% 

Bács-
Kiskun 

52,04% 

Magyar-
ország 

53,04% 

2011 49,75% 56,37% 57,87% 
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A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 2001-ben 
49,7, míg 2011-ben 45,7% volt. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező, 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező népesség az aktív korúakon belül 2001-ben 
32,7%, 2011-ben 20,3% volt.  

A tartósan munkanélküli lakosság számára, a képzettségének megfelelő új munkalehetőség 
biztosítása több tényező együttes hatása miatt biztosíthatatlanná válik, melyek a következők: 
szakképzetlenség, továbbképzési hajlandóság hiánya, mobilitási nehézségek, idősödő korosztály 
elhelyezkedési lehetőségeinek csökkenése. Magas a pályakezdők munkanélküliségi mutatója. A 
12% -os arány a második legrosszabb a megyében, és ez részben magyarázza a foglalkoztatási 
mutatók csökkenését az elmúlt 10 évben, a munkaerő-piaci problémákat, a népesség-mozgási 
folyamatok negatív tendenciáját.6 

. ábra: Foglalkoztatottak megoszlása járási és Bácsalmás városi adatok 2011. 

 

Forrás: KSH népszámlálási adatok, 2011. 

 

A Bácsalmáson regisztrált vállalkozások száma (2011., GFO11): szolgáltatás: 440 db, ipar, 
építőipar: 88 db. mező- és erdőgazdaság: 620 db.  

A foglalkoztatottak számát tekintve a vállalkozások többsége az 1-9 fős kategóriába esik, 250 fő 
feletti foglalkoztató nincs a városban.  (Bővebben lásd: „A település gazdasági ágazatai” 
fejezetben) 

A naponta ingázó foglalkoztatottak száma 2001-ben 18,6%, míg 2011-ben 8,7%-os növekedés 
mellett már 27,3% volt. Alacsony presztízsű foglalkozásokban 2011-ben a munkaképes lakosság 
25,6%-a, míg 2012-ben 22,5%-a dolgozott,  a gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 2001-ben 64,4%, míg 2011-ben 60,7% volt. Ez mindkét évben az országos 
és megyei adatnál is magasabb 

 

  

                                                           
6 Bácsalmás város integrált városfejlesztési stratégiája, Innovatív Kft., 2009. 
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13. táblázat: Munkanélküliek száma és aránya Bácsalmáson 2001-2014. 

Időszak 
Regisztrált 

munkanélküliek 
száma (fő) 

Nyilvántartott 
álláskeresők*  

% 
Munkav. korú 

népes. fő** 

2001. december 338 6,92 4883 

2006. december 501 10,51 4769 

2011. december 428 9,2 4652 

2014. december 252 5,6 4765 

*a munkavállalási korú népesség %-ában 
**a KSH népszámlási ill. népességnyilvántartási adatai szerint. (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők 
száma ) 
Forrás: NFSZ településsoros adatok 

 

A nyilvántartott álláskeresők aránya a 2006-os arányhoz képest (10,2%) 2013-ra jelentős 
csökkenést mutatott, 2013-ban 4,8%-on állt. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001-
ben 49,9% míg 2011-ben 8,1%-os csökkenéssel 41,8% volt. A 25 év alatti regisztrált 
munkanélküliek száma az összes munkanélküli százalékában a 2001-2013-as éveket tekintve 
alig változott, átlagosan 18,6% (szélső értékek: 20,1%-16,8%). 

„A település a 2011. évben csatlakozott a Start munkaprogramhoz. A 2011. év novemberében 
elindított három, majd a 2012. évtől már hat programra kibővített projekteket hosszú távon 
gondolkodva, az önellátás elve mentén egymásra építve dolgozta ki önkormányzatunk. 
Bácsalmás Város Önkormányzata miniszteri elismerő oklevelet kapott a közfoglalkoztatási 
programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül. „7 

Egyéb tendenciák: 2014 júliusában a munkaképes korú népességből munkanélküliként 
nyilvántartott: 251 fő, munkanélküliség relatív mutatója 5,27%. Ez jobb, mint a megyei mutató 
(6,44%). Decemberben a nyilvántartott munkanélküliek száma alig változott (252 fő), a mutató 
5,29%, amely szintén a megyei mutató alatt maradt (6,34%). 
A munkanélküliség éves alakulása (a 2014. évet vizsgálva) jelentős ciklikusságot, vagy 
felismerhető tendenciák mentén zajló változásokat nem mutat. A téli hónapok és a nyári időszak 
között nincsenek jelentős különbségek (legmagasabb érték: május, 6,07%, legalacsonyabb érték 
augusztus, 4,09%).  

Az alábbi táblázatban látható, 2011-es adatokból kitűnik, hogy a megyei mutatónál alacsonyabb a 
nyilvántartott álláskeresők aránya. Jelentős társadalmi csoportot alkotnak ugyanakkor a 
nyugdíjban vagy nyugdíj-szerű járadékban részesülők. 2001-ben a gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya a lakónépességen belül 64,4%, míg 2011-ben 60,7% volt.  A megyei értéket 
megközelítő, vagy attól kicsit jobban alakuló munkanélküliségi mutatók jelzik, hogy a városban 
nem a munkanélküliség, hanem az inaktív keresők, eltartottak, illetve a foglalkoztatott nélküli 
háztartások viszonylag magas száma okozza a nagyobb problémát.  

A lakosság egészségi állapotára vonatkozóan viszonylag kevés adat áll rendelkezésre. 2011-ben 
a kistérségben (Bácsbokod és Bácsborsód nélkül) a halálozások 76,3%-ban a szív és érrendszeri 
valamint a daganatos megbetegedések játszottak szerepet. A KSH adatai szerint a megváltozott 
munkaképességűek száma 2013-ban 465 fő volt. Fontos lenne tehát az aktív, munkaképes korú 
lakosság szűrése (mindkét vezető halálok esetében a prevenció eredményes lehet), illetve a 
megváltozott munkaképességű, inaktív népesség munka világába történő visszavezetése.  

                                                           
7 Helyi Esélyegyenlőségi Program Bácsalmás Város Önkormányzat, 2013-18. 
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14. táblázat: A munkanélküliek megoszlása járási és megyei összehasonlításban 

Nyilvántartott álláskeresők aránya a 
munkaképes korú népesség 
százalékában (%) 
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6,85% 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált 
munkanélküliek aránya (az összes 
munkanélküli százalékában) 36,28% 41,23% 50,50% 

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett 
regisztrált munkanélküliek aránya (az 
összes munkanélküli százalékában) 1,86% 4,69% 4,32% 

25 év alatti regisztrált munkanélküliek 
aránya (az összes munkanélküli 
százalékában) 18,14% 18,44% 19,96% 

45 év feletti regisztrált munkanélküliek 
aránya (az összes munkanélküli 
százalékában)  35,81% 35,75% 34,72% 

Forrás: TEIR 

 

Más hasonló településekkel összehasonlítva Bácsalmás és Jánoshalma hasonló értékeket mutat 
a munkanélküliek arányát tekintve a lakónépességhez viszonyítva; Kunszentmiklós és Kalocsa 
kedvezőbb helyzetben van e tekintetben. 

Ugyanez mondható el a foglalkoztatottak arányát nézve. Itt a hasonló települések közül Kalocsa 
emelkedik ki, őt követi Kunszentmiklós, majd Bácsalmás és Jánoshalma. Bácsalmás tehát 
nagyon hasonló helyzetben van, mint Jánoshalma. (Lásd: 3. számú melléklet.) 

 

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok 

A város jövedelmi viszonyaira befolyással lévő tényező, hogy magas a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező lakosság aránya. 

Bácsalmáson a 100 lakosra jutó adófizetők száma 2001-ben 39,6 fő, 2011-ben 39,7 fő volt. E 
tekintetben nincs jelentős változás. Ez a szám csak a járási adatnál magasabb valamivel, a 
megyei és országos adathoz képest lényegesen alacsonyabb. 

Az egy főre jutó nettó összes jövedelem 2011-ben 423.721 Ft volt. Ez a járási adatoknál 
magasabb, azonban mind a megyei, mind az országos átlagnál alacsonyabb. 

A jövedelmi viszonyok tekintetében fontos, hogy 2011-ben 549 db volt az inaktív keresővel 
rendelkező, 627db pedig az egykeresős családok száma. Két foglalkoztatottal, ezzel szemben 
csupán 504 család rendelkezett.  

A jövedelmi viszonyok egyik mutatója a gépkocsiállomány alakulása. Az 1000 lakosra jutó 
személygépkocsik száma Bácsalmáson 2002-ben 261 db volt, mg 2011-ben 297. A gazdasági 
válság hatásai az újonnan forgalomba helyezett gépkocsik számában is megmutatkoznak. Míg 
2003-ban az 1000 lakosra jutó, újonnan forgalomba helyezett gépkocsik száma 21 db. volt, addig 
2012-ben ez a szám 7 db-ra csökkent. 

  

Jövedelem  
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7. ábra: 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma 

 

Forrás: Saját számítás a KSH T-Star 2013. adatai alapján 

 

2012-ben az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 477.080Ft volt, amely kevéssel a járási 
adat (431.051) felett, de jóval az országos adat (693.565) alatt maradt. 2012-be az SZJA alapot 
képező jövedelem 3.818.591.613 Ft volt, amely a járási összeg 37,95%-a. 

Az aktív korú lakosságon belül rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 2001-
ben 49,4%, míg 2011-ben 45,7%. Ezen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkező, rendszeres munkajövedelem nélkül élő lakosok aránya a 15-59 éves korosztályban 
2001-ben 32,7%, 2011-ben 20,3%.8 

 

15. táblázat: Pénzbeli juttatások 2008-2012 között (Fő) 

Bácsalmás 2008 2009 2010 2011 2012 

Rendszeres szociális segély 11 44 47 49 52 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény* 

527 520 548 549 502 

Ápolási díj 33 32 33 37 44 

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program, Bácsalmás, TeIR 2013*. 

 

Lakásfenntartási támogatásban 2013-ban 558-an részesültek, (2013-ban a lakásfenntartási 
támogatásra felhasznált összeg 2.577.500 Ft volt) átmeneti segélyt 405 fő kapott. 
Közgyógyellátási igazolvánnyal 304 fő rendelkezett. Ápolási díjban átlagosan 45 fő részesült. 
Átmeneti segélyt 624 esetben nyújtottak. 

  

                                                           
8 TEIR 2013. 

2000 2005 2013

229 
283 302 

239 
294 319 

232 253 
285 

Magyarország Bács-Kiskun Bácsalmás

Segélyezés  
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Az időskorú lakosság magas aránya, az aktív keresők alacsony száma alapján látható, hogy a 
társadalom jelenlegi szerkezete, összetétele a szociális rendszerre is jelentős terheket ró. A 
rendelkezésre álló adatok szerint 2011-ben az egyszülős családok száma összesen 318 db volt. 
Ez, illetve a korábban ismertetett tendenciák magyarázzák pl. a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt igénybevevők magas számát. (Egyedülálló szülő, egy főre jutó jövedelem és 
vagyoni helyzet alapján kerül megállapításra). A lakásfenntartási támogatás esetében szintén 
fontos tényező, hogy magas az inaktív keresők aránya, az egyszemélyes háztartások száma 
pedig 2011-ben 955 db. volt. 

A helyi esélyegyenlőségi programban található adatok alátámasztják, hogy az egészségi 
állapotuk miatt ellátásban részesülők rehabilitációs foglalkoztatása, munkaerőpiaci reintegrációja 
számos lehetőséget tartogat – pl. 2012-ben a Pro-Team bácsalmási telephelyén 36 megváltozott 
munkaképességű dolgozót foglalkoztattak. Fontos faladat tehát az inaktív lakosság gazdasági 
aktivitásának növelése, ennek feltételeit – akár alternatív foglalkoztatási eszközökkel is – meg 
kell teremteni.  

1.7.1.6 Életminőség 

A születéskor várható élettartam hazánkban is folyamatosan nő, Bács-Kiskun megyében a nők 
esetében 2013-ban 76,73, a férfiak esetében 71,73 év volt. A megyei, regionális és országos 
mutatók viszonylag kiegyenlítettek, a férfiak és a nők közötti különbség azonban –a  nők javára – 
az 1990-es évek óta tartósan megmaradt. 1990-ben a nők születéskor várható átlagos 
élettartama 9,87évvel volt több a férfiakénál, míg 2013-ban ez az adat 6,5 év. A férfiak 
megyénkben 1990-hez képest várhatóan 7,9 évvel élhetnek tovább, míg a nők esetében ez a 
szám 4,5 év.  

Az átlagéletkor a megyében a férfiak esetében 40, a nőknél 44,4 év. A várható élettartamot 
befolyásoló tényezők a kutatók szerint a népességen belül több tényező mentén változnak. 
Befolyásolhatja a várható élettartamot az etnikai hovatartozás – pl. a roma népesség rosszabb 
lakáskörülményei, romló egészségi állapota, -, az 1000 lakosra jutó adófizetők száma 
(egészségügyi és egyéb szolgáltatás minősége), iskolázottság (egészségtudatosság, 
életkörülmények), tartós munkanélküliség (családi költségvetésből jóléti kiadásokra és 
egészségmegőrzésre fordított összeg aránya), népsűrűség, foglalkoztatottak foglalkoztatási ágak 
szerinti megoszlása – különös tekintettel a mezőgazdaságban foglalkoztatott, alacsony 
iskolázottságú társadalmi csoportokra). 

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

 
2001 2011 

Bácsalmás  Bács-Kiskun Bácsalmás  Bács-Kiskun 

Lakásállomány   3264 230699 3284 239265 

1000 lakosra jutó lakások 
száma 

417 417 461 417 

háztartások a lakás komfortossága szerint*  

komfortos  74,2% 72,7% 87,7% 86,4% 

félkomfortos 

25,8% 27,2% 12,3% 13,6% komfort nélküli  

szükség- és egyéb lakás 

háztartások a lakás felszereltsége szerint  

hálózati vízvezetékkel 85,6% 78,7% 87,9% 85,6% 

közcsatornával 13,0% 29,9% 12,4% 54,0% 
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Bácsalmáson a 2011-es népszámlálás adatai szerint a komfort nélküli lakások száma 260 db, a 
félkomfortos lakások száma 128 db., a komfortos lakások száma pedig 1790 db.  Összkomfortos 
lakás 931 db, míg szükség és egyéb lakás 17 db. volt 2011-ben. 

Bács-Kiskun az országban legkiterjedtebb tanyavilággal rendelkező megye, a tanyák 
komfortfokozata az MTA RKK kutatásai szerint még mindig igen alacsony. Bácsalmás városban a 
lakások nagyobb része komfortos, egészséges ivóvízzel pedig a lakások 85,6%-a ellátott. Ez 
annál is inkább fontos, mert a térségben magas az ivóvizek arzén tartalma (arzén 0,05-0,03mg/l).  

A városhoz is jelentős külterületi, tanyás rész tartozik. A külterületi részeken szinte minden 
mutató rosszabb, mint a város belterületi részein – pl. a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 
2011-es adatok szerint a városrészekben 43-51% között mozog, a külterületen ez az adat 72,1%.  
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a városrészekben 7-11% között van, a külterületen 
ez a szám 30% feletti. Ugyanakkor ezeken a külterületeken a 0-14 éves korosztály aránya 
12,9%. A felsőfokú végzettségűek aránya ezeken a területeken a 3%-ot sem éri el. A 
foglalkoztatottak 74,2%-a gazdaságilag nem aktív, a komfort nélküli lakások aránya 50% feletti. 

A csatornázottság az adatok szerint a hálózati ivóvíz ellátáshoz képest alacsony szintű, csak a 
lakások 13%-a van bekötve a közcsatorna hálózatba, de ez a 2015-ben befejeződő 
szennyvízberuházással jelentősen növekedni fog. Szintén alacsony a vezetékes internet 
kapcsolattal ellátott háztartások aránya, bár a mobil hálózati lefedettség a szolgáltatói térképek 
szerint kielégítő. 

Más településekkel összehasonlítva a megyében a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján 
Jánoshalmán volt a legkevesebb az összkomfortos lakások aránya az összes lakáshoz 
viszonyítva (25,23%). Bácsalmáson ez az arány kicsivel jobb (29,78%), Kunszentmiklós (34,07%) 
és Kalocsa (47,76%) még ennél is jobb arányt mutatnak. 

Ugyanez a helyzet a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül mutató esetében is, azaz arányaiban a legkevesebb ilyen jellegű lakás Kalocsán található, 
majd Kunszentmiklóson, Bácsalmáson és arányaiban a legtöbb Jánoshalmán található. 

 

A mutatók alapján elmondható, hogy Bácsalmáson a lakosság életminősége tekintetében 
elsősorban az átlagosnál alacsonyabb jövedelem és az egészségi állapot miatt feltételezhetők 
problémák. Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 2012-es adatai (477 080 Ft) valamivel a 
járási adat felett (431 051 Ft) ugyanakkor a megyei (574 011 Ft) és országos összeg (693 565 Ft) 
alatt alakultak.  

A külterületi lakosság (a lakosság 4%-a) életminőségével, különösen pedig az ott élő gyermekek 
szociális és kulturális hátrányaival kiemelten kell foglalkozni.  

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A társadalmi rétegződésre jellemző a korábban ismertetett adatok alapján a lakosság 
elöregedése, az aktív korú, munkaképes lakosságon belüli alacsony foglalkoztatottság, az 
alacsony iskolázottság, egyes városrészeken belül koncentrálódó szegénység.  

A 2011. évi népszámlálás alapján két szegregációval veszélyeztetett terület került megjelölésre, 
emellett a korábban már említett külterületi lakott részeken is alacsony státuszú lakosság él.  

Az Alapszolgáltatási Központ 2015-ös szakmai programjában található adatok szerint a 
településen, az ellátottakra jellemző és megjelenő főbb probléma típusok közül társadalmi 
szempontból potenciális konfliktusforrásként említhetők: a szociális depriváció munkanélküliség, 
szegénység, alacsony iskolai végzettség, alacsony jövedelmek, rendezetlen családi jogállás, 



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 66 

ITS DA Konzorcium 

  
 

egyedülálló, különélő szülők (válófélben lévő vagy elvált családok), hiányzó iratok, mentális 
betegség, alkoholizáló szülő/szülők, rossz lakáskörülmények, gondozatlanság, a személyi 
higiéné hiánya, antiszociális magatartás, gyermekekkel szembeni rossz bánásmód (érzelmi 
elhanyagolás, fizikai elhanyagolás), iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása, egészségügyi 
szolgálatok igénybevételének elmulasztása, vagy javasolt speciális képzés, fejlesztés 
elmulasztása, nehezen kezelhető gyermek. A felsoroltak egy része városi, társadalmi, míg mások 
intézményi szinten jelentenek kezelendő problémákat.  

Fentiekkel függ össze az is, hogy egyes területeken – egyrészt a szervezett szemétszállítás 
hiánya, másrészt a környezettudatosság alacsony szintje miatt illegális hulladéktelepek alakulnak 
ki, melyek a város belterületeinél egyébként is rosszabb összképet tovább rontják. 

A „szegregátum” közelében, környékén hivatalos szeméttelep/szemétlerakó nincs, csak olyan 
területek, amelyeken az itt élők maguk alakítanak ki „szemetes övezeteket”. A város ez ellen a 
„TE SZEDD” program keretén belül tud tenni.”9 

„Megállapításra került, hogy a „szegregált” területtel érintett lakosokkal való kapcsolattartás, 
információáramlás elősegítése érdekében sok szociális munkásra lenne szüksége a 
településnek. 

A családsegítő szolgálat szolgáltatásait az alacsony státuszú, többnyire inaktív, alacsonyan 
iskolázott lakosság veszi igénybe, elsősorban foglalkoztatással és ügyintézéssel kapcsolatos 
ügyekben. 

A leszakadó rétegek társadalmi integrációja tekintetében fontos szerepük van a közművelődés és 
sport területén működő intézményeknek és szervezeteknek, melyeket mindenképpen erősíteni, 
támogatni kell. 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok 

Az írásos dokumentumok 1543-ban, a török hódoltság idején említik először. A falu többször 
elnéptelenedett, állandó színtere volt a török, kuruc csatáknak, a szláv harcoknak. II. József 
betelepítési politikája nyomán 1787-ben 195 német család települt Almásra.  

1792-ben a községi összeírás szerint: 66 magyar, 238 német, 198 bunyevác, 12 szlovák és 2 
zsidó család élt itt. (…) 

A II. világháborúig kiemelkedő gazdasági és igazgatási térségi szerepet töltött be körzetében. A 
II. világháború utáni népességi átrendeződés ellenére is 1962-ig járásközpont. Az igazgatási 
státuszváltás azonban sok tekintetben háttérbe szorította a települést.”10  

Bácsalmás népessége a 40-es években 10.000 fő fölött volt, korábban pedig (1873-tól) már járási 
székhelyként is működött. Az 1890-es évektől hatalmas gazdasági fellendülés jellemezte a 
települést. A homokos határrészek felparcellázása után szőlőt telepítettek, tanyákat építettek. A 
vasútvonalak (Bátaszék-Baja-Bácsalmás-Szabadka, Kiskunhalas-Bácsalmás-Zombor-Apatin) 
kiépítésével a település bekerült a modern gazdasági vérkeringésbe. A második világháború 
utáni folyamatok (németek kitelepítése) azonban megrendítették a település polgárságát, a 
határok átrendeződése pedig lezárta az addig működő kapcsolatrendszereket. 1962-ben 
megszűnt a bácsalmási járás. 

                                                           
9 IITS munkacsoport ülés jegyzőkönyvéből 
10 Bácsalmás egészségterve 2005. (Az egészségterv megírása óta létrejött Bácsalmási járás települései 
2015-ben: Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, 
Mátétlke, Tataháza). 

Településtörténet  
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1946 májusától kezdve a magát németnek valló 6780 személyből mintegy 4500-at kitelepítettek. 
Helyükbe szlovákokat, szabolcsi, csallóközi magyarokat telepítettek be, 1944-48 között 
Bácsalmás lakosságának mintegy 50%-a kicserélődött.  

Az újabb fejlődési szakasz a 60-as években a mezőgazdasági üzemek, a nagyobb beruházások 
állami támogatásával indult. Ekkorra tehető a település kommunális fejlesztése (vezetékes 
vízhálózat, belvízlevezető árokrendszer, új strandfürdő, út és járdaépítések, sütőüzem, 
buszállomás, kereskedelmi egységek) Jelentős volt a magánerős lakás- és házépítés.  

A szocializmus idején nagyobb ipari üzemek alakultak (gépállomás, varroda, posztógyár), 2 
mezőgazdasági tsz, állami gazdaság, borgazdaság, 2 általános iskola, egy mezőgazdasági 
középiskola (mely később gimnázium lett), 4 óvoda, egy bölcsőde működött. 

Az 1980-as évek végétől zajló gazdasági változások a várost hátrányos helyzetbe sodorták. A 
periférikus fekvés és a délszláv konfliktus miatt a külső befektetők elkerülték Bácsalmást. A 
munkahelyek mintegy kétharmada megszűnt, tartóssá vált a munkanélküliség, felerősödött a 
kvalifikált népesség eláramlása. 

1.7.3.2 Civil szerveződések 

„Bácsalmás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és differenciáltan támogatja azt a 
tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei 
(a továbbiakban: civil szervezetek) végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a 
polgárok közéletbe való bevonása és védelme, a település fejlesztése és szépítése, a 
környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a 
lakosság művelődése, oktatása, szórakoztatása, sportolása érdekében.”11 

A városban működő civil szervezetek12: Bácsalmás Baráti Köre Egyesület, Bácsalmás és 
Vonzáskörzete Járóbeteg Szakellátásáért Alapítvány, Bácsalmás PVSE, Bácsalmás Városért 
Közalapítvány, Bácsalmási Bácska Sport és Ifjúsági Közhasznú Egyesület, Bács-Billiárd Árpás 
SE, Bácsalmási Gimnáziumért Alapítvány, Bácsalmási Küzdősport Egyesület, Bácsalmási 
Medosz Vadásztársaság, Bácsalmási Németek Egyesülete, Bácsalmási Népitáncosok 
Egyesülete, Bácsalmási Sprint SE, Bácsalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Bácsalmási 
Polgárőr Egyesület, Bácsalmási Természetvédő és Díszmadártenyésztők Klubja, Bácsalmási 
Vagyonvédelmi Közalapítvány, Bunyevác-Horvátok Közhasznú Egyesület, Ebtenyésztők Felső-
Bácskai Egyesülete, Egyházi Zenekultúráért Alapítvány, Juronics Miklós Sporthorgász Egyesület, 
Szent László Határrendészeti Sportegyesület. A felsorolásból látható, hogy a civil társadalom 
erős Bácsalmáson. Rangsorolva, az alábbi civil szervezetek jelenléte érezhető leginkább:1314 

 PVSE 

 Sporttevékenység, a sport szeretetének, gyakorlásának elősegítése 

 Szent László Határrendészeti SE 

 Célja elősegíteni az egyesületi tagoknak és Bácsalmás, ill. a körzethez tartozó civil 
lakosok sportolási lehetőségeit, fejlődését, a sport népszerűsítését és támogatását. 
Közösségépítő, társadalmi kohéziót elősegítő tevékenységet folytat, különösen 
gyermek és ifjúsági rendezvényeket szervez, időskorúak szervezeti életét 
támogatja. A határőr hagyományokat ápolja 

 Bunyevác-Horvátok Közhasznú Egyesület 

                                                           
11 Bácsalmás Város Önkormányzatának 26/2004. (X. 27.) számú rendelete 
12 Munkacsoport ülés anyaga alapján 
13 Emlékeztető, Integrált településfejlesztési stratégia elkészítése Bácsalmáson – 1. Munkacsoport ülés 
14 http://www.bacskozter.hu 
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 Az egyesület célja: az anyanyelv megőrzése, ápolása, néphagyományaink, 
kulturális értékeink átadása az ifjú nemzedéknek. A nemzeti identitástudat 
megőrzése a bunyevác-horvátok körében. Tevékenységével alkotó módon 
gyarapítja a város és környéke bunyevác-horvátok nemzeti és kulturális 
hagyományait és értékeit. Ellátja a működési területén élő bunyevác-horvátok 
kulturális érdekvédelmét, javaslataival, kezdeményezéseivel elősegíti a helyi 
kisebbségi önkormányzat, továbbá települési önkormányzat bunyevác-horvát 
kisebbségeket érintő döntéseit, részt vállal azok végrehajtásában. 

 Bácsalmási Németek Egyesülete 

 A bácsalmási és a Bácsalmásról elszármazott németek összefogásával a német 
nemzetiség nyelvi és kulturális értékeinek ápolása, hagyományőrzés támogatása. 
A német (sváb) hagyományok őrzése. Az egyesület keretein belül működik az 
Almasch Tánccsoport 

 Jurinovics Miklós Sporthorgász Egyesület 

 Bácsalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa-elhárítás 

 Bácsalmási Polgárőr Egyesület 

 Bácsalmási Gimnáziumért Alapítvány 

 Bácsalmás Baráti Köre Egyesület  

 Hagyományápolás, kulturális és művelődési programok szervezése, Bácsalmás 
kultúrtörténeti kincseinek, helytörténetének feltárása, nyilvánosságra hozása. A 
település kulturális örökségének, múltjának, nemes hagyományainak feltárása és 
megismertetése, természeti és épített környezetének megóvása, a város 
fejlődésének elősegítése. 

 

1.7.3.3 Vallási közösségek 

A 2001-es népszámlálás adatai alapján a lakosság kb. 74%-a római katolikus, kb. 7%-a 
református, kb. 0,5-0,5%-a görög katolikus, illetve evangélikus vallású. Kb. 1% más egyházhoz 
tartozik. Nem tartozik egyetlen egyházhoz vagy felekezethez sem, vagy nem válaszolt kb. 17%. 
 
Római Katolikus Egyház: A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (érsekség) Bácsi 
Főesperességének Bácsalmási Esperesi Kerületébe tartozik, mint önálló plébánia. A 
plébániatemplom titulusa: A Szent Kereszt felmagasztalása. Római katolikus anyakönyveit 1740 
óta vezetik. Misézési helyként hozzá tartozik a római katolikus temetőkápolna, amelynek titulusa: 
Feltámadt Krisztus. 
 
Református Egyház: A Dunamelléki Református Egyházkerület (püspökség) Bács-Kiskunsági 
Református Egyházmegyéjébe (esperesség) tartozik, mint önálló missziói egyházközség. 
 
Evangélikus Egyház: A Déli Evangélikus Egyházkerület (püspökség) Bács-Kiskun 
Egyházmegyéjében (esperesség) lévő Bajai Evangélikus Egyházközséghez tartozik, mint 
szórvány. 
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1.8 A település humán infrastruktúrája  

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1 Oktatás  

8. ábra: Bácsalmás demográfiai adatai korosztály szerinti bontásban 

 

Forrás: KSH adatok. 

 

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 

Bácsalmás városban az óvodai férőhelyek száma 2001-hez képest (323 fő) 64 fővel csökkent. 
2013-ban 259 fő.  

Az intézményben foglalkoztatott pedagógusok száma 24 fő, ebből nő 24 fő, a pedagógiai munkát 
segítők létszáma 16 fő, ebből nő 15 fő. A pedagógusok közül 2 fő részmunkaidős 
foglalkoztatásban vesz részt. 

Az intézmény 7 telephelyen működik, a székhelyen kívül 3 telephely Bácsalmáson, egy 
Bácsszőlősön, egy Csikérián és egy Mátételkén található. A feladatellátási helyeken összesen 15 
csoportszoba található, a csoportok száma jelenleg 12. 

Madarason a DAOP-4.1.3/B pályázaton elnyert támogatásból 50 férőhelyes bölcsőde épült, 
melynek átadására 2011 júliusában került sor.  

Az óvodába beíratott gyermekek összlétszáma a 2014. évi KIRSTAT adatgyűjtés szerint október 
elsején 241 fő, ebből lány 132 fő. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek 
száma 21 fő. Más településről bejáró: 3 fő, hátrányos helyzetű: 25 fő, (10,37%) ebből 
halmozottan hátrányos helyzetű 16 fő.  

Az óvodákban ellátott feladatok között sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és cigány-
romani, horvát és német nemzetiségi nyelvoktatás is szerepel. 

 

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011

Demográfiai adatok korosztályi bontásban  

0-3

4-6

7-14

15-18

19-22

Óvodák  



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 70 

ITS DA Konzorcium 

  
 

17. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai (2013/2014 tanév) 
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Bácsalmás, 
Kunbajai út 1. 

48 15 90% 1 1 2 2 
nem             
43 

Bácsalmás, 
Petőfi u. 29 

46 11 93% 4 4 4 2 
igen, 1 db     

43 

Bácsalmás, 
Petőfi u. 60/A. 

110 15 57% 3 3 10 3 
igen, 1 db      

63 

Bácsalmás, 
Kossuth u. 20. 55 8 85% 5 5 2 2 

igen, 1 db       
47 

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, KIRSTAT-2014. 

 

Óvodai létszámok alakulását (2000, 2015. február) reprezentálja a 18. táblázat. 

18. táblázat: Óvodai létszámok alakulása (2000, 2015. február) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

250 235 225 231 224 245 242 246 253 254 245 221 208 189 196 190 

Csökkenés 2000-2015: 60 fő 

A tendenciák alapján az óvodás és iskolás gyermekek száma folyamatosan csökken, az óvodai 
létszám 2000 és 2015 között 60 fővel lett kevesebb. 

 

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (6430 Bácsalmás, Szent 
János utca 26.) 

Az iskola 5 feladatellátási helyen működik, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 
A feladatellátási helyek közül kettő a városon belül, míg a másik három Csikérián, Kunbaján és 
Madarason található. 

A városon kívüli telephelyeket is magában foglaló intézmény teljes tanulói létszáma a KIRSTAT-
2014 évi adatszolgáltatás szerint október 01-én 966 fő volt. 

 

Alapfokú oktatás  
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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) 

HH 
gyermeke
k száma 

HHH 
gyermekek 

száma 

SNI 
gyermeke
k száma 

Kihaszn
áltság 

(%) 

Tanterm
ek 

száma 
(db) 

Torna-
terem léte 
(igen/nem, 

db) 
Bácsalmási Körzeti Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolájának Bácsalmási 
Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolája (KLIK) 

Bácsalmás, 
Rákóczi u. 27. 
(alsó tagozat) 

325 300 121 54 24 92 % 19 1 

Bácsalmási Körzeti Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolájának Bácsalmási 
Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolája (KLIK) 

Bácsalmás, 
Szent János u. 
26.  
(felső tagozat) 

300 264 114 47 18 88 % 16 1 

Csikériai Általános Iskolája 
6424 Csikéria, 
Kossuth utca 
52. 

120 62 47* 16*  51,6 % 9 1 

Kunbajai Általános Iskolája 
6435 Kunbaja, 
Szabadság tér 
30. 

150 112 91* 28*  74,6 % 9 1 

Madarasi Petőfi Sándor 
Általános Iskolája és Alapfokú 
Művészeti Iskolája 

6456 
Madaras, 
Nagyboldogas
szony utca 1. 

320 229 154* 56*  71,6 % 17 1 

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, KIRSTAT-2014. *Oktatási Hivatal, 2013-14-es adatok 
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A tanulói létszámon belül a bácsalmási feladatellátási helyeken magas a hátrányos helyzetű 
tanulók száma (40,3, iletve 43,2%). A kihasználtság Bácsalmáson a legnagyobb, (92%-os), 
Csikérián pedig a legalacsonyabb (51,6%-os).  

Az intézményben alapfokú művészetoktatás folyik, amelyben 2014-ben összesen 71 tanuló vett 
részt. 

A más településről bejáró tanulók száma 71 fő volt.  

 

20. táblázat: Iskolai létszámok alakulása (2014. október 01-i állapot szerint) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 709 669 643 638 596 602 604 570 564 559 

Létszámcsökkenés 205 és 2014 között: 150 fő 

 

Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (6430 Bácsalmás, Szent János utca 
5.) 
Ellátott feladatok: 4 évfolyamos gimnázium-nevelés oktatás, 6 évfolyamos gimnázium nevelés 
oktatás, szakiskolai nevelés oktatás (szakképzés), egyéb sport feladat 

A fenntartó megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 

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

Középfokú 
oktatási 

intézmény neve, 
fenntartója / 
működtetője  

Tanulók 
száma 

2013/2014 
(fő) 

Nem 
városi 
lakos 
(%) 

Kollégi
sta (fő) 

SNI 
tanulók 

HH, HHH 
tanulók Képzési kínálat  

Hunyadi János 
Gimnázium és 
Szakiskola 
(KLIK) – Szent 
János utcai 
feladatellátási 
hely 

215 60% 0 0 55 

4 évfolyamos 
gimnáziumi oktatás 

6 évfolyamos 
gimnáziumi oktatás 

Hunyadi János 
Gimnázium és 
Szakiskola 
(KLIK) – Hősök 
tere 2. sz. alatti 
feladatellátási 
hely. 

39 58.9% 0 0 15 gépi forgácsoló 

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 

 

A más településről bejáró tanulók száma magas – mindkét feladatellátási helyen (gimnázium és 
szakiskola) 60% közelében mozog. A hátrányos helyzetű tanulók száma az általános iskolai 
arányoknál alacsonyabb, a gimnáziumi képzésben 25,5, a szakiskolában 38,5%. 

Középfokú oktatás  
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A képzési kínálatban – a szakiskolai képzésben – jelenleg a gépi forgácsoló szakma szerepel. 

22. táblázat: Létszámok alakulása (2014. október 01-i állapot szerint): 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

458 494 500 494 457 431 401 396 369 378 352 328 270 254 212 

Középiskolai tanulók létszámának csökkenése: 2000-2014: 246 fő 

A középiskolás tanulók létszáma szintén jelentős csökkenést mutat, 2000. és 2014. között 246 
fővel kevesebb tanuló látogatja az intézményt. 

Megfontolandó, hogy az iskolázottsági mutatók alapján a lakosság azon rétegeit, akik az 
általános iskola befejezése után szakmát szereznek, illetve lemorzsolódnak, miként lehet bevonni 
a középfokú képzésbe, illetve miként lehet az alacsony iskolázottságú munkavállalókat a 
felnőttképzés lehetőségeit kihasználva a város és a térség jövőképébe illeszthető tudással 
felvértezni. 

 

23. táblázat: Az oktatásban résztvevők létszámának alakulása (2010, 2013) 

Időszak 
Óvodába beírt gyermekek 
száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (fő) 

Általános iskolai tanulók 
száma a nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) (fő) 

Középiskolai és gimnáziumi 
tanulók száma a nappali 

oktatásban (a hat- és nyolc 
évfolyamos gimnáziumok 

adataival együtt) (fő) 
2010. év 245 612 274 

2011. év 221 613 243 

2012. év 208 580 209 

2013. év 189 570 215 
Forrás: KSH, 2013. 

 

A városban kollégiumi ellátás. 

 

A városban nincs felsőfokú oktatás. 

 
  

Kollégiumi ellátás  

Felsőfokú oktatás  
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9. ábra: Gyermekek és tanulók létszámának alakulása Bácsalmáson 

Forrás: Intézményi adatszolgáltatás 

 

A gyermeklétszám csökkenése az érintett korosztályokban folyamatos, így az oktatási, nevelési 
intézmények számára fontos lenne a felkészülés, a profilok, funkciók átgondolása. Az alacsony 
létszámok teret adhatnak az előkészítő jellegű oktatási formáknak, a felzárkóztatásnak, a 
személyre szabott fejlesztésnek, az óvoda-bölcsőde pedig a jelenlegin kívül más intézményekben 
is megszervezhető. 

A középiskolai oktatás létszáma mutatja a három intézmény közül a legmeredekebb csökkenést. 
Az intézménybe más településről bejáró tanulók nagy száma miatt pl. Baja közelsége nehezítheti 
az intézmény helyzetét. Megfontolandó a szakképzés bővítése, a városban mutatkozó 
kereslethez igazítása, rugalmasabbá tétele. 

 

1.8.1.2 Egészségügy 

A városban összesen 3 háziorvos, 2 házi gyermekorvos, 2 fogorvosi praxis létezik. Az ügyeleti 
feladatok ellátása helyben történik. A településen a gyógyszertárak száma 2. 

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás fenntartja és működteti a hétközi és hétvégi orvosi 
ügyeleti szolgálatot. A Társulás tagjai kötelezettséget vállaltak arra, hogy a velük alkalmazásban, 
vagy szerződéses viszonyban álló háziorvosok és házi gyermekorvosok a Társulás által 
működtetett ügyeleti szolgálat teljesítésében részt vesznek. 

Az orvosok vállalkozás keretében látják el a feladatot. 
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24. táblázat: Egészségügyi ellátást biztosító ellátóhelyek főbb jellemzői  

Egészségügyi ellátóhely, 
címe  Ellátás jellege 

Gyakorolt 
praxisok 
száma  

Betöltetlen 
praxisok 
száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  
Bácsalmási 
Egészségügyi 
szolgáltató Kft.  
Hősök tere 14. 

járóbeteg 
szakellátás 

23 szakma nincs nincs 

Dr. Kőhidi Csaba 
Gróf Széchenyi utca 75. 

háziorvos 1 nincs nincs 

Dr. Skribanek László 
Hősök tere 6. 

háziorvos 1 nincs nincs 

Dr. Szabó Adrienn 
Gróf Széchenyi utca 75. 

háziorvos 1 nincs nincs 

Dr. Gazdag Eszter 
Gr. Teleki J. u. 12. 

gyermekorvos 1 nincs nincs 

Dr. Weiszgáber Éva 
Gr. Teleki J. u. 12. 

gyermekorvos 1 nincs nincs 

Dr. Bokros Valéria 
Hősök tere 14. 

fogorvos 1 nincs nincs 

Dr. Turai Zoltán 
gr. Teleki József u. 12. 

fogorvos 1 nincs nincs 

Forrás: Bácsalmás város adatszolgáltatása, 2015. 

 

A háziorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma Bácsalmáson 2013-ban 46314 
eset, a házi gyermekorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma 9952 eset.  

A betöltött védőnői álláshelyek száma 2013-ban 4 fő. (KSH, 2013.) 

Bácsalmás Város Önkormányzata 2008. júniusában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv (UMFT) keretében meghirdetett Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) keretében 
a kistérségi járóbeteg szakellátó intézetének fejlesztésére. 

A szakrendelő intézetben - amelyet a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. működtet - a 
következő szakrendeléseket vehetők igénybe:  

Szakrendelés: belgyógyászat, bőrgyógyászat, fizikoterápia, fül-orr-gége, gyógytorna 
ideggyógyászat, laboratórium, nőgyógyászat, ODM-Labor, ortopédia, reumatológia, röntgen, 
sebészet szemészet, tüdőgondozó, urológia, pszichiátria, kardiológia. 

A településen 2 gyógyszertár működik, továbbá a Bácsalmási Mentőállomás. 

A szakellátásban 2013-ban a székhely szerinti adatok alapján 75473 megjelenési esetet tartottak 
nyilván. Az egészségügyi ellátásban ingyenes és térítéses szűrések is elérhetők. Érdemes 
megvizsgálni, hogy a további fejlesztések során mennyire lehet figyelembe venni a lakosság 
egészségi állapotára, életkorára vonatkozó információkat? (Időskori életminőség, mobilitás, szív 
és érrendszeri betegségek, stb.) 

  

Szakellátás 
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A kistérség lakosságát is ellátó szakrendelő korszerűsítése kiterjed az épület energiatakarékos 
működését biztosító felújításra, orvosi eszközpark korszerűsítésére. A betegellátást, előjegyzést, 
távdiagnosztikát, beteg tájékoztatást és a gazdasági pénzügyi modult is magába informatikai 
fejlesztés mellett a szakorvosi rendelések akadálymentesítését is biztosította a projekt.  

Új szolgáltatásként a projekt megvalósítását követően, azaz 2011 őszétől nappali kórházi ellátást 
is biztosítanak - 8 betegággyal. 

 

1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások 

A városban bölcsődei ellátás nem működik, a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája 
és Egységes Óvoda- Bölcsődéjének Újvárosi óvodájában 2013. szeptember 1-től az került 
bevezetésre az egységes óvoda-bölcsődei csoport. Bácsalmáson nincs bölcsődei ellátás, így 
óvodai csoportba integrált formában tudnak fogadni 5 fő két éves gyermeket is, ezzel segítve a 
szülők munkába állását. Járási szinten sok szülő a madarasi bölcsődébe viszi gyermekét.  

Bácsalmáson nem működik családi napközi. 

Bácsalmáson a szociális ellátásokat egy integrált szociális központ – az Alapszolgáltatási 
Központ - biztosítja. 

Az intézménybe telepített szakfeladatok:  

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Családsegítés 

 Tanyagondnoki Szolgálat 

 Idősek Klubja 

 Támogató Szolgálat 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

A Bácsborsódi Őszi Napfény Integrált Szociális Intézmény Bácsalmási telephelyén 50 fő idős 
ellátott gondozása folyik. Itt a TIOP 3.4.2-08/1 sz. pályázat keretében 2009-2010 között 
infrastrukturális beruházások történtek. 

25. táblázat: Szociális ellátást biztosító intézmények főbb jellemzői  

Intézmény ellátó hely szolgáltatások 
férőhely (fő)  kihasználtság 

(%) 
amennyiben releváns  

Bácsalmás Város 
Önkormányzat 
Alapszolgáltatási 
Központ 

Bácsalmás,
Dob utca 12. 

 

Családsegítő 
szolgálat, 
gyermekjóléti 
szolgálat 

Nem releváns Nem releváns 

Bácsalmás Város 
Önkormányzat 
Alapszolgáltatási 
Központ 

Bácsalmás, 
Rákóczi u. 
58. 

Étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
tanyagondnoki 
szolgálat, idősek 
nappali ellátása, 
támogató 
szolgálat 

30 fő 100% 

Intézmények, 
szolgáltatások  
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Intézmény ellátó hely szolgáltatások 
férőhely (fő)  kihasználtság 

(%) 
amennyiben releváns  

Bácsborsódi „Őszi 
Napfény” Integrált 
Szociális Intézmény 
Bácsalmási Telephely 

Bácsalmás, 
Dugonics u. 
35. 

Idősek 
bentlakásos 
otthona 

50 fő 100% 

Forrás: helyi adatszolgáltatás 

 

26. táblázat: Pénzbeli juttatások 2010 és 2013 között (fő) 

Pénzbeli juttatások  2010 2011 2012 2013 

Lakásfenntartási támogatás 501 619 581 558 

Átmeneti segély 431 411 359 405 

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény 548 549 502 457 

Ápolási díj 33 34 41 45 

Közgyógyellátási igazolvány 338 370 329 304 

Rendszeres szociális segély 42 76 49 47 
Forrás: KSH TSTAR-2013 

1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra 

Gyűjtemények Háza 

Bácsalmáson megtekinthető állandó jellegű helytörténeti kiállítás a Gyűjtemények Házában 
található. A település történetére vonatkozó írásos dokumentumok mellett néprajzi tárgyi 
gyűjtemények (népviseletek, régi mesterségek eszközei) kerültek kiállításra. Dulity Tibor 
Bácsalmáson született festőművész állandó kiállítása is itt tekinthető meg. 

„A Gyűjtemények Háza épülete felújításra szorul, a gyűjtemény igen értékes, de a tárgyak 
elhelyezését vonzóbbá kellene tenni, felújítását a következő évben induló új MVH –s illetve EU-s 
pályázatokkal kellene megoldani összhangba hozva a város turisztikai célkitűzéseivel. Ebben az 
évben az előző évekhez hasonlóan nagy volt a látogatottsága az intézménynek (850 fő) tekintette 
meg a gyűjteményt. A pedagógusok diákjaikkal rendszeresen látogatják a Gyűjtemények Házát 
és a Képtárat.”.15 
 
Művelődési Ház 

1991. január 1-től a város képviselőtestülete Közművelődési Intézmény elnevezéssel összevonta 
a Művelődési Központ, a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és a Gyűjtemények Háza, valamint 
a Tornacsarnok intézményeket (a Tornacsarnok 1998-tól a gimnáziumhoz csatoltan működik). 
1994.július 1-től a mozi üzemeltetésével bővült.  Az önkormányzat képviselő-testülete 1999-ben 
az intézmény szervezeti átalakításáról döntött. 2000.január 1-től betéti társaság formájában 
működik az intézmény. A Művelődési és Szabadidő Központ napjainkban az oktatásszervezői 
tevékenységen, a szak-, és felnőttképzésen kívül gyermekszínházi előadások, alkotótáborok, 
zenei táborok szervezésével foglalkozik. Emellett a város által rendezett ünnepek és 
rendezvények lebonyolításában, kiállítások megszervezésében vállal szerepet. 

  
                                                           
15 Beszámoló, Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár.2013. 

Pénzbeli és 
természetbeni 
ellátások  

Intézmények  
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Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár 
Az intézmény neve 1986-tól Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár. 1991-től 1999. december 31-ig 
a Művelődési Központtal összevontan működött. 2001-ben a volt raktárhelységet kisgyermek 
könyvtárrá alakították.  

A könyvtár állományában 70000 nyomtatott dokumentum (ebből kb. 6.000 a kézikönyvtári 
állományába tartozó, illetve bekötött folyóirat és 10000 a gyermek és ifjúsági szépirodalmi mű), 
1500 hangzó (hanglemez, magnókazetta és CD), 300 videofilm, 120 elektronikus dokumentum 
(CD-ROM), és 70 féle előfizetett periodika (napi -, és hetilapok, szakmai és ismeretterjesztő 
folyóiratok) vannak.  

Fiedler Közösségi Ház 

Bácsalmás Város Önkormányzata pályázatot nyert „Egy tér az információért, a közösségért 
Bácsalmáson” címmel. A teljes beruházási összeg 50.265.992 Ft, ebből az elnyert támogatási 
összeg 42.344.362 Ft. A projekt keretében egy új közösségi teret, információs pontot alakítottak 
ki. 

A bácsalmási Fiedler Közösségi Ház önkormányzati intézményként működik.  

A Közösségi Házban működő művelődési közösségek, civil szervezetek; klubok, öntevékeny 
művészeti csoportok, szakkörök: Rajz-és festőkör gyerekeknek, rajz és festőkör felnőtteknek, 
angol társalgási klub gyerekeknek, kézműves szakkör és játékklub, mazsola babaklub, 
babamasszázs, fotóklub, nyugdíjasklub, jóga, divánklub, horvát néptánccsoport, társastánc 
csoportok, modern tánccsoportok.  

A Közösségi Házban két Alapfokú Művészeti Iskola működik: a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú 
Zeneiskola és a Danubia Művészeti Iskola zongora, szintetizátor, gitár tanszakkal. Az 
intézményben tartja rendszeres összejöveteleit a Bácsalmási Baráti Köre Egyesület, 
Szeretetfénye Alapítvány. 

 
A térség fejlesztési törekvéseivel összhangban lévő rendezvények: Helyi Termék Fesztivál, a 
Szekszárdi Kistérséggel együttműködve, az „Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” 
programsorozat keretében hagyományosan megrendezett „BÁCS-ALMÁS” napok, a térség 
legnagyobb és legnépszerűbb gasztrokulturális rendezvénye, a Népek-Ízek Forgataga valamint a 
Bácsalmási Németek Egyesülete „Zenével és tánccal a hagyomány útján” című rendezvénye.16 

 

Petőfi VSE fő profilja a labdarúgás. Több szakosztálya is működött. Pl.: a labdarúgás mellett 
atlétika, vízilabda, úszás, sőt ökölvívás is. A 60-as években vált népszerűvé a kézilabda, azóta 
két szakosztállyal, a labdarúgással és a kézilabdával működik az egyesület.  

Bácska Baranta – hagyományos harcművészet 

Sprint Sportegyesület: tevékenységi köre: sport és szabadidős tevékenység, valamint 
versenysport lehetőségének biztosítása, kiemelten az egyéni sportágak számára (judo, 
asztalitenisz, túra).  

Bácsalmási Küzdősport Egyesület: a Body-Contact Kyokusin Karate tömegsportszerű 
népszerűsítése, bemutatók, versenyek, edzőtáborok rendezése. 

A Bácsalmási Tanuszoda 2007. szeptember 1.-én megkezdte működését, a medencét 
délelőttönként iskolai és óvodai úszásoktatás céljára használják. 

                                                           
16 Forrás: http://www.bacsalmas.hu 

Rendezvények  

Sport  
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A KEOP pályázat keretében napelemes megújuló energiahasznosító rendszer telepítése történt a 
Tanuszoda és a Gimnázium épületében (KEOP-4.4.0/a/09-2010-0004). 
 

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

Intézmény neve  kihasználtság/ 
látogatottság 

beavatkozási 
szükségletek 

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény (könyvtár, székhely) 

 nincs 

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény (Bácsalmási Kulturális 
Központ) 

nincs 

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény (Gyűjtemények Háza) 

nincs 

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény (Dulity Tibor Képtár) 

nincs 

Fiedler Közösségi Ház nincs 

Tanuszoda nincs 

Városi Sporttelep nincs 

Városi Sportcsarnok nincs 

 

28. táblázat: A város közművelődési intézmények főbb adatai 

Idősza
k 

A települési 
könyvtárak

ból 
kölcsönzött 

könyvtári 
egységek 

száma (db) 

A 
települési 
könyvtára

k 
beiratkoz

ott 
olvasóina
k száma 

(fő) 

Rendszeres 
művelődési 
foglalkozás
ok száma 

(db) 

Rendszer
es 

művelődé
si 

formákba
n 

résztvevő
k száma 

(fő) 

Kulturális 
rendezvény
ek száma 

(db) 

Kulturális 
rendezvények

en részt 
vevők száma 

(fő) 

Alkotó 
művelődé

si 
közösség

ek 
tagjainak 

száma 
(fő) 

2008. 
év 16011 1531 1236 420 68 15070 205 

2009. 
év 16323 1500 1342 509 64 10728 248 

2010. 
év 17237 1568 886 531 44 7579 252 

2011. 
év 16072 1496 1113 410 35 8282 110 

2012. 
év 12513 1532 936 393 68 10985 153 

2013. 
év 13089 1725 1252 606 39 11530 254 

Forrás: KSH T-Star 2013. 
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1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Esélyegyenlőségi Program 

29. táblázat: A helyzetelemzés megállapításainak összegzése17 

Célcsoport 
Következtetések 

problémák beazonosítása 
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása 
rövid címmel 

Mélyszegény-
ségben élők 

 magas a tartós munkanélküliek 
aránya 

 a hátrányos helyzet sok esetben 
több generáción keresztül 
öröklődik 

 a mélyszegénységben élők nagy 
része az egészségügyi ellátást 
nem veszik igénybe 

 a tendencia visszaszorítása a 
munkahelyteremtés elősegítésén 
keresztül 

 felzárkóztatási és fejlesztési 
programok felkutatása és 
működtetése 

 az egészségtudatos gondolkodás 
ösztönzésének elősegítése. 

Gyermekek 

 a HH-s és a HHH-s tanulók 
számához és arányához 
viszonyítva kevesen vesznek 
részt az ösztöndíj- vagy 
tehetséggondozó programokban 

 a veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma növekvő 
tendenciát mutat 

 az alternatív nappali ellátás 
biztosítása 

 az esélyteremtő programokban 
résztvevő tanulók számának 
növelése 

 gyermekek 
veszélyeztetettségének 
megelőzése kulturált szabadidős 
programok szervezésén keresztül 

 források felkutatása az alternatív 
nappali ellátás biztosításához. 

Idősek 

 magas az egyedül élő idősek 
aránya 

 gyakran válnak áldozattá 

 alacsony informatikai jártasság 

 az idősek aktivitását célzó 
programok szervezése 

 idősek személyes környezetének, 
otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése 

 informatikai kompetenciák 
fejlesztése 

Nők 

 a munkanélküliség aránya a nők 
esetében magasabb 

 a gyermekét egyesül nevelő 
vagy több gyermeket nevelő 
család esetében a szegénység 
kockázata magasabb, 

 - nincs krízishelyzetben igénybe 
vehető szolgáltatás 

 képzési programok indítása, a 
távmunka és a részmunka 
szerepe erősítésének elősegítése 

 szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások, ellátások során 
célzott támogatások körének 
kialakítása 

 önkormányzati szociális 
bérlakások számának emelése 

                                                           
17 Helyi esélyegyenlőségi program, Bácsalmás, 2013-2018. 
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Célcsoport 
Következtetések 

problémák beazonosítása 
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása 
rövid címmel 

Fogyatékkal 
élők 

 nem rendelkezünk releváns 
adatokkal a fogyatékkal élők 
számára és helyzetére 
vonatkozóan 

 a fogyatékkal élők 
elhelyezkedési esélyei nem 
megfelelőek 

 adatbázis létrehozása a 
fogyatékkal élők számára és 
helyzetére vonatkozóan 

 munkahelyek megkeresése és 
azok figyelmének felhívása a 
fogyatékkal élők 
foglakoztatásának lehetőségére 

 

30. táblázat: A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt 
beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 
aktorok és partnerek 
– kiemelve a felelőst. 

Mélyszegény-
ségben élők 

 a tendencia visszaszorítása a 
munkahelyteremtés 
elősegítésén keresztül 

 felzárkóztatási és fejlesztési 
programok felkutatása és 
működtetése 

 az egészségtudatos 
gondolkodás ösztönzésének 
elősegítése 

 Felelős: polgármester 

Partnerek: Munkaügyi Hivatal, 
Bácsalmási Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat BRNÖ) 

 Felelős: polgármester 

Partnerek: családgondozók, 
MRNÖ, civil szervezetek. 

 Felelős: polgármester 

Partnerek: felnőtt és gyermek 
háziorvosok, BRNÖ, védőnők. 

Gyermekek 

 az esélyteremtő programokban 
résztvevő tanulók számának 
növelése 

 gyermekek 
veszélyeztetettségének 
megelőzése kulturált 
szabadidős programok 
szervezésén keresztül 

 források felkutatása az 
alternatív nappali ellátás 
létrehozására 

 Felelős: Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola igazgatója 

Partnerek: családgondozók, 
BRNÖ 

 Felelős: polgármester 

Partnerek: KIK, Óvoda, 
családgondozók, civil szervezetek 

 Felelős: polgármester 

Partnerek: KIK, Óvoda, 
családgondozók, civil szervezetek 

Idősek 

 az idősek aktivitását célzó 
programok szervezése 

 idősek személyes 
környezetének, otthonának 
védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése 

 informatikai kompetenciák 

 Felelős: Művelődési Ház 
igazgatója 

Partnerek: civil szervezetek 

 Felelős: polgármester 

Partnerek: Rendőrség, 
Vagyonvédelmi Közalapítvány, 



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 82 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt 
beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 
aktorok és partnerek 
– kiemelve a felelőst. 

fejlesztése. civil szervezetek 

 Felelős: Művelődési Ház 
igazgatója 

Partnerek: civil szervezetek 

Nők 

 képzési programok indítása, a 
távmunka és a részmunka 
szerepe erősítésének 
elősegítése 

 szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások, ellátások során 
célzott támogatások körének 
kialakítása 

 önkormányzati szociális 
bérlakások számának emelése 

 Felelős: polgármester 

Partnerek: Munkaügyi Hivatal, civil 
szervezetek 

 Felelős: polgármester 

Partnerek: családgondozók, 
BRNÖ, civil szervezetek 

 Felelős: Szociális Bizottság elnöke 

Partnerek: Humánpolitikai 
Bizottság 

Fogyatékkal 
élők 

 adatbázis létrehozása a 
fogyatékkal élők számára és 
helyzetére vonatkozóan 

 munkahelyek megkeresése és 
azok figyelmének felhívása a 
fogyatékkal élők 
foglakoztatásának 
lehetőségére. 

 Felelős: jegyző 

Partnerek: lakosság, civil 
szervezetek 

 Felelős: polgármester 

Partnerek: Munkaügyi Hivatal, 
gazdasági társaságok és egyéni 
vállalkozók, civil szervezetek 
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1.9 A település gazdasága  

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Bácsalmás város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően említésre kerül a megyei 
területfejlesztési programban. Gazdasági szerepkörét tekintve a megyei program a várost és 
térségét az ország legelmaradottabb részei közé sorolja. A 290/2014. (XI:26.) Korm. rend. 3. 
számú melléklete Bácsalmás járást komplex programmal fejlesztendő járásként definiálja. A 
tartós munkanélküliség, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók és megyei 
viszonylatban a társas vállalkozások alacsony száma jellemzi a térséget. Járásszékhelyként, 
Bácsalmás város alapvetően saját térségét, vagy annak nagyobb részét fedi le munkaerő-piaci 
vonzásával. Bácsalmáson a regisztrált vállalkozások száma 1150db (2012), a Bácsalmási 
járásban 3434db (2012), azaz a járásban regisztrált vállalkozások 1/3-a Bácsalmáson található.  
2011-2012 között a regisztrált vállalkozások száma mind a járásban, mind pedig Bácsalmás 
városban csekély növekedést (1-2 százalékpontos) mutatott, ugyanakkor 2013-ra nem jelentős, 1 
százalékpontos csökkenést mutat. A megyében regisztrált vállalkozások kb. 3,5%-a található a 
járásban. 

A működő vállalkozások száma már jóval alacsonyabb. Bácsalmáson 307db volt 2012-ben, a 
járásban 669 db, azaz a járásban működő vállalkozások közel 46%-a Bácsalmáson található. 
2011-ről 2012-re a működő vállalkozások száma mind a járásban, mind pedig Bácsalmás 
városban 4-5 százalékpontos csökkenést mutatott. A megyében működő vállalkozások kb. 2,2%-
a található a járásban. 

A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a 2012-es adatok alapján az országos érték: 
65,06db, a régiós 56,71db, a megye esetében 58,12db; Bácsalmás város tekintetében 45,07db, 
ami a megye 11 járásközpontja közül a 10. helyet foglalja el. A megyei járásközpontok közül 5 
város haladja meg az országos átlagot, sorrendben úgymint Kecskemét, Kiskőrös, Baja, Kalocsa 
és Kiskunhalas. A város e tekintetben kedvezőtlenebb helyzetben van a megye egészéhez 
képest. Jánoshalma (1,18%), Kunszentmiklós (1,35%) hasonló értéket mutat a működő 
vállalkozások megyén belüli aránya tekintetében, mint Bácsalmás (1,02%). A hasonló települések 
közül Kalocsa (3,75%) emelkedik ki. (Lsd. 3. számú melléklet.) 

A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív 
gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások 
szerkezetét alkalmazottak létszáma szerint is.  

 

31. táblázat: Működő vállalkozások 

Területi egység  működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján 

 1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 249- X fő 

 mikro kis  közép  nagy  

Bácsalmás város  292 13 2 0 

Bács-Kiskun megye  28535 1416 238 31 

Bácsalmás város 
részesedése a megyei 
szummából (%) 

0,81% 0,92% 0,84% 0% 

Forrás: KSH, 2012 

 

Megyei program 
szerinti gazdasági 
súly  

Vállalkozások száma 
szerinti súly  

Működő 
vállalkozások 
jellemzői szerinti súly  
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A 31. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy Bácsalmás városban, a megyei adathoz 
hasonlóan a mikro vállalkozások vannak többségben, azaz a településen lévő vállalkozások 
95%-a mikrovállalkozás. A város arányaiban hozza a megyei átlagot a kisvállalkozások (10-49 főt 
foglalkoztató cégek) vonatkozásában is, melyek az összes települési vállalkozás 4%-át teszik ki. 
250főt, illetve a felett foglalkoztató vállalat jelenleg nincs a településen. Bácsalmás az összes 
működő vállalkozás számát tekintve és a méretkategóriákat nézve is periférikus helyzetben van. 
mivel a megyei részesedése még az 1%-ot sem éri el. 

A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti 
megoszlása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a 
megyei jellemzőkkel. 

 

32. táblázat: Működő vállalkozások ágazatok szerinti megoszlása 

Működő vállalkozások ágazatok szerinti megoszlása 

Gazdasági ág Bácsalmás város 
db  

Bács-Kiskun megye  
db 

Mezőgazdaság  22 1985 

Ipar 19 2933 

Építőipar 35 2766 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 91 7573 

Szállítás, raktározás 7 1314 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 23 1515 

Információ, kommunikáció 11 885 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 18 1122 

Ingatlanügyletek 7 963 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 29 3794 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

10 1141 

Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

0 6 

Oktatás 13 1091 

Humán-egyészségügyi, szociális ellátás 10 1357 

Művészet, szórakoztatás 1 562 

Egyéb szolgáltatás 11 1213 
Forrás: KSH, 2012 

A 2012-es KSH adatok alapján Bácsalmáson, a megyéhez hasonlóan a kereskedelem, 
gépjárműjavítás nemzetgazdasági ág területén tevékenykedik a legtöbb vállalkozás. Emellett 
jelentős még az építőipar; a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; a szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység és a mezőgazdaság is. 

Bácsalmás területi adottságait nézve egyértelműen megállapítható, hogy a húzó ágazat a 
mezőgazdaság, mely a fenti táblázat alapján nem igazolható. Ennek oka abban keresendő, hogy 
a 32. táblázatban található statisztikai adatok között nem jelennek meg az őstermelők, családi 
gazdaságok, mezőgazdasággal foglalkozó egyéni gazdálkodók adatai, melyek ismeretében máris 
módosulna a kialakult kép. Feltételezhetően az őstermelők száma 700 fő felett van a településen 
(IVS alapján). 

 
  

Ágazati szerkezet 
szerinti súly  
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10. ábra: 1 lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000Ft) 

 

Forrás: TeIR 

A 11. ábra jól mutatja az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték Bácsalmásra vonatkozó adatai 
és az országos, járási és a Bács-Kiskun megyei járásközpontok adatai közötti viszonyt, látható, 
hogy mind Bácsalmás városa, mind a Bácsalmási járás jóval az országos és a megyei 
járásközpontok átlaga alatt teljesít. 

Jelentős gazdasági visszaesés figyelhető meg országosan. A mezőgazdasági szektorban: 
országosan 19%-kal csökkent a termelés, Dél-Alföld ettől jobban teljesített, csak 6,8%-os volt a 
visszaesés. Az iparban az ország területi egységei közül 2012-ben két régió kivételével csökkent 
a termelés volumene. Az ipari termelésből második legalacsonyabb részarányt képviselő Dél-
Alföldön pedig bővült a termelés. A régiók között egyedüli, 12%-os növekedés mögött a 
Mercedes befejezett autóipari beruházása áll, ahol év közben a próbagyártásról sorozatgyártásra 
tértek át, 33%-os bővülést eredményezve ezzel Bács-Kiskun megye ipari termelésében. 

Az építőipar területén a gazdasági válság óta eltelt időszakban – Nyugat-Dunántúl kivételével – 
minden régióban csökkent a termelés volumene. 2012-ben a legalább öt főt foglalkoztató 
építőipari szervezetek termelése összehasonlító áron 10,5%-kal maradt el a 2011. évitől. 

A kiskereskedelmi forgalom volumene 2012-ben egyetlen régióban sem érte el az előző évi 
szintet. A legkevésbé fejlett térségekben – a jelentős határ menti területekkel rendelkező Dél-
Alföld kivételével – a visszaesés üteme az átlagosnál nagyobb, a fejlett térségekben kisebb volt. 
(KSH, 2013.) 
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1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.2.1 Mezőgazdaság 

A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászatban Bácsalmáson (KSH, 2012.), 20 db mikro, 2 
db kisvállalkozás működik a számos őstermelő, egyéni gazdálkodó mellett. A külföldi tulajdon 
nem jellemző az ágazatban. 
A Bácsalmási járás a bácskai löszös síkság része. Legnagyobb része kiváló mezőgazdasági 
termőterület. Bácsalmás külterületire jellemző a jó termőterültek magas fokú koncentráltsága. 
Ezen kiváló termőhelyi adottságú területeken kedvezőek a klimatikus körülmények (magas 
napfénytartam és hő összeg), és igen jó a csernozjom típusú talajok termőképessége is. A 
terméshozamok gyakran megelőzik az országos termésátlagot. 

Jellemző a szántóföldi növények termesztése, legfőképpen búza, kukorica, repce, napraforgó. 
Szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés, valamint a különféle vetőmagtermelés jelen van, de 
százalékos aránya a növénytermesztésen belül elenyésző. A településen két nagy jelentősebb 
agrárvállalkozás, valamint számos kisebb mezőgazdasági vállalkozó és őstermelő 
tevékenykedik. A foglalkoztattak száma az agráriumban 331 fő (KSH, 2011.). 

A legjelentőbb mezőgazdasági vállalkozás a Bácsalmási Agráripari Zrt. Fő tevékenysége a 
növénytermesztés, sertéstenyésztés, szarvasmarha-tenyésztés, vetőmag-előállítás és 
mezőgazdasági szolgáltatás. 2013. évben a foglalkoztatottak statisztikai létszáma 35 fő volt. A 
cég termelési értékének felét a sertéshízlalás teszi ki, míg a másik 50 %-on a szarvasmarha 
ágazat és a növénytermesztés egyenlő arányban osztozik. A növénytermesztésben meghatározó 
szerepet tölt be a vetőmag-előállítás, valamint a nagy létszámú állatállomány takarmány-
szükségletének megtermelése. Az állattenyésztésben a sertéstartás képviseli a legnagyobb 
volument, hiszen országosan is jelentős hízókibocsátás jellemzi. A településen lévő másik nagy 
mezőgazdasági vállalkozás a BácsAgro Szövetkezeti Zrt. szántóföldi növénytermesztéssel 
foglalkozik. Saját termelésen kívül teljes körű mezőgazdasági szolgáltatással, szaktanácsadással 
foglalkozik. Állattenyésztés ágazattal nem foglalkozik a cég. 2013. évben az átlagos statisztikai 
létszáma 36 fő volt. 

A fenti példákból is kitűnik, hogy a térség mezőgazdaságára a szántóföldi növénytermesztés 
a jellemző. Hagyományosan szántóföldi kultúrával foglalkoznak. A valamikor híres szőlő és 
gyümölcs ágazat mára teljesen összezsugorodott. A szántóföldi termesztésben domináns a 
gabonafélék és a kukorica vetésterülete, amely kiegészül még a nagyüzemi módszerekkel 
termeszthető olajos növényekkel (repce, napraforgó), és igen csekély mennyiségű cukorrépa és 
burgonya területtel. 

A városban hiányzik a mezőgazdasághoz kapcsolódóan a fejlett feldolgozóipar, az 
elégséges tőkeinvesztíció, a megfelelően szakképzett munkaerő, a piacok kiépítettsége. 
Azonban egyes feldolgozó ágazatok települtek a mezőgazdasági termények feldolgozására, ezek 
bemutatása az 1.9.2.2. fejezetben történik meg. 

A mezőgazdasági kistermelők tőkehiány és kedvezőtlen piaci struktúra következtében nehezen 
tudnak alkalmazkodni.  

A kiváló termőhelyi adottságokra, valamint a magas szakmai tudással és tapasztalattal 
rendelkező helyi társadalomra támaszkodva a mezőgazdasági termék vertikum kiszélesítésével a 
feldolgozóipar létrehozása indokolttá vált. Bácsalmás Város Önkormányzata már korábban 
felismerte ennek szükségességét, elindította ezt a tevékenységet a térségben egykori nagy 
hagyományokkal bíró, helyi zöldség- és gyümölcs feldolgozó üzem beindításával. A START 
program keretében az önkormányzat kialakította a helyi zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemét, 
ahol közfoglalkoztatásban résztvevők dolgoznak.  
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Az üzemnek köszönhetően helyi alapanyagból, helyi terméket állítanak elő. Az előállított 
termékek között szerepelnek különféle ivólevek, céklalé, paradicsomlé, ketchup, paprikakrém, 
zöldség-mix, sütőtök-alma-zsályakrém, mentás almakrém, különböző csalamádék és egyéb 
termékek. Ezek a termékek a településen létrehozott Egészséges Bácsalmásért Mintaboltban el 
is érhetők. 

Azonban fontos lenne, hogy ebben élenjáró legyen egy piaci szereplő, aki működteti és 
továbbfejleszti ezt a törekvést. Illetve, emellett szerencsés lenne, ha újabb feldolgozóipari cégek 
jelennének meg a térségben. 

Fontos a vidéki gazdasági potenciál erősítése, amely hozzájárul a foglalkoztatás javításához. A 
mezőgazdaságon kívüli munkahelyeket teremt és tart meg a vidéki térségekben. 

Jellemző a településen, hogy jövedelem kiegészítésként a családok háztáji termeléssel is 
foglalkoznak, amelyet értékesítenek. Bácsalmáson heti két nap működik a piac, jó 
kihasználtsággal. Ezeken, a napokon a járás többi településéről is sokan átjárnak. A piac 
felújítása a közelmúltban történt meg, így az eladókat és vásárlókat rendezett körülmények 
várják. A piac területének kezelését a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. végzi. 

Az agrárszektorban a 2007-2014-es időszakban több fejlesztést is megvalósítottak helyi 
vállalkozók a településen Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapból és Nemzeti Alapból finanszírozva, ezek leginkább állattartó telepek 
korszerűsítésének fejlesztéseit és technológiai berendezések beszerzését foglalta magába. A 
mezőgazdasági vállalkozások által megvalósított projekteket az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 
Agráripari Zrt. jelentős állattenyésztő a térségben. Emellett távlati cél, további nagyvállalat 
csábításra a településre, mint nagyfoglalkoztató, illetve amely jó kapcsolódási lehetőség a térség 
egyéb állattenyésztési ágazat vállalatával is (pl. a kunbajai Hibro 2013). 

A jövőre való tekintettel, Bácsalmás Város Önkormányzata szeretne mezőgazdasági 
fejlesztéseket megvalósítani, ilyen például egy komposztáló telep létrehozása a városban, amely 
a biológiailag lebontható szerves hulladékok kezelésére szolgálna, valamint további cél a 
mezőgazdasági öntözőfürt infrastruktúrájának létrehozása is. A 2014-2020-as fejlesztési 
időszakban Bácsalmás Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt további agrárágazati 
fejlesztéseket a 33. táblázat foglalja össze.  

33. táblázat: Bácsalmás Város Önkormányzatának agrárfejlesztési elképzelései a 2014-2020 
fejlesztési időszakban 

Projekt címe Projekt megvalósulás helye Projekt célja 
Rostkender elsődleges és 
másodlagos feldolgozása, 
technológiai feltételeinek 
kialakítása 

Bácsalmás 

Kender termesztésének és 
feldolgozásának teljes vertikuma, 
amely felöleli az elsődleges és 
másodlagos feldolgozást. 

Közösségi alapú termelő 
infrastruktúra létrehozása 

Bácsszőlős, Csikéria, 
Katymár, Kunbaja, 
Madaras, Mátételke, 
Tataháza, Bácsalmás 

Intenzív kertészeti termelés, 
technológia kialakítása. 

Komposztáló telep 
létrehozása a városban 
keletkező biológiailag 
lebontható szerves 
hulladékok kezelésére  

Bácsalmás 
Biohulladék komposztáló telep 
kialakítása. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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1.9.2.2 Ipar 

A KSH 2012-es adatok szerint az iparban összesen 54db működő vállalkozás található 
Bácsalmáson, melyből az építőiparban 35db tevékenykedik. Jellemzően ebben az iparágban is a 
mikro- és kisvállalkozások vannak többségben. Az iparban működő vállalkozások 89 %- a mikro, 
11%-a kisvállalkozás, közép- és nagyvállalkozás nem található a szektorban. Az egyik 
legnagyobb foglalkoztató a feldolgozóiparban tevékenykedő Kähny Gépgyártó Kft. (fő 
tevékenysége: egyedi gépgyártás), amely cég 46főt foglalkoztatott 2013-ban. Egy másik jelentős 
vállalkozás a Soblask Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., amely cég az építőiparban, fő 
tevékenységét tekintve elsősorban a villanyszerelésben tevékenykedik, 11főt alkalmaz. Bár 
mindkét cég kisvállalkozásnak minősül, árbevétel szempontjából jelentős eltérést mutatnak. A 
feldolgozóiparban tevékenykedik, a mikrovállalkozásnak minősülő, 8főt foglalkoztató Ligeti Trade 
Kft., amely cég felsőruházat gyártásával foglalkozik.  Kiemelendő még a "Pro-Team" 
Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek bár székhelye 
Nyíregyházán található, fióktelepe a járás több településén is rendelkezik, úgymint Bácsalmáson, 
Mátételkén, Madarason; valamint a siófoki székhelyű, 2009 óta Bácsalmáson fiókteleppel 
rendelkező OT Industries KVV Kivitelező Zrt. A cég megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatását végzi. Bácsalmáson és Madarason varrodát üzemeltet, Mátételkén papíripari 
tevékenységet folytat. A többi iparban dolgozó vállalkozás jellemzően kisebb, inkább 
mikrovállalkozások. A külföldi tulajdon nem jellemző, a cégek többségében Magyarországon 
bejegyzett cégek. 384fő dolgozik az ipar különféle alágazataiban, amely kb. 17%-a a település 
foglalkoztatottainak (1972fő) (KSH, 2011). Domináns iparágnak számít foglalkoztatotti létszám 
alapján a feldolgozóipar. Az ipari foglalkoztatottak 72%-át feldolgozóipar, 21%-át az építőipar 
adja. Ezeken felül az vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés alágazat jelentősebb még, valamint a mezőgazdasági foglalkoztatottak 
(331fő), azaz a különösebb szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatottak között is jelentős 
számban találhatóak ipari foglalkoztatottak, de erről pontos adat nem áll rendelkezésre.  
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11. ábra: Az ipari tevékenység ágazati megoszlása alágazatok szerint (2012.) 

 

Forrás: KSH, 2012 

 

15. térkép: A város ipari hasznosítású területei (kivágat) 

 

Forrás: Új településrendezési terv munkaváltozata – Saját szerkesztés 

72% 

1% 

6% 

21% 

Feldolgozóipar

Villamosenergis-, gáz-,
gőzellátás, légkondícionálás

Vízellátás, szennyvíz
gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés

Gazdasági 
infrastruktúra  
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Bácsalmás városa jelenleg nem rendelkezik ipari parkkal, iparterülettel. A 15. térkép a város 
igazgatási terület szabályozási terve (átdolgozás alatt álló területrendezési terv munkaközi 
anyaga) alapján készült. A terv ipari terület építési övezetként a GIP-1 jelölést alkalmazza, melyet 
a fenti térképen fekete körrel jelöltünk. Ezek a 0538/2, 0582/1 és 0582/2 hrsz. számmal jelölt 
területek. 

A város a 2009-ben készült IVS-ében a Keleti városrészt jelölte meg, mint ipari funkcióval 
rendelkező területet. Ez jelenleg is helytálló, az ipari jellegű beruházások erre a városrészre 
tervezettek. 

A város és a járás összes települése a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet alapján szabad 
vállalkozási zónának minősül, mely pozitív hatással lehet az itt működő, illetve betelepülni 
szándékozó vállalkozások számára, ugyanis a kormányrendelet értelmében az alaptámogatáson 
és a kiegészítő támogatásokon kívül többlettámogatást igényelhetnek. 

További iparterületek, gazdasági zónák kijelölésesére, kialakítására és infrastruktúrával való 
ellátására van szükség annak érdekében, hogy a befektetőknek megfelelő területeket tudjon 
ajánlani a település, ezáltal növekedjen a befektetési aktivitás és a foglalkoztatottság. 

  

1.9.2.3 Szolgáltatások 

A KSH 2012. évi adatai alapján Bácsalmáson a működő vállalkozások 67,75%-a (208db) 
tevékenykedik a szolgáltató ágazatban. Ezek közül is kiemelkedő a kereskedelem, 
gépjárműjavítás (91db vállalkozás), a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet végző 
vállalkozás (29db), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás szektor (23db) és a pénzügyi, 
biztosítási tevékenységet folytatók (18db). A szolgáltató ágazatban működő vállalkozások döntő 
többsége, azaz 97%- a mikro, 2%-a kis- és 1%-a középvállalkozás, nagyvállalat nincs ebben az 
ágazatban a városban. Méret és árbevétel szerint nincsenek jelentős különbségek. A szolgáltató 
ágazatban működő vállalkozások alszektorok szerinti megoszlását reprezentálja a 13. ábra. A 
külföldi tulajdon nem jellemző. A foglalkoztattak kb. 43,3%-a (ONYF, 2012.) dolgozik a szolgáltató 
ágazatban. A helyi vállalkozások közül kiemelendő a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási 
Közhasznú Nonprofit Kft., amely cég által irányított dolgozók száma 2013-ban elérte a 185 főt; 
valamint a 8főt foglalkoztató Creasytle Kft., melynek fő tevékenységi köre a csomagküldő 
internetes kiskereskedelem. 
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12. ábra: A szolgáltató szektor ágazati megoszlása alágazatok szerint (2012.) 

 

 

A város és a járás szempontjából a turizmus jelentősége abban áll, hogy egyik kitörési pontja 
lehet a város gazdaságának. Bácsalmáson a turizmus a „Bácsalmás 3-tó vidéke” vonzerőre 
épít, de a város emellett számtalan épített és természeti értékkel rendelkezik. Ennek erősítésére 
a településen 2014 szeptemberében egy nemzetközi turisztikai konferencia is megrendezésre 
került. 

A várost és hangulatát az 1920-as években a kastélyépítészetből átvett formákkal épített, 
napjainkban is impozáns épületek; a sváb, német, bunyevác, horvát és roma nemzetiségek aktív 
hagyományőrző munkája; a Sós-tó, a Kígyós-főcsatorna és –ágai mentén kialakult természeti 
értékek, valamint a helyi alapanyagokból, helyben készült „Bácsalmási Finomságok” nevű 
termékek teszik egyedivé. 
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34. táblázat: A város kulturális és természeti értéi: 

MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉG JELLEGE 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Sós-tó Természeti érték,Ex-lege 

A Sós-tó medréhez kapcsolódó erdőterület Helyi védettség 

A Sós-tó nyugati oldalán levő erdő terület, a 

gyapjas gyűszűvirág élőhelye 

Országos védettség 

Kossuth Park egy része Megyei védettség 

Templom Park Helyi védettség 

Mosztonga-tavak Helyi védettség, ex-lege védett természeti terület 

Kossuth Park kocsányos tölgyei Védett növények 

Hősök terén található római katolikus templom 

parkja 

Természetvédelmi terület 

Gróf Széchényi utcán és a Kálvária soron lévő 

néhány platánfa 

Természetvédelmi érték 

Szent János utcán a vadgesztenyefák Természetvédelmi érték 

ÉPÍTETT KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK 

Hősök tere Helyi védettség 

Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus 

Templom és Plébánia (klasszicista stílus) 

Műemlék jellegű épület 

Antunovics család nemesi kúriája Helyi védettség 

Kovachich ház (jelenleg gyermekotthon) Helyi védettség 

Siskovics kúriából kialakított Gyűjtemények Háza Országos védettség 

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Dulity 

Tibor Képtár 

Helyi védettség 

Csauscher palota Országos védettség 

Ulrich palota Országos védettség 

Izraelita temető gránit obeliszkjei Emlékmű jellegű 

EGYÉB ÉRTÉKEK, LÁTVÁNYOSSÁGOK 

1879 óta működő Skorutyák család kékfestő műhelye 

Tájház: magyar, sváb, német, horvát, bunyevác népművészeti gyűjtemény 

Református templom és parókia: faragott székely kapuval és a gyülekezetalapítók és – építők 

emlékét őrző kopjafákkal 

Templomparkban található: „Szülőföldjükről elűzött népek” emlékműve; Szentháromság-

oszlop/szobor; I. világháború hősi halottainak országzászlós emlékműve, a II. világháború 

áldozatainak emlékműve 

Kálvária temető kápolnája és az Olajfák helyén szenvedő Krisztus-szobor 

Rákóczi Ferenc mellszobra 

Evetovity Antal költő mellszobra 

Kossuth mellszobor 

Vörösmarty mellszobor 

Lantos lány szobra 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés 
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A hagyományőrzés mind a lakosok helyi, nemzeti identitásának erősítése, mind pedig az ide 
látogató turisták szempontjából nagyon fontos, annak érdekében, hogy a város és a járás meg 
tudja mutatni önmagát. Bácsalmás városban több aktív hagyományőrző szervezet található. 

Hagyományőrzők 

 Bácsalmási Németek Egyesülete 

 Alasch Táccsoport 

 Vidám Csodabogarak Óvodás Tácssoport 

 Heimatträume Kórus 

 Almasch Kvartett 

 Bácsalmási Almascher Ifjúsági Táncsoport 

 Bunyevác-Horvátok Közhasznú Egyesülete 

 Zora Horvát Tánccsoport 

 Danica Horvát Gyermektáncscsoport 

 Őszikék Nyugdíjas Klub énekkara és tánccsoportja 

 Romani Rota Cigány Kulturális Egyesület 

 Bácsalmás Baráti Köre Egyesület 

 Bácska Baranta Csapat 

A hagyományőrzés mellett, azt kiegészítve jelentős szerepe van a népművészetnek, 
képzőművészetnek. Bácsalmáson található kékfestű műhely, foltvarró, kézimunka-riseliő 
készítő, tojáshímző, tojásfestő, ékszerkészítő, faintarziás, fafaragó, korongozó, agyagozó, 
grafikus, festőművész. 

A turizmus szempontjából fontos tényező (turista csalogató) a település által kínált 
programlehetőségek. Bácsalmás és a járás többi települése is egész évben bővelkedik 
programokkal (pl. Újévi koncert, Sváb bál, Országos „Így tedd rá” Nap, Bunyevác Nagy Préló, 
Húsvétváró Nap, Pünkösdi Testvérvárosi Napok, Népzenei Találkozó, Evetovity Antal emléknap 
és Horvát Nap, Kézműves alkotótábor, Rajz- és festőtábor, Nemzetközi Művésztelep, Népek-Ízek 
Forgataga: Bácsalmási Hagyományőrző Napok stb.) 

Az ágazat szempontjából – figyelembe véve, hogy alapvetően egy jó mezőgazdasági 
adottságokkal rendelkező településről és területről lévén szó – jelentős szerepet kaphatnak a 
helyi termelők és termékeik. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett, „Az egészséges Bácsalmásért Mintaboltban” megtalálhatóak a 
helyi, Bácsalmási finomságok. 2013. december 18-án nyílt meg a mintabolt, ahol elsősorban a 
Kft. kertészetének zöldségféléit és zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemének krémeit, ételízesítőit 
és savanyúságait árusítják. Főbb termékeik: lekvárok, befőttek, szörpök, ételízesítők, hőkezelt 
savanyúságok, dézsás kimérős savanyúságok. A településen jelentős egyéb helyi termékek: 
tehéntej és tejtermékek, bor, pirospaprika, méz, csicsókaliszt, csicsóka csipsz, zöldségcsipszek, 
burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, paradicsom, szilva, spárga, gyümölcsök, gyümölcslevek. 

Mivel Bácsalmás és a járás a turizmusban látja egyik kitörési pontját, ezért az attrakciók és 
programlehetőségek fejlesztésén túl fel kell készülnie a turisták fogadására mind szálláshely, 
mind éttermi szolgáltatás szempontjából.  
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A városban 29db vendéglátóhely; 9db étterem, büfé; 1db cukrászda; 1db, 41 férőhelyes 
kereskedelmi szálláshely (panzió) található. A KSH adatok szerint 2013-ban a kereskedelmi 
szálláshelyen a vendégek száma 246fő volt, a vendégéjszakaszám 944. A vendégéjszakaszám 
tekintetében a 2010. év volt a kiemelkedő (2061). 2005-ről 2013-ra a vendégéjszakák száma 
16%-os növekedést mutat, ugyanakkor a 35. táblázat alapján látható, hogy ezen szám alakulása 
nagyon hektikus. Turisztikai attrakció és szolgáltatásfejlesztés nélkül természetesen, nincs 
szükség szálláshely kapacitásbővítésre, ugyanakkor ezek fejlesztése esetén a 
szálláshelyfejlesztésről is gondoskodni kell a jövőben. 

35. táblázat: Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 

Időszak 
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 

(vendégéjszaka) 

db változás %-ban 
2005. év 814 nem értelmezhető 

2006. év 791 97,17% 

2007. év 1328 167,89% 

2008. év 820 61,75% 

2009. év 1330 162,20% 

2010. év 2061 154,96% 

2011. év 809 39,25% 

2012. év 1059 130,90% 

2013. év 944 89,14% 
Forrás: KSH 

Főbb turisztikai szolgáltatók: Sárga Csikó Étterem és Panzió; Halász Csárda; Mediterrano 
Pizzéria; Pedro Cafe and Drink Bar; Café & Bár; Kánaán 2 (pizzéria). 

A Bácsalmási járás turisztikai élete igen szegényes, kifejezetten turisztikai szándékkal a 
kistérségbe érkező vendégek száma nagyon kevés. Ennek oka abban keresendő, hogy kevés az 
olyan egyedi, bemutatható vonzerő, ami idecsábítaná a turistákat. Csak Bácsalmás városában 
találhatók kereskedelmi szálláshelyek. Külön probléma, hogy a turisztikai célból érkező vendégek 
igen rövid időt töltenek itt, esetleg nem is akarnak megszállni, hanem tovább utaznak a régió más 
településeire. Fő probléma a gazdag természeti és épített környezet jelenleg nem elérhető a 
turisták számára. Cél, hogy ezek bemutathatóvá váljanak és vonzzák a turistákat, valamint a 
térségben marasztalják őket néhány napra. Mindezekből következik, hogy az egyéb turisztikai 
szolgáltatások terén is alacsony a vállalkozók bevétele. 

Bácsalmás határmenti település, így turizmusára hatással lehet a be- és kivándorlók száma, 
illetve az ő 1-2 napos településen való tartásuk. A határátkelők számát tekintve elmondhatjuk, 
hogy 1998-tól kezdve 2013-ban (101.631 fő) és 2014-ben (129.109 fő) lépték át legtöbben a 
határt, valamint 2010-ben volt a legalacsonyabb ez az érték. Az utóbbi két évben 27%-os 
növekedés volt megfigyelhető. Általánosságban elmondható, hogy folyamatosan növekedett a 
határátkelő forgalma. 

A településen erős törekvés van a turizmus fejlesztésére. A város erős szándéka - térségi 
szerepet vállalva - a járás többi településével összefogva közös turisztikai attrakció(k) 
kialakítása. A város és a járás komplexen kívánja kezelni a környék látványosságait, 
attrakcióit, hogy ezek erősítsék egymást. 
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Bácsalmáson és a környező településeken erős civil szervezetek működnek, amelyekben nagyon 
erős potenciál van a turisztika területén is (pl. programok szervezése). A lehetséges turisztikai 
fejlesztések megvalósításában erős alapot képeznek. 

A településen előrehaladott állapotban van a „Bácsalmás 3-tó vidéke” koncepció, amely a Sós-tó, 
a Horgásztó és a Víztározó természeti szépségére építve szeretné a jövőben odacsalogatni a 
látogatókat. Bácsalmás város részére létfontosságú az idegenforgalom fellendítése 
szempontjából a turisztikai attrakció megteremtése, erre nagy jó alapot jelent a közvetlen 
környezetében fellelhető természeti értékek. A program kidolgozására előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány készült. 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, 

települést érintő fontosabb elképzelések 

A város a történelmi Felső-Bácska tájegység területén helyezkedik el, melynek egésze 
hagyományos elmaradottsággal küzdő, falusias jellegű terület. Hátrányát részben a 
kedvezőtlen földrajzi fekvése, részben a jelentősebb, nagyobb forgalommal bíró főutaktól való 
távolság, a nagyarányú munkanélküliség, a fizetőképes kereslet hiánya és egyéb negatív 
tényezők együttes hatása okozza. Jelentős ipar a településen nem alakult ki, a délszláv konfliktus 
is nehezítette a város helyzetét, így a belföldi és külföldi tőke a térséget elkerülte. Emiatt a 
járásban a munkanélküliségi ráta igen magas.  

Mint ahogy az már az 1.9.1-es fejezetben említésre került, Bácsalmás és térsége a gazdasági 
szerepkörét tekintve az ország legelmaradottabb részei közé tartozik. A tartós 
munkanélküliség, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók és megyei 
viszonylatban a társas vállalkozások alacsony száma jellemzi a térséget. Járásszékhelyként, 
Bácsalmás város alapvetően saját térségét, vagy annak nagyobb részét fedi le munkaerő-piaci 
vonzásával. A járásban regisztrált vállalkozások 1/3-a Bácsalmáson található.  A megyében 
regisztrált vállalkozások kb. 3,5%-át adja a járás. A vállalkozásokról általánosságban 
elmondható, hogy számuk a megyei átlaghoz képest alacsony. 

A városra és a járás többi településére is egyöntetűen jellemző, hogy a működő vállalkozások 
döntő többsége a szolgáltatási ágazatban tevékenykedik, valamint nem vállalkozási formában, 
hanem őstermelőként, családi gazdálkodóként a mezőgazdasági szektorban vannak jelen a 
legtöbben. A vállalkozások méretüket tekintve inkább mikro- és kisvállalkozások, 
középvállalkozás elvétve található, nagyvállalat pedig egyáltalán nincs a térségben. A 
legnagyobb foglalkoztatók maga az önkormányzatok és intézményeik. 

A város iparűzési adóbevétele 2007-ről 2014-re 34,44%-kal nőtt a 36. táblázat tanúsága szerint. 

36. táblázat: Bácsalmás Város Önkormányzatának helyi iparűzési adó bevétele 2007-2014 között 

Évek Önkormányzat helyi iparűzési adó bevétele 
(Ft) 

2007 63 387 072 

2008 83 426 378 

2009 86 821 268 

2010 80 417 723  

2011 87 269 123 

2012 82 936 080  

2013 81 624 643 

2014 85 218 855 
Forrás: Önkormányzat  
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Legnagyobb visszaesés az elmúlt években elsősorban a mezőgazdasági ágazatban volt 
megfigyelhető, bevétel szempontjából mindenképpen. A stabilabb, nagyobb vállalkozásoknál is 
tapasztalható volt bevétel csökkenés. Az elmúlt években a ruhaipar fokozatosan épült le, majd 
szinte teljesen megszűnt. 

Az elmúlt években jelentősebb munkahelyteremtő beruházás a rehabilitációs foglalkoztatás 
beindítása és a START munka mintaprogram volt. Inkább jellemző a vállalkozói szférában 
megvalósult projektekhez kötődő munkahelyteremtés, mely egyesével nem számottevő, 
összességében bír jelentőséggel.  

Befektetési szempontból a térség a szabad vállalkozói övezet és határmentisége miatt lehet 
vonzó. Hátránya mindenképpen a szakképzetlen munkanélküliek magas száma, közúthálózat 
kiépítetlensége, egyéb infrastruktúra hiánya. Ezen indokoknál fogva a külföldi működő tőke nem 
jellemző a térségre. Egyetlen német gépgyártó cég (egyik legnagyobb foglalkoztató) működik a 
városban. Folyamatosan fejlődik, tevékenysége egyre szerteágazóbb. 

Beszállítói hálózatok nem jellemzőek. Elsősorban az építőiparban tevékenykedő vállalkozások 
között van együttműködés az eszköz és a munkaerő használat tekintetében, illetve az ő 
beszállítóik találhatóak meg a térségben (pl.: tüzépek). A nagyobb cégek száma alacsony, 
tevékenységükből adódóan szinte lehetetlen helyi beszállítókat találniuk (gépgyártás, 
bútorgyártás). Az önkormányzat az, aki szinte minden lehetséges esetben igyekszik helyi 
vállalkozókat igénybe venni projektjei megvalósításához, ezáltal serkentve a helyi gazdaságot. 

A magasabb hozzáadott értéket termelő vállalkozások száma elenyésző. Elsősorban a 
mezőgazdaságon alapuló feldolgozóipar némely ágazata kezd bővülni. Önkormányzati 
vonatkozású fejlesztésként kiemelendő a Zöldségfeldolgozó Üzem létrehozása, illetve a hozzá 
kapcsolódó Egészséges Bácsalmásért Mintabolt és a Bácsalmási Portéka Szatyorközösség. A 
vállalkozó szférában a méhészet, borászat, hús, és tejtermék feldolgozás van jelen. 

Nincs saját helyi klaszter, a vállalkozások egy része hol kötelező, hol önkéntes jelleggel tagjai 
lehetnek régiós, országos klasztereknek. 

Komolyabb helyi érdekszövetség nem működik, megemlítendő az ipartestület, mely elsősorban 
ügyvitelben és könyvelésben segíti a helyi vállalkozásokat. 

A vállalkozások nagy része egyéni vállalkozás, mely részben magyarázható a mezőgazdasági 
szektorból való tömeges kivonulással, másrészt a magas munkanélküliséggel. Utóbbi oka, hogy a 
munkaadók alacsony száma miatt sokan „vállalkoznak” kényszerűségből. A gazdasági – 
legnagyobb számban kiskereskedelmi – szektor különböző területein próbálnak maguknak 
megélhetést biztosítani. A 2005-től kimutatható őstermelői létszámcsökkenés eredményeként 
megélhetési okokból szintén sokan lettek vállalkozók. A vállalkozásoknak a fejlődésre tőke hiány 
miatt, megfelelő kereslet hiányában nincs lehetőségük, ezért számuk csökkenő tendenciát mutat. 

A vállalkozások alacsony száma, a jelentős tőkehiány, az ipari üzemek hiánya nagymértékben 
hozzájárul ahhoz a problémához, hogy térség országosan az egyik legnagyobb munkanélküliségi 
rátával jellemezhető. A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása a gazdaságilag aktív 
népesség %-ában kb. 13%; Jánoshalma után a 2. helyen áll a járás a megyében Kalocsával 
együtt. A gazdasági szektor jellemzői mellett hozzájárul, hogy a lakosság képzettségi színvonala 
igen alacsony, nagy része a mezőgazdasági munkálatokhoz ért. Sok esetben probléma az 
alacsony munkavállalási kedv, és/vagy az alapvető készségek meglétének hiánya. A 
munkanélküliség fő okozója azonban a foglalkoztatók hiánya. A foglalkoztatók viszont a 
fizetőképes kereslet hiánya miatt nincsenek jelen. Ezen probléma feloldásához a 
gazdaságfejlesztés mellett szükség van a foglalkoztatási, valamint a szakképzési helyzet 
javítására is. 
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A kiskereskedelmi üzletek száma a városban megfelelő, csakúgy, mint a járásban. Számbeli 
gyarapodásuk kismértékű, a piacok nagy része lefedett. A meglévő kiskereskedelmi 
vállalkozások számát meghaladó további vállalkozások megfelelő marketingstratégia nélkül nem 
lennének életképesek. A kereskedelmi kategória megoszlása is tükrözi a megyei átlagot, ami 
szerint kis többlet mutatkozik az élelmiszer, és ruházati üzletek irányában. 

A térség kereskedelmi életében nagy változást jelentene Szerbia Európai Uniós csatlakozása, 
vagy legalábbis egy kereskedelembarát vám-, illetve vízumpolitika. A korábbi és jelenleg is 
folyamatban lévő interregionális (PHARE, INTERREG, IPA) fejlesztéseknek köszönhetően talán 
kialakulnak azok a csatornák, melyek táptalajai lehetnek a két ország határmenti fejlődésének, 
gazdasági vérkeringésük összekapcsolásának. Korábban már megvalósult Bácsalmás 
határátkelőhelyre vezető út kiépítése, mely első szakasza volt az átkelőhely nemzetközi rangúvá 
tételének, valamint az új út közlekedési vérkeringésbe kapcsolásának. Megoldásra vár még a 
kiépített út bácsalmási elkerülő szakaszának megépítése, mely becsatlakozna a Bácsalmás-
Mélykút közötti szakaszra. Ezekben a folyamatokban kulcsfontosságú szerepe lehet 
Bácsalmásnak, mint „Felső-Bácska Kapujának”. 

A városban turisztikai desztináció menedzsment szervezet (TDM) nem működik, de mivel 
Bácsalmás város és a járás fő kitörési pontként a turizmust jelölte meg, mindenképpen érdemes, 
ha nem is TDM formában, de kialakítani egy erős menedzsment szervezetet, aki felel a turisztikai 
attrakciók, programok, kiszolgáló létesítmények folyamatos menedzseléséért. 

A mezőgazdasági vállalkozások és gazdálkodók szempontjából fontos megjegyezni, hogy 
Bácsalmás Város a megye déli határvidékének középső részén, a Felső-Bácskai táji termelési 
övezetben helyezkedik el. Ennek a kiváló termőhelyi adottságú területnek kedvezőek a klimatikus 
körülményei (magas napfénytartam és hő összeg), és igen jó a csernozjom típusú talajok 
termőképessége is. A rendszerváltás óta a város mezőgazdaságának birtokszerkezete még 
mindig át-, illetve kialakulóban van. A Bácsalmási Agráripari Zrt. mellett sok a tőkeszegény 
kényszervállalkozás, nem alakult ki a termelés – feldolgozás – értékesítés teljes vertikuma. 
Jellemző a szántóföldi növények termesztése, legfőképpen búza, kukorica, repce, napraforgó. 
Szőlő, gyümölcs és zöldségtermesztés, valamint a különféle vetőmagtermelés jelen van, de 
százalékos aránya a növénytermesztésen belül elenyésző. A térségben két nagy 
agrárvállalkozás, valamint számos mezőgazdasági vállalkozó és őstermelő tevékenykedik. 
Jelentős számúak a családi keretekben működő vállalkozások, családi gazdaságok. A 
szektorban foglalkoztatottak aránya ötszöröse az országos átlagnak, résztvevőinek nagy részét a 
kisebb földterületeken gazdálkodó őstermelők teszik ki. Néhány jelentősebb, mezőgazdasági 
jellegű vállalkozás: szeszfőzde, baromfifeldolgozó, sertés vágóhely, pékség, malom. Hiányzik a 
mezőgazdasághoz kapcsolódóan a fejlett feldolgozóipar, az elégséges tőkeinvesztíció, a 
megfelelően szakképzett munkaerő, a piacok kiépítettsége és a szigorodó környezetvédelmi, 
állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági követelményeknek való megfelelés. 

Az őstermelők számának növekedését az Európai Unióhoz való csatlakozás váltotta ki. Azonban 
a mezőgazdasági kistermelők tőkehiány és kedvezőtlen piaci struktúra következtében nem tudtak 
alkalmazkodni és megfelelni az EU követelményeinek. Ennek következményeként az őstermelők 
száma folyamatos csökkenést mutat. Az agrárszektorból kilépők egy része vállalkozóvá 
szerveződik át, különböző más szektorokban próbál kitörési pontot találni. A kiváló termőhelyi 
adottságokra, valamint a magas szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező helyi 
társadalomra támaszkodva a mezőgazdasági termék vertikum kiszélesítésével feldolgozóipar 
létrehozása válik indokolttá és megvalósíthatóvá. 
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37. táblázat: A város legfontosabb vállalkozásai  

vállalkozás neve tevékenysége 
éves nettó 
árbevétel 

(2013) 

foglalkozta
tottak 
száma 
(2013) 

export 
árbevétel 

(2013) 

Bácsalmási Önkormányzati 
Közszolgáltatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Bácsalmás Város 
lakossága részére 

nyújtandó 
közszolgáltatások 

koordinálása, 
megszervezése 

93.135eFt 185 fő Nem 

Kähny Gépgyártó Kft. Egyedi gépgyártás 791.571eFt 46 fő  

Bácsalmási Agráripari Zrt. Növénytermesztés
, 

Sertéstenyésztés, 
Szarvasmarha-

tenyésztés, 
Vetőmag-
előállítás, 

Mezőgazdasági 
szolgáltatás 

2.127.693eF
t 

35 fő Nem 

Bácsalmási Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. 

Szakorvosi 
járóbeteg ellátás 

169.479eFt 32 fő  

Bácsalmási Malom Kft. Malomipari termék 
gyártása 

367.838eFt 18 fő  

Soblask Ipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Bt. 

Villanyszerelés 125.594eFt 11 fő  

Műszaki Elektro Kft. fióktelepe 
Electro Comfort Műszaki Áruház 
– Bácsalmás 

Villamos 
háztartási 
készülék 

kiskereskedelme 

228.058eFt 
(cég 

egészére 
nézve) 

11 fő 
(cég 

egészére 
nézve) 

 

Ligeti Trade Kft. Felsőruházat 
gyártása 

68.771eFt 8 fő  

Creastyle Kft.  Csomagküldő, 
internetes 

kiskereskedelm 

20.636eFt 8 fő  

Nem bácsalmási székhelyű, de Bácsalmáson fiókteleppel rendelkező nagyvállalatok: 
Pro-Team Nonprofit Kft. 
(Nyíregyháza) bácsalmási 
fióktelepe 
 

Varroda 1.218.996eF
t 

(a cég 
egészére) 

2.042 fő 
(a cég 

egészére) 

73.870eFt 
(a cég 

egészére) 

OT Industries KVV Kivitelező 
Zrt. (Siófok) bácsalmási 
fióktelepe 

Folyadék 
szállítására 

szolgáló közmű 
építése 

10.681.482e
Ft 

(a cég 
egészére) 

402 fő 
(a cég 

egészére 
nézve) 

3433.769e
Ft 

(a cég 
egészére) 

Nem bácsalmási, de a város szempontjából meghatározó jelentőségű cég: 
Hibro 2013 Kft. (Kunbaja) Baromfihús 

feldolgozás 
138.229eFt 11 fő  

Forrás: Saját szerkesztés a http://e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon lévő adatok alapján. 

http://e-beszamolo.kim.gov.hu/
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A járás települései és a járásban működő vállalkozások által a 2007-2013-as európai uniós 
pénzügyi időszakban az EU által támogatott főbb pályázati projekteket az 1. sz. mellékletben lévő 
táblázat foglalja össze. 

A gazdaság fejlesztése szempontjából releváns támogatott projekteknek tekintendő a 
települések jobb megközelítését és a településen belüli közlekedés javítását célzó projektek. Az 
elmúlt időszakban a járás több települése is valósított meg belterületi útfejlesztést, kerékpárút 
fejlesztést. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondozásában valósult meg egy kb. 1,4Mrd Ft-os 
közútfejlesztés, mely célja a térségi elérhetőség javítása volt az 5501. j. úton, teljes hosszában 
felújításra kerül az 55-ös számú főút. Infrastruktúra fejlesztés szempontjából kiemelendő még 
Bácsalmás város szennyvizes beruházása, valamint több települési önkormányzat megújuló 
energetikai pályázata, melyek fő célja a működési költségek csökkentése, ezáltal a további 
fejlesztésekhez szükséges önerő növelése. Bácsalmáson létrehozták a Tudás- és információs 
központot, fejlesztésre került a közvilágítás, az alapellátás fejlesztése érdekében kialakításra 
kerültek helyi rendelőintézetek. 

A gazdasági szereplők körében a GOP-2.1.1/M-es konstrukciós pályázati kiírás volt népszerű a 
járásban, melynek keretében több vállalkozó is élt a visszatérítendő és vissza nem térítendő 
forrást kombináló konstrukció nyújtotta lehetőséggel (fő célok a gépbeszerzés és ingatlanszerzés 
voltak). Több fiatal vállalkozó is nyert a TÁMOP Fiatal vállalkozóvá válást támogató pályázati 
kiíráson, melynek keretében lehetőségük volt felkészítésüket követően vállalkozásuk elindítására. 

Több vállalkozó is valósított meg telephelyfejlesztési, komplex beruházási projektet, mint pl. a 
fentiekben már említett Soblask Bt, az OT Industries KVV Kivitelező Zrt. Egyes vállalkozások 
körében a TÁMOP gyakornoki programja volt népszerű. A jelentősebb gazdasági célú 
támogatásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Az Bácsalmás Város Önkormányzata több eszközzel is igyekszik segíteni a gazdaság 
fejlesztését. 

Egyrészt a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Bácsalmási Önkormányzati 
Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. létrehozta és folyamatosan működteti a helyi zöldség-
gyümölcs feldolgozó üzemét, valamint a helyi termékek árusításának helyt adó Egészséges 
Bácsalmásért Mintaboltot (http://bacsfinomsagok.hu/). 

Másrészt folyamatos személyes konzultációt tart a város a helyi vállalkozókkal, annak érdekében, 
hogy jobban megismerje őket, céljaikat, szükségleteiket. Alkalmasint segítségükre tud lenni a 
megfelelő munkaerő megtalálásában. 

Harmadrészt, szabad vállalkozási zónának minősített területként, a betelepülni szándékozó 
befektetőknek/vállalkozóknak kedvezményeket tudnak biztosítani. 

Negyedrészt, a település kidolgozta a „Bácsalmási-3 tó vidéke” turisztikai programot, mely 
megvalósításával tervezik megerősíteni a települési és járási turizmust és idegenforgalmat. 

Nem utolsó sorban emelném ki a város vezetésének piaci szemléletű megközelítését, amely 
nagyban segíti a település fejlesztését. 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

A térség közúthálózata 

A település jelentős hátrányt szenved a megközelíthetősége miatt. Jellemző a határmentiség. A 
történelmi események következtében a település az ország perifériájára szorult. Kezdetben a 
határok átalakítása miatt a közlekedési infrastruktúra (közút, vasút) feldarabolódtak, majd a 
később kibontakozó délszláv válság hatására és a térség határmenti szerepe miatt, jelentősebb 
fejlesztéseket nem valósítottak meg a térségben. 

Elérhetőség  

http://bacsfinomsagok.hu/
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A közúthálózat állapota miatt nehéz a település elérése. Bár Bácsalmás város külső közúti 
kapcsolatai jók, az 55. sz. út közelsége teszi megközelíthetővé a települést. De jelentősebb főút 
nem fut át a településen, nincs a közvetlen közelében egyik közlekedési csomópontnak sem. A 
gazdaságfejlesztés és helyi vállalkozásfejlesztési szempontból kardinális kérdés a (közlekedési) 
infrastruktúra fejlettsége, illetve ehhez kapcsolódóan az autópályák elérhetősége, azonban ebből 
a szempontból sincs Bácsalmásnak kapcsolódási lehetősége. 

Bácsalmás közúti elérhetőségét a 16. térkép mutatja be. 

 

16. térkép: Bácsalmás közúti elérhetősége 

 

Forrás: utadat.hu 

Számottevő, „zavaró” átmenő forgalom legfeljebb időszakosan adódik a határátkelő és az 55. sz. 
főút között (a városban a Mártírok útja – Damjanich utca – Mélykúti út vonalán), de ez legfeljebb 
eseti probléma. 

Bácsalmás-Bajmok határátkelőhely kapcsán fejlesztési igényként merült fel a nyitva tartás 
hosszabbítása, legalább szezonálisan. A határátkelőhely nyitva tartásának igénye a 
korábbiakban felmérésre került és ennek eredményeképpen elmondható, hogy a 6-22 óra közötti 
nyitva tartás lenne célszerűbb a település részéről. 

A település gazdaságának fejlődése szempontjából nagyon fontos az elérhetőség mellett, hogy a 
befektetők számára a letelepülésre alkalmas ipari terület is rendelkezésre álljon. A 2014-2020 
fejlesztési időszakban Bácsalmás város legfőbb célkitűzése, hogy határmenti helyzetét és 
erőforrásait előnyösen kihasználva, újszerű megoldások alkalmazásával dinamikusan fejlődő 
településsé váljon, ahol növekszik a tőkeerős vállalkozások száma, képzett fiatalok szívesen 
válnak vállalkozóvá, a gazdasági élet szereplői együttműködve az önkormányzati szféra 
szervezeteivel és képviselőivel közösen teremtik meg az élhetőbb város feltételeit. A 
gazdaságfejlesztési program komplex megvalósításával Bácsalmáson kialakításra kerülne 
elsősorban kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásnak helyt adó kereskedelmi 
iparterület. Amely hatására a tervezett gazdaságfejlesztési program teljes körű megvalósításának 
eredményeként Bácsalmáson új vállalkozások kezdhetik meg tevékenységüket és a bácsalmási 
illetve a térségben élő álláskeresők foglalkoztatására lehetőség nyílik. 
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Közösségi közlekedés 

A közösségi, tömegközlekedés lehetőségét a Bács Volán Zrt. (Baja) és a Tisza Volán Zrt. 
(Szeged) által üzemeltetett autóbuszjáratok biztosítják elsődlegesen.  

A bácsalmási buszpályaudvar egyszerű kialakítású, de frissen átépített és látszólag a funkcióját 
jól ellátja, a buszmegállók ott jól felszereltek. A településen vannak fejlesztésre szoruló és 
kialakításra váró buszmegállók. A helyközi buszközlekedés megfelelőnek mondható. A helyközi 
járatok menetrendje megfelelőnek mondható, egyedüli nehézségként a Szegedre való eljutás 
említhető meg, ahová átszállással (Tataházán vagy Mélykúton) lehet eljutni.  

A főutaktól távolabb fekvő, vagy zsáktelepülések megközelíthetősége azonban nem tökéletes. 
Erre megoldásként a számtalanszor felvetett járatsűrítések, az alacsony utasszám miatt 
gazdaságilag nem éri meg. 

Fejlesztési elképzelés buszjáratot indítani a magyar-szerb határátkelőhöz, a térségi turizmus 
fellendítése érdekében. Ezzel kapcsolatban jelenleg zajlik a tervezés. 

A közösségi közlekedés bővebb bemutatására a 1.15. Közlekedés fejezetben kerül sor. 

 

Vasúti közlekedés 

A Bácsalmáson átvezető vasút mellékvonali összeköttetést biztosít Kiskunhalas-Baja-Bátaszék-
Dombóvár irányba, ezért megfelelő a vasúti összeköttetés. A járás többi települése azonban 
vasúton nem érhető el, így onnan a távolsági közösségi közlekedés vagy átszállással, vagy 
autóbusz igénybevételével oldható meg.  

A vasúti összeköttetés jobb kihasználását és a térség helyzetének javítását célozza a vasúti 
teherforgalom növelésére irányuló tervek. Így szükséges lenne a vasúti áruszállítást fokozni, 
amely a gazdasági viszonyokra is kihatással lenne, azonban ez komoly infrastrukturális 
fejlesztéseket igényel. Továbbá a vasúti személyszállítás területén is szükséges lenne a 
vasútállomás helyreállítása. A település tudomása szerint a MÁV Zrt. tervezi a meglévő vasúti 
pálya rekonstrukciós munkájának elvégzését, ugyanakkor a kiszolgáló épületek felújítását (mint 
pl. vasútállomás épülete, peron) nem tervezett, pedig indokolt és szükségszerű lenne. 

Nagy törekvés van az Arad-Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal újjáélesztésére, ez javíthat 
jelentősen a város elérhetőségén és kihatással lehet a gazdasági életre is. 

Fontos, hogy a határon átnyúló gazdasági fejlesztések megvalósuljanak, ehhez pedig, 
közlekedés, infrastrukturális kapcsolódási pontok kiépítésére van szükség. Szerbia gazdasági 
érdeke az Európai Unióhoz való csatlakozás, amely lehetőséget nyújt a határmenti magyar 
települések számára, így a határon átnyúló kapcsolatok erősítésére. Egy az Európai Unió déli 
határán átvezető, több országot érintő infrastruktúrafejlesztés erősíti a határ menti országokkal a 
kereskedelmi, gazdasági együttműködést. 

A Bácsalmás közlekedési útvonalainak térképes bemutatása a az 1.15. Közlekedés fejezetben 
található meg. 

 

Kerékpárút hálózat 

Rövidebb kerékpárút-szakaszok néhány településen (Tataháza, Bácsalmás), vagy azok 
külterületén, határában vannak és terv szintjén már több településnél megjelent az igény a 
kerékpárút-hálózat kialakítására. A jelenleg felújítás alatt álló 55. sz. út Baja és Szeged közötti 
szakaszának felújítása keretében kerékpárút kialakítására is sor kerül, amelynek köszönhetően a 
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Szeged és Baja között, - néhány kisebb Csongrád megyei szakasztól eltekintve - jelentős 
hosszban kiépül a kerékpárút. 

Bácsalmáson az infokommunikáció helyzete a térségnek megfelelő kiépítettségű. A településen 
szélessávú internet elérhetőség biztosított, három szolgáltató is jelen van a településen. A 
lakosság életkörülményeinek minőségét többek között alapvetően meghatározza a háztartások 
infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága. Az infokommunikációs eszközök egy részével 
– mint a TV, a mobiltelefon – a háztartások jól ellátottak. A városnak saját honlapja van 
(http://www.bacsalmas.hu/), amely naprakész információkkal látja el a település lakosságát és az 
érdeklődőket. 

 

A munkaerő képzettségére vonatkozó bővebb ismertetés az 1.1.1.3. Képzettség fejezetben kerül 
bővebben bemutatásra. Azonban általánosságban elmondható, hogy a kimutatások alapján, a 
városban élők iskolai végzettsége az országos átlag alatt marad. Bácsalmáson a 2011-es 
népszámlálás adatai szerint az országos átlagos alapul véve, a település lakosságának 
megközelítőleg csak 2/3-a rendelkezik felsőfokú oklevéllel.  

Általánosságban a munkavállalókra elmondható a szakképzettség hiánya, amely egyes estekben 
kapcsolódik a munkanélküli lakosság továbbképzési, átképzési hajlandóságának alacsony 
szintjével is. A képzett fiatalok elvándorolnak, illetve a vállalkozói kedv is igen visszafogott a 
térségben. 

Bácsalmás Város Önkormányzatának erős törekvése, hogy a helyi vállalkozókkal jó kapcsolatot 
alakítson ki és tartson fent, azáltal a településen lakó munkanélküliek könnyen és gyorsan 
találhatnak a szakképzettségüknek megfelelő állást. Az önkormányzat igyekszik„hídképző” 
szerepet betölteni a munkaerő kereslet-kínálat találkozásában. A helyi vállalkozásokkal az 
Önkormányzat rendszeresen tartja a kapcsolatot, személyes megbeszélések formájában annak 
érdekében, hogy megismerjék a vállalkozások céljait, fejlesztési elképzeléseit, munkaerő 
szükségleteit, ezáltal össze tudják hangolni a vállalkozói és települési fejlesztési igényeket, adott 
esetben segíteni tudják a vállalkozásokat a megfelelő munkaerő megtalálásában. 

Valószínűleg a Kecskeméti Főiskola kihelyezett Kertészeti Tagozatának megszüntetése 
(alacsony hallgatói létszám miatt) is arra az okra vezethető vissza, hogy annak ellenére, hogy a 
talajadottságok kedveznek a kertészet ágazatnak, megfelelő munkahelyek híján nincs motiváció 
a tanulásra sem. 

A kutatás-fejlesztés és innováció trén fokozottan jelentkezik az elszigeteltség. A településtől 
viszonylagos nagy távolságban található innovációs központok kevésbé hatnak. A 
versenyképességet alapvetően meghatározó kis- és középvállalkozások innovációs képessége 
az elmaradott régiókban különösen gyenge. A tőkeszegény vállalkozásoknak nem áll 
rendelkezésre erőforrás K+F tevékenységet ellátni. 

 

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A város teljes lakásállománya 3132 db (KSH, 2013.). A lakásállomány 2001-ben 3264 db volt 
KSH, 2001.), ebből látszik, hogy a lakásállomány 132 db-bal csökkent, ami 4,04 %-os 
visszaesést jelent. 

 

  

Munkaerő 
képzettsége  

http://www.bacsalmas.hu/
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13. ábra: A lakott lakások száma építési év szerint 

 

Forrás: KSH, 2011 

A lakások komfortokozat és felszereltség szerinti megoszlása szerepel az 1.7.1.6. Életminőség 
fejezetben. Bácsalmáson is épültek blokkos, illetve paneles többlakásos lakóházak, a nem túl 
nagy épületszám, a hagyományos településszerkezetbe történő konfliktusmentes beilleszkedés 
nem okoz jelentősebb "lakótelepi" problémát. 

A városban az elöregedő népesség és az elvándorlás miatt mintegy 250-300 db üresen álló ház 
található, ezek elszórtan vannak a településen, főleg a városközponton kívül eső területen. A 
meglévő lakásállomány, a pénzügyi nehézségek, és a kétséges jövőkép miatt a lakosság nem 
kezd lakásépítésbe. 2013. évben épített lakások száma 5 db, a kiadott új építési engedély 
alapján létesítendő lakások száma 2 db (KSH, 2013.). 

Bácsalmás Város Önkormányzatának tulajdonában levő bérlakás állomány jellemzői az 1.10.5. 
Lakás- és helyiséggazdálkodás fejezetben kerül bemutatásra. 

A városban a négyzetméter árak alakulása 2002., 2008., 2011. év viszonylatában nem alakultak 
kedvezően. A térség gazdasági hátrányai kihatnak az ingatlan árakra is. Bácsalmás esetében 
2002-ben a családi házak ára 34 eFt/m2 volt, a többlakásos társasházak ára 50 eFt/m2 áron 
kerültek forgalomba, ez az összes lakásra összesítve 37 eFt/m2 átlagárat jelentett, 53 db ingatlan 
forgalomba kerülésének figyelembe vételével. 2008-ban a családi házak átlagára együttesen 59 
eFt/m2-re, a többlakásos társasházaké pedig 67 eFt/m2-re emelkedett, amely az összes lakásra 
összesítve 60 eFt/m2-os átlagárat jelentett, 58 db ingatlan adás-vételét tekintve. 2011-ben a 
családi házak 42 eFt/m2, a többlakásos társasházak 63 eFt/m2 átlagárra estek vissza, amely 
ebben az évben 69 db ingatlan adásvételével 47 eFt/m2 átlagárat jelentett (Ingatlan adattár, 
Magyarországi lakásárak 1997-2011.). 
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14. ábra: Az ingatlanárak alakulása Bácsalmáson (eFt/m2) 

 

Forrás: Ingatlanár, adattár; 1997-2011 
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1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés 

eszköz és intézményrendszere  

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Bácsalmás Város Önkormányzatának 2012. évi bevétele 1.543.785eFt, kiadása 1.372.510eFt 
volt, így 171.275eFt tárgyévi maradványa keletkezett, mely az előző évek maradványaival együtt 
387.739eFt-ot tett ki. 2013. évben 2.493.022eFt bevétele, 2.331.397eFt kiadása volt az 
önkormányzatnak, így 161.624eFt tárgyévi maradványa lett, az előző évekről áthozottakkal 
együtt 229.948eFt. Működési hiánya nem volt az Önkormányzatnak. A költségvetés egyensúlyát 
állandóság jellemezte. Az önkormányzat likviditása megfelelően alakult. 

A város fő önkormányzati bevételi forrásai: 

Működési célú bevételek: 

 intézményi működési bevételek (önkormányzat, polgármesteri hivatal, közös önkormányzati 
hivatal, intézmények); 

 az önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi adók – iparűzési adó és talajterhelési 
adó; átengedett központi adók – gépjárműadó; bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek); 

 önkormányzatok költségvetési támogatása; 

 működési célú, támogatásértékű bevételek (önkormányzat, közös önkormányzati hivatal, 
intézmények); 

 kölcsönök visszatérülése, 

 költségvetési hiány belső finanszírozása. 

Felhalmozási bevételek: 

 felhalmozási célú bevételek (pl. hosszú lejáratra átadott pénzeszközök megtérülése, 
felhalmozási kamat, tőke jellegű bevételek, támogatásértékű, átvett pénzeszközök); 

 költségvetési hiány belső finanszírozása. 

2013. évben az eredetileg tervezett önkormányzati bevételhez képest a tényleges bevétel 
jelentős mértékben eltért pozitív irányba mind a működési célú, mind pedig a felhalmozási célú 
bevétel esetében. Az év közben módosított előirányzati összeghez viszonyítva a működési 
bevételek még mindig, mintegy 15%-kal haladták meg az előirányzott összeget, ugyanakkor a 
felhalmozási bevételek alulmaradtak a módosított előirányzati összeghez képest, azaz kb. a 
tervezett összeg 75,52%-át hozták. Összegészében a módosított előirányzatban rögzített 
önkormányzati bevételeket 9,8%-kal tervezték túl, de még így is több bevétele volt az 
önkormányzatnak, mint kiadása, mivel a kiadások módosított előirányzataihoz képest a valós 
kiadások mindösszesen és soronként is alulmaradtak (14,8%-kal). 

Az önkormányzat sajátos működési bevétele kevesebb lett, mind az eredeti, mind a módosított 
előirányzat szerint elvárt összegtől, mivel a bírságokból, pótlékokból, egyéb sajátos bevételekből 
elvárt bevételek a tervezett bevételek mindössze 17,17%-át hozták. A helyi adókból és az 
átengedett központi adókból befolyó pénzösszegek kb. az elvártak szerint teljesültek. Az 
iparűzési adóbevétele az önkormányzatnak 2013-ban 81.625eFt volt, a központtól átengedett 
gépjárműadóból származó bevétele pedig 17.367eFt. Az önkormányzat sajátos működési 
bevételei a működési bevételek 8,2%-át, a teljes bevétel 4,1%-át adták. 

A működési bevételek a teljes bevétel 49,75%-át, a felhalmozási célú bevételek 50,25%-át tették 
ki a 2013. évi költségvetésnek. 

Költségvetés  
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38. táblázat: A költségvetés bevételi tételeinek alakulása (2011-2013) (ezer Ft-ban) 

Év 
A  

(Működési 
célú 

bevételek) 

B 
(Helyi 

iparűzési 
adó- A-n 

belül) 

C 
(Felhalmoz

ási célú 
bevételek) 

D 
(Költségvet

ési hiány 
belső 

finanszíroz
ása) 

Összesen 

2011 1.130.275 87.269 400.271 272.154 1.802.700 

2012 1.155.738 82.936 300.388 87.659 1.543.785 

2013 1.240.369 81.625 1.000.923 251.730 2.493.022 
Forrás:7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 9/2014. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet; Saját szerkesztés 

 

Az önkormányzati költségvetés kiadásai: 

Működési célú kiadások: 

 a személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő adók és járulékok (önkormányzat, 
polgármesteri hivatal, körjegyzőség, közös önkormányzati hivatal, intézmények), 

 dologi és egyéb folyó kiadások (önkormányzat, polgármesteri hivatal, közös önkormányzati 
hivatal, intézmények), 

 működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatások (önkormányzat, polgármesteri 
hivatal, közös önkormányzati hivatal). 

Felhalmozási kiadások: 

 Felhalmozási célú kiadások (önkormányzat, polgármesteri hivatal, közös önkormányzati 
hivatal, intézmények), 

 Finanszírozási kiadások. 

2013-ban a működési célú kiadások a teljes kiadások 45,3%-át, a felhalmozási kiadások pedig 
54,7%-át tették ki. 

 

A működési kiadások az önkormányzat és intézményeire vetítve (2013-ban): 

Önkormányzati feladatok kiadásai: 698.352eFt 

 (ebből  kötelező feladatok: 435.898eFt 

 állami feladatok: 55.227eFt 

 önként vállalt feladatok: 207.227eFt) 

Polgármesteri Hivatal feladatainak kiadásai: 36.674eFt 

Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak kiadásai: 207.891eFt 

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény kiadásai: 25.331eFt 

Alapszolgáltatási Központ kiadásai: 88.398eFt 

 

Felhalmozási kiadások (2013-ban): 
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Önkormányzati beruházások: 1.227.563eFt 

Intézményi beruházások: 751eFt 

Önkormányzati felújítások: 9.798eFt 

Finanszírozási kiadások – Hosszú lejáratú kötelezettségek (hiteltörlesztés): 37.093eFt. 

 

A beruházások közül a legjelentősebb, legnagyobb volumenű beruházás a szennyvízcsatorna 
építése (931.234eFt) és a Tudás és Információs Központ (217.832eFt) volt. Jelentős beruházás 
volt még a START munkaprogramok (39.517eFt). Az önkormányzati felújítások kisebb 
volumenűek voltak (könyvtárfelújítás, lakásfelújítás, konyhai eszközök felújítása, szociális bolt 
felújítása, irodaház elektromos felújítása). 

 

Hitelállomány és hiteltörlesztés alakulása 2013-ban: 

Felhalmozási célú kötvénytörlesztés 2013. évben:  

 Tőke: 37.093eFt 

 Kamat: 5.003eFt 

Megjegyzés: 2013. december 31-i kötvény tartozás állománya 208 581 e Ft, a tartozást a Magyar 
Állam 2013. december 31-i állapotnak megfelelően 2014. február 28-i hatállyal teljes összegben 
átvállalta. 

2012-ben nem volt adósság konszolidáció. 2013-ban 570 406 952 Ft, 2014-ben 208 581 171 
Ft-ot konszolidáltak. Az állami adósságkonszolidációban felszabadult összegeket a város 
elsősorban beruházásokra, pályázati önerők biztosítására, felhalmozásra fordítja. 

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adósságállománya és van fejlesztési önereje.  

 

39. táblázat: A költségvetés kiadási tételeinek alakulása (2011-2013) (ezer Ft-ban) 

Év 
A 

(Működési 
kiadások) 

B 
(Felhalmozá
si kiadások 
összesen) 

C 
(Beruházási 
kiadások B-

n belül) 

D 
(Hitelek 

törlesztése 
B-n belül) 

Összesen 

2011 1.035.281 714.775 684.380 - 1.750.056 

2012 1.098.610 273.900 99.134 79.743 1.372.510 

2013 1.056.182 1.275.215 1.228.314 37.093 2.331.397 
Forrás:7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 9/2014. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet; Saját szerkesztés 

 

Az önkormányzat vagyonát tekintve az adatok szerint 2011 és 2013 között 23,78% növekedés 
ment végbe (40. táblázat). A vagyon legjelentősebb tételeit a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre 
átadott eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök jelentik.  

Önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyon döntő hányadát az immateriális javak; az 
ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések és felszerelések, 
valamint az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióban átadott vagyonkezelésbe vett eszközök 
teszik ki. 2013-ban ezek együttes bruttó értéke 3.152.879eFt, nettó értéke 2.110.217eFt volt. 

Vagyongazdálkodás  
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Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnal nem 
rendelkezik. 

A korlátozottan forgalomképes vagyon összetétele a forgalomképtelen törzsvagyonéval 
megegyező tételekből tevődik össze. 2013-ban ennek bruttó értéke 3.872.656eFt, nettó értéke 
3.246.365eFt volt. 

Az önkormányzat forgalomképes vagyona 2013-ban 477.957eFt volt. Ez főleg a 
forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések és 
felszerelések, valamint az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióban átadott vagyonkezelésbe 
vett eszközök teszik ki. 

Bácsalmás Város Önkormányzatának gazdasági és közhasznú társaságokban lévő 
részesedéseinek állománya 2013. december 31-én 21.106eFt volt. Ebből 25% alatti tulajdoni 
részaránnyal rendelkezett 9db társaságban (részesedési állomány: 8.156eFt); 26-50%-os 
tulajdoni részaránnyal rendelkezett 1db társaságban (részesedési állomány: 250eFt), 51-75%-os 
tulajdonosi részaránnyal szintén 1db szervezetben (részesedési állomány: 3.100eFt) és 76-
100%-os tulajdonosi részaránnyal 2db társaságban (részesedési állomány: 9.600eFt) 
rendelkezett. 
Tehát többségi tulajdonosi joggal a Bácsalmás Egészségügyi Kft-ben, az Innovatív Kft. 
Bácsalmásban és a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft-ben 
rendelkezett 2013. december 31-én. 

 

40. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása (2011-2013) (ezer Ft-ban) 

Év Önkormányzati 
vagyon 

Törzsvagyon 
(forgalomképtelen 
és korlátozottan 
forgalomképes 

vagyon) 

Üzleti vagyon 
(törzsvagyonon 

kívüli) 
Kötvény és 

hitelállomány 

2011 5.955.631 4.253.638 583.063 950 194 

2012 5.853.628 4.480.843 617.199 815 020 

2013 7.371.719 5.356.582 477.957 208 581 

Forrás:7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 9/2014. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet; Saját szerkesztés 

 

A Megalapozó Tanulmány készítésének időpontjában az Önkormányzat a 2015-2020. évre 
vonatkozó Gazdasági Programja még nem érhető el, annak aktualizálása folyamatban van. 

A korábbi, 2010-2014. évekre elkészített gazdasági program a következő célokat tűzte ki:  
Fő fejlesztési irányok: 

 Gazdaságfejlesztés 
 Idegenforgalom, turizmus élénkítése 
 Infrastruktúra fejlesztés 

A fő fejlesztési irányokat kiegészítő, támogató feladatok: 

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

Közszolgáltatások biztosítása, színvonal javítása az alábbi területeken: Igazgatási feladatok, 
polgármesteri hivatal; Az épített és természeti környezet védelme; Lakáshelyzet, bérlakások; 
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás; Helyi közutak fenntartása; A köztisztaság, a 

Gazdasági Program  
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településtisztaság, a közterületek fenntartása; Helyi tűzvédelem; A közbiztonság helyi 
feladatainak ellátása; Gondoskodás az óvodáról, oktatásról, nevelésről; Gondoskodás az 
egészségügyi ellátásról; Gondoskodás a szociális ellátásról; Gyermek és ifjúsági feladatokról való 
gondoskodás; Közösségi tér biztosítása; Gondoskodás a közművelődésről, nyilvános könyvtári 
ellátásról, sportról; Kapcsolatépítés a kisebbségi önkormányzatokkal, civil szerveződésekkel, 
történelmi egyházakkal, városkörnyéki településekkel, partner-és testvérvárosokkal; Az 
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

 

2014 júniusában elkészítésre került Bácsalmás város Városfejlesztési Stratégiája. Ez a 
dokumentum szellemi jogvédelem alatt áll, ezét felhasználni nem tudtuk. Ebben a 
dokumentumban is fő célként jelenik meg a gazdaság fejlesztése és felkészítése a határnyitásra, 
a fiatalok helyben tartása és életkörülményeik javítása, a munkahelyek megőrzése és újak 
létrehozása. 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

Bácsalmás városban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a polgármester és a 
képviselő testület rendelkezik. A képviselő-testület az általa elfogadott rendeletek és 
határozatok révén dönt többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök 
nagyságáról, az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen 
túlmentően a testület feladata a város térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása és/vagy 
módosítása. A képviselő-testület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a 
képviselőtestület különböző bizottságai. 
A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a polgármesteri hivatal Pénzügyi, 
Beruházási és Üzemeltetési Osztályának feladata. Bácsalmás Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítését a 16. ábra mutatja be. 
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15. ábra: Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítése 
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Bácsalmás Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat végzi a városban és a 
járásban. 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az elmúlt években az önkormányzat számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket hajtott 
végre, mint ahogy azok már bemutatásra kerültek az 1.9.3. fejezetben, illetve tartalmazza az 1. 
sz. mellékletben lévő táblázat is. 

A gazdaság fejlesztése szempontjából releváns támogatott projekteknek tekintendő a 
települések jobb megközelítését és a településen belüli közlekedés javítását célzó projektek. Az 
elmúlt időszakban a járás több települése is valósított meg belterületi útfejlesztést, kerékpárút 
fejlesztést. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondozásában valósult meg egy kb. 1,4Mrd Ft-os 
közútfejlesztés, mely célja a térségi elérhetőség javítása volt az 5501. j. úton, teljes hosszában 
felújításra kerül az 55-ös számú főút. Infrastruktúra fejlesztés szempontjából kiemelendő még 
Bácsalmás város szennyvizes beruházása, valamint több települési önkormányzat megújuló 
energetikai pályázata, melyek fő célja a működési költségek csökkentése, ezáltal a további 
fejlesztésekhez szükséges önerő növelése. Bácsalmáson létrehozták a Tudás- és információs 
központot, fejlesztésre került a közvilágítás, az alapellátás fejlesztése érdekében kialakításra 
kerültek helyi rendelőintézetek. 

Bácsalmás Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Bácsalmási Önkormányzati 
Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. az elmúlt évek alatt létrehozta és folyamatosan 
működteti a helyi zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemét, valamint a helyi termékek árusításának 
helyt adó Egészséges Bácsalmásért Mintaboltot (http://bacsfinomsagok.hu/), mely fejlesztés 
mindenképpen kiemelt jelentőségű helyi/térségi gazdaságfejlesztésnek tekintendő. 

A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között szerepel az Önkormányzat azon 
törekvése, hogy kijelöljön és létrehozzon, megfelelő infrastruktúrával ellátott gazdasági/ipari 
területet, amely kielégíti az érdeklő beruházók igényeit. Jelenleg iparterülettel, ipari parkkal a 
város nem rendelkezik, így ennek kialakítása nagyon erős szándék. 

A város tervezi megerősíteni városmarketing tevékenységét és a turizmust segítő 
menedzsment szervezetét. 

Közvetlen eszköznek tekintendő a 27/2013. (II. 12.) Korm.rend. által nyújtott lehetőség, miszerint 
Bácsalmás város és maga az egész járás szabad vállalkozási zónának minősül 5 éven 
keresztül, amely meghosszabbítható. A kormányrendelet 2.§-a értelmében, „2. § (1) A 
foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a foglalkoztatáspolitikáért 
felelős miniszter által a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi keretének 
terhére meghirdetett pályázat alapján a szabad vállalkozási zónákban működő, valamint 
betelepülő vállalkozások, az alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül – az éves 
pályázati felhívásban meghatározott formában, támogatási mértékben – többlettámogatást 
igényelhetnek. 
(2) A szabad vállalkozási zónákba betelepült vállalkozások egyéb, fejlesztési és foglalkozatási 
célú támogatási igényeiket a számukra kiajánlott pályázati úton érvényesíthetik.”18 

A város vezetése, vezető településfejlesztői folyamatosan tartanak személyes konzultációkat a 
helyi vállalkozókkal, annak érdekében, hogy jobban megismerjék őket, céljaikat, 
szükségleteiket, ezáltal a település fejlesztéseit a vállalkozói igényekkel összhangban tudják 
tervezni, alkalmasint segítségükre tudnak lenni a megfelelő munkaerő megtalálásában. 

                                                           
18 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint 
a kedvezmények igénybevételének szabályairól 

Közvetlen eszközök  

http://bacsfinomsagok.hu/
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Többször említésre került már a korábbi fejezetekben, hogy a település kitörési pontjaként a 
turizmust jelöli meg. A város kidolgozta a „Bácsalmási-3 tó vidéke” turisztikai programot, mely 
megvalósításával tervezik megerősíteni a települési és járási turizmust, idegenforgalmat. Az 
újabb területeken való vállalkozás indítás, befektetés jól megalapozott előkészítő munka nélkül 
rendkívül kockázatos, főleg gazdasági válság idején. Az Önkormányzat azzal, hogy előkészít 
komplex projekt(ek)et, megvizsgálja annak létjogosultságát, gazdaságosságát, nagy terhet vesz 
le az adott ágazatban működő és a projekthez kapcsolódni szándékozó/tudó vállalkozóktól. 

Közvetlen helyi gazdaságot támogató eszköz a fentiekben említett 100%-os önkormányzati 
tulajdonú non-profit Kft. üzemeltetése is. 

Közvetett, de gazdaságfejlesztési hatással bíró eszközként említendő a város vezetésének piaci 
szemléletű megközelítése a település fejlesztéspolitikája tekintetében. 

Erős és folyamatos kapcsolatépítés megyei, országos gazdaságfejlesztésben érdekelt 
szervezetekkel. 

Folyamatosak a városi környezet gazdaságélénkítését célzó fejlesztések (rehabilitáció, közterület 
fejlesztés). 

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a helyi identitás erősítésére (Egészséges Bácsalmásért 
Mintabolt; erős hagyományőrző civil szervezetek; éves szinten visszatérő, hagyományőrző 
programok). 

 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

2014-ben az önkormányzat 207 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. A program elindulása óta 
a közfoglalkoztatottak száma stagnál. A településen a közfoglalkoztatás kb. 200 családot érint. A 
közfoglalkoztatás szervezésében a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. szervezet vesz részt. A közfoglalkoztatottak illegális szemét lerakóhelyek 
felszámolásában, a bejövő utak melletti hulladékgyűjtésben, parlagfű irtásban, téli hó 
eltakarításában, csapadékvíz elvezető árkok takarításában,- tisztításában, köztisztasági feladatok 
ellátásában,- útszegély tisztításban, önkormányzati ingatlanok karbantartásában illetve bontási 
munkálatok elvégzésében. 

Bácsalmás és térsége az ország kiemelten leghátrányosabb térségei közé tartozik, amelyet 
döntően az infrastruktúra hiánya, a munkahelyek, foglalkoztatás hiánya, a nagyarányú 
munkanélküliség jellemez. A korábbi fejezetekben is bemutatásra került, hogy a térségben 
megélhetés szempontjából igen erős a mezőgazdaságtól való függés, a családok sokan 
jövedelem kiegészítésként foglalkoznak háztáji gazdálkodással. A nemzetgazdasági ág szerinti 
osztásban foglalkoztatottak arányát. a 17. ábra foglalja össze. Azonban a KSH adatok torzítanak, 
mivel vélhetőleg az őstermelők, a családi gazdálkodók, akik kifejezetten a mezőgazdasággal 
foglalkoznak, nincsenek belevéve a statisztikákba. 

  

Közvetett eszközök  
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16. ábra: Foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág szerinti bontásban a Bácsalmási járásban 

 

Forrás: KSH, 2011. 

A munkanélküliség a térségben magas, ez a munkahelyek hiánya és a szakképzetlen 
munkavállalók miatt jellemző. Bácsalmáson a központi törekvéseknek köszönhetően, a 
közmunkaprogram hatására jelentősen csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. A 
Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. felel a közmunkaprogram 
lebonyolításáért. A település legsikeresebb közmunkaprogram keretében megvalósított 
vállalkozása a helyi zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működése. Ennek köszönhetően helyi 
alapanyagból, helyi terméket állítanak elő. Az értékteremtő munka hatására nő a munkában 
résztvevők felelősség tudata és az előállított termék kapcsán erősödik az identitástudatuk. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. decemberi Bács-Kiskun 
megye Munkaerő-piaci helyzetképéből az alábbi adatok kerültek közlésre foglalkoztatás 
témakörben. A nyilvántartott álláskeresők aránya Bácsalmáson 2013 decemberében 11,1%, 
2014 novemberében és decemberében 13,0% illetve 13,5% volt. A nyilvántartott álláskeresők 
aránya a nyilvántartott álláskeresők számát jelenti a tárgyidőszakot megelőző év gazdaságilag 
aktív népesség százalékában. Az egy éves időszakot is magába foglaló időintervallum alapján 
elmondható, hogy a nyilvántartott álláskeresők aránya nőtt.  
A nyilvántartott álláskeresők aránya 2014 decemberében a Bácsalmási járásban a harmadik 
legmagasabb volt a megyében. (Jánoshalma (19,4%), Kiskunmajsa (13,8%), Bácsalmás és 
Kalocsa (egyaránt 13%). 
Ugyanezen időszakban a Bácsalmási járásban 986 fő az álláskeresők száma, ez plusz 130 főt 
jelent az előző év azonos időszakához képest. A pályakezdő álláskeresők száma a Bácsalmási 
járásban 150 fő volt, a több mint 12 hónapja állást keresők száma pedig 161 fő volt. A 
Bácsalmási járásban az összes állást keresők közül 527 fő férfi, 459 fő nő volt (Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, 2014.).  
 
A teljes foglalkoztatottak arányát tekintve a nemek szerinti bontásban, a férfiak magasabb aránya 
van foglalkoztatva, ha az egész járást vesszük figyelembe. A nemek szerinti százalékos 
megoszlást a foglalkoztatás tekintetében a 18. ábra szemlélteti. 
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17. ábra: Foglalkoztatottak nem szerinti bontása a Bácsalmási járásban 

 
Forrás: KSH, 2011. 

 
2014. december hónapban álláskeresők iskolai végzettségét a 19. ábra mutatja be. Az 
álláskeresők között az általános iskolát végzettek száma 387 fő, a szakmunkás vagy szakiskolát 
végzettek száma 339 fő volt 2014 decemberében. A szakközépiskolát vagy technikumot 
végzettek száma 98 fő, a gimnáziumot végzettek között pedig 88 fő volt az aki álláskeresőként 
regisztrált volt ebben az időszakban. Ez alapján elmondható, hogy az álláskeresők iskolai 
végzettségét tekintve legtöbben az általános iskolát és a szakmunkás, szakiskolát végzettek 
vannak, majd ezt követi a szakközépiskolát, technikumot vagy gimnáziumot végzettek köre. 
Azonban ezek száma jóval kisebbnek mondható az előbbi csoporthoz képest. A 
foglalkoztatottsági adatok tekintetében fontos hangsúlyozni az oktatás erősítését.  
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18. ábra: Az álláskeresők iskolai végzettsége 2014 decemberében 

 
Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, 2014. 

 

A foglalkoztatáspolitikához kapcsolódóan az 1.7.1.4. Foglalkoztatottság című fejezetben található 
bővebb információ. 

 

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás 

A 1990-es évek elején 80 db önkormányzati bérlakás volt a településen, mely szám az 
értékesítések következtében folyamatosan csökkent. Az önkormányzat eredeti bérlakás 
állománya 2014-re 66 db-ra csökkent, ami 17,5 %-os csökkenést jelent. 

A bérlakások elszórtan helyezkednek el a városban. A bérlakások átlagosan kb. 60 éves 
épületek, amelyek építőanyaga vegyes; vályog, vert fal vagy tégla. A bérlakások városban 
elszórtan található családi házakból kerültek kialakításra. A bérlakások komfortfokozata: 0 % 
összkomfortos, 95,5 % komfortos 4,5 % komfort nélküli szükséglakás.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások kihasználtsága megfelelő, 
állagmegóvásuk azonban minden esetben jelentős – számos esetben a bérlésekből befolyt 
bevételeket meghaladó – ráfordításokat igényelnek. 

Szociális bérlakás max. 10 található a településen, ezen felül kb. 66 piaci alapú kiadható 
önkormányzati lakás van. Kb. a 10 szociális bérlakáson felül még további 10-re lenne jogos 
igény, de nincs több a településen, tehát ezt az igényt nem tudják kielégíteni. A szociális 
bérlakásokkal kapcsolatos egyik legnagyobb veszély, hogy a lakók nem tudják fizetni a rezsit. 
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A településen magas az üresen álló magántulajdonban lévő ingatlanok száma. Meg kell vizsgálni 
annak lehetőségét, hogy ezek miként vonhatók be a szegregátumok oldására. 

A 2007-2013 közötti időszakban bérlakás fejlesztési tevékenységek nem valósultak meg, 
kizárólag apróbb felújítások, állagmegóvások történtek a meglévő ingatlanokon. 

A városban egyéb önkormányzati bérlemények száma összesen 20 db van. Ebből üzlet 5 db, 
egyéb más célra használt pedig 15 db. A bérlemények elszórtan helyezkednek el a városban. Az 
üzletek leginkább a központi városrészben találhatók.  

 

1.10.6 Intézményfenntartás 

Az önkormányzat az állami támogatásra és saját bevételeire támaszkodva alakítja ki a 
költségvetését. A város gazdálkodását döntően befolyásolja a bevételek alakulása, a törvény által 
előírt kötelező és önként vállalt feladatok. 
 

A város által működtetett költségvetési intézmények: 
 Polgármesteri Hivatal; 

 Közös Önkormányzati Hivatal; 

 Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény; 

 Alapszolgáltatási Központ (Idősek Klubja, Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális 
étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Támogatói szolgálat, 
Tanyagondnoki szolgálat, Térségi integrációs program) 

A Bácsalmási Kistérségi Társulás által fenntartott városi intézmények: 
 Napközi otthonos Óvoda 

Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok: 
 Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 

Feladat-ellátási szerződéssel, ill. praxis-privatizációval ellátott: 
 orvosi alapellátás 

 védőnői szolgálat 

 fogorvosi szolgálat 

 ifjúság-orvosi szolgálat 

 járóbeteg-ellátás 

 orvosi ügyeleti szolgálat (többcélú társulás) 

Az önkormányzati fenntartású intézmények 2007-2014 időszakban megvalósításra került 
jelentősebb fejlesztései a 2. sz. mellékletben található meg. 

Az intézmények költségvetését a kötelező és önként vállalt feladatok kiadás-bevételeinek 
összegzése a Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadás alapján a 41. 
táblázat mutatja be. 
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41. táblázat: Az önkormányzati működtetésű intézmények működési bevételei és kiadásai 2013. 
évben 

Önkormányzati működtetésű 
intézmény neve 

2013. évi 

Működési kiadás (ezer Ft) Működési bevétel (ezer Ft) 

Polgármesteri Hivatal 36.674 35.847 

Közös Önkormányzati Hivatal 207.891 233.664 

Vörösmarty Mihály Városi 
Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény 

25.331 26.286 

Alapszolgáltatási Központ 88.398 90.109 

Összesen: 358.294 385.906 
Forrás: Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról 

 

Az önkormányzati fenntartásban levő intézmények a jelenlegi előírásoknak megfelelően 
működnek, biztosított a működéshez szükséges szakmai és infrastrukturális feltétel. Az elmúlt 
időszakban sikerült az önkormányzatnak minden olyan infrastrukturális fejlesztést 
megvalósítania, amellyel az intézményi épületek megfelelő műszaki állapotot értek el. 
Infrastrukturális szempontból az önkormányzat önerő híján számottevő fejlesztést nem tud 
megvalósítani. A költségvetésben elsősorban karbantartási munkák fedezete szerepel. A további 
fejlesztések kizárólag pályázati támogatással valósulhatnak meg. Ilyen fejlesztés elsődlegesen a 
működési kiadások csökkentésére irányuló korszerűsítések illetve a technológiai színvonal 
javítását szolgáló eszközbeszerzések, fejlesztések lennének. A megalapozó vizsgálat 2. sz. 
mellékletében nyomon követhetők a település energetikai jellegű beruházásai. 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot az erről szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására, 2013. január 1-jei hatállyal jelölte ki.  

Bácsalmáson, a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Vörösmarty Mihály Általános Iskoláját a 
Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás tartotta fenn. Ez 2013. évben már nem a Kistérségi 
Többcélú társulás feladata volt, az intézmény működtetését és fenntartását a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vette át. 

A Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola Bácsalmás Város Önkormányzatának 
fenntartásában volt, 2013. évben ennek működtetését és fenntartását is a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vette át. 

Egyházi fenntartású, működtetésű intézmény nincs a városban. 

 

1.10.7 Energiagazdálkodás 

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési 
dokumentummal nem rendelkezik. Emellett azonban a város több dokumentumában is érinti az 
energiagazdálkodás témakörét. Bácsalmás város Környezetvédelmi Programja említi, hogy a 
közvilágítás korszerűsítése energiatakarékossági szempontból a város egész területén 
megtörtént, a régi nagyfogyasztású lámpák lecserélésre kerültek és a megvilágítás szintje is 
megfelelő mértékűre növekedett. A közvilágítás korszerűsítése során, a légvezetékes rendszerek 

Önkormányzat – 
KLIK – egyházak 
viszonya az 
intézményfenntartás
ban  
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kiváltása és korszerű közvilágítási oszlopok kihelyezése is megtörtént. Továbbá Bácsalmás 
Város Helyi Építési Szabályzata kimondja, hogy az ipari, az energiaszolgáltatás és a 
településgazdálkodás építményei, raktárak, logisztikai létesítmények, a GIP ipari övezetben 
helyezhetők el. 

A fent nevezett példák alapján is kijelenthető, hogy több olyan lépését is megvalósított a város, 
amelyek az energiafelhasználás szabályozását és hatékony felhasználását támogatják az 
önkormányzat életében. 

 

Bácsalmás Város Önkormányzat által fenntartott intézmények, épületek energiaköltségei egyre 
növekvő terhet jelentenek az Önkormányzat számára. Az utóbbi években készült energetikai 
tanulmánytervek vagy auditok több épület esetében tárták fel a megújuló energiaforrás 
potenciális hasznosítási lehetőségét, ezen belül is például a napenergia közvetlen 
villamosenergia-termelés célú hasznosítását. Napelemes megújuló energia hasznosító rendszer 
telepítésére 2010-ben került sor. Bácsalmás Város egyes önkormányzati épületein, a 
Polgármesteri Hivatal, a Tanuszoda és a Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola 
épületeire került napelemes energiaellátás. Így a város három olyan épületére történik napelem 
telepítés, amelyek villamos energia fogyasztása leginkább volt számottevő. A teljes pályázat 
keretében megvalósult beruházás hatására mintegy 20%-os energia megtakarítás mutatható ki 
az épületekre vonatkozóan. Jelenleg folyamatban van két másik önkormányzati épületre a 
napelemek telepítése. A beruházás megvalósulásával növekszik a zöldenergia felhasználás a 
Művelődési ház és a Feldolgozóüzem épületében is. 

A város 2007-2014 között megvalósított energiahatékonysági fejlesztéseit a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások  

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi 
önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: 
köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb 
értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság, 
vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek 
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és 
fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben 
definiáltak mellett például: hó- és síkosságmentesítési feladatok , szúnyoggyérítés, köztisztaság, 
hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, 
utcanév-táblák kihelyezése, külterületi ingatlanok gyommentesítése stb.). 

Az önkormányzat ezen feladatokat, összetettségük miatt több, az önkormányzat többségi 
tulajdonában álló cégen keresztül látja el: 

A város üzemeletetéshez kapcsolódó feladatok ellátásáért a Bácsalmási Önkormányzati 
Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik, közszolgáltatási szerződés 
keretében. A feladatai közé az alábbi tevékenységek tartoznak:  

Állategészségügyi feladatok ellátása: 
 Bácsalmás város közigazgatási területén a kóbor és elhullott állatok begyűjtése. 

  

Megújuló 
energiaforrások 
hasznosítása  
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Közterületi árusítás,- piacüzemeltetés: 
 piacüzemeltetés a heti piaci napokon; 

 piaci asztalok,- pavilonok és az árusítási felület karbantartása,- javítása; 

 fedett árusító területek üzemeltetése a piaci napokon; 

 a piac területének takarítása. 

Ingatlankezelési feladatok ellátása: 
 önkormányzati ingatlanok műszaki állapot meghatározása; 

 ingatlanok leltár szerinti átadás – átvétele; 

 közüzemi díjfizetések bérlői teljesítésének ellenőrzése; 

 rendeltetésszerű ingatlan használat ellenőrzése; 

 javítások lebonyolítása; 

 nagyobb volumenű javításokhoz költségvetés készítése kivitelezési munkák 
végzése. 

Közlekedésbiztonsági feladatok ellátása: 
Útüzemeltetési feladatok: 

 kihelyezett közlekedési táblák karbantartása (helyreállítás és csere); 

 közlekedési táblák kihelyezése,- megszüntetése – igény szerint; 

 utak,- járdák,- terek,- parkolók és buszmegállók téli síkosság mentesítése; 

 útburkolati jelek festése. 

Útkarbantartási munkák: 
 átereszek tárolása,- kiadása,- javítása, eseti megrendelésre szakszerű beépítésük 

elvégzése; 

 útburkolatok utólagos kezelése: szilárd burkolatú utak kátyúzása. 

Forgalombiztonsági feladatok: 
 járdaépítések,- felújítások végzése; 

 kerékpárút,- parki sétányok térköves útjainak hibaelhárítása. 

Köztisztasági tevékenység ellátása: 
 utak,- járdák,- terek kézi erővel történő takarítása; 

 a városban lévő köztéri „szemétszelencék”, kiskukák ürítése; 

 belterületi utak, terek, járdák, parkolók téli síkosságmentesítése; 

 városi ünnepi rendezvények előtti és utáni takarítás végzése; 

 belvárosi területek hétvégenkénti takarítása; 

 illegális szemétlerakó helyek megszüntetése; 

 utak padkáinak takarítása; 

 belvíz, csapadékvíz elvezető árkok, átereszek takarítása; 

 hulladék gyűjtőedények értékesítése; 

 közterületeken végzendő rágcsálóirtás; 

 lombtalanítás végzése.   



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 120 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Parkfenntartás: 
 helyileg védett parkfelületek felújítása, füvesítése, fák,- cserjék ültetése, ápolása, a 

kezelési terv szerinti teendők ellátása; 

 sorfák,- fasorok ápolása, fenntartása, kivágása, pótlása; 

 közterületi fák,- cserjék növényvédelme; 

 balesetveszélyes fák gallyazása,- kivágása,- tuskóinak kiszedése – kézi erővel; 

 virágágyások,- virágládák,- virágoszlopok kialakítása, kihelyezése, ápolása, 
öntözése; 

 a városszépítő tevékenység; 

 köztéri bútorok,- berendezések kihelyezése, fenntartása; 

 játszóterek fenntartása, karbantartása; 

 parlagfű irtás; 

 a város területén lévő gyepfelületek kezelése; 

 facsemete és cserje nevelés, virágpalánta előállítás a kertészeti telepen. 

Egyéb feladatok: Közhasznú,- közcélú és közmunkaprogramban résztvevők foglalkoztatása: 
a munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 
rétegek,- munkavállalók foglalkoztatása, munkaerő – piaci helyzetének javítása: 

 közcélú foglalkoztatás szervezése, lebonyolítása; 

 közhasznú foglalkoztatás szervezése, lebonyolítása; 

 egyéb támogatott foglalkoztatások szervezése, lebonyolítása; 

 felnőtt továbbképzésben való aktív részvétel; 

 közmunka szervezése, lebonyolítása; 

 közérdekű munka szervezése, lebonyolítása. 

Veszélyhelyzetek megszüntetése: 
 aktív közreműködés belvíz és katasztrófa helyzet elhárításába 

 

Egyéb, településüzemeltetési feladatot ellátó cégek és feladataik: 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására a településen hulladékkezelési 
engedéllyel és telephellyel rendelkező FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Vaskút), 
és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi a hulladék gyűjtését és 
szállítását. A hulladék a vaskúti lerakóba kerül. 

A közműves ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés feladatát a Bajavíz Baja és Térsége Víz- és 
Csatornamű Kft. látja el. 

A közvilágítás közszolgáltatás feladat ellátására a szerződéskötés történt az EDF DÉMÁSZ Zrt.-
vel. 
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1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata  

1.12.1 Természeti adottságok  

17. térkép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből 

 

 

Forrás: http://www.eng.unideb.hu/userdir/forian/Vizes/1.jpg 

http://www.eng.unideb.hu/userdir/forian/Vizes/1.jpg
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A település a Duna-Tisza-közi középtájon, Bácskai-síkvidéken, a Bácskai löszös síkság kistájon 
helyezkedik el. A kistáj homok hordalékkúpját mintegy 20000 évvel ezelőtt eolikus eredetű lösz 
borította be. Kialakult a táj típusa: a mély talajvizű löszös síkság, amelyet a vízfolyások mentén 
réti talajú területek váltanak fel. A kistérség területének legnagyobb része értékes 
mezőgazdasági termőterület.  

Az 1980-as évek kezdete óta tartó vízhiány hatására talajvízszint süllyedés és nagytérségi 
élőhely-pusztulás és átalakulás ment végbe. Természetvédelem alatt csak két terület áll: a 
Bácsalmási gyapjas gyűszűvirág területe, és a Bácsalmási Kossuth Park területe. 

A kistáj a kitűnő talaj miatt javarészt beszántott, a főként peremhelyzetű homokvidékeken nagy 
területeket borítanak a felhagyott szőlők helyén kialakult fajszegény parlagok és a telepített, főleg 
tájidegen fajokból álló erdők. A növényzetet alapvetően a lösz és homok különböző arányú 
átmenetei határozzák meg. A szikes tavakat gyakran lecsapolták, medrüket ma általában szikes 
rét tölti ki. 

1.12.1.1 Domborzat és talajviszonyok 

 

18. térkép: Magyarország tájai 

 
 
Bácska lösszel fedett futóhomok- területein: Szélbarázda felszínek több típusa (ovális 
szélbarázdák, végükön parabolaalakú garmadával-egymással párhuzamos, keskeny 
szélbarázdák- hosszú, keskeny szélbarázdák). Szélbarázda- és garmada- sorok (1,5 - 2 km). 
Hajtűparabolák, madzagbuckák. 
 

További rövid bekezdés a helyi talajokról, bővebben a 1.17.1 részben. 
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1.12.1.2 Éghajlat 

Bácsalmás város területe a meleg, száraz és a mérsékelten száraz éghajlati öv határán 
helyezkedik el. 

Bácsalmás a Duna-Tisza köze déli részén, a Baja-Szeged-Szabadka városok közötti 
háromszögben, az ún. bácskai löszös hátságon fekszik. Az ország egyik legmelegebb 
tájegysége, ahol igen magas a napfényes órák száma: 2000- 2100. Januári középhőmérséklet: 
ˉ1,5 – 2oC. Júliusi középhőmérséklet: 21,5 – 22oC. Évi középhőmérséklet: 10- 11 oC. Alacsony a 
páratartalom (homok). 

A felhőzet évi átlaga 55% körül alakul, a csapadék évi összege átlagosan 565 mm, melyből a 
vegetációs időszakban 300-350 mm eső valószínű. A településen és környezetében a hótakarós 
napok száma 30-40 nap körüli és az átlagos hóvastagság 6-8 cm. 

Uralkodó szélirány: É-i, ÉNY-i, az átlagos szélsebesség nyári félévben 2-2,5 m/s, téli félévben 3 
m/sec közötti.. 

1.12.1.3 Vízrajz 

A Felső-Bácskai terület hátsági részének vízrajza szegényes. A löszhát területét a Kígyós 
vízrendszer alacsony vízhozamú csatornái hálózzák be. Elsődleges funkciója a belvízelvezetés. 
A terület felszíni vizekben szegény. Vízválasztó a hátság nyugati peremén helyezkedik el. 
Időszakos vízfolyások, mészben, Na-sókban gazdagok. Bácskában a talajvíz szintje változó. 
Buckák alatt van a legmélyebben (5- 6 m, illetve 6- 10 m), buckaközökben sávosan 2- 4 m, illetve 
0- 2 m között váltakozik. Sok a homokbuckák közti lefolyástalan tó.  

Rendszeres belvíz járta terület: 311 ha. 

Rétegvízzel kedvezően ellátott a térség, főleg a pleisztocén rétegekben. Hévíz: Felső- pannon 
homokos képződményekből nyerhető. 

19. térkép: Település és környékének vízrajza 

 

Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/ 

Éves napfénytartam 

Csapadék 

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

1.12.1.4 Növényzet 

A hátsági zárt homokpuszta rétek növénytársulása tagjai már kora tavasszal megjelennek, 
márciusban virágzik a sárga virágú apró tyúktaréj, és a mélykék színű fürtös gyöngyike. Ezeket 
követi a száratlan csűdfű és a gyorsan elvirágzó homoki nőszirom. Általánosan előfordul a 
lecsepült veronika. A pillangósokban gazdag gyepállományban szarvaskerep, a herék közül 
előfordul a hegyi here és a nyáron virágzó here-hura fű. Májusban virágzik a legszebb hazai 
ökörfarkkóró, a lila ökörfarkkóró. Előfordul még a csilláros-, a molyűző- és az osztrák 
ökörfarkkóró is. A zsályák társaságában hozza kis lila virágát az üstökös pacsirtafű és a 
lilásrózsaszín szirmú magyar szegfű. Nyáron virágzik a tejoltó galaj, a homoki liliom, a feltűnő 
virágú macskafarkú veronika és a halványlila homoki csengettyűke. A homokpusztarétek másik 
állományalkotó növénye a fenyérfű. 

A védett területek növényvilága: A gyapjas gyűszűvirág Magyarországon található legnagyobb 
populációja az országos természetvédelmi területen található.  

További jellemző növények a Sóstó környezetében: kocsányos tölgy, vénicszíl, gledícsia, 
japánakác, fehér akác, gyalog akác, sziki cickafarok, sziki őszirózsa, sédkender, kanadai 
aranyvessző, mezei szarkaláb, mezei zsálya, vajszínű ördögszem, selyemkóró. 

A Kossuth-park az 1920-as évek elejéig fennálló Gr. Teleki kastély parkjának „hagyatéka”. A fás 
szárú növények közül meghatározóak a 100-150 éves kocsányos tölgyek, keleti platánok, szilek, 
juharok, kőrisek.    

A cserjék közül jelentősebbek a somfajok, galagonya, kecskerágó, kutyabenge, fagyal, hamvas 
szeder. 

1.12.1.5 Állatvilág 

A hátsági zárt homok pusztarétek állatai: A kétéltűek közül előfordul a levelibéka és a magának 
föld alatti üreget építő barna ásóbéka. A hüllők közül a területen előfordul a fürge gyík, a 
szántóföldek mezsgyéjén megtelepülő zöldgyík és egy balkáni elterjedésű faj a homoki gyík. 

 A ligetes részek szürkenyárfáinak lakója a csóka nagyságú szalakóta. Előző évi elhagyott 
odújában költ a zöld küllő. Odvasodó fatönkben telepszik meg a búbos banka. Száraz ágról les 
zsákmányára a kis őrgébics, a bokrosokat lakja a tövisszúró gébics, ugyanitt fészkel a kis 
poszáta, a mezei poszáta is. Templomtorony körül vagy öreg nyárfák között hallatja jellegzetes 
hangját a csóka. 

A védett területek állatvilága: A Sóstó jellegzetes állatvilága: Erdei fülesbagoly, vörös vércse, 
barna rétihéja, kakukk, nádirigó, bíbic, dankasirály, szárcsa, vízityúk, imádkozó sáska, négy 
foltosacsa, kisasszony szitakötő, barna gyalogcincér.  

A Kossuth-park néhány, jellegzetes állata: Széncinege, zöld küllő, nagy fakopács, jégmadár, 
búbos banka, kuvik, hőscincér, csóka, sárgarigó, óriás csíkbogár, szárdorgólégy, gyilkos fürkész. 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

A terület döntő része 100-120 mBf tengerszint magasságon helyezkedik el. A térség földtani 
viszonyait jellemzi, hogy az őskori alapkőzet 590- 2500 m mélységben van, a felhalmozott 
rétegekben lösz, futóhomok és humusz képződmények vannak. A magasabban, 95 mBf fölött 
kialakult csernozjom talaj az ország legkiválóbb mezőgazdasági termőterületének alapja. A táj 
használatát évszázadok óta a mező-, újabb időkben a kertgazdasági termesztés határozza meg. 

Növényzet 

Tájtörténet  
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A kistáj a kitűnő talaj miatt javarészt beszántott, a főként peremhelyzetű homokvidékeken nagy 
területeket borítanak a felhagyott szőlők helyén kialakult fajszegény parlagok és a telepített, főleg 
tájidegen fajokból álló erdők. A növényzetet alapvetően a lösz és homok különböző arányú 
átmenetei határozzák meg. A szikes tavakat gyakran lecsapolták, medrüket ma általában szikes 
rét tölti ki. 
 
Bácsalmás természetföldrajzi helyzete, a város és környezetének domborzata, az éghajlat, a 
környező talajok termőképessége, a felszíni vizek meghatározták a táj szerkezetét, a tájhasználat 
alakulását. A település jellemzően síkvidéken található, alapvetően mezőgazdasági művelés alatt 
álló területekkel meghatározott környezetben helyezkedik el. 

A mezőgazdaság, mint a gazdasági vezető ágazata természetszerűleg szorosan függött a 
talaj és klimatikus adottságoktól és a vízrajzi viszonyoktól. Ezek alapján két nagy termelési 
körzetet lehetett azonosítani a Homokhátságot és a Dunamelléket. Ez utóbbi terület tovább 
bontható még a Dunavölgyi-síkságra és a Bácskára. Mindegyik térszerkezeti elem sajátos 
táji agrártermelési jellemzőkkel, és ezekhez kapcsolódó települési és társadalmi 
attribútumokkal is bírt. 

Erdőterületek nem jelentősek Bácsalmás igazgatási területén (439ha, 4,1%), viszont szerepük 
fontos a település zöldfelületi rendszer, ill. ökológiai hálózatának kialakításában. 

Külterületen a mezővédő erdősávok látványos tájképi elemek. Erdőtelepítésre alkalmas 282 ha 
terület.  

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

 mezőgazdasági kertes övezet 

 általános mezőgazdasági övezet 

 

20. térkép: Település és környékének tájhasználati térképe 

 
Forrás: Corine 

 

  

Tájhasználat, 
tájszerkezet 
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály a mező és erdőgazdasági 
területeken a terület felaprózódását nem támogatja, mivel a gazdaságos termelés érdekében 
nagyobb területegységek kialakítása lenne célszerű. Külterületi termőföldek építési célú 
esetleges felhasználása ellen, a Tfvt. 6/B. § (2) a) pontja alapján, kifogást abban az esetben 
nem emel, amennyiben azok többségében nem érintenek átlagosnál jobb minőségű 
termőföldeket. 

Bácsalmás város külterületén az átlagos aranykorona érték művelési áganként a következő: 

42. táblázat: Átlagos aranykorona érték 

Művelési ág Átlagos kataszteri tiszta jövedelem / ha 
Gyümölcsös 37,30 

Kert 37,80 

Szántó 30,65 

Szőlő 40,88 

Legelő 13,12 

Rét 7,90 

Erdő 6,26 

Fásított terület 6,32 

Nádas 12,80 
Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály 2015. 

A termőföldek hasznosítására, a földvédelemre, a földminősítésre és a talajvédelemre vonatkozó 
rendelkezéseket a Tfvt. Tartalmazza. 

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti 
vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, 
illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek 
tartoznak. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
Kiskun megye területrendezési terve alapján, a város országos jelentőségű tájképvédelmi 
területe 206 ha. 
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21. térkép: Tájképvédelmi helyszínrajz 

 
Forrás: Bács-Kiskun megye Területrendezési Terve, 2011. 

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

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 település közigazgatási területén, ill. közvetlen közelében Natura 2000-es terület nem található. 

 

1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 
Bácsalmás közigazgatási területén a legjelentősebb összefüggő zöldterületi rendszer a Sóstó és 
a körülötte lévő erdő, összesen 37ha területtel. A terület egy része (3.9 ha) országos 
védettségű, a Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye Természetvédelmi Terület néven. 

Nagyságát tekintve legjelentősebb védett természeti érték a 208 ha területű, un. Mosztonga-
tavak és vízállásos területek. A terület a 16/2009. (X.07.) Önk. sz. rendelet alapján helyi védelem 
alatt is áll és a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága a természet védelméről szóló 1996.évi 
LIII. Tv. 23. § /2/ bekezdése alapján a törvény erejénél fogva védett, un. ex-lege védett természeti 
terület kategóriába sorolta. Értékük kiterjedésük és a táj szerkezetében betöltött szerepük alapján 
is kiemelkedő. 

A Híd Horgásztó a keleti városrésztől északra, a Sóstó és a Mosztongai tavak a településtől 
délre fekszenek. 

Előrehaladott állapotban van a „Bácsalmás 3-tó vidéke” koncepció, amely a Sós-tó, a Horgásztó 
és a Víztározó természeti szépségeire építve szeretné a jövőben odacsalogatni a látogatókat. A 
program kidolgozására előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült. 

1.12.4 Ökológiai hálózat 

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

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

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
kiskun megye területrendezési terv alapján, a város magterülete 241 ha. 

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb 
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók 

Natura 2000 

Magterületek 
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biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a 
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
kiskun megye területrendezési terv alapján, a város ökológiai folyosója 541 ha. 

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

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata alapján elfogadott Bács-
kiskun megye területrendezési tervben a város pufferterülete 8 ha. 

 

22. térkép: Település és környékének természetvédelmi területei 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 
 

1.12.5 Egyéb természeti értékek 

1.12.5.1 Természeti területek 

Kisebb jelentőségű, de védelemre méltó természeti értékek: 

Bácsalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi jelentőségű természeti értékeik alapján 
a 16/2009. (X.07.) Önk. sz. rendeletével védelem alá helyezte az alábbi természeti értékeket: 

 Gr. Széchenyi utcában lévő 5 db platánfa 

 Kálvária sori temetőben lévő platánfasor 

Ökológiai folyosók  

Pufferterületek 
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1.12.5.2 Természeti értékek helyi védelme 

Jelentős zöldterület és pihenő övezet a mintegy 30 ha területű horgásztó és az azt övező erdő. 
Ezek a területek a Kígyós csatorna mentén összefüggő rekreációs, pihenő övezetté 
alakíthatók, melyet a város lakói már jelenleg is ilyen céllal használnak. 

Jelentős még a város központjában lévő Kossuth-park összesen mintegy 14 ha összefüggő 
zöldterületi rendszerrel és az 1,7 ha területű templom park. 

A Kossuth-parkból 4 ha terület a Bács-Kiskun Megyei Tanács 5/1990. Sz. rendeletével megyei 
védettség alá került, míg a templom park helyi védettség alatt áll. 

1.12.6 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

A tájhasználati konfliktusok jelegük szerint lehetnek reverzibilisek és irreverzibilisek, 
mérsékelhetők és nem mérsékelhetők, időtartamukat tekintve időszakosak, tartósak vagy 
véglegesek. Megkülönböztetünk funkcionális, tájökológiai, környezetvédelmi, valamint vizuális 
konfliktusokat, utóbbi azonban nem azt jelenti, hogy egy-egy konfliktus tisztán besorolható 
valamelyik kategóriába. Gyakran előfordulnak átfedések, pl., hogy egy funkcionális konfliktus 
egyben környezetvédelmi, esetleg vizuális konfliktust is okoz.  
 
A Kígyós-csatorna mentén nem összefüggő zöldfelületek vannak. A part mentén ökológiai 
folyosó létrehozásával és a meglévő értékes zöldfelületekkel ökológiai hálózat hozható létre, 
amelynek egyes területei alkalmasak lesznek ökoturisztikai, rekreációs, pihenő övezetté 
alakításra.  
 
A Sóstó menti 37 ha területű jóléti erdőre készült kezelési és fejlesztési tervet felül kell vizsgálni 
és végre kell hajtani. Rekreációra a Sóstó, a Híd Horgásztó és a hozzájuk csatlakozó erdők a 
legalkalmasabb fejlesztési területek. Híd Horgásztó 30 ha területével és a tavat övező erdővel 
szintén jelentős zöldfelület és pihenő övezet.  
 
A gondosan megtervezett települési zöldfelületi rendszer nem csak a lakosság komfortérzetét 
növeli, a környezet-egészségügyi helyzetet javítja (ún. kondicionáló hatása van), hanem a 
települések belterületét is bekapcsolva, részét képezheti az egész országot behálózó zöldfelületi 
hálózatnak. A falusias települések esetében a települési zöldfelületnek (a kis településméretnél 
fogva) nem annyira a klímamódosító hatás, vagy éppen a sivár beépítettség „megtörése” a célja, 
sokkal inkább például a levegőkörnyezet javítása. Ezért folytatni kell a közterületi zöldfelületek 
mennyiségének növelését, minőségének és karbantartottságának javítását. A bácsalmási 
zöldfelületi rendszer állapota vegyes képet mutat. A központi részen gondozott zöldterületek 
vannak, de a perifériák elhanyagoltak.  

 
Célok és konfliktusok: 

 A védelemre érdemes területek állapotának felmérése, kezelési terv készítése. 

 Különböző vonalas létesítmények és külterületi épületek tájba illesztése. 

 Ökológiai folyosókkal ökológiai hálózat kialakítása. 

 A biodiverzitás csökkenésének megfékezése. 

 Természeti értékek védelmének állandó konfliktus helyzetei. 

 Gyenge minőségű földterületek erdősítése által az amúgy csekély erdőterület 
növelhető. 



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 131 

ITS DA Konzorcium 

  
 

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

1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata  

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

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

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

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

1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek 

Közhasználatú zöldfelület: 24,5 ha 

ebből belterületi park: 13,4 ha 

belterjesen gondozott: 8,9 ha  

játszótér: 0,3 ha 

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

Hősök tere (Templom parkja) (1,7 ha) és a néhai Gróf Teleki kastély parkjából kialakult tér a 
városközpontban helyezkedik el. Ez a zöldfelületi rendszer és a városkép szempontjából 
kedvező.  

Kossuth park (14 ha, amelyből 4 ha megyei védettségű). A védett parkrész fái: 100-150 éves 
Quercus robur, Platanus orientalis, Robinia pseudoacacia, Ulmus, Acer, Fraxinus fajok.  

Nyugati városrészben lévő úgynevezett Csajer területet a város folyamatosan gondozza, 
parkosítja. Városi rendezvények és ünnepségek színhelye. 

Fásítás 

Bácsalmás Város Önkormányzatánál működik Fásítási Bizottság, amely felügyeli a zöldfelületi 
kezelést, karbantartást, működtetést. Jelenleg önállóan futó zöldfelület kezelésre vonatkozó 
beruházása nincs a településnek, azonban helyi hagyomány, hogy a város több pontján az 
újszülöttek tiszteletére ültetnek egy fát. 

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

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

A város jelentősebb útjainak zöldsávjainak felújítása, egységes fásítása indokolt.  
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Elkészült Bácsalmás Város Fásítási koncepciója, amelynek megvalósítása során egységes, 
esztétikus városkép alakulhat ki. A napsütéses órák száma igen magas, ezért égetően szükség 
van árnyat adó fákra, a mikroklíma javítására. 

A Kígyós- csatorna vízfelülete a városi mezoklíma alakítójává válhat. Partja parkosításával, 
pihenésre, játékra, sportra alkalmas terekkel javítható lenne a város zöldfelületi egyensúlya. 

Zöldfelületi intézmények 

Sportpálya 

El kell végezni a karbantartási, felújítási, korszerűsítési feladatokat. A játszó- és sportszerek 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A sporttelep szürke beton kerítése rontja a városközpont 
látványát. 

Strandfürdő építésére van igény. Fejlesztési célként tanuszoda mellé szabadtéri medencék 
építését, strandlabdapályák építését jelölte meg a város. 

Üdülés, turizmus 

Turizmus fejlesztése szerepel a megye területfejlesztési programjában. Ezt a célt segítheti a 
Kígyós-csatorna partjának parkosítása, strandfürdő építése, szálláshelyek bővítése, tanyai 
turizmus, ökoturizmus. 

Temető 

A Kálvária platánfasorát helyi védelem alá kell helyezni. A temető területe szükség esetén 
nyugati irányba bővíthető. 

A zsidó temető 1995 óta védett.  

Kegyeleti park 

Rudicsi temető (1995-ben jóváhagyva) 

Ki kell dolgozni a helyi védett területek kezelési szabályzatát. 

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A város parkjai, sportpályája a központban helyezkednek el. A többi városrész ellátatlan. 

Bácsalmás kül- és belterületi zöldfelületekkel közepes színvonalon ellátott. 6753 fő lakossal 
számítva 36 m2 közterületi park, ezen belül 20 m2 belterjes gondozású park jut egy lakosra. 
Ehhez adódnak hozzá a fasorok, külterületen lévő természeti területek, erdők, erdősávok, 
vízfelületek.  

A városrészek zöldfelülettel való ellátottsága erőteljesen különbözik egymástól. Nyugati 
Városrészben a Csájer kaszált, külterjes területe található, a Keleti Városrészben nincs 
összefüggő, rendezett zöldfelület, park. A Központi Városrészben összpontosulnak a parkosított, 
gondozott zöldfelületek, sport és rekreációs területek. 
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1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 

 a közparkok aránytalan eloszlása a városrészekben 

 egyes városrészekben a közösségi terek hiánya 

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

 utcafasorok hiánya  

 parkok és fasorok növényanyagának öregedése 

 nem megfelelő fafajták jelenléte 

 a különleges területek zöldfelületeinek hiányosságai (mennyiség és minőség) 

 a közművek és fasorok összehangolásának hiánya 

 kevés a belterjesen gondozott zöldfelület  

 

Mennyiségi problémák 

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

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

 

Minőségi problémák 

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

 

A zöldfelületi rendszerrel kapcsolatos megoldandó feladatok: 

 Kígyós mentén egységes zöldfolyosó létrehozása, az új beépítések helyett zöldfelületeket 
kell kialakítani. Az itt kialakítható pihenő és játszóterek csökkenthetik a városrészek közötti 
zöldfelületi ellátás aránytalanságát. 

 A meglévő zöldfelületek intenzívebbé tétele, a belterjesen gondozott zöldfelület növelése. 

 Egységes utcafásítások. 

 Beépítés védelmét szolgáló erdősávok. 

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

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

 Felül kell vizsgálni a korábban védetté nyilvánított zöldfelületeket és utcai fasorokat.  

 Vizsgálni kell a védelemre javasolható további zöldfelületeket, fasorokat.  

 Felül kell vizsgálni a város fásítási tervét és egy egységes városi fásítási, felújítási tervet kell 
készíteni. 
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 Intézmények környezetét, kertjét igényes kertépítészeti tervek alapján kell kialakítani. 
 Kossuth parkban a volt vízmű területén tó kialakítására született javaslat. A meglévő 

játszótér felújítandó, vagy megszüntetendő. 

 A város északi részén (Rákóczi utcától északra) játszótér építendő. 

 A város mintegy 60 ha közepes-gyenge minőségű földterülettel rendelkezik, amelyet 
erdősítéssel lehetne hasznosítani. 

 Városközpontban szabadidős és rekreációs központ kialakítása. 

 Kistérségi tanuszoda környezetének fejlesztése. 
 Középtávú (10 évre szóló) zöldfelületi stratégia kidolgozása, elfogadása, végrehajtása. 
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1.14 Az épített környezet vizsgálata  

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet 

vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata 

Bácsalmás város Bács Kiskun megye déli részének - Észak-Bácskának - Baja mellett a 
legjelentősebb, legnagyobb települése. 

A település keletkezése a XVIII. század elejére tehető, a bácskai telepített, tervezett községek 
jellegzetes típusa volt. Szabályos, derékszögű utcarendszerrel rendelkezik. A szabályos 
rendszerben a település legmélyebb részén végighúzódó Kígyós-patak és az ahhoz kapcsolódó 
zöldterületek, a központ intézményei, az új, többszintes intenzívebb beépítésű lakóterületek, 
valamint  a belterület peremén elhelyezkedő újabb keletű telkes lakóterületek jelentenek eltérést.  

Bácsalmás város telekszerkezetének alapvető jellemzője a szabályosság. Feltűnően tágas 
szabályozási szélességű derékszögű utcahálózata szabályos telkeket, tömböket foglal magába, 
az új telekosztások kivételével. A derékszögű szerkezetet kontrasztosan törik meg a Kígyós-
csatorna és a kapcsolódó zöldterületek. A telkek általában tágasak, az udvar mellett megtalálható 
rendszerint a veteményes kert is. A telkek nagysága, a fennmaradt gazdasági épületek, 
épületrészek kialakítása arra utal, hogy korábban a mezőgazdasági tevékenység egy kisebb 
része igénybe vette a belterületet is. Az 1970-es években beépített telkeknek köszönhetően (a 
mai Újvárosnak nevezett részen) új utcák létesítésére került sor. Az 1980-as évek végén újabb 
telkek kiosztására került sor a mai Huszár utca meghosszabbításával. 

A város hagyományosan előkert nélküli beépítésű utcái egyaránt magukba foglalnak oldalhatáron 
álló, félzártsorú-, zártsorú részeket, sok esetben egy utcán belül. A város karakteres központi 
terén és a szomszédos fontosabb utcákban megtalálhatók a XIX. sz. végén, XX: sz. elején épült 
gazdaságilag prosperáló kisváros igényeit kielégítő, jó minőségű épületek. Bácsalmás 
sajátossága, hogy a településközpont határától a belterület határáig minőségben és egyéb 
jellemzőkben azonos az épületállomány. A hagyományos falusi házak közé polgári igényeket 
reprezentáló félzártsorú-, zártsorú épületek épültek be. A volt sváb gazdaházak utcaképi hatása 
jelentős: az utcavonalra történő építés, a külső telekhatárokon emelt tömör téglakerítések, és 
tömör, nagyméretű fakapuk jellemzik. A főtér és a környezetében lévő jelentősebb utcák városi 
igényeket feltételező beépítése általában eklektikus stílusban történt helyi és környékbeli 
építőmesterek vezényletével.  

Bácsalmáson is épültek blokkos illetve paneles többlakásos lakóházak, a nem túl nagy 
épületszám, a hagyományos településszerkezetbe történő konfliktusmentes beilleszkedés nem 
okoz jelentősebb "lakótelepi" problémát. Az új telekalakítású területeken épülő családi házak 
átlagosnak mondhatók. A foghíjak beépítése általában sikeres, eleget tesz az illeszkedés 
követelményének. Városképi szempontból nem szerencsések a településközpontba korábbi 
időpontokban betelepített ipari üzemek. 

A jelenlegi városszerkezet kialakulásához nagymértékben hozzájárult a mezőgazdasági 
dominancia. A határ közelsége miatt ipari fejlesztések nem történtek, ennek következtében nagy 
ipari területek nem alakultak ki. 

A település területének fekvés szerinti megoszlását a Földhivatali adatállomány lekérdezésével 
elemezzük. Bácsalmás területe 10831,9 ha, ennek 93,6 %-a külterület, 5,8 %-a belterület és 
mindössze 0,6 %-a zártkert besorolású.  
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19. ábra: Kül- és belterületek, zártkertek megoszlása Bácsalmáson 

 

Forrás: takarnet.hu, 2015  
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Városrészek lehatárolása 
23. térkép: Városrészek lehatárolása 

 

Forrás: google térképen saját szerkesztés  

 

A városrészek lehatárolását a 2009-ban készült IVS határozta meg, ami nem kerül 
megváltoztatásra. 

43. táblázat: A városrészek lehatárolása 

Városrész neve lehatárolása 

Nyugati városrész  Damjanich u. - József Attila u. - Dugonics u. - Köztársaság 
u. - Mélykúti út - településhatár - Szent János u. - 
településhatár - Mártírok útja – Dózsa Gy. u. - Kossuth L. u. 
- Rákóczi út  

Központi városrész Rákóczi út - Kossuth Lajos u. - Dózsa György u. - Kunbajai 
út - Backnang út - Damjanich u. 

Keleti városrész  Mélykúti út - Köztársaság u. - Dugonics u. - József Attila u. - 
Damjanich u. - Kunbajai út - névtelen utca a Dózsa Gy. u. 
vonalában - Mártírok útja – településhatár 

Forrás: IVS, 2009 

A Nyugati városrész a település legkorábban lakott településrésze. Elsősorban lakóövezeti 
funkciókkal bíró városrész. Ipari területek, üzemek nem alakultak ki, de a városrészben számos 
mezőgazdasági vállalkozás van jelen. Több, a városképet meghatározó polgári stílusban épült 
lakóépület illetve több helyi védettség alatt álló, jelenleg közfunkciókat ellátó építmény található a 
városrészben. Jellemzően nagy telkes, családi házas, lakóépületekkel beépült. Zöldfelületeként 
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jelentős a város tulajdonában lévő Csajer területe, amely városi rendezvényeknek helyszíne is. A 
Nyugati városrész felől közelíthető meg a Bácsalmás külterületén található a Sós tó, illetve a 
Kígyós tó, amely területek a turizmus szempontjából még kiaknázatlanok, de a város hosszú 
terveiben mindig szerepelt ezen területek turisztikai funkciókkal való ellátása. 

A Keleti városrész is hagyományos lakóövezeti városrész. Településképében, kialakításában 
hasonlít a Nyugati városrészhez, viszont az 1970-es években új utcák kialakítására került sor. 
Ennek köszönhetően kialakult a ma Újvárosnak nevezett városrész. Hasonlóképpen a város más 
részeihez, leginkább a régebben települt utcákban szintén előfordulnak a nagy telkek, széles 
egymásra merőleges utcák. Jelentős számú ipari területek, üzemek megtalálhatóak a 
városrészben. A városrészben nincs védettséget élvező, vagy közfunkciókat ellátó épületet. Nem 
rendelkezik összefüggő, rendezett zöld felülettel, parkkal. Itt található a város vasúti pályaudvara, 
ahonnan mind Baja mind pedig Kiskunhalas irányába megoldott a vasúti közlekedés. A városrész 
külterületei (Dobokanagyjárási tanyák, Mosztonga tó) a turizmus szempontjából még 
kiaknázatlanok, de tervben van ezen területek turisztikai funkciókkal való ellátása. A határátkelő 
közelsége, a határon átnyúló kapcsolatok kiépítése gazdasági szempontból szintén kiaknázatlan 
lehetőségeket rejt. 

A Központi városrészben az utcák merőlegesek egymásra, szélesek. A város központi 
részének városképe néhol a fejlődésre utal, néhol pedig kicsit falusiasabb, elmaradottabb képét 
mutatja. Az épületek közül sok helyi védettséget élvez, melyek közül néhány közfunkciót ellátó 
intézményként üzemel. A város közintézményei közül a közoktatási-, egészségügyi-, művelődési 
intézmények, valamint a közigazgatási-, szociális intézmények szinte mindegyike ezen 
városrészben található, valamint itt van a Bács Volán Rt. autóbusz állomás is. A városrészben a 
Szent János, a gr. Széchenyi utca mentén tömörülnek a vállalkozások, üzletek, vendéglátó 
egységek. Több régi lakóingatlant üzlethelyiséggé alakítottak. A sport és művelődési 
létesítmények, vendéglátó-ipari egységek, köztük a kistérség panziója szintén itt van. Közparkjai 
közül a 14 hektáron elterülő Kossuth Parkból 4 hektár megyei védettséget élvez, míg az 1,7 
hektár területű Templom Park helyi védettség alatt áll. 

1.14.1.2  Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Bácsalmás területét a hatályos tervek beépítésre szánt és beépítésre szánt területekre osztják 
fel. A hatályos tervek tervanyagaiban a területekre vonatkozó mutatók, kimutatások nincsenek. A 
város digitális földhivatali térképe nem állt rendelkezésre, ezért az ITS készítését megalapozó 
vizsgálati munkarészben nem kerül számszerű kimutatásra a területek nagysága. 

44. táblázat: Beépített, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Beépített illetve beépítésre szánt területek Beépítésre nem szánt területek 

kisvárosias lakó közutak területe 

kertvárosias lakó közforgalmi vasút területe 

falusias lakó önálló kerékpárút területe 

településközponti vegyes terület önálló gyalogút területe 

kereskedelmi-szolgáltató terület üzemanyagtöltő-állomás területe 

ipari terület településközponti közpark 

nagy kiterjedésű sportolási-, wellness célú 
terület 

lakóterületi közpark 
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Beépített illetve beépítésre szánt területek Beépítésre nem szánt területek 

temető, kegyeleti park terület erdőterületek 

hulladékkezelő-, lerakó terület mezőgazdasági kertes övezet 

egészségügyi-, szociális létesítmény területe általános mezőgazdasági övezet 

mezőgazdasági üzemi terület vízgazdálkodási terület 

 
különleges beépítésre nem szánt terület (védett 
term. érték) 

 

1.14.1.3 Funkció vizsgálata 

45. táblázat: Bácsalmás város funkció vizsgálata 

Funkció Alfunkció (ha kell) Intézmények megnevezése Darabszám 

Humán 
funkciók 

bölcsőde, óvoda 

Újvárosi Óvoda  

Kossuth u. Óvoda  

Központi Óvoda 

Petőfi u. Óvoda  

4 

 

alapfokú, középfokú 
iskola és szakoktatás 

BKTT Általános Iskolája és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye 
Bácsalmási Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola 

Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola 

2 

 egészségügyi ellátás Járóbeteg Szakellátó Intézmény 1 

  Háziorvos  3 

  Gyermekorvos 2 

  Fogorvos 2 

  
Kék Iris Gyógyszertár 

Kígyó Gyógyzsertár 
2 

  Bácsalmási Mentőállomás 1 

 
szociális szakosított 
ellátás 

Őszi Napfény Integrált Szociális 
Intézmény 

1 
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Funkció Alfunkció (ha kell) Intézmények megnevezése Darabszám 

 
szociális és 
gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Alapszolgáltatási központ 1 

Közösségi 
funkciók 

könyvtár Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár 1 

 múzeum 

Gyűjtemények Háza 

Dulity Képtár 

Skorutyák kékfeső háza 

1 

 szabadidő Művelődési és Szabadidő Központ 1 

 közösségi ház Fiedler Közösségi Ház 1 

 uszoda, strand Bácsalmási Tanuszoda 1 

 sportegyesület 

Petőfi Városi Sportegyesület 

Bácsalmási Sprint SE 

Szent László Határrendész SE 

Bácsalmási Bácska Sport és Ifjúsági 
Közhasznú Egyesület 

Jurinovits Sporthorgász SE 

Bács-Billiárd Árpás SE 

6 

Igazgatási 
funkciók 

rendőrség Bácsalmási Rendőrőrs 1 

 tűzoltóság Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltóság 1 

 okmányiroda Bácsalmás 1 

 önkormányzati hivatal 
Bácsalmási Közös Önkormányzati 
Hivatal 1 

 kormányablak Bácsalmási Járási Hivatal 1 

 földhivatal 
Bácsalmási Járási Hivatal Járási 
Földhivatala 

1 

 munkaügyi központ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 1 



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 141 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Funkció Alfunkció (ha kell) Intézmények megnevezése Darabszám 

Munkaügyi Központ Bácsalmási 
Kirendeltség 

Közlekedési 
funkciók 

autóbusz állomás Bács Volán Zrt 1 

 vasútállomás Bácsalmás  

 benzinkút 
MOL benzinkút Backnang út 

LPG GAS Hungary 
2 

Gazdasági 
funkciók 

Ipartelep Bácsalmási Agráripari Zrt.  

 piac Rákóczi utca 1 

 
pénzügyi szolgáltatók 
és bankok 

K&H bank, OTP Bank, Allianz, Magyar 
Posta 

4 

 irodaház   

 szálláshely Sárga Csikó Étterem és Panzió  

 vendéglátó egységek 

Halászcsárda Étterem 

Sárga Csikó Étterem és Panzió 

Kánaán 2 Pizzéria 

Mediterrano Pizzeria 

4 

Bölcsőde nincs Bácsalmáson, a térségben Madarason van. A bácsalmási Óvoda fogadja a 
bölcsődés korú gyerekeket is. 

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek 

46. táblázat: Bácsalmás alulhasznosított barnamezős területei 

Alulhasznosított barnamezős 
terület neve 

Kiterjedése 
(m2) 

Tulajdoni viszonyai 
(önkormányzati, magán) 

Értékvédelem: 
van/nincs 

1. Volt Tüzép-telep 14884 100 % önkormányzati nincs 

2. A KUNÉP építőipari vállalat 
volt telephelye 

8435 100 % önkormányzati nincs 
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24. térkép: Alulhasznosított, barnamezős területek 

 
Forrás: Google térképen saját szerkesztés 

 

1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek) 

Bácsalmáson a KSH szegregátumként a város északi-nyugati sarkán, a Vörösmarty sor melletti 
területet jelölte meg. Ezen a területen azonosítható legteljesebben az alacsony státuszú lakosság 
– az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők, a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők – felülprezentáltsága, koncentrációja. 

Az érintett területen zömében földszintes, leromlott állagú lakóépületek találhatók. Humán 
infrastruktúra ellátottság a területen nincs, közüzemi, városrehabilitációs beavatkozás az érintett 
területen nem történt. Bácsalmás Város azonban az elmúlt években számos beavatkozást, 
fejlesztést valósított meg a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkóztatása érdekében, 
valamint azért, hogy ne alakuljanak ki szegregátumok. Ezek jórészt eszköz-beszerzések, 
programok, amelyeknek településszerkezeti vonzata nincs. 

A Bácsalmási HEP 2013-18 megállapította, hogy bár „a KSH az említett területet 
szegregátumként tartotta számon, az önkormányzat ezt nem tekinti szegregált területnek”. Két 
másik területet jelöl meg feltételezett területnek: 

 településhatár - Köztársaság utca - Kálvária sor – Temető - településhatár 

 Kálvária sor-településhatár - Kossuth Lajos utca-Vörösmarty sor - Gr. Széchenyi I. utca-
Árpád vezér utca 
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25. térkép: Szegregátumok áttekintő térképe 

Forrás: KSH  

 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

A Nyugati városrész a település legkorábban lakott településrésze. Jellemzően nagy telkes, 
családi házas, lakóépületekkel beépült. A telkek méret 1500 m2 körüliek. 

A Keleti városrész is hagyományos lakóövezeti városrész. A régebben települt utcákban 
nagytelkes beépítés alakult ki, széles derékszögű utcarendszerrel. Az 1970-es években 
kialakított Újvárosnak nevezett városrészen a telkek 700-800 m2-esek. 

A Központi városrészben a lakóterületek nagytelkes kialakításuk. A villasoron a telkek mérete 
1200-1600 m2 körüli.  

Az ipari területek telekterületének legkisebb méretét a HÉSZ 1500 m2-ben határozta meg. A 
régebben kialakított nagytelkes iparterületek mérete 4000-10000 m2 közötti. A HÉSZ az újonnan 
kialakítandó lakóterületeken mind a falusias, mind a kertvárosias területeken a telkek legkisebb 
méretét 500 m2-ben, az új telek legkisebb szélességét 16,0 m-ben határozta meg. 

Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült. 

1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter 

Bácsalmás Város Önkormányzatának ingatlanait a 47. táblázat foglalja össze. 

47. táblázat: Önkormányzati ingatlanvagyon összesítő táblázata 

 Alapterület (m2) Bruttó érték (Ft) 
Forgalomképtelen 2.123.656 2.884.608.000 

Korlátozottan forgalomképes 388.881 3.943.491.000 

Forgalomképes 858.223 406.132.000 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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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 

Bácsalmás sajátossága, hogy a településközpont határától a belterület határáig minőségben és 
egyéb jellemzőkben azonos az épületállomány. A hagyományos falusi házak közé polgári 
igényeket reprezentáló félzártsorú-, zártsorú épületek épültek be. A volt sváb gazdaházak 
utcaképi hatása jelentős: az utcavonalra történő építés, a külső telekhatárokon emelt tömör 
téglakerítések, és tömör, nagyméretű fakapuk jellemzik. 

A régebbi lakóépületek jellemzően földszintesek, az újabb építésűek F+1 emeletesek, ritkán 
tetőterük beépített. Közintézményei általában F+1 emeletesek, a Hunyadi Gimnázium épülete 
F+2 emeletes. 

Bácsalmáson is épültek blokkos ill. paneles többlakásos lakóházak, amelyek 2 emeletesek.  

1.14.6 Az épített környezet értékei  

1.14.6.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Bácsalmás közigazgatási területén a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ adattárában 65 db térképi jelöléssel nyilvántartott- és 2 db térképi 
jelölés nélküli, ún. azonosítatlan lelőhely található. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek nagy része a külterületen, kisebb részük pedig belterületen 
húzódik. 

A lelőhelyek több régészeti korszakból származnak. A munka készítésének időpontjában ismert 
lelőhelyek részletes bemutatását Bácsalmás Településfejlesztési koncepciójának és 
településrendezési eszközeinek teljeskörű felülvizsgálata és módosítása című munka Régészeti 
hatástanulmánya tartalmazza. (készítette: Kecskeméti Katona József Múzeum 2015 
februárjában)  

A leletek, az alábbi történeti korokat tanúsítják: 

Bácsalmás területén és környékén az első tartósabb emberi megtelepedésre az új-kőkorban 
kerülhetett sor.  

 A közelmúltban, a Bartók Béla utcában, közműfektetés során került elő őskori telep nyoma. A 
terepbejárás és a régészeti megfigyelés alapján valószínűsíthető, hogy a Kígyós-ér belterületi 
szakasza menti sávban további őskori nyomok fognak előkerülni. Belterületen, a Kossuth 
parkban, 1991-ben kőkori leletek kerültek elő. Rézkori lelet nem ismert, de a geomorfológiai 
tényezők figyelembevételével feltételezhető, hogy a terület akkor sem volt lakatlan. A bronzkor 
évszázadainak emberi megtelepedéséről gyér leletanyag tanúskodik. (a Mátételki Kígyós-patak 
menti dombokon, a belterületen áthaladó Kígyós-ér mentén, valamint a Mosztongai tavaknál) 
Jóval gazdagabb az időszámításunk kezdete utáni évtizedekben beköltöző iráni eredetű 
szarmata törzsek emlékanyaga. Település-nyomaik, temetőik, a város határában, Óalmás 
(Homokbánya) nevű területrészen, a Fleckenstein-féle földön, a Mátételki-kígyós patak partján, a 
Dobokai- és a Mélykúti útnál, valamint a Mosztongai -major mentén húzódnak.  

A VI. század közepén a Duna-Tisza közét is megszálló első avar betelepülőket a VII. század 
második felében újabb néphullámok követték, melyek következtében, főleg a középső- és késő 
avar korból számos temető ismert. Ebből a korszakból származó temetkezések Bácsalmás 
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belterületén, a Toldy utca 13. szám alatt, valamint a Vörösmarty soron is fellelhetők. Avar telep 
van nyilvántartva a Dózsa Gy. U. 29. sz. alatti telken, a Mátételki-kígyós-patak menti dombokon, 
továbbá a Szennyvíztelep körüli lelőhelyen.  

A honfoglalás korát Bácsalmáson, a Mosztonga nevű határrészben fellelt magányos női sír 
képviseli.  

Árpád-kori letelepedések nyomai úgy belterületen – a Toldy u.13.sz. alatti telken – mint 
külterületen – a Mosztonga-majornál valamint a Mátételki-Kígyós-ágat kísérő dombokon  
megtalálhatók.  

Bácsalmás története szempontjából a legnagyobb jelentőséggel a külterületi Óalmás bír. 
Területén, a város középkori-kora újkori elődjének, Halmos/Halymas nevű falunak nyomai 
rejtőznek.. További templomos helyek fekszenek a kunbajai úttól keletre fekvő Mosztonga II. 
nevű lelőhelyen, valamint a Gradina nevű lelőhelyen. 

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 területén nem található 

A Kötv. 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. A fent hivatkozott örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 
munkarésze a Kígyós mentét, valamint a Mosztonga környékét különösen érintett területekként 
nevezi meg. Közlése szerint, irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy a Mosztonga-majortól 
közvetlenül délre elterülő kiemelkedések további több korszakból származó leleteket rejtenek. 

A régészeti érdekű területek lokalizálását az érvényben lévő szabályozási terv nem tartalmazza, 
a velük kapcsolatos intézkedésekről a HÉSZ nem rendelkezik. A szabályozások felülvizsgálata 
és módosítása folyamatban van. 

1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti 

jellemzők 

Bácsalmás Város örökségi értékeinek védelméről a Város Képviselő-testületének 1/2010.(I.08.) 
sz. rendelete rendelkezik. A rendelet meghatározza – az egyedi objektumokon kívül, (lásd. 
1.14.6.6.) – a védendő településkarakter helyi értékvédelmi területeit is (felsorolás a rendelet 
mellékletében). 

A város maga, jellegzetes Észak-bácskai település széles utcákkal tagolt tömbökkel, utcafronton 
álló épületekkel. Bácsalmás városmagjának kiépítése a XIX. sz. közepén, földszintes, fésűs 
beépítésű lakóházak építésével indult el. Később, a városmagban, a házakat, utcavonalra történő 
„meggörbítésükkel” (kifordításukkal) urbánus jellegű, zárt sorba rendezték, így változatlan 
telekosztás mellett megnövekedett az utcára néző, értékesebb épületrész és nagyobb tere nyílt a 
díszítésnek, a vagyoni állapot homlokzaton való jelzésének. Az alkalmazott építési mód lehetővé 
tette a födémmel védett kapubejárat (szárazkapu) létesítését is. A XX. sz. első évtizedeiben, 
Bácsalmás legtehetősebb polgárai felépítették azokat az emeletes, földszinti üzlethelyiségekkel 
bővített házakat, melyek a városmag jelenlegi képének meghatározó elemeit képezik 
napjainkban is. (Csauscher-palota, Ulrich-palota). 

Védett utcarészletek 

Széchenyi utca 66.sz. – 82.sz. 
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Zártsorú beépítésben, a XX. század első évtizedeiből datáló, polgári házsor szecessziós- és art-
deco modorban képzett homlokzat-díszítéssel. Jellemzők: enyhén előreugró, oromzattal 
hangsúlyozott középrizalit/oldalrizalitok, egyenes záródású, markáns szárazkapuk, díszes 
padlásszellőzők, kerámia-betétekkel gazdagított vakolat-architektúra.  

Hősök tere 

Földszintes, és egyemeletes épületek által meghatározott tér a XIX. sz. második feléből datáló 
eredeti, eklektikus formájukat őrző és art-deco modorban átalakított polgárházakkal.  Az épületek 
jelentős része helyi védelem alatt áll (lásd. 1.14.6.6.). 

Helyi területi védettséget élvez továbbá a volt zsidótemető, valamint a Kálvária-együttes. 

1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület 

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

1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes 

Bácsalmáson 4 db intézményesített országos védelem alatt álló épület található. (Magyarország 
műemlékjegyzéke – Bács-Kiskun megye) Az objektumok környezetei, a vonatkozó jogszabályban 
(Kötv.) meghatározottak szerint műemléki környezeteknek minősülnek. 

R. k. templom (Szent Kereszt felmagasztalása) – Hősök tere (hrsz.: 1274) - szakrális épület, 
klasszicista, 1823. 

Szabadonálló, kereszthajós, K-i homlokzati tornyos, nyeregtetős templom. Jellemzők: A K-i 
homlokzaton oszloppárokra helyezett íves timpanonnal lezárt kapuépítmény és szoborfülkék 
Szent Orbán és Szent Flórián szobrokkal. Kereszthajóval és kapcsolódó terekkel bővítve 904-
1905 (építész: Petrovácz Gyula). Állapota: jó, felújított. 

Siskovics-kúria (Gyűjtemények Háza) – Hősök tere 7. (hrsz.: 1264/1) - polgári lakóház, 
historizáló, XIX. sz. második fele 

Szabadonálló, kontyolt nyeregtetős épület. Jellemzők: utcai homlokzaton timpanonos középrizalit, 
udvari homlokzata előtt faoszlopos tornác fűrészelt eresszel és mellvéddel, közepén falazott 
oszlopos, nyeregtetős, nyitott verandával. Állapot: Megfelelő. 1987–1988 között az új funkciónak 
(kulturális középület) megfelelően felújították. A toldalékban fafaragó műhely, a telken álló 
fészerben nyári kézműves műhely és kiállítótér található. 

Csauscher-palota – Hősök tere 3 (hrsz.: 1284) - polgári lakóépület, historizáló, 1926 

Csatlakozó beépítésben álló „L” alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős polgárház. Jellemzők: 
domináns, cikkelyes kupolával fedett sarokmotívum a csatlakozó homlokzatokra átforduló, áttört 
mellvédű erkéllyel, konzolokra támaszkodó, kis kiülésű, ívelt oromfalakkal lezárt emeleti rizalitok. 
A sarokrész főpárkányát valamint az emeleti sarokrizalitokat a tudományokat és művészeteket 
szimbolizáló szobrok díszítik. Eredeti nyílászárók, padlóburkolatok, mennyezeti stukkók és színes 
üvegezéssel képzett felülvilágítók. (építő: Kóbor Ferenc bácsbokodi építőmester) Az épület 
udvarán - hasonlóképpen védelmet élvező – gazdasági épület húzódik. Állapot: megfelelő 

Ulrich-palota – Hősök tere 4 (hrsz.: 1285) - polgári lakóépület, historizáló, 1925 

Csatlakozó beépítésben álló „L” alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős polgári ház. Jellemzők: 
hangsúlyos, csonka gúla tetővel fedett sarokmotívum, lépcsős záródású oromfallal képzett 
emeleti rizalitok. Építtette Ulrich Károly kereskedő lakás és bolt céljára (építő: Kóbor Ferenc 
bácsbokodi építőmester) – Állapot: megfelelő 
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1.14.6.5 Nemzeti emlékhely 

Nemzeti emlékhely Bácsalmáson nem található. 

1.14.6.6 Helyi védelem 

Bácsalmáson, 13 db helyi egyedi védettséget élvező objektum található. Felsorolásukat, a fent 
hivatkozott értékvédelmi rendelet melléklete tartalmazza. A védett épületek, meghatározó 
jelleggel a Hősök tere-, ill. a Rákóczi Ferenc út mentén sorakozva, közintézményeknek adnak 
helyet.  Helyi védelmet élvez továbbá a Rákóczi út 23. sz. előtti közkút, a Vörösmarty soron 
húzódó transzformátorház, Óalmás településrészen egy vadászház, valamint a Rákóczi út –
Kossuth utca kereszteződésében álló feszület. 

A XX. sz. első évtizedeiben, a helyi polgárság körében igen kedveltté vált a szecessziós- és art-
deco modor. Számos korábbi (eklektikus stílusban épült) lakóház az új divat szerint alakult át. A 
tendenciát, az alább bemutatott épületek példázzák. 

Munkaügyi Központ – Rákóczi Ferenc út 34 (hrsz.:881) – polgári lakóház, eklektikus-szecessziós, 
XIX. második fele – XX. sz. eleje 

Utcafronton álló beépítésben, földszintes, nyeregtetős saroképület. Jellemzők: főhomlokzaton 
enyhén előrelépő középrizalitban nagyméretű ablak, egyébként eklektikus nyílászáró-rendszer, 
egyenes záródású, eklektikus díszítésű szárazkapu, pilaszteres homlokzattagolás, volutás 
konzolokkal képzett főpárkány, szecessziós és eklektikus motívumok sajátos alkalmazásával 
képzett homlokzat-architektúra. Állapot: jó, felújított. 

Rendőrség - Határőrség – Rákóczi F. út 32. (hrsz.: 858) – polgári lakóház, eklektikus-
szecessziós, XIX. második fele 

Utcafronton álló beépítésben, földszintes, nyeregtetős saroképület. Jellemzők: enyhén előrelépő, 
sávozással szegélyezett rizalitok, eklektikus nyílászáró-rendszerben „T” osztású ablakok, volutás 
konzolsoron ülő ereszpárkány, szecessziós elemekkel gazdagított homlokzati vakolat-
architektúra. Állapot: jó, felújított, az eredeti homlokzati díszítőmotívumok leegyszerűsítésével  

Földhivatal - Rákóczi út 26. (hrsz.: 857) – polgári lakóépület, eklektikus – art deco, XIX. sz. 
második fele – XX. sz. eleje 

Utcafronton álló beépítésben földszintes, nyeregtetős polgárház. Jellemzők: enyhén előrelépő 
sarokrizalitok, eklektikus nyílászáró-rendszer, és volutás záró-párkány, art-deco homlokzati 
vakolat-architektúra. Állapot: jó, felújítva. 

Lakóépület – Petőfi Sándor út 62. (hrsz.: 1266) – polgári lakóház, art-deco, XX. sz. eleje. 

Csatlakozó beépítésben földszintes, manzárdtetős polgárház. Jellemzők: önálló kupolás fedéssel 
hangsúlyozott ál-rizalitok, lizénás-tükrös homlokzattagolás, neo-rokokó, neo-barokk és neo-copf 
gipsz-díszítőelemek. Állapot: jó, felújított, az eredeti tömeg-és homlokzatképzés megtartásával, 
utólagosan elhelyezett gipsz díszítőelemekkel. 

Orvosi rendelő – Hősök tere 6. (1265) – polgári lakóház, art-deco, XX. sz. eleje 

A Petőfi Sándor út 62. sz. alatti házzal azonos megjelenés, eltérő színezés, részben átalakított 
homlokzati nyílászárók. 

Könyvtár-képtár - Hősök tere 10 (hrsz.:1199) – polgári lakóház a földszinten üzlethelyiségekkel, 
szecessziós, XX. sz. eleje 
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Zártsorú beépítésben egyemeletes, nyeregtetős polgárház. Jellemzők: lizénákkal tagolt enyhén 
előrelépő középrizalit, nagyvonalú, lágyan ívelt, földszinti portálok, eklektikus emeleti nyílászáró-
ritmus, eklektika, art-deco és szecesszió sajátos társításával képzett homlokzat-architektúra. 
Állapot: jó, felújított. 

Eredeti karakterét őrzi Bácsalmás központjának egyik legrégebbi épülete: 

R.k. Plébánia – Hősök tere 13 (hrsz.: 1199) – r.k. egyházi épület, klasszicista, XIX. sz. közepe 

Utcafronton álló, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. Jellemzők: timpanonnal, ión fejezetes 
oszlopokkal hangsúlyozott középrizalit. Állapot: jó, felújított. 

Általánosságban elmondható, hogy a város figyelmet fordít épített értékeire. Karbantartással, 
felújítással, helyreállítással igyekszik gondoskodni örökségi értékeinek megőrzéséről és 
élvezhetőségéről. Ezzel együtt, számos, figyelemre méltó építészeti kvalitást mutató épület, 
hasznosításra, felújításra vár. Kívánatos volna továbbá a felújítások során nagyobb figyelmet 
fordítani az eredeti épületszerkezetek, részletképzések megőrzésére, az eredeti épületkarakterek 
megtartására.  

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A kijelölt gazdasági területek, a Dobokai út melletti kivételével, mind már beépített területek. Az új 
területek kijelölésére jelentős igény van. Bácsalmás Város Önkormányzatának a közelmúltban 
három komolyabb érdeklődő vállalkozást, a múltban pedig további tíz vállalakozást kellett 
visszautasítania területhiány miatt. 

A lakóterületbe ékelődött gazdasági, ipari területekkel hosszútávon számolni kell, a forgalmi és 
egyéb határérték feletti terhelések (zaj, por) konfliktust jelentenek. Esetleges átsorolásuk 
kereskedelmi-szolgáltató területbe az ott lakók érdekét szolgálná, de a vállalkozóknak 
érdeksérelmet okozhat.  

Bácsalmás területén a nagytelkes lakóházas beépítés hagyománya megtartandó adottság, ennek 
gazdasági korlátai vannak az új beépítések esetén, de célszerű lenne a városnak ezt a konfliktust 
felvállalni. 

Az épületek folyamatos állagromlása figyelhető meg. 

Az épített örökségi értékek a helyi védettség intézményrendszerén keresztül megtarthatók, 
megtartandók. Védelmük érdekében közösségi célra történő hasznosításuk javasolt. 

A hagyományos tanyák, mint táji elemek megőrzésre érdemesek, településszerkezeti helyzetüket 
erősíteni kellene. 
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1.15 Közlekedés  

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Bácsalmás kisvárosa a – Bács-Kiskun megyén belül kisebb területűnek és népességűnek 
számító – Bácsalmási járás központja. Fekvése a megyében déli, a megyeszékhelytől, 
Kecskeméttől mintegy 105 km-re délnyugatra található, a magyar-szerb határ közelében. 

A 2011. évi népszámlálásból származó ingázási adatokat a 48. táblázat tartalmazza. A 
táblázatban megtalálhatók a 2001-re elérhető összesített adatok is, mely ugyanakkor csak a 
foglalkoztatottak ingázását tartalmazza (a tanulókét nem, és mód és település szerinti 
megbontása sem áll rendelkezésre), így a 2011-essel számszakilag nem összevethető, 
tájékoztató adatnak kell tekinteni.  

2011 alapján a helyben dolgozók és tanulók vannak a legnagyobb számban, de ehhez hasonlítva 
számottevőnek mondható az eljárók és a bejárók száma is. 

A járásközpontba elsősorban a környékbeli kistelepülésekről járnak be nagyobb számban, 
összesen közel 700 fő, a legtöbben a közeli Madarasról, Kunbajáról, Mélykútról és Tataházáról 
ingáznak. 

Az eljárók száma hasonló nagyságrendű, kicsivel magasabb, mint ahányan bejárnak. A 
bácsalmási lakosok közül a Bajára, mint térségi központba ingázók vannak a legtöbben, a járás 
települései ma is a Duna-parti város tágabb vonzáskörzetébe tartoznak. Kisebb számban a 
távolabbi csongrádi megyeszékhelyre, Szegedre is eljárnak a városból. Néhány 10 fő a 
szomszédos településekre, valamint a távolabb, több mint 22 km-re lévő Jánoshalmára is 
naponta ingázik. Míg a helyi forgalomban a tömegközlekedés részaránya marginális, az 
eljáróknál és bejáróknál sem a személygépkocsi a legfontosabb eszköze az ingázásnak; 
elsősorban a tanulók közlekedése billenti a tömegközlekedés felé a módválasztást, mely szinte 
minden irányba a legtöbb utast szállító mód. Baja felé van arányaiban a legfontosabb szerepe a 
közösségi közlekedésnek. 

 

48. táblázat: Foglalkoztatottak és tanulók napi munkába járásának adatai (* 2001 csak 
foglalkoztatottak!) 

Megnevezés Összesen Összesen Személy- 
gépkocsival 

Tömeg- 
közlekedéssel 

Kerékpárral 
(gyalog) 

2001* 2011 
Helyi közlekedő 1 894 2 334 470 40 1 061 (763) 

Bejáró (honnan) 592 687 267 380 40 

Madaras .. 156 67 86 3 

Kunbaja .. 104 47 43 14 

Mélykút .. 84 19 56 9 

Tataháza .. 62 25 34 3 

Katymár .. 48 12 36 0 

Eljáró (hova) 432 760 288 439 26 

Baja .. 334 60 241 26 

Szeged .. 55 11 44 0 

Kunbaja .. 45 34 11 0 

Jánoshalma .. 33 10 23 0 

Mélykút .. 32 24 8 0 
Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH. 

Település 
közlekedési szerepe 
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A három ingázási irányultság mód szerinti megoszlását a 21. ábra mutatja. Amellett, hogy a helyi 
utazásokban minimális az autóbusz közlekedés szerepe, az egyéni közlekedés jellemzője Bács-
Kiskun megyében és ezen belül Bácsalmáson is, ahogy Magyarországon az alföldi településeken 
jellemző, hogy az általában legnagyobb arányt képviselő személygépkocsi mellett vagy helyett 
kiemelkedő a kerékpáros közlekedés aránya a városon belüli közlekedésben (a máshová vagy 
máshonnan ingázók között a távolságok, adottságok miatt sokkal alacsonyabb az részarány).  

 

20. ábra: Foglalkoztatottak és tanulók napi közlekedésének mód szerinti megoszlása irányultság 
szerint bontva 

 

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH. 

 

A városnak közvetlen országos főúthálózati kapcsolata nincsen, külső közúti kapcsolatai 
ugyanakkor elfogadhatóak, az 55. sz. főút közelsége jól megközelíthetővé teszi a települést. 
Összekötő úton a másodrendű főút Tataháza irányában 7 km-re, Mélykút irányában 11 km-re, és 
az 53. sz. másodrendű főút is elérhető Tompánál 25 km-re. Ezek a főutak biztosítják a város 
számára is a távolsági kapcsolatokat és a nagyvárosok elérését - elhelyezkedése miatt 
ugyanakkor gazdasági értelemben kissé periférikus a település helyzete.  

Az 55. sz. főút felújítása, megerősítése és vele párhuzamosan a kerékpárút kiépítése (egy rövid 
Csongrád megyei szakaszt leszámítva) folyamatban van, részben elkészült, ami a külső közúti 
kapcsolatok minőségét egyértelműen javítja. Az országhatártól egy szakasza elkészült, de a 
további szakaszokon Bácsalmásnál és Mélykút felé forráshiány miatt megakadt az 5312. j. 
Mélykút-országhatár út felújítása, ennek befejezése indokolt és kívánatos lenne. 

  

Külső kapcsolatok, 
országos hálózat 
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26. térkép: Bácsalmás környezetének közúthálózata 

 

 

Közúti gyorsforgalmi kapcsolatok tekintetében mind az M6 autópálya – a bajai Türr István 
Duna-hídon keresztül – nyugati irányban Bátaszéknél, mind pedig az M9 autóút északnyugati 
irányban kb. 55 km-re található, míg az M5 autópálya Szeged irányában még távolabb, közel 
70 km távolságban érhető el. A főváros közúton – útvonalválasztástól függően – így 210-220 km 
autózással érhető el. 

A településtől délre ugyanakkor a Szerbiába vezető Bácsalmás-Bajmok közúti határátkelő csak 
10 km távolságban található. A határátkelő korlátozott nyitva tartású (7-19 óra közötti), 
irányonként 2–2 forgalmi sávval rendelkezik, és a gyalogos, kerékpáros forgalom mellett a 
személygépkocsik (3,5 t alatti gépjárművek) magyar és EU-s, valamint szerb állampolgár utasai 
számára használható. A határátkelőhely kapcsán fejlesztési igényként merült fel a környék lakói 
körében a nyitva tartás hosszabbítása minimum 6-22 órára, legalább szezonálisan, mivel a 7-19 
óra közötti nyitva tartás az igényekhez nem mindig illeszkedik, nehezíti a korai iskolába, munkába 
járást, illetve az esti programokat is behatárolja. Alkalmi igény mutatkozik emellett a buszos 
közlekedés megoldására valamilyen formában (ha átmenő buszjáratokkal nem, akkor legalább 
buszforduló kialakításával). 

Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából Bácsalmás járásban a hálózati lefedettség – 
néhány összekötő út kivételével – lényegében megegyezik a városkörnyék közúthálózatával, 
fizikailag minden település elérhető, így a város e szempontból is területi alközpontnak tekinthető. 
A járásközpontból induló utasok Budapest, Kecskemét, Baja és Szeged irányába rendelkeznek 
közvetlen járatokkal. Autóbusz-állomás van, továbbá a vasútállomás is közvetlenül elérhető 
autóbusszal. A város közigazgatási területén belül 15 helyközi megálló található, ebből azonban 
csak 6 a belterületén. 
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Bácsalmás a 154-es számú Bátaszék–Baja–Kiskunhalas, a dél-Dunántúlt és a dél-Alföldet 
összekapcsoló vasútvonal középállomása. Az egyvágányú, dízelvontatással kiszolgált vonal az 
országos törzshálózat része, és Budapesttől délre ezen van az egyetlen vasúti Duna-híd. A 
korábbi határmetsző (Baja–)Bácsalmás–Szabadka vasútvonalat évtizedekkel ezelőtt bezárták, 
ezt követően az infrastruktúra lényegében elpusztult, a síneket hosszú szakaszokon felszedték 
és már a töltést is benőtte a növényzet. 

A város térségében nemzetközi repülőtér nincsen, légi kapcsolat szempontjából a budapesti Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér – útvonalválasztástól függően – 185 km távolságban érhető el.  

1.15.2 Közúti közlekedés 

A közúthálózati szempontból a mellékutakon alközponti szerepet betöltő Bácsalmáson a 
környező településekkel a következő közutak adnak kapcsolatot: 

 északi irányban az 5503. j. (Kossuth Lajos utca) összekötő úton,  

 északkeleti valamint déli irányban az 5312. j. (Mélykúti út – Damjanich utca – Mártírok útja) 
összekötő úton, mely a határátkelő felé is biztosítja a kapcsolatot,  

 keleti valamint nyugati irányban pedig az 5501. j. (Backnang út – Szent János utca) 
összekötő utakon áll kapcsolatban. 

Az 55014. j. önkormányzati út (Dobokai út) elsősorban külterületi lakóterületek bekapcsolását 
szolgálja, térségi hálózati szerepe nincs jelenleg. 

A fenti útszakaszok átkelési szakaszai töltik be a város belső főúthálózatának szerepét is, 
meghatározva a helyi közúthálózat rácsos szerkezetét. Elkerülő utak nincsenek a település körül, 
terv azonban készült az 5312. j. út keleti elkerülőre (Tetthely Kft.), az a rendezési tervben is 
szerepel. 

  

Városkörnyéki 
közúthálózat 
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27. térkép: Bácsalmás városi közúthálózata 

 

Hiányzó kiépített közútszakasz a város környékén a „bácsszőlősi átkötés” (5507. j. csak részben 
burkolt összekötő út), mely az 53. sz. főút felé rövidítené az utazást számottevően az 5501. j. 
úton, Csikéria kikerülésével. Ennek az országos útnak a felújítása, szélesítése is kívánatos lenne, 
jelenlegi állapota rossz. 

A város fő közúti tengelyeit tehát az országos utak belterületi szakaszai jelentik, a település 
működése szempontjából fontos ugyanakkor a település önkormányzati úthálózata, a belterületen 
ennek teljes hossza kb. 50 km. A burkolt önkormányzati utcák aránya igen magas, kb. 94% (47 
km), a belterületen mindössze kb. 3 km-t tesz ki a kiépítetlen utcák teljes hossza (az országos 
utak természetesen burkoltak). A burkolat állapota, minősége azonban sok esetben – beleértve 
az országos közutak belterületi szakaszait is – nem megfelelő, és a közelmúlt csatornázási 
beruházása, a helyreállításra rendelkezésre álló szűk források tovább rontották az utak 
minőségét. Emellett a külterületen a kiépített utcák aránya természetszerűleg sokkal 
alacsonyabb. 

A város közúti közlekedése szempontjából fontosak még gyűjtőútjai (Rákóczi út, Széchenyi utca, 
Szt. István Utca, Kunbajai út, Dózsa György utca, Köztársaság utca és a Kossuth Lajos utca déli 
szakasza), melyek szerepüket megfelelően betöltik, a városi úthálózat szerkezete kedvező. 

A fentiek fényében az Önkormányzat fontos feladatának tartja a burkolt utak minőségének 
javítását a belterületen (ahogy pályázati támogatással megvalósította a Rákóczi utca és a 
Köztársaság utca felújítását), illetve fontos a tanyákat, mezőgazdasági üzemeket elérő külterületi 
dűlőutak időjárásálló kiépítése, évszaktól független használhatósága. 

Övezeti korlátozás (lakó-pihenő övezet, 30 km/órás övezet) nem jellemző a városban, egyetlen 
ilyen jellegű forgalomcsillapítás a Teleki utca-Dózsa György utca térségében van. A lakóutcák 
ennek ellenére élhetők, a forgalom nem okoz számottevő, ilyen beavatkozást igénylő problémát, 
ahol szükséges, ott helyi sebességkorlátozásokkal szabályozzák a gépjárműforgalmat.  

Városi közúthálózat 
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Nagyobb forgalom elől elzárt gyalogosfelület, sétálóutca nincsen, azonban ilyen közösségi tér 
funkciót tölt be pl. a Hősök tere és környéke, emellett a beépítési jellemzők is sok szabad 
területet, zöldfelületet biztosítanak ilyen célra. 

A forgalomszabályozás tekintetében a város közúti csomópontjai kizárólagosan elsőbbségi 
szabályozással rendelkeznek, jelzőlámpás csomópont nem található a városban, a forgalom 
szabályozása e nélkül is megfelelő. Körforgalmú csomóponti kialakítás szintén nincs, 
forgalombiztonsági és forgalomlefolyási szempontból vizsgálható a nagyobb közúti 
kereszteződések ilyen átalakítása. Az 5312. j. úton az 5501. j. úttal közös csomópontjaiban két 
körforgalom is felmerült, a Szent János utca-Damjanich utca-Szent István utca, illetve a 
Damjanich utca-Backnang út kereszteződésekben. 

A város és környéke úthálózatán 5 db biztosított szintbeli vasúti átjáró található, melyek közül a 
belterületen a Kossuth Lajos utca és a Mártírok útjai is fényjelző készülékkel biztosított 
(félsorompós biztosítás nélkül), egyik átjáróban sincs ugyanakkor gyalogjárda átvezetés az 
útátjáróval párhuzamosan. Az 5501. j. és 55014. j. úton, a város külterületén található útátjárók is 
biztosítottak, a Dobokai és a Backnang útiak fénysorompóval, a nyugati oldalon, Bácsbokod felé 
az országúton félsorompóval is. 

Az önkormányzat nyilvántartása alapján a regisztrált gépjárművek száma enyhén növekszik, 
mely tendenciáját tekintve nagyjából megfelel a megyei és régiós folyamatoknak (abszolút 
értékben alacsonyabb ugyanakkor az 1000 lakosra jutó személygépjárművek száma, mint a 
megyei átlag). 

21. ábra: A város motorizációs mutatójának alakulása a megye, régió és az ország adataival 
összevetésben 

 

A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az 28. térkép mutatja. 

  

Forgalmi jellemzők 
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28. térkép: Bácsalmás főbb útjainak forgalmi terhelése 

 

 

Az ábra alapján a kelet-nyugati irányban a városon átmenő 5501. j. (Baja-Bácsalmás-Kelebia) 
országos út átlagos napi forgalma kb. 3 ezer jármű (2800 egységjármű) az Országos Közúti 
Adatbank 2013-as adata alapján (ennél eltérő vagy részletesebb forgalmi adat nem áll 
rendelkezésre a városra). Az 5312. j. Mélykút-Bácsalmás-országhatár út forgalma Mélykút felől 
és Bácsalmás központjánál ezzel nagyjából azonos, az országhatár felé ugyanakkor 
számottevően alacsonyabb, mindössze 110 jármű/nap. A tehergépjármű forgalom kb. 100 
jármű/nap a 3 ezres napi forgalomból (kb. 3-4%), a lassú, mezőgazdasági járműveké pedig kb. 
50 jármű/nap, egyik sem tekinthető számottevőnek, ugyanakkor egy kisváros lakosai számára 
már zavaró lehet.  

Nagy átmenő forgalma a településnek nincs, elsősorban a határátkelőhely generál ilyen forgalmat 
az 55. sz. főút felől a városban a Mártírok útja – Damjanich utca – Mélykúti út vonalán (kb. napi 
100 jármű, csak személygépkocsi), illetve kelet-nyugati irányban az 5501. j. úton (Szt. János u. – 
Backnang út) jellemző még ez kis mértékben, itt jellemzőbb a teherforgalom is. 

A városszerkezet és a városi funkciók elhelyezkedése miatt a városközponti területen 
időszakosan magasabb forgalmak lehetnek a jellemzők, kapacitáshiány ugyanakkor nem 
jellemző, legfeljebb egy-egy intézmény környékén alakulhatnak ki pillanatnyi torlódások, 
parkolóhelyet kereső autók miatti akadályok.  

A bácsalmási határátkelőhely kizárólag személyforgalmat bonyolít. A személyforgalom 
nagyságában a 2004-es csúcs után komoly visszaesés következett be, de 2009 óta újra 
növekedés tapasztalható, amelynek köszönhetően a forgalom 2013-ban meghaladta a 100 ezer 
főt. Ezzel együtt a két ország közötti közúti személyforgalom alig 1%-a bonyolódik ezen a 
határátkelőhelyen, amely inkább lokális jelentőségű és a magyar-szerb határszakasz legkisebb 
forgalmú átkelője (összehasonlításul a tompai határátkelőhely éves forgalma közel 2 millió fő, és 
kb. 150 ezer tehergépjármű lép ott át évente).  
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A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megrendelésében készülő magyar-szerb 
határmetsző munka19 keretében a bácsalmási határátkelőhelyen is készült keresztmetszeti 
forgalomfelvétel 2014 márciusában, mely alapján a szerb személygépjárművek száma volt a 
magasabb, az egyéb országokból származó gépjárművek száma pedig elhanyagolható. 

 

49. táblázat: Személygépjárművek száma munkanapon a keresztmetszeti forgalomfelvételek 
alapján, a bácsalmási határátkelőhelyen 

 Szerbia felé Magyarország felé Összesen 
 magyar szerb egyéb magyar szerb egyéb  

Személygépjárművek száma / 
nap 

24 42 1 26 56 1 151 

Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

A keresztmetszeti számlálással egy időben kikérdezéses felmérés is történt, ami alapján a teljes 
munkanapi személygépjármű forgalom kb. 95%-a a két ország határ menti térségei között 
utazott, ez is megerősíti a határátkelő lokális szerepét. Magyar oldalon a legfontosabb kiinduló és 
célpontok Baja és Bácsalmás, míg szerb oldalon Bajmok és Subotica (Szabadka) voltak. A 
felvételek alapján a várakozási idő átlagosan 2,5 perc volt, a megkérdezettek véleménye szerint 
ez az esetek többségében hasonló mértékű. 

Közlekedési baleseti adatok vonatkozásában a városkörnyék baleseti ponttérképe ad támpontot 
a forgalombiztonsági jellemzőkről. A hálózat szerkezete, az utak kialakítása és a forgalmi 
jellemzők alapján az országos közutakon, a városon belül ezek átkelési szakaszain lenne 
szükség elsősorban a biztonság javítására, elsősorban a városközpont környékén, pl. a két 
országos közút kereszteződésében és az ehhez közeli szakaszokon (a Szent János u.–
Backnang út útvonalon és annak Damjanich utcai csomópontja környékén). Az összes 
balesetszám alacsonynak mondható, de a gyűjtőúthálózaton is történtek súlyosabb kimenetelű 
személyi sérüléses balesetek az elmúlt 3 évben (Köztársaság u. illetve a Kossuth Lajos utcán és 
főúti csomópontjában). Emellett az 5312 sz. út belterületi szakaszán (Mélykúti út – Dugonics u.) 
az éles kanyarok forgalombiztonsági javítására is figyelmet kell fordítani, valamint szükséges 
lehet a vasúti átjárók biztonságának növelése.  

  

                                                           
19 KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű 
feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-szerb határszakaszon (KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-
0004), 2013-2015. 

Baleseti jellemzők 
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29. térkép: Bácsalmás úthálózatán 2011 és 2013 között történt közúti közlekedési balesetek 

 

Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

 

Az említett útszakaszokra vonatkozóan a baleseti okok részletesebb vizsgálata indokolt, a 
szükséges beavatkozásokat el kell végezni. 

1.15.3 Parkolás  

A bácsalmási közterületi parkolók parkolási díj fizetése nélkül vehetők igénybe, a forgalomvonzó 
létesítmények előtt vagy közelében a közterületi megállás jellemzően megoldott, a lakóházaknál 
pedig a telken belüli gépjármű tárolás a jellemző.  

A településen nem okoz jelentős problémát a parkolás. A városközpont parkolói munkaidőben, 
illetve az iskoláknál található parkolók iskolakezdéskor általában zsúfoltak, a többi nagyobb 
forgalmat vonzó létesítménynél is (pl. városközponti szolgáltatóknál, a piacnál, az 
egészségközpontnál, valamint a nagyobb foglalkoztatóknál, esetleges nagyobb rendezvények 
idején) kialakul időszakosan parkolási kapacitáshiány. Nem elterjedt, hogy a mozgáskorlátozottak 
számára külön parkolóhelyeket jelölnek ki, de az egészségügyi intézményeknél ez is megoldott, 
és jellemzően, mivel a komolyabb parkolóhely hiány ritka, ez nem jelent nagy hiányosságot. 

A településen a nemrégen felújított Rákóczi úti piactér áll rendelkezésre parkolási célokra – a 
piac napok kivételével –, amely nagy mennyiségű jármű befogadására is alkalmas. A település 
szerkezetéből adódóan, mint helyi adottság, nem sok lehetőség van további nagyobb parkolóhely 
bővítésre, de nincs is erre vonatkozóan komolyabb igény. A helyi, időszakos problémák, igények 
egyedileg vizsgálhatók, különösen, amennyiben a városban található gépjárművek számának 
növekedése valahol a parkolási problémák fokozódását vetíti előre. 

1.15.4 Áruszállítás  

A város jelenlegi városszerkezetének kialakulását nagymértékben befolyásolta a mezőgazdasági 
jelleg, ipari fejlesztések – részben a határ közelsége miatt – nem történtek, nagyobb ipari 
területek nem alakultak ki a városban. Ebből adódóan, valamint amiatt, hogy a főutak nem érintik 
Bácsalmást, a város forgalmában nincs számottevő szerepe, részaránya az áruszállításnak és a 

Teherforgalom és 
áruszállítás 
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tehergépjármű forgalomnak. A releváns teherforgalmat bonyolító üzemek, telephelyek illetve 
kereskedelmi létesítmények jellemzően kis- és közepes tehergépjárművekkel kiszolgálhatók, a 
mezőgazdasági telephelyek pedig a külterületeken találhatók, így a teherforgalom a lakóterületek 
zavarását nem okozza. 

A város kereskedelmi létesítményeinél a szállítási-rakodási és a gyalogos-kerékpáros forgalom 
szétválasztására kell törekedni, elsősorban a nem motorizált közlekedők útvonalait nem zavaró 
rakodóhelyek kialakításával, törekedve arra is, hogy ez ne okozzon konfliktusokat is a vásárlók 
gépkocsiforgalmával sem. Ahol az üzletek csak az utcafront felől szolgálhatók ki, az áruszállítás 
időbeli szabályozása lehet erre a megfelelő megoldás. 

1.15.5 Közösségi közlekedés 

1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés  

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

Összességében a helyközi buszközlekedés megfelelőnek mondható a külső kapcsolatok és a 
menetrendek tekintetében. 

A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind Budapest (napi 2 induló járat, menetidő 04:05 – 
04:10 között), mind a megyeszékhely Kecskemét (napi 1 induló járat, menetidő 02:50 – 03:10 
között), mind a regionális központ, Szeged felé (napi 4 induló járat, menetidő 01:40 – 02:10 
között – emellett további, átszállásos utazási lehetőség is van a csongrádi megyeszékhelyre). 
Látható, hogy a menetidő jellemzően igen hosszú, a legkedvezőbben a legközelebbi jelentősebb 
település, Baja érhető el, ahova napi 14 járat indul és a menetidő 00:40 – 01:15 közötti. 

A várost érintő helyközi buszjáratok által érintett megállóhelyeket mutatja be a 30. térkép. 

 

30. térkép: Helyközi autóbusz vonalak Bácsalmás térségében 

 

Forrás: Bács Volán Zrt. 

  

Helyközi és távolsági 
autóbusz közlekedés 
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31. térkép: A helyközi autóbuszok bácsalmási és környéki megállóhelyei 

 

 

Bácsalmás és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány 
összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden környékbeli 
település elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több 
megállóhely található.   

Bácsalmás közigazgatási területén 15 helyközi megálló található, a bácsalmási városközpont és 
a vasútállomás közvetlenül is elérhető a környező településekről. A helyközi megállóhelyek döntő 
többsége ugyanakkor az 5501. j., az 5503. j. és az 5312. j. összekötő utak belterületi szakaszain 
helyezkedik el, lefedve ezzel a település fő közlekedési útjait, de viszonylag ritkás területi 
ellátottságot adva a lakóterületek számára. Mivel Bácsalmáson nincs helyi autóbusz közlekedés, 
a településen belüli kapcsolatokat is a helyközi járatok biztosítják, ennek megfelelően a területi 
lefedettség kedvezőtlennek mondható, sok esetben messze van a legközelebbi megállóhely. 

A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a 
legforgalmasabb helyeken (Vasútállomás bejárati út, Damjanich utca, 12. sz. bolt) közel 30 járat 
áll meg egy munkanapon, a kisebb megállókban is 10-15 db. Az autóbusz állomáson egy átlagos 
munkanapon kb. 55 járat indul vagy halad át. 

Felmerült a Bácsalmás-Bajmok határátkelő autóbuszos kiszolgálása, mely a település 
szempontjából kívánatos hálózatfejlesztés lenne, ezzel kapcsolatban a DAKK Zrt.-vel, illetve 
természetesen a szerb oldali szolgáltatóval szükséges a tárgyalásokat lefolytatni, a finanszírozási 
hátteret megteremteni (reális cél a határig menő belföldi járatok közlekedtetése lehet mindkét 
országban, nemzetközi járat indítása sokkal összetettebb jogi-szervezeti feladat, 
megvalósíthatósága nehezebb, így realitása is kisebb).  

A bácsalmási buszpályaudvar egyszerű kialakítású, de frissen átépített, funkcióját jól ellátja, a 
buszmegállók ott jól felszereltek. 

Autóbuszos 
infrastruktúra 
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A város autóbusz megállóhelyein ugyanakkor a kialakítás általában korszerűtlenebb, jellemzően 
az alap infrastruktúra épült csak ki, a megállóhelyeken jellemzően a szokásos Volán menetrendi 
táblák találhatók. Ugyanakkor előfordulnak (elsősorban a külső területeken) kiépítetlen, buszöböl 
és peron nélküli, burkolt járdakapcsolattal nem rendelkező buszmegállók is, ezek fejlesztése 
lenne szükséges. 

Emellett a buszmegállók biztonságos megközelítését nem minden esetben segíti 
gyalogátkelőhely sem, ami a forgalmasabb főutak mentén probléma lehet. 

 

1.15.5.2 Vasúti közösségi közlekedés  

Bácsalmás a magyar vasúthálózat szempontjából egykor a mainál jelentősebb szerepű volt: 
Bácsalmás állomás keresztező és csatlakozó állomás volt, azaz a mai középállomási funkciónál 
jelentősebb hálózati szerepe volt, mivel itt keresztezte egymást a Szabadka – Baja és a 
Kiskunhalas – Regőce vasútvonal, valamint innen indult ki a keskenynyomközű Bácsalmás – 
Kunbaja vasútvonal. Mára funkcionálisan Bácsalmás állomás a 154-es számú vasútvonal 
középállomása csak (hivatalosan még kiágazik itt a Szabadka felé vezető vasútvonal 
maradványa, a Bácsalmás – Csikéria vasúti vonalszakasz, ez azonban évtizedek óta nem 
működik), hálózati jelentősége gyakorlatilag megszűnt, szerepe a helyi személy- és áruforgalom 
kiszolgálása, valamint vonatkeresztezések és előztetések lebonyolítása.  

Az országos vasúthálózatba a közepes állapotú, haránt irányú hálózati elem, a „nem a transz-
európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pálya” 
besorolású, 154-es számú, Bátaszék – Kiskunhalas vasútvonal kapcsolja be. Ez a vasútvonal az 
Alföld délnyugati szélét szeli át kelet-nyugati irányban, országos jelentőségét az adja, hogy 
Magyarország területén Budapesttől délre csak ez a vasútvonal keresztezi a Dunát, illetve a bajai 
kikötő vasúti kiszolgálása innen történik. A vasútvonal a Dunántúlon, a Duna partján 
elhelyezkedő kisebb vasúti csomópontból, Bátaszékről indul, majd keresztezi a Dunát, érinti 
Baját, Bácsalmást, Jánoshalmát, és ezután éri el a (Budapest – Belgrád összeköttetést is 
biztosító) 150-es számú transz-európai hálózat részét képező vasútvonalat Kiskunhalasnál. A 
154-es számú vasútvonal végig egyvágányú, dízel vontatású, jelfeladásra nincs kiépítve. Az 
engedélyezett tengelyterhelés 210 kN, az engedélyezett sebesség 100 km/h, az engedélyezett 
vonathossz 650 m. 

Bácsalmás területén jelenleg egy vasútállomás (Bácsalmás állomás), valamint egy megállóhely 
(Almás megállóhely) található. 

A 168/2010 (V. 11.) Kormányrendelet szerint a Bátaszék – Csikéria vasútvonal (besorolása: 
„egyéb vasúti pálya”) ugyan létezik, de gyakorlatilag Csikéria felé már az infrastruktúra sem 
maradt fenn. 

Bácsalmás állomáson és Almás megállóhelyen egy átlagos munkanapon a 2014/2015. évi 
menetrend alapján 11 pár személyszállító vonat áll meg, a vonalon közlekedő összes 
személyszállító vonat (interrégió és személyvonatok) megáll az állomáson és a megállóhelyen is. 
A vonalon közelítőleg kétórás ütemben közlekednek Baja – Kecskemét viszonylatú IR vonatok, 
ezen kívül közlekednek Baja – Kiskunfélegyháza/Kiskunhalas viszonylatú IR és személyvonatok 
is. Budapest felé a legkedvezőbb kapcsolatot a Kiskunhalasi átszállás biztosítja, a menetidő egy 
átszállással három óra és három és fél óra között adódik (a 154-es számú vonal kétórás ütemes 
közlekedéséből adódóan kb. kétórás gyakoriságú ez a kapcsolat is). A megyeszékhely 
Kecskemét felé is körülbelül kétórás gyakoriságú a kapcsolat, a menetidő 1 óra 53 perc és 2 óra 
körül adódik, az utazásokhoz bizonyos esetekben kiskunfélegyházai vagy kiskunhalasi átszállás 
szükséges. Baja felé is közel kétórás ütemes eljutás biztosított, a menetidő 26 perc. Az állomás 
utasforgalma közepes. 

A települést érintő 
vasútvonalak, 
hálózati kapcsolatok 

Vasúti szolgáltatás 
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A vonal teherforgalma alacsony, jellemző a cukorrépa, fa és gabona szállítása, továbbá erre 
bonyolódnak a paksi szállítmányok is nagyrészt (transzformátorok, üzemanyag). 

 

Bácsalmás állomás 

Bácsalmás vasútállomás korlátlan utas- és áruforgalomra berendezett középállomás a 154 es 
számú vasútvonal Bácsbokod-Bácsborsód (14,5 km) és Mélykút (12,5 km) állomásai között, 
Budapesttől (Budapest-Keleti pályaudvartól) 178 km-re. 

A vasútállomás Bácsalmás déli szélén, lakott területek, ipari területek és mezőgazdasági 
területek között fekszik, megközelíteni a település központja felől az 5312. j. (Kalocsa) – Mélykút 
– Bácsalmás – országhatár összekötő úton át és a belőle kiágazó 55307. j. állomáshoz vezető 
úton lehet. Összességében a vasútállomás nem túl kedvező elhelyezkedésű a lakott területekhez 
kapcsolódóan, a város súlypontjától távol található. 

Bácsalmás állomáson található oldal- és homlokrakodó, valamint nyílt rakterület. A rakterület 
burkolt. 

A felvételi épület előtt autóbusz forduló helyezkedik el, a felvételi épület és a vágányok között 
kerékpár parkoló található, de kiépített személygépjármű parkoló nincs. Az állomási előtér 
összességében rendezetlen benyomást kelt. Az állomáson széles, sk+30 cm magasságú kavics 
burkolatú peron található, mely szintben közelíthető meg, de az állomás nem akadálymentesített. 
A közepes állapotú felvételi épületben van pénztár, WC és váróterem, a RESTI nem üzemel. 
Hangos utastájékoztatás van az állomáson 

A vasúti infrastruktúra (pálya, biztosítóberendezés, stb.) felújításra szorul (a vonal a 60-as évek 
végén épült át). Elsősorban probléma az utasforgalmi létesítmények alacsony színvonala. 
Akadálymentes, korszerű, széles és magas peron építése szükséges, az állomási előteret 
rendezni kell (P+R és B+R parkoló építése), emellett korszerű utastájékoztatás kiépítése lenne 
szükséges, és az akadálymentesítést biztosítani kell. 

Az információk szerint a MÁV Zrt. tervezi a meglévő vasúti pálya rekonstrukciós munkájának 
elvégzését, ugyanakkor a kiszolgáló épületek felújítását (mint pl. vasútállomás épülete, peron) 
nem tervezett, pedig indokolt és szükségszerű lenne. 

 

Almás megállóhely 

Almás megállóhely Bácsalmás dél-nyugati végében, lakott területek között, de szintén a város 
központjától távol található (Bácsalmás állomástól mindössze 1,4 km-re Baja felé). Megközelíteni 
az 5501. j. Kelebia – Baja összekötő úton át és a belőle kiágazó Kossuth Lajos utcán át lehet. 

A megállóhelyhez nem kapcsolódik sem személygépjármű parkoló, sem kerékpártároló, pénztár 
nem üzemel, WC van, az egykori felvételi épület jó állapotú. A megállóhelyen sk+30 cm magas, 
beton lap burkolatú peron van, mely szintben közelíthető meg (de az akadálymentesség a rossz 
minőségű burkolatok miatt itt sem biztosított). 

A vasúti pálya állapota leromlott (a vonal a 60-as évek végén épült át). Itt is az első számú 
probléma az utasforgalmi létesítmények alacsony színvonala. Akadálymentes, korszerű, széles 
és magas peron építése szükséges, az állomási előteret rendezni kell (B+R parkoló építése), 
korszerű hangos utastájékoztatás kiépítése szükséges, az akadálymentesítést biztosítani kell. 

 

  

Elhelyezkedése, 
megközelíthetősége 

Kereskedelmi 
létesítmények 

Utasforgalmi 
létesítmények 

Problémák 
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Előkészítés alatt álló fejlesztési elképzelések 

Komoly törekvés van az Arad-Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal újjáélesztésére, ez javíthat 
jelentősen a város vasúti elérhetőségén. Ennek keretében a Baja-Bácsalmás-Szabadka vasúti 
határmetsző kapcsolat helyreállítása is szerepel, ennek a szakasznak a megvalósíthatósági 
tanulmánya és környezetvédelmi hatástanulmánya készült el eddig. Megvalósításának realitása 
ugyanakkor rövidtávon alacsony, Szerbia schengeni csatlakozása előtt forgalmi lehetőségei is 
gyengék. 

1.15.6 Kerékpáros közlekedés 

A városon belül magasnak tekinthető a kerékpárosok részaránya, hagyományosan elterjedt 
módja ez a közlekedésnek (pontos forgalmi adat ugyanakkor a már bemutatott népszámlálási 
adatokat leszámítva nem áll rendelkezésre). 

Bácsalmáson több szakaszon létesült kerékpárforgalmi hálózati infrastruktúra. Önálló kerékpárút 
épült a vasútállomás és Damjanich utca között a Mártírok útja mentén, ez az egyoldali, kétirányú, 
elválasztott kerékpárút a sportpálya mellett közös, elválasztott gyalog- és kerékpárútban 
folytatódik a városközpont felé, a Damjanich, majd a Szent János utca mentén. A Kossuth Lajos 
utcától nyugat felé elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként került kijelölésre a Kálvária sorig. 
A többi fontosabb közút mentén (Backnang út, Damjanich utca-Mélykúti út) nincs kialakított 
kerékpárhálózati elem. 

A meglévő infrastruktúra szakaszok nem minden kereszteződésben táblázottak megfelelően, a 
kerékpárosok átvezetése a csomópontokon nem megfelelő sok esetben (pl. a Kossuth Lajos 
utcai oldalváltásnál sem), a forgalombiztonság javítása érdekében ennek felülvizsgálata lenne 
kívánatos a teljes szakasz mentén. 

Potenciális konfliktusforrás lehet emellett a gyalogosok és a kerékpárosok közös felületen 
vezetése, főleg a városközponti szakaszon, ahol az üzletek jellemzően ide nyílnak, illetve azokon 
az utcákon, ahol nincs kiépített járda, így a gyalogosok mindenképp a kerékpárosokkal közös 
burkolatra kényszerülnek. A kívánatos kialakítás az irányhelyes, kétoldali megoldás lenne (pl. 
kerékpársáv kijelölése az útburkolaton), mely belterületen az önálló egyoldali kerékpárúthoz 
képest jellemzően biztonságosabb megoldás, és a szűk járdákon ilyen kialakítás esetén nem 
kellene osztoznia a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. 

A gyűjtőutak közül a Rákóczi utca kerékpáros forgalma a legjelentősebb, az üzletek, 
buszvégállomás, a piac és a közintézmények számottevő kerékpáros célforgalmat generálnak. A 
gyűjtőutak mentén (a Rákóczi utca mellett elsősorban a Kossuth Lajos utcán) vizsgálandó a 
kerékpárosok balesetmentes közlekedését segítő forgalomtechnikai vagy infrastruktúra 
fejlesztések szükségessége és megvalósíthatósága. 

A város mellékútjain, lakóutcáiban – ahol az utca burkolatlansága nem okoz problémát rossz 
időjárás esetén – megfelelően, jó körülmények között és biztonságosan lehet kerékpározni az 
autók által is használt útfelületen, itt kiépített kerékpáros infrastruktúra nincs, de jellemzően nem 
is szükséges. Nem jellemzőek olyan, a nagyobb városokban gyakori, a kerékpárosok haladását 
nehezítő megoldások, mint az egyirányú utcák. 

A kerékpárosok magas részarányához képest a kiépített kerékpárparkolók, támaszok száma 
alacsony, az üzletek előtt jellemzően néhány kerékpár letámasztására alkalmas, általában régi 
fajta (nem az útügyi műszaki előírás és az EU pályázati előírások szerinti, hanem csak a kereket 
megtámasztó) parkolóhely található, melyeket a lakosság nagy számban igénybe is vesz. B+R 
jellegű kerékpárparkoló a vasútállomásnál és az új buszpályaudvarnál is található, kialakításuk a 
fentiekhez hasonló. 

Forgalom 

Infrastruktúra 
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A szomszédos települések felé kiépített kerékpáros úthálózat nincsen, a települések közelsége, 
az ingázási jellemzők, valamint a városon belüli kisebb távolságok indokolják mind a településen 
belüli, mind a települések közötti szakaszok fejlesztését, továbbépítését. 

A város turisztikai vonzereje szempontjából is kívánatos lenne a kerékpárút építések folytatása, e 
tekintetben fontos hálózati elképzelésként jelenik meg az ún. Vasfüggöny kerékpárút, mely az 
európai kerékpárút-hálózat, az EuroVelo 13-as számú útvonala lehet a jövőben, végig 
Magyarország déli határa mentén, kedvező esetben Bácsalmást is érintve. 

 

1.15.7 Gyalogos közlekedés 

A város belterületén a kiépített gyalogjárdák összes hossza a 2013-as adatok szerint 66 km, a 
kiépítetlen járdák hossza ugyanezen évben 12 km volt, a gyalogos infrastruktúra tehát nagy 
arányban kiépített a város belterületén. Természetesen jellemzően a külső lakóterületeken 
jellemzők hiányosságok e tekintetben, a belvárosban, ahol a gyalogos forgalom a legerősebb és 
leginkább koncentrált, az infrastruktúra jó feltételeket biztosít a gyalogosoknak. Az Önkormányzat 
fontos feladatának tartja a közútfejlesztések mellett a járdahálózat további fejlesztését, 
rekonstrukcióját is. 

A településen kevés gyalogos átkelőhely van. A főutakon is elsősorban a városközpont 
környékén mondhatók kedvezőbbnek a feltételek, itt a csomópontok, keresztutcák környékén 
jellemzően létesült kijelölt gyalogátkelőhely, ezeken a szakaszokon a közvilágítás is megoldott. 
Középsziget építésére vagy hasonló, a gépjármű vezetők figyelmét felhívó forgalomtechnikai 
megoldás bevezetésére ugyanakkor kevés példa van, a forgalmasabb útszakaszokon 
részletesebb vizsgálatok alapján indokolt lehet ilyen fejlesztések megvalósítása (pl. 
buszmegállók, iskolák, üzletek környékén), emellett a meglévő gyalogátkelők vizsgálata is 
indokolt. A város fejlesztési tervei között szerepel új gyalogátkelőhely kialakítása a Szent János 
utca és a Damjanich utca sarkán (Penny Market üzletnél). 

Közlekedésbiztonsági szempontból problémás, konfliktusok forrása lehet a már említett 
gyalogosok és kerékpárosok közös felületen való közlekedése, ennek vizsgálata, fejlesztése is 
szükséges lenne.  

Komolyabb problémát jelentenek még a mély árkok, főleg a csapadékvíz elvezetőknél, a 
középületeknél a vízelvezetők több esetben balesetveszélyesek. 

1.15.8 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos megállapítások 

Nem releváns. 

  

Infrastruktúra 
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1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság 

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.  

Bácsalmás település területén a Bajavíz Kft. végzi a vízellátási és csatornázási feladatokat.  

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz 

hasznosítás) 

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. 

 

32. térkép: Vízbázis védőterületének felszíni vetülete 

 

 

A Bácsalmás vízellátását 5 db 150-200 m-es talpmélységű mélyfúrású kút biztosítja. A kutak 
együttes mértékadó kapacitása 5500 m3/nap. Ezzel szemben a város vízigénye jelenleg 1500 
m3/nap, melyből megállapítható, hogy a vízbázis hosszútávon képes a város vízigényét 
kielégíteni. 

A kitermelt víz a hátsági rétegvizekre jellemzően határértéket meghaladó mértékben vas és arzén 
tartalmú, ezért előzetes kezelésre szorul. A vízkezelő technológia: egylépcsős, klóroxidációs 
rendszer, a szűrés, nyomás alatti gyorsszűrővel történik. 

Ivóvíz, vízbázis  

Ivóvízellátás 
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A városi vízhálózat hossza 47,2 km. A vízellátásba bekapcsolt belterületi lakások aránya 100%-
ban lefedett, a hiány a külterületeken élőket érinti. Mintegy 200 külterületi tanya ingatlan tartozik 
Bácsalmáshoz, ahol nincs vezetékes víz. A lakossági vízigények kielégítését szolgálja még, a 9 
db közterületi kifolyó. A település víztermelési kapacitása 6220 m3/nap, míg víztisztítási 
kapacitása csak 5500 m3/nap.) 
 
Átlagos víztermelés 993 m3/nap, maximális víztermelés 1614 m3/nap. 
 

A vízminőségre jellemző adatok: 

 Nyers víz Szűrt víz 

Vas   mg/l 0,62 0,09 

Arzén mg/l 0,044 0,028 

Összes klór mg/l 0,20 0,050 

 
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózattal és közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal kapcsolatos 
statisztikai adatokat, összehasonlítva néhány dél-alföldi járásszékhellyel az 50. táblázat mutatja 
be. 

 

50. táblázat: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózattal és közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal 
kapcsolatos statisztikai adatai 

2011. évben 

Közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba 
bekapcsolt 

lakások száma 
(db) 

Közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba 
bekapcsolt 

lakások aránya 
(%) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba 
bekapcsolt 

lakások száma 
(db) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba 
bekapcsolt 

lakások aránya 
(%) 

Lakásállomány 
(db) 

Bácsalmás 2885 92,29 408 13,05 3126 

Jánoshalma 3930 88,59 731 16,48 4436 

Kiskőrös 6065 89,96 5598 83,03 6742 

Kiskunmajsa 3935 74,04 3714 69,88 5315 

Kunszentmiklós 3255 91,66 608 17,12 3551 

Tiszakécske 4538 85,08 1564 29,32 5334 
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22. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a teljes 
lakásállományhoz viszonyítva 

 

Forrás: TEIR, 2013 

 

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának aránya a diagram alapján 
2015-re eléri a fentiekben bemutatott 92%-ot. 

A külterületen az ivóvízellátás az ingatlanok szétszórt fekvése miatt nem képzelhető el a városi 
közműhálózatról, tehát egyedi megoldások jöhetnek csak szóba. 

Bácsalmás tagja a 25 tagtelepülést magába foglaló Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulásnak. A Társulás 2010 februárjában alakult a Felső-Bácskai 
Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítására. A projekt a tagtelepülések vízminőség-javító 
fejlesztésének végrehajtását, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítását 
hivatott megvalósítani. A beruházás a tervek szerint 2015 szeptemberében valósul meg. A 
projekt keretében minden tagtelepülésre, egységre vonatkozóan a megvalósuló műszaki 
megoldás során a meglévő rendszer fejlesztése, úgynevezett önálló megoldás, kialakítása kerül 
előirányzásra, amelyben a kutak felszínre hozott rétegvize előírás szerinti állapotba hozatala 
valósul meg egy központi vízmű telepen, ennek értelmében Bácsalmáson is önálló fejlesztés 
valósul meg. 

A magyarországi felszínalatti vizek és ezen belül is kiemelten a termálvízkincs védelme, 
megőrzése, illetve fenntartható és integrált térségi hasznosítása a területfejlesztési politika 
országosan kiemelt célja és kiemelt területfejlesztési feladata. Bács-Kiskun megyében található a 
régióban a legkevesebb üzemelő termálkút (37 db). A kutak jellemzően mezőgazdasági 
hasznosításúak, gyógyfürdők Kiskunmajsán, Dávodon, Tiszakécskén, Kecskeméten találhatóak.  

Az öntözéshez a területen vízbázis nem áll rendelkezésre.  

A mezőgazdasági területek öntözésével kapcsolatos további probléma, hogy a kapcsolódó 
„kiszolgáló” műtárgyak leromlottak, a belvízcsatornák gyakran feltöltődtek, ami – amellett hogy 
csapadékos időszakban belvízproblémák forrása – másodlagos szikesedést okozva, a kiöntözött 
víz mélyre szivárgását sem teszi lehetővé. Ezért a jövőben a csatornarendszert fel kell újítani, 
illetve elő kell segíteni a korszerű öntözési technológiák elterjesztését, ugyanakkor vigyázni kell 
arra, hogy a talajvíz túlzott elöntözésével ne fokozzuk annak csökkenését. 
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A város részéről tervezett uniós projekt: „Mezőgazdasági öntözőfürt infrastruktúrájának 
létrehozása a Bácsalmás városi szennyvíztisztító telepről az élővízbe bevezetendő tisztított 
szennyvíz teljes mennyiségére alapozva”. A városi szennyvízrendszer 2015-ben történő teljes 
megvalósítása után várhatóan legalább 500 m³/nap, élővízbe bevezethető szintig megtisztított 
szennyvíz áll rendelkezésre, amelyet a város hasznosítani kíván. 

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés 

A város szennyvíztisztító telepe 1982 óta működik. A telep jelenleg hatályos vízjogi üzemeltetési 
engedélyében foglalt mértékadó kapacitás 500 m3/nap, ugyanakkor a lentiekben bemutatott 
KEOP projekt megvalósításával a megépült új telep hidraulikai kapacitása 800 m3/nap. Ez a 
kapacitás alig 10%-ban van csak kihasználva jelenleg. A szennyvíztisztító telep jó hatásfokkal 
üzemel a szerves anyag kémiai lebontási (KOI) hatásfoka 91%, a szerves anyag biológiai 
lebontási (BOI5) hatásfoka 98% és a nitrogén lebontási hatásfoka 99%. Ezek a rendkívül magas 
hatásfok értékek az alacsony kapacitás kihasználtságból adódó hosszú tartózkodási időnek és a 
szakszerű üzemeltetésnek köszönhetők. A szennyvíztisztító telep folyékony hulladékot 
(szippantott szennyvizet) is jelentős mennyiségben fogad.  

Bácsalmás 2008-ban pályázatot nyújtott be „A Környezet és Energia Operatív Program 
Szennyvízelvezetés és Tisztítás” című pályázati felhívás első fordulójához, „Bácsalmás város 
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” címmel. A projekt kódszáma: KEOP-7.1.2.0-2008-
0279. A tervezett projekt megvalósítását a 30/2006 (II.08.) Korm. rendelettel módosított 25/2002 
II.27.) Korm. rendelettel közzétett Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási 
Megvalósítási Program indokolta. 

2014 év elején megindultak a városban a szennyvíz csatornázási munkák, illetve egy teljesen új, 
modern, 800 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító mű építési munkái. Tervezett összköltség 2,7 
milliárd forint, amely 85%-os Európai Uniós támogatással valósul meg. A kivitelezést több 
alvállalkozó bevonása mellett az SZ-S Bácsalmás Konzorcium (Szabadics Közmű- és Mélyépítő 
Zrt., SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.) végzi. 

A műszaki átadás-átvétel 2015 júniusában megtörtént, a beruházással a város csatornázottsága 
a 91,5 %-ra fog nőni. A hálózatra való rákötések 2014 decemberében elkezdődtek. 

  

Szennyvíztelep  
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23. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a teljes 
lakásállományhoz viszonyítva 

 

 

A külterületen a szennyvízhálózat kiépítése az ingatlanok szétszórt fekvése miatt nem reális, 
tehát egyedi megoldások jöhetnek csak szóba. 

A tisztított szennyvizek befogadója jelenleg és a jövőben is a Kígyós-főgyűjtő 73+304 cskm 
szelvénye, a bevezetés módja parti bevezetés. 
Jelenleg a városban a közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza 4,4 km. A szennyvízcsatorna 
hálózatra kötött lakások aránya jelenleg rendkívül alacsony, ennek tulajdonítható elsősorban, 
hogy a város belterületén a talajvízszint megemelkedett és jelentősen elszennyeződött, de ez a 
probléma az új szennyvízrendszerrel mérséklődni fog. 

 
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az 
elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az 
önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.  

A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző 
körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési 
viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban 
meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák 
kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár 
számos hátrányt hordoznak), míg a laza - falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt, tájba 
illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.  

Bácsalmás belterület csapadékvíz-elvezető rendszere nyílt árkos rendszerű. 
Az Önkormányzat folyamatosan biztosítja a település csapadékvíz árokrendszer megfelelő 
állapotát (rézsűápolás, medertisztítás, átereszek tisztítása stb.) 

1.16.2 Energia  

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

A település áramellátása az EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területéhez tartozik.  
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Bácsalmás város külterületén található a kistérség villamos elosztója, amely közvetlen 
összekötetésben van a bajai 120 kV-os elosztóállomással. A 35 kV-os feszültségen betáplált 
városi elosztó beépített kapacitása 2*12 MW. A környező településekre az energia 20 kV-os 
hálózaton keresztül érkezik, de a távvezetékek bizonyos tartalékkal rendelkeznek.  

A városi gázhálózat 1983-84-ben épült ki. A tápláló vezetékek 8 bar-os nagyközép nyomásra 
épültek ki. A hálózat kiépítettsége a 2006-os adatok alapján 80,7%-os, és a bekapcsolt lakások 
száma 2652 db. A városi gázhálózat hossza az összes csővezetékkel együtt 102,2 km. A 
település az GDF SUEZ szolgáltatási területéhez tartozik. 

A gázár-támogatási rendszer megváltozásával együtt járó költségemelkedés (amelyet a 
rezsicsökkentés némiképp mérsékel) hatására fennáll annak a lehetősége, hogy a már bekötött 
háztartások közül is mind többen állnak vissza a szilárd tüzelőanyagú fűtésre, növelve ezzel a 
város légszennyezettségét. 

A külterületen az ingatlanok szétszórt fekvése miatt nem reális a földgáz közműellátás bővítése, 
ehelyett egyedi, elsősorban megújuló energia-használat vezethet célra, melynek megvalósítását 
patronálni szükséges, mert a kiépítés egyszeri költsége igen magas és a megtérülési idő hosszú. 

A településen központi hőszolgáltatás nincsen, azonban ennek megoldása tervezett (biomassza 
projekt). 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

Nem releváns. 

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. 

Bácsalmáson az elkészült energetikai tanulmánytervek, több épület esetében tárták fel a 
megújuló energiaforrás potenciális hasznosítási lehetőségét, ezen belül is például a napenergia 
közvetlen villamos energiatermelés célú hasznosítását. 
 
A városban jelenleg 3 db háztartási méretű háztartási méretű napelem rendszer működik az 
alábbi önkormányzati intézményeknél  

o Bácsalmás Polgármesteri Hivatal,  
o Tanuszoda, 
o Hunyadi János Gimnázium és épülete és csatlakozó épületrészek: tornaterem, ebédlő, 

kollégium. 

A város uniós pályázattal (KEOP-4.4.0/a/09-2010-0004) valósította meg a napelem telepítést a 
fent felsorolt három olyan épületén 2011-ben, amelyek villamos energia fogyasztása leginkább 
számottevő. A támogatás összege: 44 610 983 Ft. Az önkormányzat további két épületen épít ki 
napelemes rendszert pályázati forrásból. 

A projekt révén a következő főbb energetikai és környezetvédelmi hatásokat, eredményeket ért el 
a város: 

Napenergiával termelt villamos energia: 54 335 kWh/év 

villamos energia szolgáltatótól nem szükséges 
vételezni: 

60 161 kWh/év 

primerenergia felhasználás kiváltása (nemzetgazd. 602 GJ/év 

Szélenergia 

Szoláris energia 
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szint): 

CO2 kibocsátás csökkenése: 56 t/év 

éves energiaköltség megtakarítás (bruttó): 2,835 MFt/év 

Fajlagos értékek: 

az 1 kW beépített napelem kapacitás költsége (bruttó): 1552 eFt/kW 

az éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített elszámolható költség 1133 eFt/ tCO2ekv/év 

 

Nem releváns. 

 
A város korább tervezett biomassza alapon megvalósuló települési központi fűtőrendszer 
kialakítását, azonban ez nem valósult meg.  
 

A város geotermikus energiát nem használ és nincs is tervezve. 

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

51. táblázat: Önkormányzati fenntartású intézmények energiaigénye 

 Intézmény neve Fűtött légtér  
[lm3] 

Fűtési telj. igény 
[kW] 

Éves hőigény 
[GJ/év] 

1. Gyermekrendelő 1237 45 160 

2. Polgármesteri Hivatal épülete 6558 230 1010 

3. Művelődési Központ 7620 260 748 

4. Sportcsarnok 2765 60 260 

5. Tanuszoda 1359 80 187 

6. Gimnázium és Kollégium 9219 320 1391 

7. Rendelőintézet 4988 175 882 

8. Vörösmarty Általános Iskola 7995 280 1210 

9. Rákóczi úti Ált. Isk. tagozat 8262 290 1250 

10. Szakmunkásképző 3424 120 561 

11. Csauscher Ház 3020 105 453 

12. Háziorvosi Rendelő 400 25 126 

13. Gyűjtemények Háza 1140 40 116 

14. Könyvtár-képtár 3486 120 432 

15. Központi Óvoda 1482 60 302 

16. Okmányiroda 760 35 118 

 Összesen: 63715 lm3 22235 kW 9206 GJ/év 

A közvilágítás korszerűsítése energiatakarékossági szempontból a város egész területén 
megvalósult a kétezres években, a régi nagyfogyasztású lámpák lecserélésre kerültek és a 
megvilágítás szintje is megfelelő mértékűre növekedett. A közvilágítás korszerűsítése során, a 
légvezetékes rendszerek kiváltása és korszerű közvilágítási oszlopok kihelyezése is megtörtént. 
2015-ben újabb felújítás keretében LED-es lámpák kerülnek elhelyezésre. 

Vízenergia 

Biomassza 

 

Geotermikus energia 
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1.16.3 Elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető 
formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét, 
továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt 
létrehozó, vagy arra szervezett, vagy arra létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus 
hírközlés szolgáltatása alanyi jogú. 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet:  

 távközlési ellátás 

 műsorszórás, kábel tv ellátás 

A felhasználók és előfizetők érdekeinek védelme érdekében általános hatósági felügyeleti és 
piacfelügyeleti tevékenység keretében, az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok 
elektronikus hírközlési szolgáltatók általi betartását ellenőrzi és azok megsértése esetén eljár a 
nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH). Bácsalmás területén az 
elektronikus hírközlési építmények engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben az NMHH 
Szegedi Hatósági Irodája jár el. 

Az elektronikus hírközlés eljuttatása kiemelten fontos az összes háztartás esetében (bel- és 
külterületen egyaránt). A lefedettségi hiányok felderítendők és a szolgáltatókkal folytatandó 
párbeszéd alapján pótolandók. 

A televíziózás tekintetében a földi sugárzás mellett, kábel-, illetve mikrohullámú szolgáltatók is 
elérhetők a városban.  

24. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának változása  

 

A kábel TV, az internet és a telefon szolgáltatást a településen a Vidékháló Kft és az Invitel Zrt. 
biztosítja. A településen szélessávú optikai gerinchálózat ki van építve és mobilinternet is 
elérhető. A sávszélesség szolgáltató függő. 

A telefonhálózat 100%-ban elérhető, több kábel, és telefontársaság is kínálja szolgáltatásait, de 
emellett a 3 mobil szolgáltató is elérhető a város teljes területéről. A 2006-os adatok szerint 
telefon fővonal 1532 db lakásban található.  
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1.17 Térségi és települési környezetvédelem  

1.17.1 Talaj 

A város területe az Észak-Bácskai Hátságon helyezkedik el, a hordalékkúpra az utolsó 
glaciálisban (eljegesedés) kifejlődött lösz települt. Itt a lösz a terület felszínén van. Ez a lösz 
kialakulása szerint száraz térszíninek tekinthető, úgynevezett típusos lösz. Összetételében a 
finom lösz frakció (0,02-0,06 mm átmérőjű) mellett kevesebb (0,1-0,2 mm átmérőjű) finom homok 
is részt vesz. A szél által szállított és lerakott finom üledékek mellett elég gyakran találhatók itt 
állóvízi üledékek: réti és lápi anyag, tőzeg, karbonát iszap, réti mészkő és korai dolomit is. A 
hátság felszínére jellemző, hogy kiterjedt buckavidékek és nagy kiterjedésű lapos, de szintén 
lösszel, esetleg állóvízi üledékkel borított, csaknem tökéletesen sík területrészek helyezkednek el 
egymás mellett.  

A térség talaja az agyagos, réti csernozjom talajtípusba sorolható. Tulajdonságai tekintetében 
meg kell említeni, hogy sötét színűek, humuszos felső szintjük különböző vastagságú 20-60 cm, 
de előfordul ennél mélyebb réteg is. E talajban nem csak jelentős szerves anyag, hanem 
tekintélyes mennyiségű növényi tápanyag is található. Ez a tény, valamint a réti csernozjom 
talajok kedvező talajfizikai adottságai (jó morzsalékos szerkezet, előnyös vízháztartási 
tulajdonságok) teszik e talajtípust az ország egyik legtermékenyebb talajává. A réti csernozjomok 
neve is mutatja, hogy bennük mind a csernozjom talajok, mind a réti talajok jellegzetes 
tulajdonsága fellelhető. A csernozjomokon jellemző humuszos szint, jó szerkezet, a 
felhalmozódási B-szint hiánya éppúgy megvan e talajokban, mint a réti talajokon jellemző 
kedvező talajvízhatás, és az abból való nedvesség utánpótlódás.  

A termőföld állapotát a Bács-Kiskun Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat 
ellenőrzi. 

A vizsgálatok szerint a térség talajai: 

 hatóanyag ellátottsága a megyei átlagot meghaladja, 

 műtrágya ellátottsága optimális mértékű, 

 a mésztartalom 6-8%, kedvező, 

 és a humusztartalom 5%-os, még jó humusz ellátottságot mutat. 
A város közigazgatási területe nitrát érzékeny területen van, szennyeződés érzékenységi 
besorolása IV-es. 

A földhasználat szerkezetére a belterületen kistáblás, a külterületen nagy táblás művelés a 
jellemző, bár a külterületi földhasználati mód a kárpótlási és földkiadási folyamatok során kissé 
módosult. A belterületen lévő mezőgazdasági művelésű terület nagysága folyamatosan csökken 
a beépítések hatására.  

A talajszennyezéssel kapcsolatos veszélyforrás lehetne a város környékén a nagyüzemi 
állattartásból keletkező nagy mennyiségű hígtrágya tárolása és szakszerűtlen kiöntözése, 
hasznosítása, de mivel ezt az erre kijelölt szervek rendszeresen ellenőrzik (és súlyos bírságokat 
szabhatnak ki), a gyakorlatban ez nem jelent problémát. A kiskertes művelési módnál a 
gazdálkodók agrokémiai ismereteinek hiányosságai miatt, előfordulhat a kémiai szerek 
túladagolása. A pontszerű szennyeződés veszélyforrását jelentik a roncsolt területek kialakulása.  

A város nyugati szélén a kálvária sor menti egykori, már részben feltöltött anyag-nyerőhely 
rekultivációja és a vasútvonal és az 5501 jelű Kelebia-Baja összekötő út kereszteződésénél lévő 
felhagyott anyaglelőhely rekultivációja megtörtént, a fás, bokros terület értékesítésre került. A 
Kelebia-Baja közút madarasi leágazásánál kijelölt anyag-nyerőhely (homokbánya) rekultivációját 
még el kell végezni. 
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33. térkép: Bácsalmás és környékének jellemző talajtípusai 
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1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

1.17.2.1 Felszíni vizek 

A város felszíni vizekben szegény hátsági területen helyezkedik el, a lehulló csapadék a felszínen 
gyorsan beszivárog, illetve elpárolog. Jelenleg nincs megoldva a vízhiányos térség vízpótlása, de 
előkészítés alatt van a „Mezőgazdasági öntözőfürt infrastruktúrájának létrehozása a Bácsalmás 
városi szennyvíztisztító telepről az élővízbe bevezetendő tisztított szennyvíz teljes mennyiségére 
alapozva” tárgyú uniós projekt. Lásd az öntözés bekezdés alatt. 

A város közigazgatási területe a Kígyós-főgyűjtő öblözetéhez tartozik. A térségben a 
mezőgazdasági vízhasznosítás céljából a Kígyós-főgyűjtő vehető korlátozottan igénybe, de 
jelenleg szabad vízkészlete nincsen. Állandó vagy időszaki vízállások a mésziszapos laposokon 
találhatók. 

A főgyűjtő alapvető funkciója a belvízelvezetés, ezért vízhozama és vízminősége egyaránt 
szélsőséges. Vízminőségi adatsorok a bácsszentgyörgyi szelvényre állnak rendelkezésre, 
melyhez képest a bácsalmási szakasz vízminősége lényegesen kedvezőbbnek tekinthető, 
számottevő vízminőségi problémák nem alakultak ki a vízfolyáson. 

Az ásványi anyag mutatók közül a belvizes jellegnek megfelelően a só koncentráció értéke 600 
mg/l felett van, a nátrium százalék értéke azonban öntözési szempontból is megfelelő. Az 
oxigénháztartási mutatók közül az oldott oxigén értéke kedvező, a biológiai és a kémiai 
oxigénigény értéke kissé szennyezett felszíni vízminőségnek felel meg. A különleges mutatók 
közül a fenolok, detergensek és az UV módszerrel mért ásványolaj tartalom nem számottevő. A 
tápanyagmutatók (ammónium, nitrát, orthofoszfát) értéke a belvizes jellegből adódó területi 
bemosódásokból eredően átlagosnak ítélhető. A biológiai vizsgálatok alapján a víz ab-
mezoszaprobikus állapotú, szegényes plankton képpel. Az a-klorofill adatok átlagértéke alapján 
mezo-eutrofikus kategóriába sorolható, mely közepes algatermő képességre utal. 

A helyi jelentőségű természetes vízfelületek (Horgász-tó, Sós-tó, Mosztonga–tó) természet közeli 
állapotának fenntartása fontos feladat. 

Magyarország közel 45000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 
60%-át veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai 
tényezők kedvezőtlen alakulása esetén - hatalmas terület kerülhet víz alá. 

Belvíz veszélyeztetettségi szempontból Bácsalmás 3-as, azaz belvízzel közepesen 
veszélyeztetett kategóriába sorolható. A közigazgatási terület nyugati részének vízelvezetését 
szolgálja a Mátételkei-Kígyós csatorna, és mellékcsatornája a Nics-ág-csatorna, a Nics-ág I.-
csatorna, a Nics-ág II.-csatorna, a Nics-ág III.-csatorna, valamint a Kisbözsi-csatorna, a Halmi I.-
csatorna, a Halmi II.-csatorna és az Óalmási-csatorna. Az Északi részen a Khél-csatorna és a 
Giesinger-csatorna, a Vártelek-réti–csatorna és a Vártelek-Ószőlősi-csatorna, a Vártelek-
Ószőlősi I.-csatorna, a Vártelek-Ószőlősi II.-csatorna, a Vártelek-Ószőlősi II/1.-csatorna, a 
Grünfelder-csatorna épült ki a belvizek levezetésére. A déli vízállásos területek lecsapoló 
csatornája a Mosztonga-csatorna, a Deák-csatorna, a Deák-csatorna 1. mellékág, a Deák III.-
csatorna, a Deák III/1. mellékág és a Deák IV.-csatorna. A keleti területek vízelvezetését a 
Kígyós-főcsatorna, a Kunbajai-csatorna, a Kunbajai-I.-csatorna, a Kunbajai-II.-csatorna, a 
Vojnics-csatorna, a Vojnics-I.-csatorna, a Bédics-csatorna és a Juliska-csatorna biztosítják. A 
város megfelelően kiépített belvízvédelmi rendszerrel rendelkezik, a rendszer folyamatos 
fenntartása és szakszerű üzemeltetése fontos feladata az önkormányzatnak.  

 

Vízfolyások, tavak 

Belvíz 
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Bácsalmás a Bajai Belvízvédelmi Szakaszmérnökséghez tartozik. 

 

 

1.17.2.2 Felszín alatti vizek 

Bácsalmás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 7.§-a és az 
ezzel összhangban lévő, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület. 

Bácsalmás Város a 33/2000. (II.12.) Korm. rendelet 2/1. sz. melléklete szerint szennyeződés 
érzékenységi szempontból a IV. prioritási kategóriába „B” érzékenységi fokozattal lett 
besorolva. 

A talajvíz a területen a vízáteresztő üledék miatt a felszín közelében 2-4 méter mélységben 
helyezkedik el. Nem ritkák az ennél közelebbi talajvíz foltok sem. Az éves talajvízszint ingadozás 
nem nagy, mindössze 0,5-1 méteres. Minőségét a magas sótartalom, keménység és vastartalom 
jellemzi. Felhasználhatóságát az előzőeken túl a felszíni szennyeződések viszonylag könnyű 
bejutása és jelenléte tovább nehezíti. A kiskertekben található szennyvízszikkasztók az évek 
során nagymértékben elszennyezték a talajvizet. A további elszennyeződés megszűnik az új, 
korszerű szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító mű idei üzembe helyezésével. 

A rétegvizek a pleisztocén üledékösszletből viszonylag kedvező vízhozammal és megfelelő 
vízminőséggel nyerhetők. Az ivóvízként való felhasználást a vas és az arzén együttes jelenléte 
nehezíti. A felszín alatti vizek szennyeződés érzékenysége szempontjából megállapítható, hogy a 
város területe nem tekinthető kedvezőnek néhány kevésbé érzékeny képződményfolt 
(finomszemcsés löszfoltok) kivételével. 

A talajvizek szintje a megbomlott vízháztartási egyensúly folyományaként egyre csökken és nem 
megoldott az időszakos vízfeleslegek visszatartása. Az intenzív mezőgazdasági termelés miatt 
lecsökkent a biodiverzitás. Ha a jövőben megvalósulna a vizes élőhelyek rehabilitációja, illetve 
vízrendezése, lehetőség nyílna ezek rekreációs célokra való kihasználására, valamint az öntözés 
kiterjedtebb alkalmazására. A vízrendezés elmaradása esetén a talajvízszint további csökkenése 
várható, és sivatagosodási problémák léphetnek fel. 

 

  

Érintett 
belvízrendszer 

Felszín alatti vizek 
érzékenysége 

Talajvíz 
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34. térkép: Település és környékének felszín alatti vízszint térképe 

 

 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a 
környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések 
összefoglalását. Bácsalmás területe az Alsó-Tisza-völgyi felszín alatti víztesten található és az 
erre a víztestre vonatkozóan meghatározott célok és intézkedések teljesítésében érintett.  

Bácsalmás 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 
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 talaj közeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát. 

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Bácsalmás nem szerepel a kiemelt települések között.  

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak a településen, illetve annak környezetében 
sem manuális, sem automata mintavevő helye nincsen.   

Bácsalmás térségében az uralkodó szélirány É-ÉNY-i. A nagy távolságról érkező légszennyezés 
a településen nem meghatározó.  

A település levegőminőségi állapotát befolyásoló tényezők: 

VGT  

Felszín alatti 
vízbázis 
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A kémiai légszennyező komponensek (nitrogén oxid, kéndioxid, szénmonoxid) tekintetében a 
település levegője tisztának mondható. A levegő szennyezettségét száraz időszakban döntően a 
homokos talajadottságokból származó, transzmisszió útján jelentkező természetes por és 
pollenszennyezés adja. A porterhelést időszakosan növelik a terményszárítók, valamint az is, 
hogy a település útjainak egy része szilárd burkolattal nincs ellátva. 
 
A településen található jelentősebb ipari és mezőgazdasági légszennyező források: 

Telephely Légszennyező anyagok 

1. Agráripari Rt. Óalmási sertéstelep CO, NOx, por, bűz 

2. Agráripari Rt. Juliska majori sertéstelep CO, NOx, por, bűz 

3. Malomüzem szilárd por 

4. Malomüzem Silótelep szilárd por 

5. Volt UNICORN Rt. telephelye CO, NOx, por 

6. Bácska Modul Kft. CO, NOx, por, xilol, izobutil-alkohol, formaldehid 

7. Kähny Gépgyártó Kft. CO, NOX 

 
A közúti közlekedésből származó légszennyezés mértéke elsősorban a városon áthaladó 
jelentős teherautó forgalmat is lebonyolító főútvonalak mellett jelentős. A leginkább érintett 
területek a Szt. János u., Kossuth L. u., Damjanich J. u., Backnang u., Rákóczi F. u. A 
közlekedés okozta légszennyezés kritikus komponensei a nitrogén oxidok, szénmonoxid és a 
szálló por szennyezése. 
 
A fűtésből származó légszennyezés mértéke nem jelentős. Bácsalmás földgázzal ellátott 
település, a lakások földgázzal való ellátottságának aránya 81%, kedvezőnek mondható, 
azonban egyre többen állnak át a fával való fűtésre, amely a légszennyezettséget növelheti. 
A belterületen a kisüzemi állattartásból származó szaghatás jelentősen mérséklődött, az 
állatlétszám csökkenése miatt. 

Fokozott mértékű egészségügyi kockázatot jelentő parlagfű-fertőzöttség az elmúlt időszakban - a 
törvényi szabályozás szigorodása következtében - mérséklődött.  

Mindazonáltal a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 
tájékoztatása szerint a kecskeméti és a szegedi mérőállomások adatai alapján a környezeti 
levegő allergén pollentartalma magas, így a biológiai légszennyezők tekintetében a levegő 
minősége nem megfelelő. Ezen a téren feltétlen változás szükséges annak érdekében, hogy a 
levegő minősége javuló tendenciát mutasson és az allergiás megbetegedések számának további 
emelkedése megállítható legyen. 

A levegőminőség kapcsán a következő feladatok szükségesek: 

Javasolt akciótervet készíteni a környezeti levegő szállópor szennyezettségének csökkentése 
érdekében (pl. parlagfűmentesítés, a közlekedési és úthálózati problémák halmozott jelenlétének 
felszámolása, alternatív, olcsóbb energiaellátás biztosítása), amely tartalmazza a 
helyzetértékelés (pl. szennyezett területek feltárása) elkészítését is. Az akcióterv tartalmazza a a 
lakosság egészségi állapotának javítását célzó parlagfűmentesítés (belterületre és külterületre 
kiterjedően) folyamatos végzését is. A parlagterületeket illetve a fertőzési gócokat fel kell 
számolni a levegőtisztaság érdekében. 

Mindazonáltal a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 
tájékoztatása szerint a kecskeméti és a szegedi mérőállomások adatai alapján a környezeti 
levegő allergén pollentartalma magas, így a biológiai légszennyezők tekintetében a levegő 
minősége nem megfelelő.  
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Ezen a téren feltétlen változás szükséges annak érdekében, hogy a levegő minősége javuló 
tendenciát mutasson és az allergiás megbetegedések számának további emelkedése 
megállítható legyen. 

A levegőminőség kapcsán a következő feladatok szükségesek: 

Javasolt akciótervet készíteni a környezeti levegő szállópor szennyezettségének csökkentése 
érdekében (pl. parlagfűmentesítés, a közlekedési és úthálózati problémák halmozott jelenlétének 
felszámolása, alternatív, olcsóbb energiaellátás biztosítása), amely tartalmazza a 
helyzetértékelés (pl. szennyezett területek feltárása) elkészítését is. Az akcióterv tartalmazza a a 
lakosság egészségi állapotának javítását célzó parlagfűmentesítés (belterületre és külterületre 
kiterjedően) folyamatos végzését is. A parlagterületeket illetve a fertőzési gócokat fel kell 
számolni a levegőtisztaság érdekében. 

Összességében megállapítható, hogy a város levegőminőségi állapota az ismertetett problémák 
ellenére viszonylag kedvező, és a levegő-higiénés értékelés alapján a „megfelelő” 
levegőminőségű települések csoportjába sorolható. 

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés 

A városi lakosság jelentős részénél a zaj károsan befolyásolja a közérzetet és az életminőséget. 
Bácsalmáson a közlekedésből származó zaj tekinthető domináns zajforrásnak. Városban 
jelentősebb zaj és rezgés okozta környezeti terhelést jelenthet, a várost K-Ny-i és É-D-i irányban 
átszelő főutak forgalma., ill. az 5501 jelű és az 5312 jelű összekötő utak átkelési szakaszai. A 
közlekedés okozta zaj és rezgés mértékének megállapítására, lakossági panasz esetén 
méréseket végeztet el az Önkormányzat. 

A többi zajforrás szűkebb közösségeket érint (vendéglők, diszkók, üzemek, üzemi berendezések, 
stb. környezetében), ezek a problémák lokálisan hatósági eszközökkel kezelendők. 

2014. december 31-én lezárult a Stratégiai zaj- és levegőtérkép készítése a magyar-szerb 
határszakaszon és a határátkelőhelyhez vezető utak környezetében (NAMAP) elnevezésű 
projekt, melyet az Európai Unió IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 keretében támogatott. A magyarországi KTI Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. vezetésével partnerként vett részt a Szerbia Útjai Közvállalat (Putevi Srbije Javno 
preduzeće), melynek ez volt az első EU által finanszírozott projektje.  

A projektben az újvidéki székhelyű MHM-Projekt D.o.o. mint közúttervező szakcég és a bajai 
székhelyű Akusztika Mérnöki iroda Kft., mint környezetvédelmi vizsgáló laboratórium vett rész. 

A projekt hosszú távú célja a zaj- és légszennyezettség kezelése és csökkentése, valamint a 
terület lakosainak egészségügyi és életminőségbeli feltételeinek javítása volt. A vizsgálatok 
kimutatták, hogy a közös határszakasz mentén Magyarország és Szerbia mely településein és 
milyen formában fejlesztendő a közös közúthálózat, az egyre növekvő határforgalomból 
származó, a lakott területeket érintő zaj – és levegőszennyezés mérséklése mellett. 

1.17.5 Sugárzás védelem 

Településen nagyfeszültségű távvezeték és mobiltelefon torony belterületen nem található. 

Új mobiltelefon tornyok létesítésére alkalmas helyeket az érvényes szabályozási/rendezési terv 
nem rögzít. 

Bácsalmás Pakstól 66 km-re található, így az atomerőmű 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási 
Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik.  
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Az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ 30-300 km) az a terület, 
amelyen belül szükségessé válhat a lakosság élelmiszer-fogyasztásának korlátozása, a 
mezőgazdasági termelők és az élelmiszer feldolgozó ipar ellenőrzése, tevékenységük szükség 
szerinti, szigorú rendeleti szabályozása, illetve korlátozása. 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy országos 
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból 
álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek 
folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. 

Bácsalmás területén sugárzásmérő pont nem található, legközelebb Kelebián és Szegeden van 
ilyen berendezés. 

 

1.17.6 Hulladékkezelés 

Bácsalmás a Homokhátsági Regionális Hulladék Kezelési Konzorcium tagja. 

 

 

A településen hulladékkezelési engedéllyel és telephellyel rendelkező FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. (székhely: Vaskút), és Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
végzik a hulladék gyűjtését és szállítását. A hulladék a vaskúti lerakóba kerül. A Kft. a 
közszolgáltatási tevékenység végzésére a Ht-ben előírtaknak megfelelően 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik. Közszolgáltatási engedély 
száma: 14/10102-21/2013. valamint az engedély módosítása 14/10102-27/2013. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirat sorszáma: A-216/2014., minősítési osztály: 
A/I.  

A városban évente 2011 m3 települési szilárd hulladék keletkezik, melyet a térségi közszolgáltató 
a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft szállít el. Az elszállított települési szilárd hulladékok és 
az építési és bontási hulladékok lerakása a Vaskút község külterületén a 0551 hrsz-ú ingatlanon 
létesített szigetelt hulladéklerakóban részleges előkezelés után történik. A beérkező hulladék kézi 
előválogatásra kerül (nagydarabos hulladék, papír, műanyag, fém, veszélyes hulladék, fa 
hulladék, stb.). Majd egy 28 napos aerob biológiai kezelésnek (szárazstabilizáció) vetik alá, mely 
a hulladék szerves hányadának 30-40%-os csökkenését eredményezi, ezt rostálással választják 
le. A kezelt hulladék elhelyezése rendezett lerakással történik. A lerakott hulladék tömörítését 
kompaktorral végzik, engedélyezett művelési terv szerint. A beszállított építési és bontási 
hulladékot a lerakás során a szorító gátak építéséhez használják fel.  

A települési szilárd hulladék minőségi összetételére az alábbi adatok a jellemzőek: 

Hulladék alkotó Térfogat százalék m/m% 
Papír 16,83 
Textil 3,87 
Üveg 3,75 
Fémek 3,55 
Műanyagok 5,23 
Szerves (biológiailag bontható) 37.50 
Veszélyes hulladék 0.70 
Egyéb anyagok 28.75 
Összesen: 100.00 
 

Hulladék-
gazdálkodási 
Társulás 

Közszolgáltató 
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A minőség összetételéből látható, hogy a másodlagosan hasznosítható nyersanyagok (papír, 
textil, üveg, fém, műanyag) részaránya 33,23%, a komposztálható szerves hulladékoké 37,50%, 
míg a hosszabb távon sem hasznosítható szervetlen anyagok aránya 28,75%. A 0,7%-os 
részarányt képviselő veszélyes anyagokat kedvezőtlen környezeti hatásuk miatt volna célszerű 
szelektíven gyűjteni és ártalmatlanítani. A veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére a lehetőség 
a hulladékudvarban meg van, azonban az arány javításához további lakossági 
szemléletformálás szükséges. 

A lakossági hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj 2014. dec. 31-ig 2,6272 Ft/liter volt. 

A városban, 1971-ben a 0518/3 hrsz.-ú területen létesített hulladéklerakó, 1,9 ha-s területének 
szakszerű rekultivációjához 2009. év végéig megvalósult. (Füvesítés)  

A város részéről előkészítés alatt van egy projekt, amelynek tárgy: „Komposztáló telep 
létrehozása a városban keletkező biológiailag lebontható szerves hulladékok kezelésére 
tápanyag-visszapótló trágya anyag előállítás céljából”, de a projekt egyelőre forrás hiányában 
nem valósult meg. 

 

25. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 

 

 

A városban a FBH-NP Nonprofit Kft. közszolgáltató működtet szelektív hulladékgyűjtést.  

A városban a szelektív hulladék gyűjtésére 2 db (négyedényes) és 9 db (háromedényes) 
gyűjtősziget (papír, üveg, műanyag) szolgál. A szelektíven begyűjtött hulladék mennyisége, papír 
21,816 t, üveg 51,746 t, műanyag 27,44 t a szolgáltató adatai alapján. 

A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok (szárazelem, akkumulátor, festék és lakkmaradék 
a csomagoló eszközeikkel, sütőzsiradék, növényvédő szer maradék és göngyöleg, fénycső és 
izzó stb.) a városban kialakított hulladék udvarban leadható. Ugyanitt átveszik a használt 
gumiabroncsot, háztartási elektromos berendezéseket, az elektronikai hulladékot, kismennyiségű 
(1m3-nél kevesebb) építési és bontási hulladékot. A hulladék udvar szolgáltatásai a lakosság 
számára ingyenesek, háztartási eredetű és mennyiségű hulladék beszállítása esetén.  
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A képviselő-testület 2012-es döntése alapján települési állati melléktermék gyűjtőhelyet hoznak 
létre a volt gyepmesteri (Óalmás 1. szám alatt) telepen. A szolgáltatás kiterjed az állati tetemek 
és hulladékok közterületen történő begyűjtésére, igény esetén a megrendelőtől való elszállításra, 
gyűjtőhelyen történő átvételre, a tároláshoz szükséges eszközök biztosítására és az 
ártalmatlanító helyre történő elszállításra. A képviselő-testület egy öt főből álló bizottságot hozott 
létre annak érdekében, hogy kidolgozzák a nagytestű állati tetemek (szarvasmarha, ló, stb.) 
begyűjtésének és ártalmatlanításának költségkímélő megvalósítását is. Az állati veszélyes 
hulladék a solti ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. telepére kerül átszállításra, az egészségügyi 
hulladékot pedig Kecskeméten veszik át és kezelik.  

A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.2 fejezet tartalmazza. 

A csatornázatlan ingatlanoktól származó települési folyékony hulladékok a városi 
szennyvíztisztító telepen kerülnek elhelyezésre és ártalmatlanításra. 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

A jelenlegi városszerkezet kialakulásához nagymértékben hozzájárult a mezőgazdasági 
dominancia. A határközelsége miatt ipari fejlesztések nem történtek, ennek következtében 
jellemzően ipari területek nem alakultak ki, így iparterületek okozta vizuális környezetterhelés 
nincs. 
Bácsalmás területén nem találhatóak katonai barnamezős területek, nem működik külszíni bánya 
a város környezetében, ennek következtében ilyen jellegű vizuális környezetterhelés sincs. 

Elhanyagolt, romos állapotú épületekből a belvárosban több is található, melyek megszűntetése, 
felújítása a városkép javításához elengedhetetlen. Ezt szolgálja a város helyi építési szabályokról 
szóló 16/2009. (X. 7.) rendelete, amely a város belterületére vonatkozóan, a településkép 
javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények két éven belüli helyrehozatali, vagy bontási 
kötelezettségét írja elő. Az Önkormányzat e kötelezettség teljesítéséhez anyagi támogatást 
nyújthat. A kötelezettség határozattal történő elrendeléséről a helyi építési szabályzat alapján az 
építésügyi hatóság intézkedik. Az önkormányzatot – településrendezési célok megvalósítása 
érdekében – a rendeletben felsorolt ingatlanok esetében elővásárlási jog illeti meg. 

1.17.8 Árvízvédelem 

Az elmúlt években a településen és környékén árvízi esemény nem történt. 

Bácsalmás árvízi szempontból nem veszélyeztetett. 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

Bácsalmás és környezetének periférikus helyzetből, az infrastrukturális elmaradottságból és a 
sajátos térszerkezetből következő folyamatok alapján megállapítható, hogy bizonyos területeken 
(csatornahálózat, szennyvíztisztítás, gázellátás, lakásépítés üteme) jelentős felzárkózásban van, 
de e változások még sajnos nem ösztönzik eléggé a gazdasági fejlődést. Fontos kiemelni, hogy 
általában és önmagában az infrastruktúra fejlesztése, ill. a környezetvédelmi beruházások nem 
váltanak ki gazdasági szerkezetváltást vagy növekedést, de elmaradásuk esetén nem is 
remélhető, hogy a térség gazdasága élénkül. 

A város környezetében rendkívül nagy a mezőgazdasági eredetű vízkivétel, amely a talajvízszint 
folyamatos csökkenését eredményezi. 

  

Állati eredetű 
hulladékok 

Folyékony hulladék 
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A mezőgazdaság szempontjából kedvező talajadottságok miatt Bácsalmás térségében 
viszonylag behatárolt az erdősítésre javasolt terület nagysága. A területrendezési program a 
térségben 1100 ha új erdő telepítését irányozta elő, de a kistérség önkormányzatai még ezt is 
sokallják. A javasolt erdősítés zömében vagy meglévő erdőterületekhez csatlakozó bővítések, 
vagy védelmi célú fásításokat jelenthetnek. Ez utóbbiak a mezőgazdasági földek defláció elleni 
védelme szempontjából is fontosak és szükségesek lennének.  

A környezetvédelem terén sokszereplős együttműködés szükséges a mezőgazdasági termelők, a 
vállalkozók és az önkormányzatok között, továbbá tájvédelmi alapú fejlesztési programok 
kidolgozása lenne fontos. 

A természeti-környezeti adottságok különleges megyei feltételei között a természet- és 
környezetvédelem feladatai igen fontosak. A tanyák, a tanyás települések és agártermelésük 
különleges területi összekapcsolódást mutatnak. Harmonikus fejlődésük is csak közösen, a 
védelem maradandósága és a fejlesztés változás-igényének összehangolásával lehetséges. 
Ugyanakkor e térségek jól összekapcsolhatók a falusi-tanyai turizmussal, de egy nagyléptékű, 
átfogó, komplex turisztikai program kidolgozásához és megvalósításához is hozzájárulhatnak.  
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1.18 Katasztrófavédelem  

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok, pincék területei 

Olyan természetes vagy mesterséges üreg nem található a településen, amely befolyásolná 
a területhasználatot. Alábányászottsággal érintett terület nem található Bácsalmás területén, ill. 
a közelében. 

1.18.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

Az átvizsgált dokumentumok alapján megállapítható, hogy csúszás- és süllyedésveszélyes 
terület nem található Bácsalmás területén, ill. közelében. 

Bács-Kiskun megye területrendezési terve alapján, a város külterülete széleróziónak rendszeres 
kitett. 
 

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. 

 

35. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus 
rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják 

 

Forrás:foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrenges-
veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7 

Legutóbbi érezhető rengések: 

 2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal, 
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 2014.08.03 Cserhátsurány 

 2014.06.04 Bükk hegység 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elkészítette az Országos Felszínmozgás Kataszter 
digitális változatát. A digitális térkép célja, hogy Magyarország felszínmozgásos területeit 
feltérképezze. Különféle felszínmozgásokat rögzítettek (pl. rétegcsúszást, suvadást, omlást). A 
felvitt és rögzített adatok alapján az Országos Felszínmozgás Kataszter nem tartalmaz adatot 
Bácsalmás körzetre. Megállapítható, hogy Bácsalmás térsége földrengésnek kevésbé kitett 
térségek közé tartozik. 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Bácsalmás nem szerepel.  

Az 1.17.8 fejezetben foglaltaknak megfelelően a településnek árvízzel veszélyeztetett területei 
nincsenek. 

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza. 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Bácsalmás nem szerepel. 

36. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe (1. belvízzeI nem, vagy alig 
veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI mérsékelten veszélyeztetett terület, 3. belvízzeI közepesen 
veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI erősen veszélyeztetett terület) 

 

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-
INFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu 
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1.18.2.3 Mély fekvésű területek 

Bácsalmás városnak mély fekvésű területei nincsenek.  

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 5881 km2 nagyságú területéből a síkvidéki vízgyűjtő 
nagysága 5489 km2. A területen az állami alapfeladatot jelentő belvízelvezetés az 1920-as majd 
az 1970-es-1980-as években végrehajtott fejlesztéseket követően 904 km hosszú főművi 
csatornán történik, amelyből 541 km az öntözővizet is szállító kettősműködésű csatornák hossza. 
Az igazgatóság síkvidéki területe öt nagy vízrendszerre tagozódik. 

A Kígyósi belvízvédelmi rendszer vízrendszer területe 1050 km2, határai északon a Dél-Duna-
völgyi, keleten a Kőrös-éri, nyugaton az Igali vízrendszer, délen az országhatár. A 
belvízrendezési munkák megindítása előtt a vízgyűjtő mezőgazdaságilag művelt területei sokat 
szenvedtek a vizek pusztításaitól. A vízkároknak elsősorban a vízfolyások rendezetlensége volt 
az oka, mivel az aránylag kis belvizek is kiléptek a mederből és elöntötték a környező területeket. 

A XIX. század közepétől kezdődtek meg a rendezési munkálatok, melyek során kialakult a mai 
csatornahálózat. A munkákat több társulat és a vízügyi igazgatóság végezte el. 

A vízrendszerből valamennyi főcsatorna - a Kígyós főgyűjtő, a Bácsbokodi Kígyós, a Bajmoki és 
a Tavankúti csatorna - az országhatáron túlra vezeti a belvizeket. A vízrendszerben jelenleg 
három belvíztározó van, a 0,9 millió m3 térfogatú Bácsbokodi tározó; a Mátételki tározó és a 
Bácsborsodi tározó. A Kígyósi vízrendszerben a belvizek által leginkább veszélyeztetett területek 
Jánoshalma, Borota, Bácsalmás, Katymár községek környezetében vannak. 

Az 1.17.8, valamint az 1.17.2.1 fejezetekben foglaltaknak megfelelően a településnek árvízzel, 
veszélyeztetett területei nincsenek. 

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Bácsalmás területén nincs. 

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő 

korlátozások 

Bácsalmás mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek. 

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások 

Bácsalmáson veszélyes ipari üzem nincs. 

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely 

Bácsalmáson és közvetlen környékén érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati 
területek, kutatási engedéllyel rendelkező területek, ill. bányák nincsenek. 
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1.20 Városi klíma 

A környezet abiotikus (klíma, talaj) tényezői jelentősen meghatározzák a lehetséges biológiai és 
társadalmi életfunkciókat, termelési, fogyasztási-szolgáltatási tevékenységeket, és az ezeknek 
keretet adó épített környezeti feltételeket is.  
 
A városi klíma alakulásában elsőrendű szerepe van a városi térség energiaforgalmának. A 
természetes felszíneknél ez hosszabb idő alatt kiegyenlített, de a város beépített területein a 
párologtató felszínekkel (növényzet, vízfelületek) szemben a burkolt, beépített felületek túlsúlya 
jellemző, amelyek a fűtés, kisugárzás, visszaverődés révén juttatnak többlet hőmennyiséget a 
környezetbe. Ezért kell fokozott figyelmet fordítani a beépítettség mértékre és módjára, a 
zöldfelületi arányokra, a biológiailag is aktív zöldfelületek, vízfelszínek kialakítására az 
átszellőzési lehetőségek biztosításához. Bácsalmás esetében ez az arány megfelelő a város 
beépítettsége kisvárosias, átszellőzöttsége jó. 
 
Tekintettel arra, hogy a városi szövetben a nagyvárosias, központi jellegű övezetek viszonylag 
alacsony, míg a kisvárosias, kertvárosias és falusias övezetek jelentős arányban vannak jelen, és 
hogy ezen utóbbiak esetében a zöldfelületi arány magas, a városi klíma összességében 
kedvezőnek mondható. 
 
A város környezetében és a városon belül is folyamatosan ellenőrzik a parlagfű mentesítési 
munkálatok meglétét, ha ez nem történik meg, akkor a terület tulajdonosát bírsággal terhelik. 
Ennek az intézkedésnek köszönhetően az utóbbi évek során sokat javult a pollenkoncentráció és 
várhatóan a parlagfű visszaszorításával ez a tendencia további javulást fog mutatni. 
 
További klímajavító tervezett projekt a Bácsamás – „3 tó vidéke program”. 

Bácsalmás nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének. 
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2 Helyzetelemző munkarész 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk 

összevetése  

Bácsalmás társadalmára az erőteljes elvándorlásnak és a csökkenő születésszámnak egyaránt 
köszönhető népességfogyás jellemző. Mindez a növekvő átlagéletkor és az elöregedő 
korstruktúra irányába hat, az aktív korú lakosság aránya is alacsony, ami előrevetíti a jövőbeni 
társadalmi, egészségügyi, szociális és gondozási problémákat, ami tudatos felkészülést igényel. 
Mindebből adódik, hogy az eltartottak száma nő, az aktív korú, adófizető lakosság és a 
fizetőképes kereslet csökken, ezáltal csökken mind a szolgáltató szektor, mind az önkormányzat 
bevétele. Növekednek a szociális kiadások, a szociális intézmények már most is teljes 
kihasználtsággal működnek és az elöregedő társadalomból adódó romló egészségi állapot miatt 
egyre magasabb igény mutatkozik a szakorvosi ellátásokra. Mindezt a folyamatot csak hatékony 
gazdasági és társadalompolitikai intézkedésekkel lehet mérsékelni, azért a város fő célja kell, 
legyen a város népességmegtartó erejének növelése. A fiatalok az általános iskola befejezése 
után inkább a szakképzést választják, hiszen a helyi foglalkoztatók inkább az ipar, építőipar és 
szolgáltatás területén működnek. A foglalkoztatásra jellemző, hogy a gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya jóval meghaladja mind a megyei, mind az országos adatokat, bár a 
munkanélküliségi mutatók kicsit kedvezőbbek a megyei értéknél, amiből az látszik, hogy a 
városban a nagyobb problémát az inaktív keresők, az eltartottak és a foglalkoztatott nélküli 
háztartások magas száma okozza. Az átlagosnál alacsonyabb jövedelem az életminőségre 
vonatkozóan is problémákat okoz. Az intézményi kapacitások kihasználtságára a demográfiai 
folyamatok mindenképpen hatással vannak. Miközben a gyerekek száma évről évre csökken és 
az oktatási intézmények (óvodák, iskolák) már jelenleg sem 100%-os kihasználtságúak, addig az 
idősek ellátására már nem elég a város kapacitása. Közvetett a hatás a gazdaság 
vonatkozásában, ugyanis lehetőséget rejt a város helyzete a munkahelyteremtésre, a másik 
oldalról pedig az aktív korúak csökkenése a fizetőképes kereslet csökkenésével a gazdaságra 
negatívan hat. Ugyancsak jelentős negatív hatással bír az önkormányzat gazdálkodására a 
támogatások, segélyek, intézmény-fenntartási költségek miatt, de várhatóan a civil 
tevékenységek erősödni fognak.  

A civil társadalom erős Bácsalmáson, a település nagyságához mérten sok civil szerveződés 
jelenik meg a városban. Több nemzetiség is jelen van, legnagyobb arányt a német nemzetiség 
jelenti, a három legnagyobb nemzetiségi csoport önkormányzattal is rendelkezik. A legnagyobb 
növekedés a cigány nemzetiség esetében figyelhető meg, a szlovák és a román nemzetiség 
viszont eltűnőben van. A civil szervezetek között is megjelennek a nagyobb nemzetiségek 
képviselői, elsősorban a hagyományok, a nyelvi és kulturális értékek őrzése céljából. A sportélet 
élénk a városban, rendszeresen tartanak művelődési foglalkozásokat, kulturális rendezvényeket, 
amelyekből a civil szereplők (köztük a nemzetiségiek) is erősen kiveszik a részüket. Ezek a 
tevékenységek mindenképpen pozitív hatást gyakorolnak a szociális ellátás területére, az 
önkéntesség növeli az identitástudatot, ezáltal hosszú távon hozzájárulhat a kedvező demográfiai 
változásokhoz, a fiatalok helyben tartásához is. A rendezvények és kulturális tevékenységek, 
események növelik a turisztikai vonzerőt, ezáltal hatnak a gazdaságra is. A civil aktivitás pozitív 
hatással lehet a környezetvédelemre a táji és környezeti értékek védelmére, a zöldfelületekre, 
igaz a rendezvényeknek mindezekre negatív hatása is előfordulhat. Az aktív sportéletnek szintén 
sok pozitív hatása lehet mind a demográfiára, foglalkoztatásra, mind az egészségügyi ellátások 
szükségességére.  

Társadalom: 
demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

Települési közösség 
(kohézió, kultúra, 
hagyományok, 
civilek) – a 
közösség, mint 
településfejlesztési 
erő 
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A virágzó kulturális és civil élet az önkormányzat gazdálkodására közvetlenül negatívan hat 
(támogatást igényel), de a közvetett pozitív hatása mindenképpen jelentős, azzal, hogy a 
városnak kevesebbet kell költeni az egészségügyi és szociális tevékenységekre, a 
népességmegtartó erő növekedésével pedig az önkormányzati bevételek is növekedhetnek 
hosszú távon.  

Óvodák, iskolák a megfelelő férőhellyel rendelkezésre állnak a településen, a bölcsődei ellátást 
az egységes óvoda-bölcsőde végzi. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
száma magas, az ő nevelésük átgondolandó kérdést jelent. Az óvodai feladatellátási helyek 
között egyenetlen – 25%-ot meghaladó - a hátrányos helyzetű gyerekek eloszlása. Az 
egészségügyi ellátóhelyek száma és infrastrukturális ellátottsága megfelelő, a 23 szakorvosi 
ellátást biztosító járóbeteg szakellátás járási szerepkört tölt be, emellett megoldott a településen 
a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi ellátás is. A demográfiai adatokhoz mérten jelenleg az 
óvodai férőhelyek kihasználtsága magas, de nem éri el a maximumot, és az évek óta tartó 
gyermekszám csökkenést figyelembe véve vélhetően a későbbiekben is kielégítik az oktatási 
intézmények az igényeket. A képzettség területén pozitív változások figyelhetőek meg 
(magasabb végzettségűek aránya kis mértékben emelkedik), ennek mindenképpen pozitív 
hatása van mind a gazdaságra és a munkaerőpiacra, munkavállalásra. A képzések esetében a 
szakiskolai képzés irányába mozdulnak el a fiatalok a munkalehetőségekhez igazodva, így 
hosszú távon a képzési kínálat átgondolása is megfontolandó. A szociális közszolgáltatások 
tekintetében Bácsalmás szintén járási szerepkörrel bír, a városban működik családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, 
házi segítségnyújtás, az idősek számára működik bentlakásos otthon, de ezek mindegyike teljes 
kihasználtsággal működik, így a demográfiai trendeket látva hosszú távon biztosan fejlesztésre, 
bővítésre szorul. Az egészséges életmód támogatására a településen jelentős sportéletre van 
lehetőség, ennek infrastrukturális háttere adott (Sporttelep, Sportcsarnok, Tanuszoda), 
szemléletformálásra viszont mindig szükség van. A városüzemeltetési feladatok ellátása rendben 
van, az önkormányzat az intézményrendszerre és a közszolgáltatások nyújtására természetesen 
az ellátott feladatain keresztül pozitívan hat, másik oldalon viszont ezek a tevékenységek 
kiadásokat jelentenek az önkormányzat költségvetésében. A városüzemeltetés pozitív hatást 
gyakorol a zöldfelületek karbantartására, hulladékgyűjtésre, ezekben a témákban a lakosok 
mozgósítására, mindezekkel összességében a környezetvédelemre.  

Bácsalmás gazdasági szempontból az ország legelmaradottabb részén található, Bácsalmás 
járás komplex programmal fejlesztendő járás. A működő vállalkozások száma az országos és 
megyei adatokhoz képest is nagyon alacsony, a vállalkozások 95%-a mikrovállalkozás, 
székhellyel rendelkező nagyvállalat nincs a településen (viszont fiókteleppel rendelkező van). 
Bácsalmáson területi adottságaiból adódóan húzóágazat a mezőgazdaság, azon belül a 
szántóföldi növénytermesztés a jellemző, a szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés aránya az 
elmúlt években nagyon lecsökkent, de mivel a korábbi években ez húzó ágazatnak számított, így 
ennek felélesztése érdekében az Önkormányzat létrehozta a Bácsalmási Önkormányzati 
Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft működtetésében, a Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 
üzemét, mely kiváló alapját képezi a feldolgozóipari fejlesztésnek a térségben. A termelési 
adottságokból adódóan építeni lehet a helyi termelőkre és termékeikre is. Domináns iparág a 
kereskedelem, gépjárműjavítás, valamint az építőipar. Ipari funkcióval a Keleti városrész 
rendelkezik. További iparterületek, gazdasági zónák kijelölése szükséges a befektetési aktivitás 
és foglalkoztatás növelése érdekében.  A működő vállalkozások legnagyobb arányban a 
szolgáltató iparban működnek, azon belül is a kereskedelem, gépjárműjavítás a kiemelkedő. 
Gazdasági szempontból a város és a térség egyik kitörési pontja lehet a turizmus, a „Bácsalmás 
3-tó vidéke” vonzerőre és a település épített környezeti értékeire építve. A gazdasági jellemzők, a 
működő vállalkozások jelenléte pozitív hatással van az önkormányzat költségvetésére, a 
lakosság életminőségére a nyújtott szolgáltatásokon, a jövedelmen keresztül, negatívan hathat 
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viszont a komfortérzetre a környezeti hatással. A gazdasági létesítmények állapota meghatározó 
az épített környezet szempontjából. A gazdasági igények hatnak az oktatási képzési szférára, de 
a hatás semleges. A gazdaság negatívan hathat a környezetre, a természetre az ártalmakkal, a 
szükséges közművekre is hathat (pl. a szennyvízkibocsátással), ugyanakkor a fejlődő 
vállalkozások az alkalmazott megújuló hasznosítási lehetőségekkel védik a környezetet. A 
települési áruforgalom negatívan hat az utak állapotára. 

Az önkormányzat vagyoni helyzete az adósság konszolidációnak köszönhetően stabil, nincs 
adósság és hitelállomány, ezáltal a későbbi fejlesztésekhez rendelkezik önerővel. Ez pozitív 
hatással lehet szinte minden területre, az intézmények működtetésére, a gazdaságfejlesztésre, a 
közlekedési létesítményekre, a természet, környezet, közművek állapotára, a civilek 
támogatására és összegészében az életminőségen keresztül a demográfiára. Viszont ha nincs a 
karbantartásra, fejlesztésekre forrás, ugyanezekre negatív hatással bír. Az önkormányzat 
vagyoni helyzete hatással van a szociális támogatásokra, azon keresztül a demográfiai 
folyamatokra. A közfoglalkoztatottak bevonásával zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemet és 
mintaboltot üzemeltet a város. Az önkormányzat rendelkezik elegendő bérlakással és szociális 
bérlakással, de ezek állagmegóvása folyamatos ráfordítást igényel. A megfelelő bérlakások 
biztosítása pozitívan hat a demográfiai folyamatokra. Az energiaköltségek csökkentése 
érdekében jelenleg három épület esetében napelemes megújuló energia rendszer telepítése 
történt meg, és további két épületen fog megtörténni, az önkormányzat elkötelezett a megújuló 
energia hasznosítása irányában, ezért további projektötletekben is gondolkodik. Az energetikai 
fejlesztések pozitív hatással vannak a környezetre, ezáltal a táji és természeti értékekre, 
zöldfelületekre is a csökkenő környezetterhelésen keresztül.  

Bácsalmás város területe a meleg, száraz és a mérsékelten száraz éghajlati öv határán 
helyezkedik el, a Baja-Szeged-Szabadka városok közötti háromszögben, az ún. Bácskai löszös 
hátságon, az ország egyik legmelegebb tájegységen, ahol magas a napsütéses órák száma. A 
terület felszíni vizekben szegény, alacsony a páratartalom. Jelentős méretű ökológiai folyosó, 
magterület és országos jelentőségű tájképvédelmi terület található a területén, és kisebb méretű 
pufferterülettel és komplex tájrehabilitációt igénylő területtel rendelkezik. Az országos 
természetvédelmi területen található a gyapjas gyűszűvirág Magyarországon található 
legnagyobb populációja. Kiemelkedő érték a Mosztongai-tavak és vízállásos területek, melyek 
ex-lége védett természeti területek. Jelentős zöldterületes és pihenő övezet a horgásztó és az azt 
övező erdő a Kígyós csatorna mentén. A város központjában található a megyei védettség alatt 
álló Kossuth-park és a helyi védettség alatt álló templom park. Kisebb jelentőségű, de védelemre 
méltó természeti értéket képviselnek a városban lévő platánfák és platánfasor. A helyi védett 
területek kezelési szabályzatát ki kell dolgozni.  

A tájhasználati problémák és konfliktusok keretében a legfontosabb cél a védelemre érdemes 
területek állapotának felmérése, kezelési terv készítése, a vonalas létesítmények és külterületi 
épületek tájba illesztése, az ökológiai hálózat kialakítása (utak, dűlő utak, mezővédő erdősávok, 
vízpart fásítás), a biodiverzitás csökkenésének megfékezése, az erdőterület növelése.  

A kedvező éghajlati viszonyok kedvezően hatnak az önkormányzati intézmények fenntartási 
költségeire (sok napsütés, napenergia hasznosításának lehetősége), de a másik oldalon negatív 
hatása is lehet, ha az intézményekben sokszor szükséges légkondicionáló használata, vagy a 
zöldfelületek fenntartása csak nagymértékű öntözéssel valósítható meg. A természeti adottságok 
pozitívan hatnak a gazdaságra (turizmus), a lakosság életminőségére, egészségi állapotára, 
ezáltal a demográfiai mutatókra, hatással bírnak a környezetvédelemre (jó adottságok, plusz 
költségek), továbbá közvetett módon hatnak az önkormányzat gazdálkodására, mind pozitív 
(turizmusból adódó idegenforgalmi adó bevétel), mind negatív (többletköltségek a fenntartásra, 
az éghajlatból adódó negatív hatások ellensúlyozására).  
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A táji és természeti adottságok közvetve hatnak az egészségügyi intézményrendszerre és a 
demográfiára az életminőségre gyakorolt pozitív hatás miatt, továbbá a turizmuson keresztül 
hatnak a kulturális intézményekre és a civil társadalom aktivitására.  

Az erdőterületek nem jelentősek Bácsalmás igazgatási területén, de a zöldfelületi rendszer, illetve 
ökológiai hálózat kialakításban fontos a szerepük. A zöldfelületi rendszer kül- és belterületen 
egyaránt a Kígyós-csatorna völgyére szerveződik. Ez az együttes a település ökológiai 
hálózatának gerincét képezi. A bácsalmási zöldfelületi rendszer állapota vegyes képet mutat. A 
központi részen gondozott zöldterületek vannak, de a perifériák elhanyagoltak. Az út menti 
fásításokat és a mezővédő erdősávokat a lehető legteljesebb mértékben elő kell írni. A 
zöldfelületi rendszerrel kapcsolatban folyamatosan felmerülő kérdések és megoldandó problémák 
közül a jelentősebbek például, hogy Bácsalmáson a Kígyós mentén egységes zöldfolyosó 
kerüljön kialakításra, a már meglévő zöldfelületeket intenzívebbé kell tenni és lehetőség szerint a 
belterjesen gondozott zöldfelületeket növelni szükséges (utcafásítás, telkeken a lehető 
legnagyobb növényzeti fedettségre törekedni). Egy középtávú zöldfelületi stratégia 
kidolgozásával a korábban védetté nyilvánított zöldfelületeket és utcai fasorokat, továbbá a 
védelemre javasolható területeket felül kell vizsgálni. Egységes fásítási, felújítási tervet kell 
készíteni, a közintézmények környezetét is igényes kertépítészeti tervek alapján szükséges 
kialakítani és fenntartani. A meglévő játszótér felújításra szorul és további játszótér kialakítása 
szükséges.  

A zöldfelületek mennyisége és minősége pozitívan hat a levegőminőségre, illetve a turizmuson 
keresztül a gazdaságra, egészségre, életminőségre (demográfiai folyamatokra), a környezet 
állapotára. Mivel ezek kialakítása, fenntartása költséget jelent, közvetlenül negatívan hat az 
önkormányzat gazdálkodására, közvetve viszont pozitívan az idegenforgalmi adó növekedésén 
és az egészségügyi költségek csökkenése révén. Közvetve pozitív hatása van tehát az 
egészségügyi intézményrendszerre is, valamint a turizmuson keresztül a kulturális 
intézményekre. További közvetett pozitív hatása van a települési sportegyesületek, civil 
szervezetek működésére is. Bizonyos közműépítéseknél akadályt jelenthetnek a zöldfelületek. 

Bácsalmás szabályos, derékszögű utcarendszerrel rendelkezik, melytől eltérést a Kígyós-patak 
és az ahhoz tartozó zöldterületek, a központ intézményei, az új, többszintes intenzívebb 
beépítésű lakóterületek, valamint néhány újabb keletű telkes lakóterület jelent. Városképi 
szempontból a korábbi időpontokban városközpontba betelepített ipari üzemek nem 
szerencsések. A település 93,6%-a külterület, 5,8%-a belterület és 0,6%-a zártkert besorolású. A 
város három városrészre tagolódik: Nyugati, Keleti és Központi városrészek. Az épületállomány a 
belterület határától a városközpont határáig minőségében és egyéb jellemzőiben azonos.  

Bácsalmáson nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma 64, nagyobb része külterületen található, 
kiemelten-, ill. fokozottan védett lelőhely a város területén nincs. A városban 4 db országos 
véde3lem alatt álló épület található, továbbá 13 db helyi egyedi védettséget élvező objektum. A 
város figyelmet fordít épített értékeire, karbantartással, felújítással, helyreállítással igyekszik az 
értékek megőrzéséről gondoskodni, mindez az önkormányzat gazdálkodására terhet ró, így arra 
negatív hatással bír. Ezzel együtt számos érték hasznosításra, felújításra vár. A felújítások során 
mindenképpen figyelmet kell fordítani az eredeti épületkarakterek megtartására. 

Az épített környezet szempontjából konfliktusnak tekinthető, hogy a kijelölt gazdasági területek (a 
Dobokai út melletti kivételével) mind már beépített területek és új területek kijelölésére jelentős 
igény van. A gazdasági, ipari területek lakóterületbe ékelődése forgalmi és határérték feletti 
terhelés szempontjából konfliktust jelentenek, ezek kereskedelmi-szolgáltató területbe való 
sorolása a lakók érdekeit szolgálná, de a vállalkozóknak érdeksérelmet okozhat. A városban a 
nagytelkes lakóházas beépítés hagyománya megtartandó adottság.  
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Az épületek folyamatos állagromlása kezelendő probléma, mely szintén az önkormányzat 
gazdálkodására negatívan hat. A hagyományos tanyák, mint táji elemek megőrzésre érdemesek, 
településszerkezeti helyzetüket erősíteni kellene. 

Az épített környezet adottságai a lakosságra, a gazdaságra (turizmus) mind pozitív, mind negatív 
hatással is lehetnek. Az önkormányzat gazdálkodására az állagmegóvásból adódó negatív 
hatásokon túl a turizmus kapcsán pozitív hatásként helyi bevétel képződhet. Az épített környezet 
fenntartása a táji adottságokra negatív hatással lehet, amennyiben a turizmus növekedését idézi 
elő, a közlekedés esetében a forgalom növekedését okozza.  

Bácsalmáson a helyben dolgozók és tanulók vannak a legnagyobb számban, de számottevőnek 
mondható az eljárók és bejárók száma is. Elsősorban a környékbeli kistelepülésekről járnak be, 
legtöbben Madarasról, Kunbajáról, Mélykútról és Tataházáról, a legnagyobb célpont az eljárók 
szempontjából Baja. A helyi forgalomban legjelentősebb szerepe a kerékpáros és gyalogos 
forgalomnak van, a bejárók és az eljárók esetében pedig – főleg az iskolás forgalom miatt – a 
tömegközlekedők aránya a legmagasabb, melyhez a városon belül 15 helyközi megállót tudnak 
igénybe venni. Bácsalmáson nincs helyi autóbusz közlekedés, a településen belüli kapcsolatokat 
is a helyközi járatok biztosítják, ennek megfelelően a területi lefedettség kedvezőtlennek 
mondható, sok esetben messze van a legközelebbi megállóhely. Mind a helyi közlekedés, mind 
az ingázás szempontjából a második legkedveltebb mód a személyautóval való közlekedés. A 
városnak az országos főúthálózattal közvetlen kapcsolata nincs, ugyanakkor az 55. sz. főút 
közelsége jól megközelíthetővé teszi a térségben a települést. Közúti gyorsforgalmi kapcsolatokat 
tekintve az M6 és M9 autópálya 55-km-re, az M5 autópálya 70 km-re található. A főutak 
biztosítják a város számára a távolsági kapcsolatokat és a nagyvárosok elérését, Bácsalmás 
országos elhelyezkedése miatt ugyanakkor gazdasági értelemben periférikus helyzetű. A 
Szerbiába vezető Bácsalmás-Bajmok kis forgalmú, korlátozott nyitva tartású közúti határátkelő 10 
km távolságra van. Az autóbuszos közösségi közlekedés tekintetében a járásban a hálózati 
lefedettség lényegében megegyezik a városkörnyék közúthálózatával, minden település elérhető, 
így a város ebből a szempontból is te3rületi alközpontnak tekinthető. Elkerülő utak nincsenek a 
település körül, terv azonban készült az 5312. j. út keleti elkerülőre, az a rendezési tervben is 
szerepel. A burkolt önkormányzati utak száma igen magas, kb. 94%, a burkolat állapota, 
minősége azonban sok esetben nem megfelelő, az Önkormányzat a minőség javítását fontos 
feladatnak tartja, ugyanúgy, mint bizonyos szakaszokon a forgalombiztonsági javítást. A 
településen nem okoz jelentős problémát a parkolás.  Bácsalmás a 154-es számú Bátaszék–
Baja–Kiskunhalas, a dél-Dunántúlt és a Dél-Alföldet összekapcsoló vasútvonal középállomása, a 
vasúti infrastruktúra és a kiszolgáló létesítmények is felújításra szorulnak. Az Arad-Szeged-
Szabadka-Baja vasútvonal újjáélesztése jelentősen javíthatna a város vasúti elérhetőségén. A 
városban a kerékpárforgalmi hálózati infrastruktúra forgalombiztonsági javítása érdekében annak 
felülvizsgálata lenne szükséges a teljes szakasz esetében. A gyalogos infrastruktúra (járda) nagy 
arányban kiépített a város belterületén, de új gyalogátkelőhely kialakítása indokolt.  

A közlekedési hálózat kiépítettsége közvetlenül pozitívan, nem megfelelő minősége viszont 
negatívan hat az intézményekre, illetve a gazdaságra foglalkoztatási, turisztikai szempontból, a 
közlekedési lehetőségek megléte/hiánya pozitívan, illetve negatívan hat a foglalkoztatási 
lehetőségekre. A karbantartási, fejlesztési szükségletek nagy terhet rónak az önkormányzat 
gazdálkodására. A biztonságos kerékpáros közlekedésnek közvetett hatása van a demográfiai 
folyamatokra is az egészségvédelem szempontjából, a közlekedési lehetőségek hiánya az 
életminőségre negatívan hat (pl. külterületen élőkre). A közlekedési infrastruktúra állapota, a 
közlekedési eszközök rendelkezésre állása, az elérhetőség jelentős pozitív, illetve negatív 
hatással van az épített és természeti környezet állapotára (táji szempontból negatív), 
környezetvédelmi szempontból a közösségi, illetve gyalogos, kerékpáros közlekedés preferált.  

Közlekedési hálózat 
és minősége 
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A település a településszerkezet és az elhelyezkedése miatt lehet a periférián. Távol van Bajától 
vagy Szegedtől, külső közlekedési kapcsolatai azonban jók. Közel az 55.sz. főút, Baja felé az 
5501.j. út, van vasútja, és itt található a 6-ból az egyik szerb határátkelő. 
Infrastruktúrafejlesztéssel a perifériára szorultság nem igen oldható szerintem, legfeljebb az 
Arad-Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal hozhatna ebbe érdemi változást Szabadka vagy Baja 
felé. (Szabadka irányába az 5507.j. bácsszőlősi út kiépítése is okozna kis javulást a tompai 
határátkelő felé. 

A település esetében a vezetékes vízellátásba bekapcsolt lakások aránya 92%-os, a vízbázis 
hosszú távon képes a város vízigényét kielégíteni. • A kitermelt víz a hátsági rétegvizekre 
jellemzően határértéket meghaladó mértékben vas és arzén tartalmú, ezért előzetes kezelésre 
szorul, mely megoldott. Az öntözéshez a területen vízbázis nem áll rendelkezésre, továbbá a 
kapcsolódó műtárgyak leromlottak, a belvízcsatornák gyakran feltöltődnek, ezáltal belvíz 
problémákat okoznak, továbbá másodlagos szikesedés problémáját vetik fel, ezért a csapadékvíz 
csatorna felújítása szükséges. Az öntözés kérdésére megoldást jelenthet, ha a szennyvíztisztító 
telepről az élővízbe bevezethető szintig megtisztított szennyvizet öntözésre hasznosítják. A 
szennyvízcsatorna hálózatra kötött lakások aránya rendkívül alacsony, de a 2015-ben lezáruló 
szennyvízcsatorna beruházással a város csatornázottsága 91,5%-ra fog nőni. A város villamos 
energiával való ellátottsága megfelelő, sőt bizonyos tartalékokkal rendelkezik, a városi 
gázhálózatra kapcsolt lakások aránya 80,7%. Bácsalmáson az elkészült energetikai 
tanulmánytervek, több épület esetében tárták fel a megújuló energiaforrás potenciális 
hasznosítási lehetőségét, ezen belül is a napenergia közvetlen villamos energiatermelés célú 
hasznosítását, jelenleg 3 önkormányzati intézménynél működik napelem rendszer és további két 
intézménynél valósítanak meg ilyen beruházást. A közvilágítás korszerűsítése megtörtént, újabb 
felújítás keretében LED-es lámpák kerülnek elhelyezésre. Az elektronikus hírközlési infrastruktúra 
a városban elérhető, a televíziózás tekintetében a földi sugárzás mellett kábel- és mikrohullámú 
szolgáltatások is rendelkezésre állnak, telefonhálózat 100%-ban elérhető, mind vezetékes, mind 
mobil szolgáltatás formájában.  

A közművek mennyisége, állapota, a hírközlési szolgáltatások közvetlenül hatnak a demográfiai 
folyamatokra az életminőségre tett pozitív és vagy negatív hatással, ugyanilyen hatással vannak 
a gazdasági folyamatokra, a működő vállalkozásokra, közvetve a turizmusra. Pozitívan 
befolyásolják az intézmények működését (rajtuk keresztül a demográfiai folyamatokat), 
ugyanakkor az intézményfenntartás miatt az önkormányzat gazdálkodását negatívan 
befolyásolják. A költségvetésre tett pozitív közvetett hatás ugyanakkor a működő vállalkozások 
révén befizetett iparűzési adó. A hírközlési lehetőségek jelentős közösségépítő erőt képviselnek. 
A közművek kiépítése negatívan hat a természetre, környezetre, ugyanakkor pl. a szennyvíz 
kezelése közművesítéssel pozitívan hat rá, mivel a talaj- és vízszennyezés elkerülhető. 
Közlekedési szempontból bizonyos esetekben hátrányt jelent pl. az útburkolat bontás a 
szennyvízcsatornázáskor. 

A térség talaja agyagos, réti csernozjom, mely az ország egyik legtermékenyebb talaja, a 
hatóanyag ellátottsága meghaladja a megyei átlagot, a műtrágya ellátottsága optimális, 
mésztartalma kedvező, humusztartalma még jó ellátottságot mutat. A helyi jelentőségű 
természetes vízfelületek természet közeli állapotának fenntartása fontos feladat. Bácsalmás 
belvízzel közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik, a belvízvédelmi rendszer kiépített, 
melynek folyamatos fenntartása szükséges. A talajvíz a kiskertekben található 
szennyvízszikkasztók miatt nagymértékben szennyezett, de a további elszennyeződés megszűni 
az új, korszerű szennyvízcsatorna hálózattal és szennyvíztisztító üzembe helyezésével. A levegő 
minősége megfelelő, leginkább szennyező forrás a közúti közlekedésből származik, domináns 
zajforrásnak is a közúti közlekedés okoz a főutak forgalmából adódóan. Bácsalmás a 
Homokhátsági Regionális Hulladék Kezelési Konzorcium tagja, a hulladék a vaskúti lerakóba 
kerül, a veszélyes hulladék szelektív gyűjtésére a hulladékudvarban van lehetőség.  

Közművek és 
elektronikus 
hírközlés 

Környezetvédelem - 
klímatudatosság/ 
energiahatékonyság 
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A város korábbi hulladéklerakójának rekultivációja füvesítéssel sikeres megtörtént. A szelektív 
hulladékgyűjtés 2 db gyűjtőszigeten megoldott. Az állati veszélyes hulladékot Soltra, az 
egészségügyi hulladékot pedig Kecskemétre szállítják. Vizuális környezetterhelés nincs, de az 
elhanyagolt, romos állapotú épületek megszüntetése, felújítása elengedhetetlen. Bácsalmás 
árvízi szempontból nem veszélyeztetett, földrengésnek kevésbé kitett területnek minősül, de 
belvíz által veszélyeztetett terület.  

A környezetvédelmi tevékenység pozitívan hat a természet állapotára. A környezetvédelmi 
feladatok önkormányzati feladatok révén költséget jelentenek az önkormányzatnak, ugyanakkor a 
megújuló energiaforrások felhasználásával költségmegtakarítás érhető el az intézmények 
fenntartásában. Mivel katasztrófavédelem szempontjából csak a belvíz okoz problémát, így az 
önkormányzati gazdálkodás tekintetében csak ezzel a tényezővel kell számolni. A környezet 
állapota ösztönzi a civil csoportok tevékenységét. A környezetvédelmi szemlélet pozitív hatással 
van a lakossági jövedelmi viszonyaira, ami a demográfiai folyamatokat befolyásolja.  
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Vizsgált tényezők ("hatott")  

Ható 
tényező 

  
demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

települési 
közösség 
(kohézió, 
kultúra, 

hagyomány
ok, civilek)  

intézmény-
rendszer 

(közszolgálta
tások) és 

város- 
üzemeltetés  

 gazdaság 
szerkezet és 

dinamika  

önkormán
yzat 

vagyoni 
helyzete 

és 
gazdálkod

ási 
egyensúly

a 

táji és 
természeti 
adottságo

k 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

(épített 
örökség is)  

közlekedé
si hálózat 

és 
minősége 
(belső és 

külső)   

közművek 
és 

elektroni-
kus 

hírközlés 

környezet- 
védelem – 

klíma-
tudatossá
g/ energia-
hatékonys

ág  

demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

  +   +/- +/-  - 0  0   0  0  0  0 

települési közösség 
(kohézió, kultúra, 
hagyományok, 
civilek)  

 +   +  +  +/-  0 +  0  0  0   + 

intézmény-rendszer 
(közszolgáltatások) 
és városüzemeltetés  

 +  +     +/- -   0 +   +   +   +    +   

gazdaság szerkezet 
és dinamika   +/-  0  +/-     + -  -    +/-  -  -    +/-  

önkormányzat 
vagyoni helyzete és 
gazdálkodási 
egyensúlya 

 +/-  +/-  +/-  +/-   +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/- 

tágabb táji és 
természeti 
adottságok 

  + +  -   +/-   +/-     +  ?   +/-  +/-    +/- 

zöldfelületek   +  +    +   +  +/-   +/-      0 0   -  +  

épített környezet 
(épített örökség is)   +/-   0 -    +/-     +/-  -  -     - 0  0  
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Vizsgált tényezők ("hatott")  

Ható 
tényező   

demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

települési 
közösség 
(kohézió, 
kultúra, 

hagyomány
ok, civilek)  

intézmény-
rendszer 

(közszolgálta
tások) és 

város- 
üzemeltetés  

 gazdaság 
szerkezet és 

dinamika  

önkormán
yzat 

vagyoni 
helyzete 

és 
gazdálkod

ási 
egyensúly

a 

táji és 
természeti 
adottságo

k 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

(épített 
örökség is)  

közlekedé
si hálózat 

és 
minősége 
(belső és 

külső)   

közművek 
és 

elektroni-
kus 

hírközlés 

környezet- 
védelem – 

klíma-
tudatossá
g/ energia-
hatékonys

ág  

közlekedési hálózat 
és minősége (belső 
és külső)   

  +  0  +/-   +/-  -  - 0   +/-      0  +/-   

közművek és 
elektronikus 
hírközlés 

 +/-     +  +  +/-   +/- -   - +   -   +/-  

környezetvédelem - 
klímatudatosság/ 
energiahatékonyság  

+  +   +  + +/-  +  +/-      +/-    0 +    

 
+ a ható tényező kedvezően hat a vizsgált tényezőre 
- a ható tényező kedvezőtlenül hat a vizsgált tényezőre 
+/- a ható tényező hatása a vizsgált tényezőre ellentmondásos 
0 a ható tényező nincs érdemi hatással a vizsgált tényezőre 
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3 Helyzetértékelő munkarész 

3.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

Bácsalmás városában egy-két nagyobb cégtől eltekintve jelentősebb foglalkoztató nincs, így a 
foglalkoztatottság alacsony, a munkanélküliség magas, így a városban, járásban munkát nem 
találó fiatalok, elsősorban a képzett fiatalok elvándorolnak a településről. 

A képzett fiatalok elvándorlásával a népességszám folyamatosan csökken, a társadalom 
elöregedő képet mutat. Az idősebb korosztály egészségi állapota romló, így egyre inkább 
szükség van az erős szociális és egészségügyi ellátásra, valamint meg kell erősíteni a preventív 
tevékenységeket is, mint pl. sportolásra alkalmas (minden korosztály számára) területek és 
szolgáltatások kialakítása, szociális és egészségügyi rendszer infrastrukturális és a nyújtott 
szolgáltatások megerősítése, bővítése. Ugyanakkor ehhez pénzügyi forrás kell, amely ha nem 
erős a gazdasági háttér, akkor szűkösen áll csak rendelkezésre. 

A fiatalok helyben tartásának egyik feltétele, hogy stabil munkahelyeket kínáló cégek települjenek 
a városba és környékére, valamint a meglévő cégek hosszú távon szándékozzanak 
Bácsalmáson maradni. Amennyiben a város nem tud az érdeklődő befektetők számára megfelelő 
infrastruktúrával ellátott telephelyet biztosítani, akkor a befektetők más, esetleg a közelben már 
kialakított iparterületet, ipari parkot fogják választani. Természetesen a megfelelő infrastruktúra 
mellett a város vezetésének piaci gondolkodásmódja és egyéb nyújtott belső- és külső 
kedvezmények segíthetik a letelepedést, úgymint helyi iparűzési adó mértéke, szabad 
vállalkozási zóna nyújtotta kedvezmények/lehetőségek (Bácsalmás és a járás egész területe 
szabad vállalkozási zónának minősül, amely kedvezményekkel jár a fejleszteni szándékozó 
vállalkozások számára, így ez is erős vonzerővel bírhat). 

Bár a települések többségére nem jellemző, de mindenképpen pozitív példaként említendő 
Bácsalmás város vezetésének piaci gondolkodásmódja és erős, aktív szándéka a helyi gazdaság 
megerősítésére. Ezt bizonyítja, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit Kft. 
tevékenységein belül pár évvel ezelőtt az önkormányzat elindította gyümölcs és zöldség 
feldolgozó üzemét, amely alapvetően a helyi mezőgazdasági termékekre épít és a megtermelt, 
feldolgozott termékeket a szintén az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Egészséges 
Bácsalmásért Mintaboltban értékesítik. Ezáltal az önkormányzat „védő” szárnyai alatt elindult egy 
piaci kezdeményezés, amely ha aktív gazdasági szereplőre talál, aki átveszi ezt a tevékenységet 
az önkormányzattól, akkor szintén pusztán piaci alapon tudna működni és tovább bővítené 
tevékenységét, üzleti partnereinek körét, akkor a gazdaságot még inkább előre mozdítaná a 
településen. Amennyiben ez meg tudna történni, akkor még egy példa lenne arra, hogy a jelenleg 
kockázatkerülő piaci szereplőket hogyan lehet aktivizálni kockázataik egy részének 
átvállalásával. Egy más szemszögből nézve ezt a folyamatot, azért is mondható mindenképpen 
eredményesnek ez a kezdeményezése az önkormányzatnak, mert a településen és a járásban 
erősen jelen van a mezőgazdasági tevékenység, amely sokszor küzd a termények 
értékesítésével. A feldolgozó üzem létrehozásával biztos felvevőpiacot biztosított az 
önkormányzat a helyi mezőgazdasági termények egy részének, valamint a feldolgozás révén 
munkahelyet teremtett és megadta a továbbfejlesztés lehetőségét, hiszen a feldolgozóipar egy 
perspektivikus ágazat. 
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Ahhoz, hogy a gazdaság fejlődjön, a város megközelíthetőségén is javítani szükséges. Az aktív 
gazdasági vérkeringésből feltehetőleg azért esik ki Bácsalmás, mert egy főútvonal sem megy 
keresztül a városon (az 55-ös főút Mélykút-Tataházán át vezet, így elkerüli a várost), valamint bár 
itt található az egyik szerbiai határátkelő (Bácsalmás-Bajmok), a közelben lévő tompai 
határátkelő bonyolítja le a térség legnagyobb forgalmát. Amennyiben az 55-ös főút és a 
határátkelő elérhetőségét (5312 j. út felújításával), illetve az 5301-es jelű út felújításával 
(szélesítésével) pedig a tompai határátkelő elérhetőségét javítani lehetne, akkor vélhetően a 
gazdasági szereplők igényeinek jobb kielégítése miatt maga a gazdasági élet is fellendülne. 
Ugyanakkor a főutaktól való viszonylagos távolságot előnyként is lehet definiálni, hiszen 
manapság a tiszta levegő, érintetlen természeti környezet nagyon ritka, amely Bácsalmáson még 
jelenleg adott. Amennyiben az ebből származó előnyt a város úgy tudja kihasználni, hogy 
természetközeli beruházásokat valósít meg (pl. napenergia felhasználása), az ökoturizmusban 
rejlő lehetőségek kihasználása, akkor a város fejleszthető és hosszú távon fenntartható lesz. 

A fentiekhez hasonlóan szintén a gazdaság fejlődését eredményezheti az Arad-Szeged-
Szabadka-Baja vasútvonal felélesztése, amelyre ugyanakkor csekély esély látszódik, de 
mindenképpen jelentős szerepe lehet a térség gazdasági életének fellendülése tekintetében. 
Jelenleg a 154-es vasútvonal az, amely jelenlétével hozzájárul a lakosság utazási igényeinek 
kiszolgálásához és erősíti a helyben maradást, ugyanakkor a vasútállomás és környékének 
lepusztult állapota, a P+R parkolók hiánya miatt ez is egyre inkább az irányba viszi a lakosságot, 
hogy gépkocsival járjon. A közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésével, valamint pl. a 
kerékpáros közlekedési mód feltételeinek javításával egyrészt jövedelmet takaríthatunk meg a 
lakosság számára, hiszen nem kell minden esetben autóba ülnie és erre költenie, másrészt 
védjük az egészségi állapotát, mert kíméljük a természetet, ezáltal tisztább a levegő és a 
kerékpározást, mint sporteszközt is használhatják a lakosok (nemcsak minta a munkába járás 
eszközét), így javul a fizikai erőnlét. Ezért is fontos, hogy mind a hivatásforgalmi, mind pedig a 
turisztikai jellegű kerékpárutak fejlesztése megvalósuljon. Amennyiben ez utóbbi megvalósul, 
akkor a térségben ennek hatására is több turista érkezhet. Ha több turista érkezik a térségbe, 
akkor az Ő igényeiket is minél szélesebb körűen ki kell elégíteni a lakossági igények mellett, azaz 
P+R parkolók kialakítása, egyéb kerékpáros parkolók és kiszolgáló létesítmények fejlesztése 
indokolttá válik, a turisták számára érdekes turisztikai attrakciókkal és szolgáltatásokkal kell 
szolgálni. A kerékpáros turisták jellemzően a természetközeli attrakciókat részesítik előnyben, így 
ismételten oda jutunk, hogy Bácsalmáson a gazdag természeti kincsek adta lehetőséggel élni 
kell, pl. az ökoturisztikában rejlő lehetőségek kihasználásával. A kerékpáros turizmust és ezáltal 
az ökoturizmust erősítheti az is, hogy a 13. számú EuroVelo kerékpáros útvonal nyomvonala 
Bácsalmás járást érinti. 

3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és 

belső tényezők összefoglaló értékelése - SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 Többnemzetiségű település 

 Jelentős tapasztalattal és tudással 
rendelkező idős korosztály 

 Középfokú végzettséggel rendelkezők 
magas száma 

 Térségben jól képzett agrárszakemberek 
találhatóak 

 Idősödő társadalom 

 Romló egészségi állapot 

 Aktív korú népesség csökkenése 

 Elvándorlás és halálozás miatti népesség 
fogyás 

 Alacsony a felsőfokú végzettséggel 
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Erősségek Gyengeségek 

 Gimnázium, szakképző iskola jelenléte rendelkezők aránya 

 Ingázó foglalkoztatottak 

 Magas az eltartottak, inaktív népesség 
aránya 

 Alacsony az egy főre jutó nettó 
jövedelem 

 Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők száma 
magas 

 Magas munkanélküliségi ráta 

 Szakképzettség hiánya 

 Tartózkodó vállalkozói magatartás 

 Képzett fiatalok elvándorlása 

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

 Nagy múltú város, egykor kiterjedt 
térségi kapcsolatokkal 

 Nemzetiségek aktív részvétele a 
társadalmi és kulturális életben 

 Gazdag civil élet, aktív civil szervezetek 
minden területen 

 Civil szervezetek közötti együttműködés 
erős 

 A rendezvénystruktúrában kialakultak a 
városra jellemző rendezvények 

 A város támogatja a civil 
szerveződéseket 

 Kiépített testvérvárosi kapcsolatok 

 A sport, mint közösségformáló erő 
alapjai megtalálhatóak a városban 

 A fejlődést a ciklikusság, hullámhegyek 
és hullámvölgyek jellemzik 

 Kevés a nyilvánosan hozzáférhető 
információ 

 Kiépített testvérvárosi kapcsolatok Kevés 
a sportolásra, szabadidő eltöltésére 
alkalmas lehetőség (alapjai adottak, de 
fejlesztésre, bővítésre szorul) 

 Kevés a célcsoport specifikus, célzott 
program (pl. környezettudatosság, 
energiatakarékosság, egészségmegőrző 
identitás erősítése témában) 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 Az intézményrendszer fő elemei 
megtalálhatóak a városban 

 Járási szinten egészségügyi központ 
szerepkör 

 Az egészségügy területén fejlesztések 
valósultak meg 

 Rendelkezésre állnak a sportolási 

 A nevelési/oktatási intézmények 
kihasználtsága folyamatosan csökken 

 Az intézmények esetenként több 
telephelyen működnek 

 Hiányzik a kollégiumi háttér 

 Megszűnt a Kecskeméti Főiskola 
Kertészeti Főiskolai Karának kihelyezett 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Erősségek Gyengeségek 

lehetőségek (infrastruktúra) 

 Nemzetiségi oktatás is hozzáférhető 

 A könyvtár és a közművelődési 
intézmények segítik a köznevelésben 
tanulók információ szerzését 

 A rendezvények a térség és a város 
adottságaival összhangban vannak 

  A középfokú oktatásban magas a bejáró 
tanulók aránya 

 Idősek bentlakásos otthona (Bácsborsódi 
"Őszi Napfény" Integrált Szociális 
Intézmény bácsalmási telephelye) 

tagozata 

 Hiányzik a felnőttképzés 

 Az egészségügyben több szűrésre, 
preventív elemre lenne szükség 

 Az idősek ellátását felvállaló szociális 
intézmények kapacitása a korcsoport 
arányához képest alacsony 

 Kevés a fiatalok számára vonzó 
szabadidő eltöltési lehetőség 

4. gazdaság szerkezet és dinamika  

 Korszerű agrotechnikai rendszerek 

 Jó termőföld, országos átlagot 
meghaladó terméshozamok 

 Néhány termék feldolgozására 
specializálódott élelmiszeripari kapacitás 

 Jó minőségű exportképes termék 

 Befektetésre alkalmas területek, épületek 

 Szabad vállalkozási zóna 

 Épített és természeti értékek (turizmus 
alapjai erősek) 

 Piaci szemlélet jelenléte a város 
vezetésében 

 Vállalkozások és munkahelyek hiánya 

 A munkaerő képzettsége alacsony 

 Hiányzik a fejlett feldolgozóipar a 
településen 

 A térség termelési struktúrája nem felel 
meg a piaci követelményeknek 

 Alacsony vállalkozói kedv 

 Befektetői inaktivitás 

 Rossz megközelíthetőség, nagy távolság 
az autópályától, regionális központoktól 

 Alacsony fizetőképes kereslet, valamint a 
meglévő fizetőképes kereslet sok 
esetben nem találkozik a kínálattal 

 Komplex turisztikai kínálat, termékek, 
marketing illetve szolgáltatások hiánya,  

 A határátkelő kis forgalmat bonyolít, 
nincs gazdasági kapcsolat a határ két 
oldalán élők között 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 Az adósság konszolidáció következtében 
nincs adóssága és hitelállománya az 
önkormányzatnak 

 Van önereje fejlesztésekre 

 Korszerű közvilágítási rendszer 

 A megújuló energiára épülő rendszerek 

 Az önkormányzati bérlakások romló 
állapotúak 

 Az elöregedő társadalom és romló 
szociális viszonyok nagy anyagi terheket 
rónak az önkormányzat gazdálkodására 
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Erősségek Gyengeségek 

költségcsökkentő szerepe jelentős 

 A város tulajdonában lévő nonprofit kft 
zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemet és 
mintaboltot működtet 
közfoglalkoztatottak közreműködésével 

 Önkormányzati bérlakások és szociális 
bérlakások rendelkezésre állnak, 
kihasználtságuk megfelelő 

 Felelős városvezetés és 
városüzemeltetés 

 

6. táji és természeti adottságok  

 Mezőgazdasági termeléshez kiválóak a 
talajadottságok 

 Országos és megyei értékű 
természetvédelmi területek (növények és 
képződmények) 

 A helyi jelentőségű természetes 
vízfelületek (Horgász-tó, Sós-tó, 
Mosztonga–tó) természet közeli állapúak 

 Aktív, vadász, horgász és ökoturizmus 
alapjainak megléte 

 A Kelebia-Baja közút madarasi 
leágazásánál kijelölt anyag-nyerőhely 
(homokbánya) rekultivációja még nem 
valósult meg 

 Nincs megoldva a vízhiányos térség 
vízpótlása 

 Az erdőterületek nem jelentősek a város 
igazgatási területén, további erdősítésre 
van szükség 

7. zöldfelületek 

 A város területén jelentős értéket 
képviselő zöldfelületi területek 
találhatóak (Kígyós csatorna, Kossuth 
park, templom park) 

 Kisebb jelentőségű, de védelemre méltó 
természeti értékek (platánfák) 

 Erdősítésre használható gyenge 
minőségű földterületek rendelkezésre 
állnak 

 A városi sportpálya felújításra, 
korszerűsítésre szorul 

 A Kossuth-parkban a meglévő játszótér 
felújítandó vagy megszüntetendő 

 A város északi részén nincs játszótér 

 A meglévő zöldfelületek további 
gondozásra szorulnak 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 Kialakult, szabályos városszerkezet 

 Kompakt város 

 Minőségben és egyéb jellemzőkben 
azonos épületállomány 

 Nagytelkes lakóházas beépítés 

 Nyugodt, vidéki környezet 

 Lakóterületbe ékelődő iparterületek 

 A kijelölt gazdasági területek nagyrészt 
már beépített területek 

 Gazdasági fejlesztési területek hiánya 

 Kiaknázatlan természeti és épített 
környezeti értékek 



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 201 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Erősségek Gyengeségek 

 Műemlékek és védett épületek nagy 
száma a településen 

 Hagyományápolás és tisztelet az épített 
környezet témájában is 

 Komplex turisztikai termékek hiánya 

 Városi marketing hiánya 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 Kedvező és megfelelő a városi úthálózat 
szerkezete, a belterületen magas a 
kiépített utak aránya 

 Számottevő átmenő forgalom nem terheli 
a várost, leszámítva a kelet-nyugati 
országos út átvezető szakaszát 

 A környező települések és Baja jó 
minőségű úton, könnyen elérhető 

 Megfelelő autóbuszos ellátottság, 
korszerűsített buszvégállomás a 
városközpontban, és elfogadható külső 
vasúti kapcsolatok 

 Magas a kerékpárosok részaránya a 
helyi forgalomban, közlekedési feltételeik 
jellemzően jók, ami segít a 
gépjárműforgalom mérsékelten 
tartásában is 

 Gyalogosbarát, fejlődő és vonzó 
városközpont, annak ellenére, hogy a 
kerékpárosokkal közös egy hosszú 
szakaszon az infrastruktúra 

 A külterület úthálózata nagy részben 
burkolatlan, a belterületi burkolt utak 
minősége pedig sok helyen rossz; 
hasonlóan, a városkörnyék országos 
alsórendű útjainak állapota is 
kedvezőtlen 

 Egyes belterületi közúti csomópontok, 
gyalogos vagy kerékpáros keresztezések 
forgalmi, közlekedésbiztonsági 
szempontból fejlesztésre szorulnak, 
kiemelten az országos utakon 

 A regionális kerékpáros infrastruktúra 
csak rövid szakaszokban készült el, ami 
a városkörnyék kerékpározhatóságára, 
kerékpáros turizmusra van elsősorban 
negatív hatással 

 Az autóbusz megállóhelyi lefedettség 
gyenge, a megállók kiépítettsége, 
felszereltsége gyenge, kevéssé vonzó, a 
megállóhelyek fejlesztésre szorulnak 

 Leromlott állapotú a vasúti infrastruktúra, 
és az állomás a város súlypontjától távol 
helyezkedik el 

10. közművek és elektronikus hírközlés  

 A meglévő vízbázis hosszútávon képes a 
város vízigényét kielégíteni 

 A kitermelt víz a határértéket meghaladó 
mértékű vas és arzén tartalmának 
kezelése megoldott 

 A vízellátó rendszer összességében 
alkalmas a város egészséges ivóvízzel 
való ellátására. 

 Új szennyvízcsatorna hálózat által a 
város csatornázottsága 100%-ra nő 

 A város belső területe megfelelően 
kiépített belvízvédelmi rendszerrel 
rendelkezik 

 Az Önkormányzat folyamatosan 

 A mezőgazdasági területek öntözésével 
probléma, hogy a kapcsolódó 
„kiszolgáló” műtárgyak leromlottak, a 
belvízcsatornák gyakran feltöltődtek, 
belvízproblémát okozva 

 Bel- és csapadékvíz csatrona rendszer 
fejlesztésre szorul 
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Erősségek Gyengeségek 

biztosítja a település csapadékvíz 
árokrendszer megfelelő állapotát 
(rézsűápolás, medertisztítás, átereszek 
tisztítása stb.) 

 A településen több kábel tévé és 
internetszolgáltató is jelen van, így a 
lakosságnak lehetősége van választani 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 Bácsalmáson környezetterhelést jelentő 
veszélyes ipari üzem nincs 

 Bácsalmásra és a környező 
településekre távvezetékek bizonyos 
tartalékokkal rendelkeznek 

 Alternatív energia (napelem) 
hasznosítása önkormányzati épületeken 

 A közvilágítás korszerűsítése megtörtént, 
újabb felújítás keretében LED-es lámpák 
kerülnek elhelyezésre 

 A város levegőminőségi állapota 
kedvező, és a levegő-higiénés értékelés 
alapján a „megfelelő” levegőminőségű 
települések csoportjába sorolható 

 A városban keletkezett hulladék 
elhelyezése megoldott (kommunális, 
szelektív, veszélyes hulladék) 

 A használaton kívüli hulladéklerakó 
rekultivációja megvalósult. 

 A bácsalmási hulladék udvar 
szolgáltatásai a lakosság számára 
ingyenesek 

 A településkép javítása érdekében az azt 
rontó állapotú építmények két éven belüli 
helyrehozatali, vagy bontási 
kötelezettségét írja elő a helyi építési 
szabályokról szóló önkormányzati 
rendelet. Az Önkormányzat e 
kötelezettség teljesítéséhez anyagi 
támogatást nyújthat 

 Száraz időszakban jellemző a homokos 
talajadottságokból származó, 
transzmisszió útján jelentkező 
természetes por és pollenszennyezés a 
városban. A porterhelést időszakosan 
növelik a terményszárítók, valamint az is, 
hogy a település útjainak egy része 
szilárd burkolattal nincs ellátva 

 A településen található jelentősebb ipari 
és mezőgazdasági légszennyező 
források a következő légszennyező 
anyagokat bocsájtják ki: CO, NOx, por, 
xilol, izobutil-alkohol, formaldehid, bűz 

 A közúti közlekedésből származó 
légszennyezés mértéke elsősorban a 
városon áthaladó teherautó forgalmat is 
lebonyolító főútvonalak mellett jelentős 

 Városban jelentősebb zaj és rezgés 
okozta környezeti terhelést jelent a 
várost K-Ny-i és É-D-i irányban átszelő 
főutak forgalma 
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Lehetőségek  Veszélyek  

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 2001 és 2011 között növekedett a főiskolát 
végzettek aránya 

 Országhatáron átnyúló településközi 
kapcsolatok bővítése 

 Szociális és önfoglalkoztatási modellek 
bevezetése 

 Képzés és munkaerő piac egymáshoz 
illesztése 

 Magas élőmunka igényes vállalkozások 
fejlesztése  

 A népességmegtartás fokozása, szociális 
és (idős) gondozási programok 

 Helyi vállalkozások erősítése 

 Vállalkozóvá válás elősegítése 

 Tranzitfoglalkoztatási modellek 
meghonosítása 

 Csökkenő népességszám 

 Az elvándorlás fokozódik 

 A természetes fogyás üteme nem 
mérséklődik 

 A lakosság fokozott elöregedése  

 Az eltartott népesség aránya nő 

 Periférikus helyzet oldása sikertelen 

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

 A korcsoportok egymáshoz közelítése – 
nemzedékek közötti együttműködés 
erősítése (tudás és tapasztalatátadás, 
önkéntesség, stb.) 

 A civil aktivitás, mint vonzerő 
megjelenítése, civil szolgáltató szektor 
erősítése  

 A civil aktivitással az identitás, a helyi 
kötődések erősítése 

 Aktív időskort előtérbe helyező programok 
– az idősek aktivitásának növelése 

 Kulturális értékek és sokszínűség  

 Komplex, több szektort érintő, egymást 
erősítő fejlesztések 

 A civil szervezetek együttműködése 
tovább erősíthető, határmenti kapcsolatok, 
testvérvárosi kapcsolatok erősítése 

 A lakosság számának és vásárlóerejének 
csökkenése miatt csökken a szolgáltatási 
szektor bevétele, kevesebb szolgáltatás 
lesz elérhető, ez öngerjesztő spirált 
indíthat be 

 Forráshiány, nehezedő körülmények a civil 
szektorban 

 Esetleges társadalmi feszültségek 
éleződése 

 Az elöregedő társadalomban egy idő után 
csökken annak a korosztálynak a száma, 
akik a civil szervezetek aktív mozgatói 
lehetnek 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 A gyermek és tanulói létszámcsökkenés 
miatt felszabaduló erőforrások használata 

 A gyermeklétszámok további csökkenése 
veszélyeztetheti az oktatási, nevelési 
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Lehetőségek  Veszélyek  

a HH HHH gyermekek felzárkóztatására 

 Egészségügy területén prevenciós 
programok indítása a szív- és érrendszeri 
és daganatos betegségek megelőzésére 
(a lakosság egészségi állapotának 
javítása) 

 Az inaktív népesség visszavezetése a 
munka világába 

 Egyre több intézményben 
energiatakarékos műszaki megoldások 
alkalmazása 

 Kistérségi sport és rekreációs központi 
szerepkör megerősítése 

 Uniós pályázati lehetőségek a 
közszolgáltatások területén 

intézményrendszert 

 A szociális rendszer túlterhelődése, 
várólisták, kapacitáshiány a negatív 
demográfiai trendek következtében 

 Az elöregedő társadalmi tendencia a 
közintézmények fokozódó 
akadálymentesítését igényli 

 A fejlesztések fenntarthatósága nem 
biztosítható 

 Az uniós pályázatok finanszírozásánál 
fellépő likviditási problémák, a saját forrás 
hiánya 

4. gazdaság szerkezet és dinamika  

 Nő az egészséges élelmiszerek iránti 
kereslet 

 A nemzetközi, a testvérvárosi kapcsolatok 
és a nemzetiségek erős jelenléte 

 Népszerűsödik az egészséges életmód és 
ökoturizmus 

 Határ közelsége 

 Alternatív energia – helyi biomassza 
jelenléte 

 Helyi Termék Klaszter létrehozása 

 Helyi Termékek/ vállalkozások 
népszerűsítése 

 Településmarketing 

 Turizmust segítő menedzsment szervezet 

 Turisztika területén potenciális civil 
aktivitás 

 Erős és folyamatos kapcsolatépítés 
megyei, országos gazdaságfejlesztésben 
érdekelt szervezetekkel 

 Helyi identitástudat növelése 

 

 Periférikus elhelyezkedés 

 Jogszabályi környezet folyamatos, 
követhetetlen változása 

 Szennyezettség növekedése 

 Az EU előírásainak való megfelelés 
többletköltsége 

 Kedvezőtlen országos és nemzetközi 
gazdasági folyamatok 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 Az üresen álló ingatlanok bevonása a  Az önkormányzati bérlakások 
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Lehetőségek  Veszélyek  

szegregátumok oldására 

 Az önkormányzati épületeken az 
energiaköltségek csökkentése érdekében 
további alternatív energiaforrások 
felhasználása  

 Önkormányzati bevételt növelő jogszabályi 
változások 

 Betelepülő vállalkozásokból adódó 
adóbevételek növekedése 

 Turizmus fellendülése, ezzel az 
idegenforgalmi bevételek növekedése 

 Lakosság energiatudatos 
szemléletformálása 

állagmegóvása a bérleti díjakat 
meghaladó ráfordításokat igényel 

 Önkormányzati bevételt csökkentő 
jogszabályi változások 

 Bevétel növekedéssel nem járó 
önkormányzati feladatokat növelő 
jogszabályi változások 

 Belföldi turizmus más desztinációkra 
irányul és a turizmusfejlesztésre nem 
sikerül megfelelő forrást találni 

6. táji és természeti adottságok  

 A vízhiányos térség vízpótlására atározó 
építése megoldás lehet, amely a hosszú 
távú tervekben szerepel 

 Kígyós-főgyűjtő csatornával kapcsolatos 
vízminőségi adatsorok (a Bácsalmási 
szakaszon) kedvezőek 

 A helyi jelentőségű természetes 
vízfelületek (Horgász-tó, Sós-tó, 
Mosztonga–tó) turisztikai potenciálja 

 Természeti értékekre épített 
kutatóturizmusban rejlő potenciál (Sós-tó, 
madarasi löszfal, gyapjas gyűszűvirág) 

 Ha a jövőben megvalósulna a vizes 
élőhelyek rehabilitációja, illetve 
vízrendezése, lehetőség nyílna ezek 
rekreációs célokra való kihasználására, 
valamint az öntözés kiterjedtebb 
alkalmazására 

 A terület földtani adottságai miatt, a lehulló 
csapadék a felszínen gyorsan beszivárog, 
illetve elpárolog, mely hosszú távon 
elsivatagosodáshoz vezethet 

 A talajvizek szintje a megbomlott 
vízháztartási egyensúly folyományaként 
egyre csökken és nem megoldott az 
időszakos vízfeleslegek visszatartása 

 Az intenzív mezőgazdasági termelés miatt 
lecsökkent a biodiverzitás 

7. zöldfelületek 

 A Tanuszoda környezetének fejlesztése, 
Strandfürdő építés, mint térségi 
szabadidős és rekreációs központ 

 Kígyós mentén egységes zöldfolyosó 
létrehozása 

 Kossuth-parkban a volt vízmű területén tó 
kialakítása 

 A meglévő zöldfelületek intenzívebbé 

 A biodiverzitás csökken, zöldfelület 
minősége romlik, negatívan befolyásolja a 
lakosságmegtartást 

 A zöldfelületek fenntartására és 
növelésére nem áll rendelkezésre 
elegendő forrás 
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Lehetőségek  Veszélyek  

tétele – a levegő tisztaságának növelése 

 A gyenge minőségű földterületek 
erdősítése – a levegő tisztaságának 
növelése 

 Helyi védett területek kezelési 
szabályzatának kidolgozása 

 Védelemre javasolható további 
zöldfelületek, fasorok vizsgálata 

 Utak, dűlő utak, mezővédő erdősávok, 
vízpart fásítás 

 A zöldfelületek karbantartására helyi 
identitástudatot növelő civil akciók 
szervezése 

 Aktív, vadász és horgász turizmus 
kiépítése 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 Szabadidő és sportterület bővítése 

 Településközpontba telepített ipari 
üzemek funkcióváltása 

 Turisztikai fejlesztések: tanyák, tavak, 
aktív turizmus, vadász-, horgászturizmus 

 Természeti értékekre épített kutató 
turizmusban rejlő potenciál kihasználása 
(Sós-tó, madarasi löszfal, gyapjas 
gyűszűvirág)  

 Bácsalmás – „3 tó vidéke program” 

 Helyi identitás tudat erősítése az épített 
környezeti értékekre is alapozva 

 Helyi hagyományra alapuló programok 
meghonosítása 

 Árpádkori leletek, Tájház  

 Kékfestő műhely, idegenforgalmi 
programok 

 Gyűjtemények háza (vadászati 
gyűjtemény) 

 Épített környezet, épületek állagának 
romlása 

 Védett épített értékek pusztulása 

 Nagytelkes beépítés átalakulása 
gazdasági okokból 

 Tanyás beépítés átalakulása 

 Az épített környezet állagmegóvására, 
fenntartására nem áll rendelkezésre 
elegendő forrás 

 Szlömösödés – egyes alacsonyabb 
státuszú városi területek degradálódása 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 A dél-alföldi hagyományoknak 
megfelelően a gépjármű ellátottság és a 
forgalom drasztikus növekedése továbbra 

 A közösségi közlekedés az állami 
szolgáltatóktól függ, a közlekedés 
finanszírozásának bizonytalanságai 
kihathatnak a tömegközlekedési 
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Lehetőségek  Veszélyek  

sem lesz jellemző a városra 

 Az országos főutak, kiemelten az 55. sz. 
főút fejlesztése és az 5312. j. út felújítása 
javítja a város külső kapcsolatait 

 A Bácsalmás-Bajmok határátkelő 
fejlesztése segíthet a vajdasági 
területekkel való kapcsolatok 
fejlődésében, hosszabb távon Szerbia EU 
csatlakozása csökkentheti a város 
perifériális helyzetét, lehetőséget nyújt 
majd a határmenti magyar települések 
számára a határon átnyúló kapcsolatok 
erősítésére 

 A kerékpáros turizmus erősödése a 
régióban 

 Arad-Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal 
távlati fejlesztése növeli a város 
vasúthálózatban betöltött szerepét és 
javítja határon átnyúló kapcsolatait 

szolgáltatásokra (volán és vasút is), illetve 
a forráshiány helyben a közlekedési 
infrastruktúra állapotmegóvását, fejlesztési 
lehetőségeit is korlátozhatja 

 Növekvő gépjárműszám miatt parkolási 
nehézségek a frekventált helyeken, 
csökkenő kerékpározási kedv 

 Szerbia EU csatlakozásának elmaradása 
periférián tarthatja a várost közlekedési és 
gazdasági szempontból is 

10. közművek és elektronikus hírközlés  

 Az új városi szennyvízrendszer teljes 
megvalósítása után megtisztított 
szennyvíz öntözésre való felhasználása 

 A belvízcsatornák rendszerérének 
felújításával, növelhető a lakosság 
elégedettsége, valamint annak fenntartási-
üzemeltetési költsége csökkenthető 

 A korszerű öntözési technológiák 
elterjesztését segítheti még a 
belvízcsatorna rendszer felújítása,  

 Az elektromos távvezetékek tartaléka 
lehetőséget nyújt új fogyasztók (akár 
munkahely teremtési céllal a városba 
érkező ipari fogyasztók) bekapcsolására 

 A kitermelt víz a határértéket meghaladó 
mértékben vas és arzén tartalmú, ezért 
előzetes kezelésre szorul 

 A belvízcsatornák gyakori feltöltődése 
másodlagos szikesedést okozva, a 
kiöntözött víz mélyre szivárgását sem teszi 
lehetővé 

 A vízrendezés elmaradása esetén a 
talajvízszint további csökkenése várható, 
és sivatagosodási problémák léphetnek fel 

 Új öntözési technológiák elterjedése és 
esetleges nem szabályszerű használata a 
talajvízszint csökkenéséhez vezethet 

 A vízgazdálkodás területén bekövetkező 
esetleges jogszabályi változások (pl. 
határérték változása) 

 A város belterületén a talajvízszint 
megemelkedett 

 Az új szennyvízcsatornára való rákötéshez 
szükséges lakossági önrész előteremtése 
nehézségbe ütközik 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 208 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Lehetőségek  Veszélyek  

 Zaj- és levegőszennyezés mérséklése 

 Komposztáló telep létrehozása a városban 
keletkező lebontható szerves hulladékok 
kezelésére tápanyag-visszapótló trágya 
anyag előállítás céljából 

 további megújuló energiára alapuló 
beruházás EU forrással 

 Az infrastruktúrafejlesztések elmaradása 
esetén a térség gazdasági élénkülése is 
elmarad 

 A gázár-támogatási rendszer 
megváltozásával együtt járó 
költségemelkedés (amelyet a 
rezsicsökkentés némiképp mérsékel) 
hatására fennáll annak a lehetősége, hogy 
a már bekötött háztartások közül is mind 
többen visszaállnak a szilárd tüzelőanyagú 
fűtésre, növelve ezzel a légszennyezést 

 Jogszabályi változások (pl. „a napelemek 
megadóztatása”), melynek következtében 
a megvalósítás alatt álló projektek 
megtérülési ideje kitolódik 

 A kiskertes művelési módnál a 
gazdálkodók agrokémiai ismereteinek 
hiányosságai miatt, előfordulhat a kémiai 
szerek túladagolása 

 Bács-Kiskun megye területrendezési terve 
alapján, a város külterülete széleróziónak 
rendszeres kitett 

3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés 

területi korlátai és lehetőségei 

Bácsalmás Város teljes igazgatási területére 1983-ban készült összevont rendezési terv, ennek 
módosítására 1995-ben került sor. Az OTÉK (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) teljeskörű 
alkalmazása szükségessé tette a településrendezési terv átdolgozását. Bácsalmás Város 
Képviselő-testületének 16/2009. (X. 07.) rendelete szól a helyi építési szabályokról, ezen rendelet 
hagyta jóvá a település szerkezeti és szabályozási terveket. A településrendezési eszközök és a 
fejlesztési koncepció, mivel együtt készültek, összhangban vannak. A rendeletet elfogadása óta 
nem módosították, ezért nincs egységes szerkezetbe foglalva. 

Az önkormányzat honlapján 2014. áprilisi keltezéssel jelent meg a felhívás Bácsalmás 
településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, 
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) teljes körű felülvizsgálatáról és módosításáról. A 
módosítás indoka volt, hogy a terv részben elavult, több ponton túlszabályoz, az ipari üzemek 
telepítésére nem ad megfelelő lehetőséget; az érvényes rendezési terv alapját képező földmérési 
alaptérkép 12 éves, az azóta bekövetkezett változásokat nem tartalmazza; valamint az a tény, 
hogy a terv papír alapú, ami az ETDR bevezetése óta nehezen használható, elavult. A módosítás 
munkaközi dokumentációját az Önkormányzat adatszolgáltatása tartalmazta.  

A módosítás szabályozási koncepcióját részletesen az 1.6.1 fejezet tartalmazza. 

A 2014-ben készült munkaközi Településszerkezeti Terv az előzőekben kijelölt, de meg nem 
valósult lakóterületi fejlesztési területeket csökkenti, az igényeknek megfelelően kijelöl új 
gazdasági - kereskedelmi - szolgáltató területeket, a településközpont vegyes területeket 
bővítésre javasolja a történeti főutcák mentén, valamint a tanyákat különleges beépítésre szánt 
területbe javasolta sorolni. 
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3.2 Problématérkép / Értéktérkép  

52. táblázat: Problématérkép/Értéktérkép 

 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 

Keleti városrész     

Gazdaság Kähny Gépgyártó Kft. Backnang u. 1. 
A tervezett gazdasági fejlesztések 
területei a Dobokai út melletti 
területek kivételével beépítettek 

Dobokai út 
(Keleti városrész) 

 Bácsalmási Agráripari Zrt. Backnang u. 2. 
Nincs megfelelő infrastruktúrával 
ellátott iparterület 

Backnang út és Kunbajai út közötti 
terület 

 Bácsalmási Malom Zrt. Damjanich u. 77. 
Nincs induló vállalkozásokat 
befogadó, támogató inkubátorház  

Backnang út és Kunbajai út közötti 
terület 

Társadalom / Humán 
infrastruktúra / oktatás 

Bácsalmás Kistérségi Többcélú 
Társulás Óvodája és Egységes 
Óvoda-Bölcsödéje 

Bácsalmás, Kunbajai út 1. 
(Keleti városrész) 

  

Társadalom / Humán 
infrastruktúra/ szociális 
ellátás 

Bácsborsódi „Őszi Napfény” 
Integrált Szociális Intézmény 
Bácsalmási Telephely 

Bácsalmás, Dugonics u. 5. 
(Keleti városrész) 

  

Környezet / Természeti 
értékek 

Kígyós-csatorna 
(Keleti, Nyugati, Központi 
városrész) 

Kígyós-csatorna partja parkosításra 
szorul 

(Keleti, Nyugati, Központi 
városrész) 

 Híd Horgásztó 
Bácsalmás, Béke utca 30. 
(a Keleti városrésztől északra) 

  

Épített környezeti értékek 
Vadászház Óalmás 
településrészen 
(helyi védettség) 

Bácsalmás, Backnang u. 1. 
(Keleti városrész) 

Bácsborsódi „Őszi Napfény” 
Integrált Szociális Intézmény 
Bácsalmási Telephelyének épülete 
fejlesztésre szorul 

Bácsalmás, Dugonics u. 5. 
(Keleti városrész) 
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 

Infrastruktúra 154-es vasútvonal Keleti városrész déli része 

Vasútállomás 
A vasúti infrastruktúra (pálya, 
peron, parkoló, 
biztosítóberendezés, stb.) és a 
kiszolgáló létesítmények felújításra 
szorulnak 

Mártírok útja 
(Keleti városrész) 

 5312-es számú út 5312-es számú út 
Bácsalmás-Csikéria-Szabadka 
vasútvonal Bácsalmás-Csikéria 
hiányzó szakasza 

 

 5501-e számú út 5501-e számú út 
5312-es számú út Bácsalmás-
Mélykút szakasz rekonstrukciója 
szükséges 

5312 belterületi és külterületi 
szakaszai 

   

5312-e számú út Bácsalmás-
Országhatár szakasz felújításra 
szorul, tengelyterhelését növelni 
szükséges 

5312-es Bácsalmás-Országhatár 
szakasza 

   Hiányzik az iparterületi feltáró út 
5501-es (Csikéria irányából) az 
iparterületig 

   Belterületi utak felújításra szorulnak 

Kunbajai út, Szabadság utca, 
Kinizsi Pál u., Bartók Béla u., 
Dugonics u. (Dobokai és József A. 
u. közötti szakasza), Bizovác u.,  

   
5501-es számú út belterületi 
szakasza felújításra szorul 

5501-es számú út 

   
5501-es és 5507-es számú utak 
felújítására, szélesítésére lenne 
szükség 

5501-es és 5507-es számú utak 

   Autóbuszöböl leromlott állapotú, Backnang út, Kossuth u., 
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 
vagy hiányzik vasútállomásnál 

   
Csapadékvíz csatorna hálózata 
elavult 

 

Nyugati városrész     

Társadalom / Humán 
infrastruktúra / oktatás 

Bácsalmás Kistérségi Többcélú 
Társulás Óvodája és Egységes 
Óvoda-Bölcsödéje 

Bácsalmás, Petőfi u. 29. 
(Nyugati városrész) 

  

 
Bácsalmás Kistérségi Többcélú 
Társulás Óvodája és Egységes 
Óvoda-Bölcsödéje 

Bácsalmás, Petőfi u. 60/A. 
(Nyugati városrész) 

  

 
Bácsalmás Kistérségi Többcélú 
Társulás Óvodája és Egységes 
Óvoda-Bölcsödéje 

Bácsalmás, Kossuth u. 20. 
(Nyugati városrész) 

  

Társadalom / Humán 
infrastruktúra/ szociális 
ellátás 

  

A „szegregátum” közelében, 
környékén hivatalos 
szeméttelep/szemétlerakó nincs, 
csak olyan területek, amelyeken az 
itt élők maguk alakítanak ki 
„szemetes övezeteket” 

Kálvária sor – Árpád vezért u. – 
Kossuth Lajos u. - városhatár 
(Nyugati városrész) 

   
KSH által szegregátumként jelölt, 
de a város által szegregátumként 
nem tekintett terület 

Vörösmarty sor (a város Észak-
Nyugati része) 

Környezet / Természeti 
értékek 

Sós-tó 
Természeti érték,Ex-lege 

településtől délre fekszik (a 
várostól 2 km-re délnyugati 
irányban) 
(Nyugati városrész) 

  

 
A Sós-tó medréhez kapcsolódó 
erdőterület 

településtől délre fekszik (a 
várostól 2 km-re délnyugati 

Sós-tóhoz tartozó erdőterület 
megóvásra szorul 

A várostól 2 km-re délnyugati 
irányban (Nyugati városrész) Hrsz.: 
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 
Helyi védettség irányban) 

(Nyugati városrész) 
a Sós-tótól keletre fekvő rész: 
0612, délre fekvő rész: 0609, 
nyugatra fekvő rész: 0610 

 

A Sós-tó nyugati oldalán levő 
erdő terület, a gyapjas 
gyűszűvirág élőhelye 
Országos védettség 

településtől délre fekszik (a 
várostól 2 km-re délnyugati 
irányban) 
(Nyugati városrész) 

  

 
Mosztonga-tavak 
Helyi védettség, ex-lege védett 
természeti terület 

településtől délre fekszik 
(Nyugati városrész) 

Mosztonga-tavak 
turisztikai szempontú kiaknázása 
jelenleg még nem biztosított 

településtől délre fekszik 
(Nyugati városrész) 

 Kígyós tó Kígyós tó   

 

Gróf Széchényi utcán és a 
Kálvária soron lévő néhány 
platánfa 
Természetvédelmi érték 

Temetőkápolna előtt lévő stációk 
mentén (Kálvária sor), illetve a 
Gróf Széchenyi u. 65-73 számok 
között 
(Nyugati városrész) 

  

 
Bácsalmási Gyapjas 
Gyűszűvirág Termőhelye 
Természetvédelmi Terület 

Kiskunsági Nemzeti Park, Sós-
tótól nyugatra fekvő erdőrész 
mellett, hrsz.: 0610 
(a várostól délre) 
(Nyugati városrész) 

  

Környezet / Zöldfelület Csajer terület  

Városközponttól délre fekszik, a 
Dózsa György, a Gróf Teleki 
utcák és a Kígyós által határolt 
terület 
(Nyugati városrész) 

Csajer területet 
A meglévő zöldfelületek 
intenzívebbé tételére van szükség 

Városközponttól délre fekszik, a 
Dózsa György, a Gróf Teleki utcák 
és a Kígyós által határolt terület 
(Nyugati városrész) 

   
Temető - Kálvária platánfasorát 
még nincs helyi védelem alá 
helyezve 

Bácsalmás, Kálvária sor 
(Nyugati városrész) 
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 

 Zsidó temető 
a várostól észak-nyugatra 200 
m-re, egy szántóföld közepén) 
(Nyugati városrész) 

  

 
Transzformátorház 
(helyi védettség) 

Vörösmarty sor 
(Nyugati városrész) 

  

Épített környezeti értékek 
Izraelita temető gránit 
obeliszkjei 
Emlékmű jellegű 

a várostól észak-nyugatra 200 
m-re, egy szántóföld közepén 
(a temető északi oldalán) 
(Nyugati városrész) 

Felújításra szoruló óvoda épületek 
és annak környezete 

Központi óvoda: 6430, Bácsalmás, 
Petõfi utca 60/a; 
Kossuth óvoda: 6430, Bácsalmás, 
Kossuth utca 120.; 
Újvárosi óvoda: 6430, Bácsalmás, 
Kunbajai út 1.; 
Petõfi óvoda: 6430, Bácsalmás, 
Petõfi utca 29. 

 
Skorutyák család kékfestő 
műhelye 

Bácsalmás, Kossuth u. 49. 
(Nyugati városrész) 

Felújításra szoruló, a kultúrának 
helyet adó épületek 

Könyvtár – Hősök tere 10.; 
Gyűjtemények háza – Hősök tere 7. 

 
Református templom és 
parókia 

Bácsalmás, Dózsa György u. 
(Nyugati városrész) 

  

 
Kálvária temető kápolnája és 
az Olajfák helyén szenvedő 
Krisztus-szobor 

Bácsalmás, Kálvária u.  
(Nyugati városrész) 

  

 

Munkaügyi Központ – polgári 
lakóház, eklektikus-
szecessziós, XIX. második fele 
– XX. sz. eleje 

Rákóczi Ferenc út 34 (hrsz.:881) 
(Nyugati városrész) 

  

 
Rendőrség - Határőrség – 
polgári lakóház, eklektikus-
szecessziós, XIX. második fele 

Rákóczi F. út 32. (hrsz.: 858) 
(Nyugati városrész) 

  

 Földhivatal - polgári lakóépület, Rákóczi út 26. (hrsz.: 857)   
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 
eklektikus – art deco, XIX. sz. 
második fele – XX. sz. eleje 

(Nyugati városrész) 

 
Lakóépület – polgári lakóház, 
art-deco, XX. sz. eleje 

Petőfi Sándor út 62. (hrsz.: 1266) 
(Nyugati városrész) 

  

Infrastruktúra 154-es vasútvonal Nyugati városrész déli része 
5503-as számú, Tataháza felé 
vezető út felújításra szorul 

5503-as út 

 5503-as számú út 5503-as számú út 
Horgásztóhoz vezető út felújításra 
szorul 

 

 5501-as számú út 5501-as számú út 
Belterületi utak felújításra szorulnak 

Szent János út, Sóstói út, Dózsa 
Gy. út, Korona u. 

   
Csapadékvíz csatorna hálózata 
elavult 

 

Központi városrész     

Gazdaság Városi Piac 
Bácsalmás, Rákóczi u. déli 
oldala, belterület 1042 hrsz. 
(Központi városrész) 

  

 
Bácsalmási Önkormányzati 
Közszolgáltatási Közhasznú 
Nonprofit Kft 

Bácsalmás, Bezdán u 10. 
(Központi városrész) 

  

 
Egészséges Bácsalmásért 
Mintabolt 

Bácsalmás, Rákóczi út 11. 
(Központi városrész) 

  

 Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó 
Üzem 

Bácsalmás, Rákóczi út 11. 
(Központi városrész) 

  

 Soblask Ipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Bt. 

Gr. Teleki u. 20.   

 Ligeti Trade Kft. Gróf Széchényi u. 73.   

Társadalom / Humán Bácsalmási Körzeti Általános Bácsalmás, Szent János utca 26.   
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 
infrastruktúra / oktatás Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  
(Központi városrész) 

 

Bácsalmási Körzeti Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolájának Bácsalmási 
Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolája (KLIK) (alsó tagozat) 

Bácsalmás, Rákóczi u. 27.  
(Központi városrész) 

  

 

Bácsalmási Körzeti Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolájának Bácsalmási 
Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolája (KLIK) (felső tagozat) 

Bácsalmás, Szent János u. 26.  
(Központi városrész) 

  

 
Bácsalmási Hunyadi János 
Gimnázium és Szakiskola 

Bácsalmás, Szent János utca 5. 
(Központi városrész) 

  

Társadalom / Humán 
infrastruktúra / 
egészségügy 

Járóbeteg szakellátás 
Bácsalmási Egészségügyi 
szolgáltató Kft. 

Hősök tere 14.   
(Központi városrész) 

  

 Háziorvosok 
Gróf Széchenyi utca 75. 
Hősök tere 6.  
(Központi városrész) 

  

 Gyermekorvosok 
Gr. Teleki J. u. 12.  
(Központi városrész) 

  

 Fogorvosok 
Hősök tere 14. 
gr. Teleki József u. 12. 
(Központi városrész) 

  

Társadalom / Humán 
infrastruktúra/ szociális 
ellátás 

Bácsalmás Város 
Önkormányzat 
Alapszolgáltatási Központ 

Bácsalmás, Dob utca 12. és 
Rákóczi u. 58. (Központi 
városrész) 
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 

   

Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Bácsalmási 
Gyermekotthonába a 
problémásabb gyermekek kerültek 
elhelyezésre 

Bácsalmás, Hősök tere 12. 
(Központi városrész) 

 
Felső-Bácskai Szociális 
Szövetkezet 

Gróf Teleki József u. 4-8.   

Társadalom / Humán 
infrastruktúra/ kultúra Gyűjtemények Háza és Képtár 

Bácsalmás, Hősök tere 7. 
(Központi városrész) 

Gyűjtemények háza felújításra 
szorul 

Bácsalmás, Hősök tere 7.  
(Központi városrész) 

 
Művelődési és Szabadidő 
Központ 

Bácsalmás, Szent János u. 9. 
(Központi városrész) 

  

 
Vörösmarty Mihály Városi 
Könyvtár 

Bácsalmás, Hősök tere 10. 
(Központi városrész) 

  

 
Tornacsarnok (1998-tól a 
gimnáziumhoz csatoltan 
működik) 

Bácsalmás, Szent János utca 7. 
(Központi városrész) 

  

 Fiedler Közösségi Ház Bácsalmás, Széchenyi u.75. 
(Központi városrész) 

  

 

Bajai Liszt Ferenc Alapfokú 
Zeneiskola és a Danubia 
Művészeti Iskola (a közösségi 
házban) 

Bácsalmás, Szent János u. 9. 
(Központi városrész) 

  

Társadalom / Humán 
infrastruktúra/ Sport Petőfi VSE 

Bácsalmás, Szent J. u. 1. 
(Központi városrész) 

  

 Tanuszoda 
Bácsalmás, Szent J. u. 5. 
(Központi városrész) 

Strandfürdő építésére van igény. 
Fejlesztési célként tanuszoda mellé 
szabadtéri medencék építését, 
strandröplabda pályák építését 

Bácsalmás, Szent J. u. 5.  
(Központi városrész) 



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 217 

ITS DA Konzorcium 

  
 

 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 
jelölte meg a város 

 Városi Sporttelep 
Bácsalmás, Szent J. u. 1. 
(Központi városrész) 

Városi Sporttelep 
karbantartási, felújítási, 
korszerűsítési feladatok 

Bácsalmás, Szent J. u. 1.  
(Központi városrész) 

Társadalom / Humán 
infrastruktúra/ Sport Városi Sportcsarnok Szent János u. 7.   

Környezet / Természeti 
értékek 

Kossuth Park kocsányos 
tölgyei 
Védett növények 

A Szent János - Damjanich - 
Dózsa György utak által határolt 
területen áll 
(Központi városrész) 

  

 
Szent János utcán a 
vadgesztenyefák 
Természetvédelmi érték 

Szent János utca 26. 
(Központi városrész) 

  

Környezet / Zöldfelület Kossuth-park (megyei 
védettség) 

A Szent János - Damjanich - 
Dózsa György utak által határolt 
területen áll 
(Központi városrész) 

Kossuth-park (megyei védettség) 
A meglévő zöldfelületek 
intenzívebbé tétele szükséges 

A Szent János - Damjanich - Dózsa 
György utak által határolt területen 
áll 
(Központi városrész) 

   
Kossuth parkban a volt vízmű 
területén tó kialakítására született 
javaslat – hiányként jelentkezik 

A Szent János - Damjanich - Dózsa 
György utak által határolt területen 
áll 
(Központi városrész) 

   
Kossuth parkban a meglévő 
játszótér felújítandó, vagy 
megszüntetendő. 

A Szent János - Damjanich - Dózsa 
György utak által határolt területen 
áll 
(Központi városrész) 

   
A város északi részén (Rákóczi 
utcától északra) játszótér építendő 

Rákóczi utcától északra 
(Nyugati városrész) 

 Hősök Tere – római katolikus Bácsalmás, Hősök tere Hősök Tere - Templom park (helyi Bácsalmás, Hősök tere 
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 
templom park (helyi védettség) (Központi városrész) védettség) 

A meglévő zöldfelületek 
intenzívebbé tétele szükséges 

(Központi városrész) 

 
Kegyeleti park – Rudicsi 
temető 

Bácsalmás, Hősök tere 
(Központi városrész) 

  

Épített környezeti értékek Hősök tere 
Helyi védettség 

Hősök tere 
(Központi városrész) 

Egészségház épülete fejlesztésre 
szorul 

Hősök tere 14. 

 

Szent Kereszt 
Felmagasztalása Római 
Katolikus Templom és Plébánia 
(klasszicista stílus) 
Műemlék jellegű épület 

Bácsalmás, Hősök tere 13. 
(hrsz.: 1199) 
(Központi városrész) 

Családsegítő Központ épülete 
fejlesztésre szorul 

Dob u. 12. 

 
Antunovics család nemesi 
kúriája 
Helyi védettség 

Bácsalmás, Hősök tere 13. 
(Központi városrész) 

Gondozási Központ épülete 
fejlesztésre szorul 

Rákóczi út 58. 

 
Kovachich ház (jelenleg 
gyermekotthon) 
Helyi védettség 

Bácsalmás, Hősök tere 12. 
(Központi városrész) 

Felújításra szoruló önkormányzati 
épületek 

Gróf Teleki József u. 4-8. 

 
Siskovics kúriából kialakított 
Gyűjtemények Háza 
Országos védettség 

Bácsalmás, Hősök tere 7. (hrsz.: 
1264/1) 
(Központi városrész) 

  

 
Vörösmarty Mihály Városi 
Könyvtár és Dulity Tibor Képtár 
Helyi védettség 

Bácsalmás, Hősök tere 10. 
(Központi városrész) 

  

 
Csauscher palota 
Országos védettség 

Bácsalmás, Hősök tere 3. (hrsz.: 
1284) 
(Központi városrész) 

  

 Ulrich palota Bácsalmás, Hősök tere 4. (hrsz.:   
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 
Országos védettség 1285) 

(Központi városrész) 

 
Közkút 
(helyi védettség) 

Rákóczi út 23. sz. előtt 
(Központi városrész) 

  

 
Orvosi rendelő – polgári 
lakóház, art-deco, XX. sz. eleje 

Hősök tere 6. (1265) 
(Központi városrész) 

  

 

Könyvtár-képtár-polgári 
lakóház a földszinten 
üzlethelyiségekkel, 
szecessziós, XX. sz. eleje 

Hősök tere 10 (hrsz.:1199) 
(Központi városrész) 

  

 
R.k. Plébánia– r.k. egyházi 
épület, klasszicista, XIX. sz. 
közepe 

Hősök tere 13 (hrsz.: 1199) 
(Központi városrész) 

  

 Rákóczi Ferenc mellszobra 
Bácsalmás, Rákóczi Ferenc u. 
27. 
(Központi városrész) 

  

 
Evetovity Antal költő 
mellszobra 

Bácsalmás, Hősök tere 
(Központi városrész) 

  

 Kossuth mellszobor 
Bácsalmás, Szent János út 26. 
(Központi városrész) 

  

 Vörösmarty mellszobor 
Bácsalmás, Szent János út 26. 
(Központi városrész) 

  

 Lantos lány szobra 
Bácsalmás, Szent János u. 9. 
(Központi városrész) 

  

 Szentháromság szobor 
Bácsalmás, Hősök tere 
Templompark, hrsz.: 1273 
(Központi városrész) 

  

 I. és II. világháborús emlékmű Bácsalmás, Hősök tere   
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 
Templompark, hrsz.: 1273 
(Központi városrész) 

 
Szülőföldjükről elűzött népek 
emlékműve 

Bácsalmás, Hősök tere 
Templompark, hrsz.: 1273 
(Központi városrész) 

  

 
Tájház: magyar, sváb, német, 
horvát, bunyevác 
népművészeti gyűjtemény 

Bácsalmás, Hősök tere 7.   

 Feszület (helyi védettség) 
Rákóczi út –Kossuth utca 
kereszteződés 

  

Infrastruktúra 5501-es számú út 5501-es számú út Belterületi utak felújításra szorulnak 

Szent János út, Dózsa Gy. út, Toldi 
utca (Kossuth u. – Gr. Teleki u. 
közötti szakasza), Korona u., Kishíd 
u. (Hősök tere és Damjanich u. 
közötti szakasza)  

   

Szent János utca és Kossuth L. 
utca kereszteződés 
balesetbiztonsági szempontból 
veszélyes, ezért fejlesztése 
indokolt. 

Szent J. u. és Kossuth L. u. 
találkozása 

   
Parkoló kapacitás kevés, ezért 
kialakítása szükséges 

Korona u. ( Hősök tere- Rákóczi u. 
között nyugati oldal), Hősök tere ( 
Korona u. – Petőfi u. közötti 
szakasz), Hősök tere 3. sz. előtt 
(Csauscher- ház előtt), Művelődési 
központ mögött (lila büfé helyén), 
SZTK előtt (park felöli oldalon a 
Kígyósig), Gr. Széchenyi utca keleti 
oldala ( Rákóczi u. – Szt. János 
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ? 
között) 

   
Autóbuszállomás infrastrukturálisan 
leromlott állapotú 

Rákóczi út 

   
Baleseti sűrűsödési zóna, ezért 
körforgalom kialakítása szükséges 

Szent János utca és a Damjanich 
utca találkozásánál (Penny Market 
üzletnél), a Damjanich utca és a 
Backnang út találkozásánál 

   
Csapadékvíz csatorna hálózata 
elavult 

 

Külterület     
Gazdaság Bács Agro Szövetkezeti Zrt. Ószőlők utca 1/a   

Természeti értékek Víztározó    

Forrás: Saját szerkesztés 
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37. térkép: Problématérkép 

 

Forrás: Trenecon Cowi 



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 223 

ITS DA Konzorcium 

  
 

38. térkép: Értéktérkép 

 

Forrás: Trenecon Cowi 
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek  

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás 

indoklása, a városrészek bemutatása 

39. térkép: Városrészek ábrázolása 

 

Forrás: IVS, 2009 

53. táblázat: Bácsalmás városrészeinek lehatárolása 

Városrész Lehatárolás 

Keleti városrész Mélykúti út - Köztársaság u. - Dugonics u. - József Attila u. - 
Damjanich u. - Kunbajai út - névtelen u. a Dózsa Gy.u. 
vonalában - Mártírok útja – településhatár) 

Nyugati városrész Damjanich u. - József Attila u. - Dugonics u. - Köztársaság u. - 
Mélykúti út - településhatár - Szent János u. - településhatár - 
Mártírok útja – Dózsa Gy.u. - Kossuth L.u. - Rákóczi út 

Központi városrész Rákóczi út - Kossuth Lajos u. - Dózsa György u. - Kunbajai út - 
Backnang út - Damjanich u. 
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Bácsalmás állandó lakosságszáma a 2011-es KSH adatok szerint 6 982 fő, lakónépessége 6 753 
fő. A lakónépesség 96%-a belterületen, 4%-a (233 fő) külterületen él. A városrészek közül a 
külterületen a legmagasabb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül, 39,8% (a települési adat csupán 20,3%), és itt a legalacsonyabb a felsőfokú 
végzettségűek aránya, csupán 2,2%. Belterületen található a lakások 94,66%-a, külterületen 
5,34%-a, 167 db. A külterületi lakások 67,1%-a alacsony komfortfokozatú, az  itt lévő lakott 
lakások 52,3%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. 

 

26. ábra: A lakónépesség számának megoszlása városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

A 0-14 éves korosztály aránya 14,1%, a 15-59 éves korosztály aránya 57,0%, a 60 évnél 
idősebbek aránya 28,9%. 

  

13% 

61% 

22% 

4% 

Lakónépesség megoszlása városrészenként (2011) 

Keleti városrész

Nyugati városrész

Központi városrész

Külterület
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27. ábra: A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya 20,3%, a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 11,7%. 

 

28. ábra: Legalacsonyabb és legmagasabb végzettségűek aránya városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 49,0%. A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 49,9%. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztaottak 
aránya 39,9%. 

29. ábra: Foglalkoztatási mutatók városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 60,7%. A munkanélküliek 
aránya 17,5%, a tartós munkanélküliek aránya 9,7%. 

 

30. ábra: Munkanélküliségi mutatók városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya 45,7%, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 12,8%. 

 

31. ábra: Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A települési lakásállomány 3 126 db, melynek 58%-a a nyugati városrészben található, ezt követi 
21%-kal a központi városrész. A legkevesebb lakás külterületen van, aránya 5%. 

32. ábra: A lakások számának megoszlása városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

45,7 

38,0 

48,4 

39,1 

68,3 

12,8 11,2 
14,3 

7,0 

30,1 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Bácsalmás
összesen

Keleti városrész Nyugati városrész Központi
városrész

Külterület

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

16% 

58% 

21% 

5% 

Lakásállomány megoszlása városrészenként (2011) 

Keleti városrész

Nyugati városrész

Központi városrész

Külterület



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 229 

ITS DA Konzorcium 

  
 

A települési lakásállományból alacsony komfort fokozatú 13%. A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 10,6%, az egyszobás lakásoké 2,6%. 

 

33. ábra: A lakások megoszlása komfortfokozat szerint városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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3.3.1.1 Keleti városrész bemutatása  

40. térkép: Városrészi lehatárolás, Keleti városrész (2015)  

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Területi lehatárolás: Mélykúti út - Köztársaság u. - Dugonics u. - József Attila u. – Damjanich u. - 
Kunbajai út - névtelen u. a Dózsa Gy. u. vonalában - Mártírok útja – településhatár 

A városrész mind Mélykút felől, mind Csikéria felől, mind pedig a Bácsalmás-Bajmok 
Határátkelőhely felől egyaránt megközelíthető közúton. Bácsalmás Dobokanagyjárási tanyái 
szintén ezen városrészen keresztül közelíthetőek meg. 

A város Keleti városrésze a Nyugatihoz hasonlóan hagyományos lakóövezeti városrész. 
Településképében, kialakításában hasonlít a Nyugati városrészhez, viszont az 1970-es években 
új utcák kialakítására került sor. Ennek köszönhetően kialakult a ma Újvárosnak nevezett 
városrész. Hasonlóképpen a város más részeihez, leginkább a régebben települt utcákban 
szintén előfordulnak a nagy telkek, széles egymásra merőleges utcák. 

A város keleti részének városképe jellegzetesen falusias jellegű településképet mutat. A 
jellegzetesen falusias képet idéző családi házak között nem találunk védettséget élvező, vagy 
közfunkciókat ellátó épületet. A legújabb (1970-es években települt) városrész kivételével 
jellemzőek a széles, egymásra merőleges utcák, nagy telkek. Rendezett, gondozott képet mutat 
az újvárosi terület viszonylag új épületeivel, rendezett köztereivel. 

Zöldfelületek, parkok tekintetében a szóban forgó terület nem rendelkezik összefüggő, rendezett 
zöld felülettel, parkkal. 

Ipari területek, üzemek számát tekintve megtalálható néhány jelentősebb gazdasági 
társaság melyekből néhány iparűzési adót fizető vállalkozás is fellelhető (pl.: Kähny Kft, 
Agráripari Rt., Bács-Agro Szövetkezeti Zrt.). Mivel a város alapvetően a mezőgazdasági 
termelésre rendezkedett be ezen városrészben is számos mezőgazdasági vállalkozás van jelen. 
Ezek főként egyéni gazdálkodók, őstermelők. 

A városrész 
lehatárolása, 
története, szerkezete  
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A keleti városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 895 fő, a város 
lakónépességének 13,25%-a. A 0-14 éves korosztály aránya 10,8%, a 15-59 éves korosztály 
aránya 53,7%, a 60 évnél idősebbek aránya 35,4%. 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 58,8%. Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül 15,0%. Ez az arány 
a település egészének arányához képest alacsonyabb. 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 20,2%, itt a legmagasabb a 
városrészek közül.  

Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya 38,0%, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 11,2%. 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 55,6%, ez a legmagasabb arány a 
városrészek közül, de a központi városrész sem marad el tőle sokkal. Az alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 26,7%, ez az érték jóval alatta marad a 
többi városrész értékéhez képest. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 49,6%. 
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,8%, amely a legalacsonyabb a városrészek 
közül. Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 5,4%, ez 
szintén a legalacsonyabb a városrészek viszonylatában. 

Ebben a városrészben a lakásállomány 512 db, a külterületet nem számítva itt található a 
legkevesebb lakás. Ezek közül alacsony komfortfokozatú 3,1%, a komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 2,5%; ezen két mutató a legalacsonyabb a 
településen. A külterülettől eltekintve a lakott lakásokon belül az egyszobás lakások aránya 
ebben a városrészben a legmagasabb: 4,8%. 

 

Egészségi állapot: 

A város egészét érintő hátrányos helyzetnek köszönhetően a Keleti városrészben is jellemző a 
lakosság életszínvonalának hanyatlása, a lakosság folyamatos elöregedése, az ezzel járó 
szociális problémák felmerülése. A szenvedélybetegségek, mentális jellegű problémák szintén 
jelen vannak a városrész lakóinak körében. 

Úgy országos, mint helyi szinten is a megbetegedések közül vezető helyen fordulnak elő szív- és 
érrendszeri problémák, mozgásszervi megbetegedések, szenvedélybetegségek. 

Bentlakásos intézményként ezen városrészben működik a Bácsborsódi Őszi Napfény Idősek 
Otthonának a tagintézménye, melyben a város időskorú lakosságának egy részéről 
gondoskodnak. 

A tanyagondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, az idősek klubja, a 
gyermekjóléti szolgálat ezen városrészben is aktívan, tevékenyen részt vesz a lakosság 
mindennapi gondjainak megoldásában. 

Jövedelmi helyzet: 

A városrész lakosságának jövedelmi helyzetére jellemző a folyamatos elszegényedés, a jól 
jövedelmező munkalehetőségek hiánya miatti hanyatló életszínvonal. A családi kisvállalkozók, 
mikro vállalkozások, egyéni őstermelők helyzete is évről-évre nehezebbé válik. A gazdasági 
válság, az egyes ágazatok nehéz helyzete kihatással van az ezen területen dolgozók anyagi 
helyzetére is. Mivel a város külterületein főként mezőgazdasági termelés folyik, ezen ágazatban 
dolgozók jövedelmi viszonyai, megtérülési mutatóik évről-évre csökkenő tendenciát mutatnak. 

A városrész 
demográfiai és 
szociális jellemzői 



Bácsalmás város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 232 

ITS DA Konzorcium 

  
 

A városrész megközelíthető közúton több irányból is. Csikéria, Kunbaja felől, Mélykút felől, a 
Bácsalmás-Bajmoki Határátkelőhely felől egyaránt. A Bácsalmás Dobokanagyjárási tanyák 
szintén ezen városrészből közelíthetőek meg. 

Itt található a város vasúti pályaudvara, ahonnan mind Baja, mind pedig Kiskunhalas irányába 
megoldott a vasúti közlekedés. 

A település ezen részének infrastrukturális ellátottságát jellemzi hogy a legalapvetőbb 
közműszolgáltatások mint például a vízellátás, elektromos energia, gázellátás tekintetében az 
ellátottság megoldott. Szennyvízellátottság megoldottá válik a jelenleg folyó beruházás 
következtében. 

A telefonhálózat, kábeltévé hálózat, internethálózat kiépítettségének köszönhetően ezen 
szolgáltatások 100%-ban elérhetők a városrészben élő lakosság számára. 

A szervezett kommunális hulladékgyűjtést a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. végzi, 
melynek szolgáltatásait a keleti városrészben élők is nagy százalékban igénybe veszik. 

A városrész említett külterületei (Dobokanagyjárási tanyák, Mosztonga tó) a turizmus 
szempontjából még kiaknázatlanok, de tervben van ezen területek turisztikai funkciókkal való 
ellátása. 

A határátkelő közelsége, a határon átnyúló kapcsolatok kiépítése gazdasági szempontból szintén 
kiaknázatlan lehetőségeket rejt. 

Ipari területek, üzemek számát tekintve megtalálható néhány jelentősebb gazdasági társaság, 
mint pl: Kähny Kft, Bácsalmási Agráripari Zrt. 

Vendéglátóhelyek, kiskereskedelmi üzletek egyaránt megtalálhatóak a területen. 

Mivel a város alapvetően a mezőgazdasági termelésre rendezkedett be, ezen városrészben is 
számos mezőgazdasági vállalkozás van jelen. Ezek főként egyéni gazdálkodók, őstermelők. 

 

A városrész főként lakófunkciót tölt be, másodlagos funkciója ipari-logisztikai, agrár, közlekedési, 
egyéb funkciója humán szolgáltatási. 

  

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai  

A városrész 
funkcióellátottsága 
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54. táblázat: Keleti városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 
Keleti városrész 

 Jó mezőgazdasági alapok 

 Lakosság alkalmazkodóképessége 
nagy 

 Többféle nemzetiségű népcsoportok 

 Befektetésre alkalmas területek, 
épületek 

 Iparfejlesztés céljára kialakítandó 
területek megléte 

 Rendezett település szerkezet 

 Nyugodt, vidéki környezet megléte 

 Általános közművek kiépítettsége 
megoldott (gáz, víz, szennyvíz, telefon) 

 Kultúra-, hagyományápolás 

 Vasúti közlekedés megoldottsága, 
vasútállomás adott 

 Szilárd burkolatú közutak megléte 

 Szelektív hulladékgyűjtők megléte 

 Fő közlekedési útvonalak ezen a 
városrészen keresztül haladnak 

 Alacsony iskolai végzettségű szakképzetlen 
munkaerő 

 Hiányos vállalkozói infrastruktúra 

 Fizetőképes kereslet csökkenése 

 Tőkehiány 

 Hátrányos helyzetű lakosság 

 Rossz termelési struktúra, elavult technika. 

 Alacsony jövedelemtermelő képesség, finanszírozási 
problémák. 

 Kicsi a városrész lakosságmegtartó ereje. 

 Elöregedő népesség 

 Fiatalok elvándorlása 

 Helyi humán kapacitás képzettsége nem megfelelő 

 Magas munkanélküliség a hátrányos helyzetű 
csoportoknál 

 Fejletlen infrastruktúra 

 A külterületek irányába rossz a közlekedés 

 Hiányzó iparterületi feltáró út 

 Rossz minőségű közlekedési infrastruktúra 

 

Lehetőségek Veszélyek 
 Mezőgazdasági termelés szintjének 

növelése, új eljárások meghonosítása 

 Új, egészséges élelmiszerek 
meghonosítása, termesztésük 

 A helyi vállalkozások erősítése, 
helyzetbe hozása 

 Befektetésre alkalmas épületek, 
területek kihasználása 

 Határon átnyúló kapcsolatok kiépítése 

 Ipari területek infrastrukturális 
fejlesztése 

 Meglévő vállalkozások fejlesztése 

 Elvándorlás, elöregedés, ezáltal népességcsökkenés 

 Munkanélküliség nő 

 Mezőgazdaság helyzete tovább romlik 

 Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és megtartó 
képessége romlik 

 Külső gazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása 

 Fokozódó forráshiány 

 A tartós munkanélküliség és hátrányos helyzet 
újratermelődése 

 Az információs szakadék továbbmélyülése 

 Jogszabályi bizonytalanság 

 Állami infrastrukturális fejlesztések elmaradása 

 Épületek folyamatos állagromlása 

Forrás: Saját szerkesztés 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.3.1.2 Nyugati városrész bemutatása  

41. térkép: Városrészi lehatárolás, Nyugati városrész (2015)  

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Területi lehatárolás: Damjanich u. - József Attila u. - Dugonics u. - Köztársaság u. - Mélykúti út - 
településhatár - Szent János u. - településhatár - Mártírok útja - Dózsa Gy. u. - Kossuth L. u. - 
Rákóczi út 

A városrészt egyrészt a Tataházán keresztül húzódó 55-ös számú Baja-Szeged főútból leágazó 
összekötőútról, illetve a Baja-Bácsbokod közútról közelíthetjük meg, melyek ezen városrészben 
lévő Kossuth és Szt. János utcára kapcsolódnak közvetlenül. 

A nyugati városrész a település legkorábban lakott településrésze. Az első telepesek, majd 
később az őket követők ezt a területet vették birtokukba, építették fel a házaikat, itt alakították ki 
az első utcákat. Jellegzetes alföldi településképet mutat széles, egymásra merőleges utcáival, 
nagy telkeivel. 

Ezen városrészben számos a városképet meghatározó polgári stílusban épült lakóépület illetve 
több helyi védettség alatt álló, jelenleg közfunkciókat ellátó építmény található. Ilyenek a 
Rendőrörs, Határőrség épülete, Munkaügyi Központ épülete, Bútor üzlet, Temetői kápolna, Zsidó 
temető, Földhivatal stb. 

Zöldfelületek, parkok, játszóterek tekintetében megemlíthető a város tulajdonában lévő Csajer 
gondozott, beépítetlen terület, melyet az önkormányzat folyamatosan parkosít, rendben tart.  
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A nyugati városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 4 117 fő, a város 
lakónépességének 60,97%-a, vagyis itt laknak a legtöbben. A 0-14 éves korosztály aránya 
15,4%, a 15-59 éves korosztály aránya 58,7%, a 60 évnél idősebbek aránya 25,8%. 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 60,7%, amely azonos a városi 
aránnyal. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
év) belül 22,9%, itt a legmagasabb a külterületi értéktől eltekintve. Felsőfokú végzettségűek a 25 
éves és idősebbek arányában 9,2%, mely jóval alatta marad a másik két városrészhez 
viszonyítva. Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya 48,4%, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 14,3%, mely 
értékek a települési átlaghoz képest magasabbak. 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 46,8%, a külterület után itt a 
legalacsonyabb a városrészek közül. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 44,2%, Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 51,1%. A 
munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 20,5%, a tartós munkanélküliek aránya (legalább 
360 napos munkanélküliek aránya) 11,9%, mely értékek itt a legmagasabbak a külterületet nem 
számítva. 

Ebben a városrészben a legmagasabb a lakások száma, 1 796 db, amely település 
lakásállományának 57,5%-a. A lakások közül alacsony komfortfokozatú 13,6%. A komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 12,3%, az egyszobás lakásoké 
2,3%. Utóbbi három mutató a települési átlagértékkel majdnem azonos vagy ahhoz közeli. 

 

Egészségi állapot: 

A hátrányos helyzettel járó, munkanélküliségből adódó, fokozottan jelentkező szociális problémák 
a város ezen részén is nagymértékben jelen vannak a lakosság körében. Mindezen problémák az 
itt élők egészségi állapotára is negatív hatással vannak. A kilátástalanságból, reménytelenségből 
adódó mentális problémák fokozott mértékben fordulnak elő főként a szegregátum, illetve a 
feltételezett szegregátumok területén. A szenvedélybetegségek valamelyikével is sokan 
küzdenek. A folyamatosan elöregedő lakosság körében egyre több az egészségügyi 
problémákkal küzdők száma. 

A tanyagondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, az idősek klubja, a 
gyermekjóléti szolgálat ezen városrészben is aktívan, tevékenyen részt vesz a lakosság 
mindennapi gondjainak megoldásában. 

Jövedelmi helyzet: 

A mezőgazdásági termelők, vállalkozók jövedelmi helyzete ezen ágazat folyamatos 
hanyatlásának következtében évről-évre romlik. A város rész területén fellelhető mikro-
vállalkozások jövedelemtermelő képessége leginkább csak saját fenntartásuk biztosítására 
elegendő. 

A szegregátum és a feltételezett szegregátumok jelenlétének köszönhetően ezen városrészben 
jelentős azon személyek száma, akik tartósan munkanélküliek, inaktívak és jövedelemtermelő 
tevékenységet nem folytatnak. Itt a város más részeihez képest is arányaiban magasabb a 
támogatásban részesülők száma. 

  

A városrész 
demográfiai és 
szociális jellemzői 
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A település ezen részének infrastrukturális ellátottságát jellemzi hogy a legalapvetőbb 
közműszolgáltatások mint például a vízellátás, elektromos energia, gázellátás tekintetében az 
ellátottság megoldott. Szennyvízellátottság megoldott. 

A telefonhálózat, kábeltévé hálózat, internethálózat kiépítettségének köszönhetően ezen 
szolgáltatások 100%-ban elérhetők a lakosság számára. 

A szervezett kommunális hulladékgyűjtést a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. végzi, 
melynek szolgáltatásait a nyugati városrészben élők is nagy százalékban igénybe veszik. 

A városrészben több közfunkciót ellátó építmény található. 

A városrész hagyományos lakóövezeti funkciókkal bír. Ipari területek, üzemek nem alakultak ki, 
ebből kifolyólag jelentősebb iparűzési adót fizető vállalkozás nincs jelen. Vendéglátóhelyek, 
kiskereskedelmi üzletek egyaránt megtalálhatóak a területen. Mivel a város alapvetően a 
mezőgazdasági termelésre rendezkedett be ezen városrészben számos mezőgazdasági 
vállalkozás van jelen. Egyéni gazdálkodók, őstermelők nagy számban vannak jelen a 
városrészen. 

A nyugati városrész felől közelíthető meg a Bácsalmás külterületén található Sós tó, illetve 
Kígyós tó, amely területek a turizmus szempontjából még kiaknázatlanok, de a város hosszú 
terveiben mindig szerepelt ezen területek turisztikai funkciókkal való ellátása. A helyi 
hagyományokat őrző kékfestő műhely is, mint turisztikai látványosság is ezen a városrészen 
található. 

A nyugati városrész elsődlegesen lakóövezeti funkciókkal bír. Másodlagos funkciói: humán 
szolgáltatási, közlekedési. Egyéb funkciói: ipari-logisztikai, agrár, zöldfelületi-környezeti. 

 

55. táblázat: Nyugati városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 
Keleti városrész 

 Jó mezőgazdasági alapok 

 Lakosság alkalmazkodóképessége nagy 

 Etnikai sokszínűség 

 Befektetésre alkalmas területek, épületek 

 Rendezett település szerkezet 

 Nyugodt, vidéki környezet megléte 

 Tanulásra, fejlődésre való hajlandóság jó 

 Kulturális értékek megléte 

 A gyermekvédelmi szolgáltatás megoldott 

 A szociális területen dolgozó szakemberek 
erős szakmai elkötelezettsége 

 Általános közművek kiépítettsége megoldott 
(gáz, víz, szennyvíz, telefon) 

 Növekvő pályázati aktivitás, program- és 
projektmegvalósítási tapasztalatok 

 Kultúra-, hagyományápolás 

 Alacsony iskolai végzettségű szakképzetlen 
munkaerő 

 Fizetőképes kereslet csökkenése 

 Tőkehiány 

 Nagyarányú hátrányos helyzetű lakosság 

 Rossz termelési struktúra, elavult technika. 

 Elöregedő népesség 

 Alacsony születés-szám 

 Fiatalok elvándorlása 

 Helyi humán kapacitás képzettsége nem 
megfelelő 

 Munkalehetőségek hiánya 

 Magas munkanélküliség a hátrányos helyzetű 
csoportoknál 

 Fejletlen infrastruktúra 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai  

A városrész 
funkcióellátottsága 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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Erősségek Gyengeségek 
 Közlekedési feltételek adottak 

 Szelektív hulladékgyűjtők megléte 

 

Lehetőségek Veszélyek 
 Turisztikai adottságok kihasználása (helyi 

hagyományőrző tevékenységek bemutatása) 

 Hagyományőrző foglalkozások továbbvitele – 
önfoglalkoztatás 

 Munkanélküliek visszavezetése a 
munkaerőpiacra képzések segítségével 

 Mezőgazdasági termelés szintjének 
növelése, új eljárások meghonosítása 

 Új, egészséges élelmiszerek meghonosítása, 
termesztésük 

 A helyi mezőgazdasági vállalkozások 
erősítése, helyzetbe hozása 

 Befektetésre alkalmas épületek, területek 
kihasználása 

 Határon átnyúló kapcsolatok kiépítése 

 Elvándorlás, elöregedés, ezáltal 
népességcsökkenés 

 Munkanélküliség nő 

 Mezőgazdaság helyzete tovább romlik 

 Külső gazdasági folyamatok kedvezőtlen 
alakulása 

 A tartós munkanélküliség és hátrányos helyzet 
újratermelődése 

 Az információs szakadék továbbmélyülése 

 Jogszabályi bizonytalanság 

 Állami infrastrukturális fejlesztések elmaradása 

 Épületek folyamatos állagromlása 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3.3.1.3 Központi városrész bemutatása 

42. térkép: Városrészi lehatárolás, Központi városrész (2015)  

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Területi lehatárolás: Rákóczi út - Kossuth Lajos u. - Dózsa György u. - Kunbajai út - Backnang út 
- Damjanich u. 

Ezen városrész mind Mélykút felől, mind Csikéria felől, mind pedig a Bácsalmás-Bajmok 
határátkelőhely felől egyaránt megközelíthető közúton. 

A város Központi városrésze átalakulóban van. Több utca, köztük a Szent János, a gr. Széchenyi 
utca ide eső részében kezdenek kialakulni és tömörülni a vállalkozások, üzletek, vendéglátó 
egységek. Több eddig lakóingatlanként használt házrészt, lakást alakítanak át üzlethelyiséggé. 

A város ezen részén található a helyi védettséget élvező épületek nagy része. A különböző 
vállalkozások létrejöttével párhuzamosan az érintett épületek felújítása is megvalósul. 

Az utcák merőlegesek egymásra, elég szélesek, viszont a parkolóhely nem mindenhol elegendő. 

A város központi részének városképe néhol a fejlődésre utal, néhol pedig kicsit falusiasabb, 
elmaradottabb képét mutatja. A helyi épületek közül sok helyi védettséget élvez, melyek közül 
néhány közfunkciót ellátó intézményként üzemel. Ezek az épületek a következők: Urlichpalota, 
Antonovich kúria, Csauscher-palota, Kovachich kúria, /gyermekotthon/, a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola Rákóczi utcai épülete, utcai közkutak, Siskovich kúria, római katolikus templom, 
református templom. 

Közparkjai közül a Bácsalmás belterületén található 14 hektáron elterülő Kossuth Parkból 4 
hektár megyei védettséget élvez, míg az 1,7 hektár területű Templom Park helyi védettség alatt 
áll.  
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Jellemző a közterek, parkok rendezettsége, ápolt virágágyások megléte. A város ezen része 
rendezett, tiszta utcaképpel, ápolt, tiszta környezetével kellemes látványt nyújt mind az itt élők, 
mind pedig az idelátogatók számára. 

A közparkokban, köztereken elhelyezett emlékművek, szobrok zömében az itt élt hírességek, 
bácsalmási lakosok emlékét őrzik. 

Ezek a következők: 

 Kossuth szobor 

 Vörösmarty Mihály szobor 

 I. és II. világháborús emlékmű 

 Anton Evetovity Miroljub szobra 

 Szülőföldjükről elűzött népek emlékműve 

 Szentháromság szobor 

 Lantos lány 

A gyermekes családok részére kialakított játszóterek is megtalálhatók. 

 

A központi városrész lakónépessége a 2011. évi KSH adatok alapján 1 508 fő, a város 
lakónépességének 22,33%-a. A 0-14 éves korosztály aránya 12,4%, a 15-59 éves korosztály 
aránya 55,0%, a 60 évnél idősebbek aránya 32,6%. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 
lakónépességen belül 59,6%. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 év) belül 12,8%, itt a legalacsonyabb a települési átlaghoz, illetve a többi 
városrészhez képest.  

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 14,2%, a keleti városrészt követően 
itt a legmagasabb az arány. Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 39,1%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
7,0%, ebben a városrészben a legalacsonyabb. 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 55,0%, mely a települési átlagértéket 
meghaladja. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 36,8%, 
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,0%, itt a legalacsonyabb a településen. 
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 12,0%, a tartós munkanélküliek aránya (legalább 
360 napos munkanélküliek aránya) 6,1%, mindkét mutató itt a legalacsonyabb a keleti városrészt 
követően.   

A lakások száma 651 db, 20,83%-a a települési összes lakásnak. Ezek közül alacsony 
komfortfokozatú 4,9%, a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 4,0%. Az egyszobás lakások aránya 0,5%, ezen városrészben a legalacsonyabb. 

Egészségi állapot: 

A város egészét érintő hátrányos helyzetnek köszönhetően a Központi városrészben is jellemző 
a lakosság életszínvonalának hanyatlása, a lakosság folyamatos elöregedése, az ezzel járó 
szociális problémák felmerülése. A szenvedélybetegségek, mentális jellegű problémák szintén 
jelen vannak a városrész lakóinak körében. 

Úgy országos, mint helyi szinten is a megbetegedések közül vezető helyen fordulnak elő szív- és 
érrendszeri problémák, mozgásszervi megbetegedések, szenvedélybetegségek. 

A városrész 
demográfiai és 
szociális jellemzői 
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A városrészen található a 30 fővel működő nappali melegedő vagy idősek klubja, amely évek óta 
100%-os kihasználtsággal működik. 

Az Alapszolgáltatási Központ feladata: a tanyagondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás, a 
családsegítés, az idősek klubja, a gyermekjóléti szolgálat, étkeztetés, idősek nappali ellátása. A 
város a törvényi előírásokat betartva a kötelezettségeit teljesíti. 

Jövedelmi helyzet: 

A városrész lakosságának kicsivel jobb a jövedelmi helyzete a vállalkozások meglétének, az 
önkormányzati foglalkoztatásnak, az egyéb területeken dolgozók lehetőségeinek köszönhetően. 
Azonban még így is magasnak mondható azon munkalehetőséggel nem rendelkező lakosok 
aránya, akik ebben a városrészben laknak. A folyamatos elszegényedés itt is megfigyelhető. A 
fiatalok közül sokan elvándorolnak a munkalehetőségek hiánya, és megélhetés problémája miatt. 

Sajnos ez a probléma nemcsak a fiataloknál áll fenn, hanem az aktív korú lakosság körében is. A 
meglévő munkahelyek alacsony bérszínvonalat képviselnek az alkalmazottak számára, ami 
éppen a megélhetést biztosítja, de a továbblépéshez, a fejlődéshez kevés. 

 

A város kiépített közútrendszerének köszönhetően jól átjárható. Központi városrészében található 
a Dél-alföldi Közlekedés Központ Zrt. – DAKK Zrt. (jogelőd: Bács Volán Zrt.) Autóbusz-állomása, 
ahonnan a kistérség minden települése egyéb más települések mellett is könnyedén elérhető. 

Szennyvízellátottság megoldottá válik a jelenleg folyó beruházás következtében. A 
telefonhálózat, kábeltévé hálózat, internethálózat kiépítettségének köszönhetően ezen 
szolgáltatások 100%-ban elérhetők a városrészben élő lakosság számára. 

A szervezett kommunális hulladékgyűjtést a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. végzi, 
melynek szolgáltatásait a központi városrészben élők is nagy százalékban igénybe veszik. 

A város közintézményei közül a közoktatási-, egészségügyi-, művelődési intézmények, valamint 
a közigazgatási-, szociális intézmények szinte mindegyike ezen városrészben található. A 
szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges létesítmények (tanuszoda, sportcsarnok, művelődési 
ház), vendéglátó ipari egységek, köztük a kistérség egyetlen kereskedelmi szálláshelyjel is 
rendelkező panziója szintén itt lelhetők fel. 

 

A kiskereskedelmi-, különböző szolgáltatásokat végző egységek, vállalkozások zöme ebben a 
városrészben található. Ilyenek: tűzép telepek, laboratórium, cukrászüzem, varroda, hőálló 
fonalgyártás a fonóban, ezen kívül gyógyszertárak, bútorüzlet, optikus, zálogház, virágüzletek, 
ruházati boltok, vegyi áru kereskedés, ajándék boltok, műszaki boltok, hentesáru üzletek, 
villamossági bolt, dvd kölcsönző, zöldséges, szaniter áruház, fodrászat, kozmetika, cipőbolt, 
méteráru bolt, számítógépes szaküzletek, italbolt, illatszerbolt, kerékpár szaküzlet, menyasszonyi 
ruha kölcsönző, szikvízkészítő, órás, fényképész, autósbolt, üveges. 

Vendéglátóhelyek, kiskereskedelmi üzletek egyaránt megtalálhatóak a területen. Itt található a 
város egyetlen kereskedelmi szálláshelye 22 férőhellyel. Több mezőgazdasági vállalkozó van 
jelen. Ezek főként egyéni gazdálkodók, őstermelők. 

 

A központi városrész fő funkciói: lakó, közigazgatási, humán szolgáltatási, kereskedelmi, 
közlekedési, közösségi, turisztikai-rekreációs és zöldfelületi-környezeti. A másodlagos funkciója 
agrár. 

  

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai  

A városrész 
funkcióellátottsága 
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56. táblázat: Központi városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 
Keleti városrész 

 Erős, aktív civil szervezetek 

 Többféle nemzetiségű népcsoportok 

 Befektetésre alkalmas területek, épületek 

 Kedvező ingatlanárak 

 Vállalkozói kedv megléte 

 Rendezett parkok, közterek 

 Tanulásra, fejlődésre való hajlandóság jó 

 Természeti, kulturális értékek (védett 
növények, természeti képződmények) 

 Általános közművek kiépítettsége megoldott 
(gáz, víz, telefon) 

 Épített környezet: kulturális örökségek. 

 Továbbtanulási lehetőségek 

 Vendéglátó ipari létesítmények megléte 

 Szelektív hulladékgyűjtők megléte 

 Fizetőképes kereslet csökkenése 

 Vállalkozói aktivitás alacsony 

 Tőkehiány. 

 Alacsony jövedelemtermelő képesség, 
finanszírozási problémák. 

 Kicsi a városrész lakosságmegtartó ereje. 

 Vidéki turizmus lehetőségei nincsenek 
kellőképpen kihasználva 

 Elöregedő népesség 

 Alacsony születés-szám 

 Fiatalok elvándorlása 

 Helyi humán kapacitás képzettsége nem 
megfelelő 

 Munkalehetőségek hiánya 

 Tartós munkanélküliek és inaktívak magas 
aránya a településrészen 

 Középületek leromlott állapota 

 Kulturális értékek fejlesztésre szorulnak 

 A sportolásra, szabadidő eltöltésére alkalmas 
területek fejlesztése szükséges 

 Hiányzik a városmarketing tevékenység 

Lehetőségek Veszélyek 
 Turisztikai adottságok kihasználása 

 Természeti, kulturális értékek (védett 
növények, természeti képződmények) 
meglétéből adódó előnyök érvényesítése 

 Munkanélküliek visszavezetése a 
munkaerőpiacra képzések segítségével 

 A helyi vállalkozások erősítése, helyzetbe 
hozása 

 Befektetésre alkalmas épületek, területek 
kihasználása 

 Határon átnyúló kapcsolatok kiépítése 

 A pályázati lehetőségek jobb kihasználása 

 Szolgáltató szektor bővítése 

 Elvándorlás, elöregedés, ezáltal 
népességcsökkenés 

 Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és 
megtartó képessége romlik 

 Külső gazdasági folyamatok kedvezőtlen 
alakulása 

 Fokozódó forráshiány a közszférában 

 A tartós munkanélküliség és hátrányos helyzet 
újratermelődése 

 Az információs szakadék továbbmélyülése 

 Jogszabályi bizonytalanság 

 Állami infrastrukturális fejlesztések elmaradása 

 Épületek folyamatos állagromlása 

Forrás: Saját szerkesztés 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.3.2 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 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen élő alacsony státuszú lakosság száma 
493 fő. Az aktív korú lakosságon belüli arányuk 12,8%.  

57. táblázat: Az alacsony státuszú lakosság elhelyezkedése városrészi bontásban 

Városrész Lakónépesség 
száma (fő) 

A lakónépesség 
aránya a város 

egészéhez 
viszonyítva (%) 

Alacsony 
státuszú lakosok 

száma (fő) 

Az alacsony státuszú 
lakosság aránya a 
város területén élő 
alacsony státuszú 

lakosság egészéhez 
viszonyítva (%)  

Keleti városrész 895 13,3 54 11 

Nyugat városrész 4 117 61 345 70 

Központi 
városrész 

1 508 22,3 57 11,5 

Külterület 233 3,4 37 7,5 

Bácsalmás 
összesen 6 753 100 493 100 
Forrás:2011. évi népszámlálás, KSH. 

Az elemzés 
módszertana, 
háttere 
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Az alacsony státuszú lakosság 70%-a a 2. városrészben lakik. A lakónépesség arányánál 
magasabb  százalékponttal itt és a külterületeken él ezen lakosság. A KSH egy szegregátumot 
és két veszélyeztetett területet állapított meg. A szegregátum a 2. városrészben, a 
veszélyeztetett területek a külterületeken. 

 

43. térkép: Bácsalmás szegregátum áttekintő térkép 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

A térképen a szegregátumot bekarikázva láthatjuk. Ezen kívül még három területet jelölt a KSH, 
de ott a lakosság száma nem éri el az 50 főt. 

Bácsalmás 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a 2001. évi 
népszámlálási adatokon nyugvó lehatárolások alapján készült. A KSH akkor is jelezte a most 
szegregátumnak minősített területet. Az önkormányzat nem tekintette a területet 
szegregátumnak, mert az időközben megszűnt. Emellett a KSH két veszélyeztetett területet 
jelzett. Ezeket a KSH most nem jelezte. 

 

3.3.2.1. A szegregátumok helyzetértékelése 

1. számú szegregátum 

A KSH a Kálvária sor - Árpád vezér utca - Kossuth Lajos 
utca - Vörösmarty sor (mindkét oldala) által határolt tömböt 
szegregátumként jelölte.  

A szegregációs mutató: 46,4%. A területen élők száma 157 
fő. A 0-14 évesek aránya 33,1%. Ez 19 százalékponttal 

A 2001. évi 
népszámlálás óta 
eltelt időszakban 
bekövetkezett 
változások 
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magasabb a városi aránynál. A 60 év felettiek aránya viszont 15 százalékponttal alacsonyabb a 
város egészére vonatkozó arányszámnál. Az aktív korúak több mint 71%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 53%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs. 
Felsőfokú végzettséggel senki nem rendelkezik az itt élők közül. 

 

44. térkép: Az 1. számú szegregátum térképe. 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

A területen található lakások száma 46, ebből 24 komfort nélküli vagy félkomfortos. A területen 
kizárólag lakóépület található. Az ingatlanok átlagéletkora 60-70év. A laksűrűség 3,4 fő/lakás, 
ami a másfészerese a városi átlagnak (2,2 fő/lakás). 

Az infrastruktúra rendelkezésre áll. A városközpont mintegy 1,5 km-re található. 

 

2. számú, szegregációval veszélyeztetett terület 

A KSH Óalmás külterületet szegregációval veszélyeztetett területnek minősítette. A szegregációs 
mutató: 32,6%. A területen élők száma 82 fő. A 0-14 évesek aránya 12,2%. A 25 évnél idősebb 
korosztály mindössze 3,1%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel (2 fő). Az aktív korúak 76%-a 
nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 75%-ában egyetlen 
foglalkoztatott sincs.  

A területen található lakások száma 71, ebből 35 komfort nélküli vagy félkomfortos, 14 
egyszobás. A laksűrűség mindössze 1,2 fő/lakás. 
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3. számú, szegregációval veszélyeztetett terület 

A KSH Ószőlők külterületet szegregációval veszélyeztetett területnek minősítette. A szegregációs 
mutató: 31,3%. A területen élők száma 61 fő. A 0-14 évesek aránya 14,8%. A 25 évnél idősebb 
korosztály mindössze 2,2%-Mindössze egy fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az aktív 
korúak 68,8%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 63%-ában 
egyetlen foglalkoztatott sincs.  

A területen található lakások száma 39, ebből 17 komfort nélküli vagy félkomfortos. A laksűrűség 
mindössze 1,6 fő/lakás. 

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 

Ez egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek esetében fontos kiemelni, a már 1.14.1.4. 
fejezetben bemutatott alulhasznosított barnamezős területeket, bővebb információk az adott 
fejezetben találhatók.  

A zártkertek területén jelentkeznek problémák. Mivel az ingatlanok ára jelentősen alacsonyabb, 
mint a lakóterületeké, ezért egyre többen lakóhelyként használják, és általában az 
önkormányzatokon erős nyomás van, hogy ezeket a területeket belterületbe vonják és 
lakóterületté nyilvánítsák. Mindemellett jellemzően még a tanyás területeken lehetnek a 
felsoroltakhoz hasonló problémák (esetleg migrációs problémákkal együtt). A tanyás területen az 
Önkormányzat nemrégen átadott egy Tanyaházat, az ott élők körülményeinek javítására. 
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4 Mellékletek 

1. melléklet: Bácsalmási járásban megvalósult jelentősebb beruházások 2007-2015 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Közszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások 
ÁROP 1.1.5-08/C/A A komplex programmal 
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
fejlesztési és együttműködési kapacitásainak 
megerősítése  
Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás  
A Bácsalmási Kistérség fejlesztési és 
együttműködési kapacitásának megerősítése  

EU-s 8 842 080 2008.12.03 
Elsősorban központi 
városrész, de az egész város 
területét érintette a projekt. 

TÁMOP 3.3.7-09/1 Minőségi oktatás támogatása, 
valamint az egész életen át tartó tanulás 
elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH 
kistérségek esélyegyenlősége érdekében 
Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás  
Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész 
életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra 
eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége 
érdekében 

EU-s 127 119 000 2011.04.20 Központi és nyugati városrész 

DAOP 4.1.1/B Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése /Kistérségi járó beteg szakellátó 
központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás 
korszerűsítése / Kistérségi önálló járóbeteg 

EU-s 531 725 716 2009.05.28 Központi városrész 
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Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

szakrendelők fejlesztése 
Bácsalmás Város Önkormányzata  
Emeltszintű kistérségi szakrendelő kialakítása 
Bácsalmáson 

ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése 
Bácsalmás Város Önkormányzata 
Bácsalmás Város Polgármesteri hivatalának 
szervezetfejlesztése 

EU-s 16 074 000 2008.10.31 Központi városrész 

DAOP 4.1.1/A-09 Alapellátás fejlesztése, helyi 
egészségházak kialakítása  
Bácsalmás Város Önkormányzata 
Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
rendelőintézetek kialakítása Bácsalmáson 

EU-s 49 289 116 2010.04.06 Központi városrész 

ÁROP 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés 
konvergencia régiókban lévő önkormányzatok 
számára  
Bácsalmás Városi Önkormányzat 
Bácsalmás Városi Önkormányzat 
szervezetfejlesztése 

EU-s 21 985 850 2013.10.17 Központi városrész 

TIOP 3.4.2-08/1 Bentlakásos intézmények 
korszerűsítése 
BKMÖ "Őszi Napfény" Integrált Szociális 
Intézménye 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Őszi 
Napfény" Integrált Szociális és Módszertani 
Intézménye bácsalmási és nagybaracskai 
telephelyének korszerűsítése 

EU-s 82 390 367 2009.02.19 Bácsalmás - Keleti városrész 
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Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

DAOP 4.1.3/B-09 Bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények infrastrukturális fejlesztése és 
kapacitásának bővítése 
"Hírös Diák" Alapítvány Madaras 
Madarasi "Aprajafalva" 50 férőhelyes új bölcsőde 
kialakítása, meglévő funkcióját vesztett épület 
bővítésével, felújításával, átalakításával, komplex 
akadálymentesítésével és alternatív energia 
felhasználásával 

EU-s 138 793 290 2010.03.22 Madaras 

DAOP 4.1.3/A-11 Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése 
"Hírös Diák" Alapítvány Kunbaja 
Nappali melegedő és népkonyha építés Kunbaján 

EU-s 45 998 963 2012.05.22 Kunbaja 

TÁMOP 5.1.1-11/1/A LHH kistérségek projektjei 
Katymár Községi Önkormányzat 
Közös esély a fejlődésre 

EU-s 59 810 000 2012.07.23 Katymár 

TÁMOP 5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az 
alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 
Katymár Községi Önkormányzat 
"Együtt erősebbek vagyunk" 

EU-s 35 000 000 2013.02.28 Katymár 

TÁMOP 5.2.2-08/2 A korai beavatkozást 
középpontba helyező Biztos Kezdet programok 
elterjesztése országos szinten, kiemelt 
figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű 
térségekre 
Katymár Községi Önkormányzat 
Biztos Kezdet Program Katymáron 

EU-s 39 068 284 2009.06.29 Katymár 
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Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a 
mélyszegénységben élők integrációjáért 
Katymár Községi Önkormányzat 
Közös erővel a bácsalmási kistérségben 
mélyszegénységben élő emberek integrációjáért. 

EU-s 145 857 280 2011.09.16 Katymár 

DAOP 4.2.1/B-09 Oktatásfejlesztés a komplex 
programmal kezelendő LHH kistérségekben 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kunbaja 
BKTT Általános Iskolájának Kunbajai 
Tagintézmény rekonstrukciója 

EU-s  79 122 462 
2009.11.26 

 
Kunbaja 

DAOP 4.2.1/B-09 Oktatásfejlesztés a komplex 
programmal kezelendő LHH kistérségekben 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Bácsalmás 
BKTT Vörösmarty Mihály Általános Iskolájának 
Szent János utcai épületének nyílászárók cseréje 
és részleges akadálymentesítése 

EU-s  30 000 000 
2009.12.22 

 
Központi 

DAOP 4.2.1/B-10 Oktatásfejlesztés a komplex 
programmal kezelendő LHH kistérségekben 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Csikéria 
A BKTT Általános Iskolájának Csikériai 
Tagintézmény "A" épületének rekonstrukciója 

EU-s 80 615 362 2011.06.24 Csikéria 

DAOP 4.1.3/A-11 Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése 
Madaras Község Önkormányzata 

EU-s 27 590 859 2012.05.22 Madaras 
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Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti 
alapellátás komplex fejlesztése Madarason 

DAOP 4.2.1/B-09 Oktatásfejlesztés a komplex 
programmal kezelendő LHH kistérségekben 
Madaras Község Önkormányzata 
Madarasi Óvoda bővítése 

EU-s  28 620 856 2010.01.19 Madaras 

DAOP 4.1.1/A-09 Alapellátás fejlesztése, helyi 
egészségházak kialakítása  
Madaras Község Önkormányzata 
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Madarason 

EU-s 31 604 322 2010.04.06 Madaras 

TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok - lokális 
színterek 
Mátételke Község Önkormányzata 
Egészséges élet-mód-változás 

EU-s 10 000 000 2013.06.19 Mátételke 

DAOP 4.3.1 Akadálymentesítés 
Tataháza Község Önkormányzata 
Tataháza Községháza Akadálymentesítése 

EU-s 9 978 554 2008.05.20 Tataháza 

KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség javítása 
Baja 
Felső-Bácskai Ivóvízminőség Önkormányzati 
Társulás (25 település) 
Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt 

EU-s 4 895 211 102 2012.03.22 Bácsalmás 

Gazdaságfejlesztésre irányuló beruházások 
GOP 2.2.1. Vállalati folyamat-menedzsment 
támogatása 
"BÁCSKA" Takarékszövetkezet 

EU-s 11 886 420 2008.04.21 Központi városrész 
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Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Border Basic vállalatirányítási rendszer 
bevezetése a "BÁCSKA" Takarékszövetkezet 
részére 

GOP 2.1.1-09/A/2 Mikro-, kis- és 
középvállalkozások technológiai fejlesztése 
"BÁCSKA" Takarékszövetkezet 
Információs technológia fejlesztés a "BÁCSKA" 
Takarékszövetkezet részére 

EU-s 9 728 686 2010.01.12 Központi városrész 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
Baranek Ferenc egyéni vállalkozó 
Baranek Ferenc EV telephely, üzlethelyiség 
vásárlása 

EU-s 4 000 000 2011.10.26 Bácsalmás 

DAOP 1.1.1/E-10 Telephelyfejlesztés 
Centrál-Mentál Szociális Szolgáltató és 
Munkarehabilitációs Nonprofit Kft. Kunbaja 
Száraztészta gyártó üzem II. ütemének 
megvalósítása 

EU-s 83 386 983 2010.11.29 Kunbaja 

TÁMOP 2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a 
tanulószerződés keretében tanult pályakezdők 
támogatására a konvergencia régiókban 
CityByte Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Bácsalmás 
Gyakornok foglalkoztatása a CityByte Zrt-nél 

EU-s 2 338 821 2014.06.30 Bácsalmás 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
CREASTYLE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság Bácsalmás 
Ingatlanvásárlás a Creastyle Kft. részére 

EU-s 8 000 000 2013.06.12 Bácsalmás 
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Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
Hajdú és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató 
Betéti Társaság Bácsalmás 
Infrastrukturális fejlsztes a Hajdú és Társa Bt-nél 

EU-s 5 676 488 2012.12.05 Bácsalmás 

TÁMOP 2.3.6.B-12-1/11 Fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása a konvergencia régiókban 
Halbländer Kinga Bácsalmás 
Egyéni vállalkozásom az egészségmegőrző 
magatartásforma kialakításáért 

EU-s 2 994 525 2014.06.30 Bácsalmás 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
IVÁN R Kft. Bácsalmás 
Ingatlanvásárlás 

EU-s 3 375 000 2012.01.18 Bácsalmás 

KEOP 4.4.0/A/09 Megújuló energia alapú 
villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, 
valamint biometán termelés 
Kahny Gépgyártó Kft. Bácsalmás 
Fotovoltaikus rendszer telepítése a Kahny Kft-nél 

EU-s 26 840 100 2011.02.22 Keleti városrész 

GOP 2.1.2-08/B Komplex beruházások 
támogatása a komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben mikro-, 
kis- és középvállalkozások számára  
Kähny Gépgyártó Kft. Bácsalmás 
Korszerű lézertechnológia bevezetése a Kahny 
gépgyártó bácsalmási üzemében 

EU-s 75 800 996 2008.08.28 Keleti városrész 

TÁMOP 2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a 
tanulószerződés keretében tanult pályakezdők 
támogatására a konvergencia régiókban 

EU-s 2 018 569 2014.12.04 Bácsalmás 
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Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Kovács Gábor egyéni vállalkozó Bácsalmás 
Pályakezdő alkalmazása Kovács Gábor ev.-nél 

TÁMOP 2.3.6.B-12-1/11 Fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása a konvergencia régiókban 
KOZAK GREEN Energetikai Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság Bácsalmás 
KOZAK GREEN Energetikai Tanácsadó Kft. A 
vállalkozás a Dél-Alföldi régióban valósul meg 
azzal a céllal, hogy a régióban működő 
vállalkozások energia költségeit csökkentse 
megtérülő beruházásokkal. 

EU-s 3 000 000 2014.06.30 Bácsalmás 

GOP 2.1.1-10/A Mikro- és kisvállalkozások 
technológiai fejlesztése 
LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Kunbaja 
Piacfejlesztő és munkahelyteremtő gépberuházás 
a LANG SZOLG Kft.-nél. 

EU-s 17 859 750 2010.07.27 Kunbaja 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
Lasancz és Társa Gépjármű - javító, 
Gumiszerelő Kereskedelmi és Szoltáltató 
Betéti Társaság Bácsalmás 
Gépbeszerzéssel a fejlesztésért 

EU-s 3 360 798 2012.09.19 Bácsalmás 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
Orbán István egyéni vállalkozó Bácsalmás 
Orbán István egyéni vállalkozó telephely-üzlet 
vásárlása. 

EU-s 4 000 000 2011.10.26 Bácsalmás 

GOP 2.1.2-09/C Komplex beruházások EU-s 488 026 120 2009.07.29 Bácsalmás 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

támogatása a komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 
OT Industries-KVV Kivitelező Zrt. Bácsalmás 
Technológia fejlesztés a Kőolajvezetéképítő Zrt.-
nél gépbeszerzéssel 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
Pataki Csaba egyéni vállalkozó Bácsalmás 
Ingatlanvásárlás a vállalkozás folyamatos 
fejlődése érdekében 

EU-s 6 000 000 2012.09.26 Bácsalmás 

DAOP 1.1.1/E Telephelyfejlesztés 
Soblask Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Betéti Társaság Bácsalmás 
Soblask Bt. korszerű vállalkozási központja 

EU-s  19 233 353 2009.12.17 Központi városrész 

GOP 2.1.1-08/A Mikro- és kisvállalkozások 
technológia fejlesztése 
SPRINTER Futárszolgálat Kft. Bácsalmás 
Professzionális futárszolgálat - "Sprinter" 
módra 

EU-s  20 000 000 2008.12.15 Bácsalmás 

GOP 2.1.1-09/A Mikro-, kis- és középvállalkozások 
technológia fejlesztése 
SPRINTER Futárszolgálat Kft. Bácsalmás 
Futárszolgálat korszerűsítése a Sprinter Kft-nél 

EU-s  24 900 000 2009.06.29 Bácsalmás 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
Szűcs Attila egyéni vállakozó Bácsalmás 
Ingatlanvásárlás Szűcs Attila 

EU-s 4 140 000 2013.06.12 Bácsalmás 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
Szűcs Attila, egyéni vállalkozó Bácsalmás 

EU-s 4 500 000 2012.08.08 Bácsalmás 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Szűcs Attila ingatlanberuházása 

GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése  
ZVONÁR Biztosítási, Ügynöki Korlátolt 
Felelőssédű Társaság Bácsalmás 
Infrastruktúrális beruházás a ZVONÁR Kft-nél. 

EU-s 9 900 000 2012.12.05 Bácsalmás 

TÁMOP 1.4.3-12/1 Innovatív kísérleti, 
foglalkoztatási programok támogatása  
Kunbaja Község Önkormányzata Kunbaja 
ZÖLDség - önfenntartás és fenntarthatóság 
Kunbaján 

 179 780 516 2013.02.28 Kunbaja 

TÁMOP 1.4.3-08/1-1F Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok 
Tudásklaszter Társadalom- és Vidékfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft. Katymár 
Bácsflóra - Termelőiskola létrahozása a 
leghatrányosabb helyzetű Bácsalmási 
Kistérségben  

 2. fordulóba léphet 2009.11.30 Katymár 

TÁMOP 1.4.3-08/1-2F Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok 
Tudásklaszter Társadalom- és Vidékfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft. Katymár 
BÁCSFLÓRA - Termelőiskola létrehozása a 
leghátrányosabb helyzetű Bácsalmási 
Kistérségben 

  188 893 315 2010.12.01 Katymár 

TÁMOP 1.4.3-08/1-2F Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok 
Türr István Képző és Kutató Intézet Kunbaja 

  162 205 471 2010.12.01 Kunbaja 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Árral Szemben - Munkaerő-piaci Válságkezelés a 
Dél-alföldi Régió Leghátrányosabb Helyzetű 
Kistérségben 

TÁMOP 1.4.3-08/1-1F Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok 
Türr István Képző és Kutató Intézet Kunbaja 
Árral szemben - Munkaerő-piaci Válságkezelés a 
Dél-alföldi Régió Leghátrányosabb Helyzetű 
Kistérségeiben 

 2. fordulóba léphet 2009.11.30 Kunbaja 

Közlekedésfejlesztésre irányuló beruházások 
DAOP 3.1.1/B-08 Önkormányzati tulajdonú 
belterületi valamint önkormányzati külterületi 
közutak fejlesztése 
Bácsalmás Városi Önkormányzat 
A bácsalmási Dobokai út felújítása. 

EU-s 49 999 500 2009.05.28 Keleti városrész 

DAOP 3.1.1/B-09 Önkormányzati tulajdonú 
belterületi közutak fejlesztése 
Bácsalmás Városi Önkormányzat 
Gyűjtőutak fejlesztése Bácsalmáson 

EU-s 101 451 227 2010.03.25 Bácsalmás 

DAOP 3.1.1/B-08 Önkormányzati tulajdonú 
belterületi valamint önkormányzati külterületi 
közutak fejlesztése 
Bácsszőlős Község Önkormányzata 
Zökkenőmentesen Bácsszőlősön 

EU-s 25 226 312 2009.05.28 Bácsszőlős 

DAOP 3.1.1/D Önkormányzati tulajdonú belterületi 
közutak fejlesztése a komplex programmal 
kezelendő LHH kistérségekben 

EU-s 44 427 005 2010.02.01 Bácsszőlős 

http://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?#adatlap_modal
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Bácsszőlős Község Önkormányzata 
Új utakon, Bácsszőlősön 

DAOP 3.1.1/B-08 Önkormányzati tulajdonú 
belterületi valamint önkormányzati külterületi 
közutak fejlesztése 
Kunbaja Község Önkormányzata 
Kunbaja község belterületi Damjanich és Kossuth 
utcáinak kiépítése 

EU-s 42 830 949 2009.05.28 Kunbaja 

DAOP 3.2.1 Közösségi közlekedés fejlesztése  
Madaras Község Önkormányzata 
Három kistérséget összefogó közösségi 
közlekedés-fejlesztés. 

EU-s 132 218 499 2008.10.16 Madaras 

DAOP 3.1.2 Kerékpárút hálózat fejlesztése 
Madaras Község Önkormányzata 
Szent István utcai közlekedési kerékpárút építése 
Madarason. 

EU-s  45 126 000 2007.11.27 Madaras 

DAOP 3.1.1/B-08 Önkormányzati tulajdonú 
belterületi valamint önkormányzati külterületi 
közutak fejlesztése 
Madaras Község Önkormányzata 
Madaras Község belterületi úthálózatának 
fejlesztése. 

EU-s  49 484 498 2009.05.28 Madaras 

DAOP 3.1.1/A-09-2f Állami kezelésű közutakon az 
elérhetőség javítása  
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bácsalmás 
Térségi elérhetőség javítása az 5501. j. úton 

EU-s 1 404 595 027 2012.07.19 Bácsalmás 

KÖZOP 3.5.0-09 Térségi elérhetőség javítása EU-s  2009.11.16 Tataháza 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Tataháza 
55.sz. főút 41+000-71+869 kmsz. (Kelebia-
Tataháza) közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-
megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése 

DAOP 3.1.1/D Önkormányzati tulajdonú belterületi 
közutak fejlesztése a komplex programmal 
kezelendő LHH kistérségekben 
Tataháza Község Önkormányzata 
Megújuló utcarészek Tataházán 

EU-s 32 346 512 2010.06.01 Tataháza 

Környezetvédelmi célú beruházások 
KEOP 7.1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás 
Bácsalmás Város Önkormányzata 
Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása 

EU-s 68 091 375 2009.03.26 Bácsalmás 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása 
Bácsalmás Városi Önkormányzat 
Napelemes rendszerek kiépítése Bácsalmás város 
önkormányzati épületein 

EU-s 20 525 292 2014.12.31 Központi városrész 

KEOP 4.4.0/A/09 Megújuló energia alapú 
villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, 
valamint biometán termelés 
Bácsalmás Városi Önkormányzat 
Napelemes megújuló energia hasznosító rendszer 
telepítése Bácsalmás Város egyes önkormányzati 
épületein (Polgármesteri Hivatal, Tanuszoda, 
Gimnázium) 

EU-s 44 610 983 2010.06.15 Központi városrész 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása 
Katymár Községi Önkormányzat 
Napelemes rendszer telepítése Katymár Községi 
Önkormányzat épületeire 

EU-s 19 711 157 2014.12.31 Katymár 

KEOP 4.10.0/C/12 Helyi hő és hűtési igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal 
Kunbaja Község Önkormányzata Kunbaja 
Kunbaja község önkormányzatának megújuló 
energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és 
villamos energia, valamint biometán termelése 

EU-s 289 288 321 2013.11.21 Kunbaja 

KEOP 7.1.0/11 Derogációs vízi közmű projektek 
előkészítése 
Madaras Község Önkormányzata 
Madaras és Katymár települések 
szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító 
telepének építése 

EU-s 75 650 000 2012.10.10 Madaras 

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása 
Madaras Község Önkormányzata 
Napelemes rendszerek kiépítése Madaras község 
önkormányzati épületein 

EU-s 26 496 153 2014.12.31 Madaras 

Városfejlesztési célú beruházások 
DAOP 4.1.3/B Közösségi terek és információs 
pontok infrastrukturális fejlesztése 
Bácsalmás Város Önkormányzata 
Egy tér az információért, a közösségért 

EU-s 42 344 362 2009.04.06 Központi városrész 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Bácsalmáson 

DAOP 5.1.2/D-09 Integrált városfejlesztés a 
komplex programmal segítendő leghátrányosabb 
helyzetű kistérségekben 
Bácsalmás Város Önkormányzata 
Kistérségi székhely integrált fejlesztése- Tudás és 
Információs Központ 

EU-s 248 530 308 2011.07.05 Központi városrész 

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása 
Bácsalmás Városi Önkormányzat 
Bácsalmás közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása 

EU-s 155 544 830 2014.12.31 Bácsalmás 

Mezőgazdasági típusú beruházások (EMVA) 
EMVA állattartó telepek korszerűsítése 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

EU 466 935 533 

2013. év 

Keleti városrész 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

Nemzeti 161 564 813 Keleti városrész 

Kérődző szerkezetátalakítás 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

EU 11 938 213 Keleti városrész 

Zöldség, gyümölcs és a dohány 
szerkezetátalakítás 
Piller László 

EU 4 145 380 Bácsalmás 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

EU 280 652 496 

2012. év 

Keleti városrész 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

Nemzeti 97 108 839 Keleti városrész 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

NDP - mezőgazdasági termékek értéknövelése 
Bácsalmási Malom Ipari Ker. és Szolg. Kft. 

EU 35 124 720 

2011. év 

Keleti városrész 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

EU 21 501 847 Keleti városrész 

Zöldség, gyümölcs és a dohány 
szerkezetátalakítás 
Piller László 

EU 5 474 139 Bácsalmás 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

EU 57 975 580 

2010. év 

Keleti városrész 

EMVA-ból önálló, építéssel nem járó gépek, 
technológiai berendezések beszerzése 
BácsAgro Szövetkezeti Zrt 

EU 35 870 807 Keleti városrész 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

Nemzeti 23 033 726 Keleti városrész 

EMVA-ból önálló, építéssel nem járó gépek, 
technológiai berendezések beszerzése 
BácsAgro Szövetkezeti Zrt 

Nemzeti 12 411 693 Keleti városrész 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

EU 237 129 673 2009. év 
Keleti városrész 

EMVA állattartó telepek korszerűsítése 
Bácsalmási Agráripari Zrt. 

Nemzeti 79 043 224  
Keleti városrész 

EMVA-ból önálló, építéssel nem járó gépek, 
technológiai berendezések beszerzése 
Csóti Illés Péter 

EU 3 774 425  Bácsalmás 

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és 
higiéniai előírásainak való megfelelés 
Csőke Mezőgazdasági, Kereskedelmi és 

EU 3 604 842  Bácsalmás 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás Támogatás összege Támogatási döntés Megvalósítás helyszíne 
(városrész) 

Szolgáltató Bt. 
Forrás: Saját szerkesztés 
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ITS DA Konzorcium 

  
 

2. melléklet: Bácsalmás Város Önkormányzat fenntartásában levő intézmények jelentősebb 

fejlesztései 2007-2014 

Bácsalmás Város Önkormányzat fenntartásában levő intézmények jelentősebb fejlesztései 2007-2014 

  

Pályázati konstrukció Projekt megnevezése Kedvezményezett Támogatási döntés 
időpontja 

Támogatás összege 

TÁMOP 3.3.7-09/1 Minőségi 
oktatás támogatása, valamint az 
egész életen át tartó tanulás 
elősegítése a kultúra eszközeivel 
az LHH kistérségek 
esélyegyenlősége érdekében 

Minőségi oktatás támogatása, valamint 
az egész életen át tartó tanulás 
elősegítése a kultúra eszközeivel az 
LHH kistérségek esélyegyenlősége 
érdekében 

Bácsalmás Kistérségi 
Többcélú Társulás 

2011.04.20 127 119 000 

DAOP 4.1.1/B Egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése 
/Kistérségi járó beteg szakellátó 
központok fejlesztése, alap-, 
járóbeteg szakellátás 
korszerűsítése / Kistérségi önálló 
járóbeteg szakrendelők fejlesztése 

Emeltszintű kistérségi szakrendelő 
kialakítása Bácsalmáson 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

2009.05.28 531 725 716 

ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri 
hivatalok szervezetfejlesztése 

Bácsalmás Város Polgármesteri 
hivatalának szervezetfejlesztése 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

2008.10.31 16 074 000 
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Bácsalmás Város Önkormányzat fenntartásában levő intézmények jelentősebb fejlesztései 2007-2014 

  

Pályázati konstrukció Projekt megnevezése Kedvezményezett Támogatási döntés 
időpontja 

Támogatás összege 

DAOP 4.1.1/A-09 Alapellátás 
fejlesztése, helyi egészségházak 
kialakítása 

Egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó rendelőintézetek kialakítása 
Bácsalmáson 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

2010.04.06 49 289 116 

DAOP 5.1.2/D-09 Integrált 
városfejlesztés a komplex 
programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben 

Kistérségi székhely integrált 
fejlesztése- Tudás és Információs 
Központ 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

2011.07.05 248 530 308 

ÁROP 1.A.5-2013 
Szervezetfejlesztés konvergencia 
régiókban lévő önkormányzatok 
számára 

Bácsalmás Városi Önkormányzat 
szervezetfejlesztése 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

2013.10.17 21     85 850 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3. melléklet: Bácsalmás Város a megyében hasonlónak tekintett városokkal való 

összehasonlítása számokban 

 

Város 
Népességszám 
változás (2001-

2011, %) 

60 
éven 

felüliek 
aránya 

(%, 
2011) 

Felsőfokú 
végzettségűek 

aránya (%, 
2011) 

Munkanélküliek 
aránya a 

lakónépességhez 
viszonyítva (%, 

2011) 

Foglalkoztatottak 
aránya (%, 2011) 

Működő 
vállalkozások 

megyén 
belüli aránya 

(%, 2012) 

Összkomfort-
os lakások 
aránya (%, 

2011) 

Legfeljebb 
általános 

iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 
aránya a 7 

éves és 
idősebb 

népesség 
körében (%, 

2011) 

A komfort 
nélküli, 

félkomfortos és 
szükséglakások 
aránya a lakott 
lakásokon belül 

(%, 2011) 

Bácsalmás -11,73% 28,92% 8,80% 6,87% 32,43% 1,02% 29,78% 44,59% 12,96% 

Jánoshalma -9,48% 26,35% 7,45% 7,17% 31,57% 1,18% 25,23% 49,61% 20,31% 

Kunszentmiklós -5,95% 23,97% 7,02% 6,80% 37,11% 1,35% 34,07% 48,48% 14,81% 

Kalocsa -8,77% 25,47% 12,83% 5,67% 39,94% 3,75% 47,76% 37,06% 3,97% 

Forrás: KSH, Népszámlálási adatok 2011, saját szerkesztés 


