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Bevezetés 

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 és egyes járásszékhelyeken, így Bácsalmás 
városában is a Településfejlesztési Koncepció elkészítése. E feladat részeként elkészített 
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 településfejlesztési koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszú távra irányt 
mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések 
meghozatalában. A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési 
önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. Bemutatja 
azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az állandóan változó környezethez való igazodás során 
a célok megvalósításához vezetnek.2 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának jelenleg hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2003-
ban készült, az Önkormányzat az 54/2003. kth határozatával fogadta el.  

A település 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, mely rendelet 
hagyta jóvá a település szerkezeti és szabályozási terveket. 

                                                           
1 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről 
2 Magyar Közigazgatási Intézet – Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda: Településfejlesztési 
füzetek 24. – Útmutató a településfejlesztési koncepció készítéséhez 

Háttér 

Koncepció célja és 
szerepe 

Előzmények 
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Az önkormányzat honlapján 2014. év elején jelent meg a felhívás Bácsalmás 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 ÉTDR 
bevezetése óta nehezen használható, elavult. 

A fentiekben leírtak alapján egyértelműen megállapítható, hogy mind a településrendezési 
eszközök, mind a településfejlesztési koncepció teljeskörű felülvizsgálata és módosítása 
mindenképpen időszerűvé és szükségszerűvé vált. 

 

A településfejlesztési koncepció a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 2. mellékletében 
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően készült, valamint elkészítését megelőzte a 
kormányrendelet 1. melléklete szerinti részletes megalapozó vizsgálat készítése. 

A koncepció a korábbi tervekre figyelemmel került meghatározásra, valamint a párhuzamosan 
készülő településszerkezeti terv és módosítás alatt lévő helyi építési szabályzat tartalmával 
összhangban készült. 

 

A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan a Koncepció egy átfogó tervezési 
rendszer egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az 1. ábra foglalja 
össze. 

 

1. ábra: Koncepció tervezési rendszere 

 

Forrás: Trenecon-Cowi 

 

Koncepció 
készítésével 
szemben támasztott 
követelmények 

A Koncepció helye a 
tervezési 
rendszerben 
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1. A település jövőképe 

1.1 Kihívások 

Bácsalmás város egyik legnagyobb kihívása, hogy népességszáma az elmúlt években 
folyamatosan csökkent. Míg 2001-ben a lakónépesség száma 7650 fő volt, 2011-re 6753 főre 
csökkent.  

Másik nagy kihívás, hogy nagyon alacsony a foglalkoztatottság szintje. 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, ugyanakkor ez az adat még mindig elmarad a 2011-
es Bács-Kiskun megyeitől (56,37%) és az országostól is (57,87%). 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 
foglalkoztatottak nélküli háztartások viszonylag magas száma okozza a nagyobb 
problémát. (NFSZ) 

Az alacsony foglalkoztatottsági szinttel összefüggő kihívás, hogy mind a járásban, mind pedig a 
városban alacsony a vállalkozói és befektetői aktivitás. 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 
kedvezőtlen helyzetben van a megyében. 

A befektetői aktivitást vélhetően az is csökkenti, hogy a város nem tud megfelelő 
infrastruktúrával ellátott iparterületet biztosítani. 

Bácsalmás városa bővelkedik természeti és épített környezeti értékekben, de ezek turisztikai 
potenciálja jelenleg nincs kihasználva, ennek okán mind a látogatószám, mind pedig az 
vendégéjszaka szám nagyon alacsony (2013-ban 944 db volt, ugyan ez az érték Baja 
városában 23.944 db). 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. 

A gazdaság, turizmus-idegenforgalom fellendítéséhez megfelelő közlekedési infrastruktúra is kell. 
Közlekedési szempontból a város elhelyezkedése periférikus, hiszen a legközelebb eső 
autópályák (M5-ös, M6-os és M9-es) is a gazdasági szereplők szemszögéből nézve messze 
esnek. A térségben húzódó fő közlekedési útvonal az 55-ös számú főút sem érinti a várost, 
ugyanakkor megközelíthetősége elfogadható. Tervezett a Baja-Bácsalmás-Szabadka-Szeged 
vasútvonal újraélesztése, mely Bácsalmást vélhetőleg újra bekapcsolná a gazdasági 
vérkeringésbe, továbbá Bácsalmáson keresztül fut a 13-as számú EuroVelo kerékpáros útvonal 
nyomvonala, mely a turisztikai fejlesztések egyik biztos alapját adná.  
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Akkor jelentenek ezek a tervezett fejlesztések konkrét előnyt Bácsalmás számára, amennyiben 
megvalósításukra tényleges szándék mutatkozik, ugyanakkor a településfejlesztés szempontjából 
ezeket a fejlesztési elképzeléseket mindenképpen figyelembe kell venni. 

A gazdaság és a közlekedés szempontjából még egy nagy kihívás mutatkozik, a határmenti 
szerep előnnyé kovácsolása. Jelenleg a határmentiség inkább periférikus helyzetet jelent a 
városnak, mintsem előnyt. 

1.2 A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, 

természeti és épített környezetre vonatkozóan 

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

 

 

 

 

 

A város jövőképe azt a célt fogalmazza meg, hogy hosszú távon, 15-20 éves távlatban 
Bácsalmás a járáson és a térségen belül a többi településsel együttműködve szolgáltató 
központtá, a vállalkozások gazdasági célpontjává válik, valamint él a településen és a térségben 
található természeti és épített értékek adta lehetőségekkel, azok turisztikai potenciáljával. 
Mindezt fenntartható módon kívánja elérni, nem megváltoztatva a település és a térség alap 
értékeit, hanem azokat tovább fejlesztve a települést ismertté és elismertté kívánják tenni mind 
Magyarországon, mint nemzetközi viszonylatban. 

A 2009-es IVS-ben megfogalmazottak szerint, azokat kiegészítve: 
Bácsalmás a jövőben olyan város lesz: 

 ahol jó lesz élni, ahol tiszta és egészséges a környezet, jó a levegő, magas a zöldfelületek 
aránya, ahol megfelelő a közösségi közlekedés és az utak állapota; 

 amely teljes körű közszolgáltatásokat nyújt lakóinak, ahol biztosított a magas egészségügyi 
és szociális ellátás; 

 amelyben versenyképes helyi gazdaság működik; 

 ahol erősek a kis- és középvállalkozások; 

 ahol befektetővonzó környezet van; 

 ahol az önkormányzat partnerségben dolgozik a gazdasági szektorral; 

 ahol megfelelő sportolási, szabadidős infrastrukturális hátteret biztosít a lakosság számára; 

 ahol a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek integrálódnak; 

 amely erős térségszervező erővel bírva, jó kapcsolatban van a térség településeivel és 
részükre biztosítja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést; 

 amely aktív határon túli kapcsolatokat ápol. 

A fentiekben megfogalmazott egymondatos jövőkép mindezt kívánja tükrözni. 

Bácsalmás Város Jövőképe 

a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozóan: 

„Bácsalmás versenyképes, élhető, fenntartható, ismert és 
elismert vidéki város” 
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1.3 A település jövőképe a térségi szerepkörére 

vonatkozóan 

A VÁTI a funkcionális városi térségek (FVT) kialakítását megalapozó vizsgálatában (2009) a 
településeket meglévő közigazgatási és közszolgálati funkcióik alapján sorolta be3. Bácsalmás 
városa az un. funkcionális központ kategóriába került. Ebbe a körbe került valamennyi járási 
központ, valamint másik három a megye északi részén található város (Tiszakécske, Lajosmizse 
és Szabadszállás). A funkcionális városi térségek közül a gazdasági potenciált tekintve 
Bácsalmás viszonylag hátul áll a sorban, azaz a 112. helyet foglalja el. 

Az un. hálózati potenciál vizsgálat - mely azt fejezi ki, hogy egy-egy településről a különböző 
közfunkciók elérhetősége (beleértve az országos, illetve regionális funkciókat) mennyi időt vesz 
igénybe – eredményeként Bácsalmás városa a gyenge hálózati potenciállal rendelkező 
települések közé tartozik. 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. 

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 több szempontból is (oktatás, gazdaság, ingázás, elvándorlás) 
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, kórház). 

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 is. 

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 
térség 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 további hiányzó funkciók ellátását illetően a 
legtöbb esetben Baja a szolgáltató város, azonban bizonyos megyei, vagy régiós szinten 
ellátandó feladatok esetében Kecskemét, vagy Szeged a szolgáltató központ. 

Mindezek figyelembe vételével, Bácsalmás város jövőképe a térségi szerepkörére vonatkozóan 
az alábbi: 

                                                           
3 Térségi jelentőségű funkcionális központ; funkcionális központ; részleges központi funkcióval rendelkező 
település; központi funkcióval nem rendelkező település 
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A város jövőképe azt a célt fogalmazza meg, hogy a jelenlegi gyenge gazdasági és hálózati 
potenciált mindenképpen erősíteni kívánja a település, kihasználva a határmenti szerepből adódó 
erősségeket és lehetőségeket. 

 

1.4 Településfejlesztési elvek rögzítése 

A településfejlesztési elvekben fontos, hogy visszatükröződjenek az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott horizontális szempontok és térszerkezeti és 
térhasználati elvek. 

Települési szinten is követendő horizontális szempontok az alábbiak: 

 Befogadás – társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség megteremtése 
 Fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés 
 Értékmegőrzés és intelligens növekedés 

A fejlesztési célok és prioritások teljesülésének e három kiemelt, horizontális szempont 
érvényesítése is feltétele. A horizontális szempontok az átfogó gazdasági környezeti és 
társadalmi szempontokat jelenítik meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a programtervezés és a 
megvalósítás egészében érvényesíteni kell. 

A „Befogadás – társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség megteremtése” horizontális 
szempont az alábbiakat foglalja magában: 

A foglalkoztatás elősegítése, a mélyszegénység elleni küzdelem, a társadalmi és nem szerinti 
esélyegyenlőség megteremtése, a megkülönböztetés tilalma, a megváltozott munkaképességűek 
helyzetének javítása, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkózása, a romák integrációja, 
a migránsok elfogadásának és beilleszkedésének segítése, a családok helyzetének javítása, 
családbarát megoldások, társadalmi felelősségvállalás. 

A „Fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés” horizontális szempont alatt az alábbi 
elvek követése az elvárás: 

Az erőforrás-hatékony fejlődés érdekében pl. hulladékszegény, illetve újrahasznosításra épülő, 
energiahatékony technológiák fejlesztése, iparstratégia- iparpolitika a megújuló energiahordozók 
felhasználásának növelése. A környezet állapotának megőrzése, javítása, tudatos 
környezetgazdálkodás, táji és természeti értékek megőrzésének egyre nagyobb arányú előtérbe 
helyezése, a térségi fenntarthatóság, a fenntartható életmód és fogyasztás elősegítése a 
szemléletformálás eszközrendszerével. 

Az „Értékmegőrzés és intelligens növekedés” horizontális szempont az alábbi elvek követését 
jelenti: 

Általános elvek 

Bácsalmás Város Jövőképe 

a térségi szerepkörére vonatkozóan: 

„Bácsalmás város erős gazdasági és hálózati potenciállal 
rendelkező, együttműködő határmenti funkcionális 

központ” 
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Kulturális, gazdasági, gazdálkodási, épített, települési, közösségi értékek megőrzését, 
megújítását biztosító megoldások. Partnerségre épülő fejlesztések, intézményi képességek 
javítása és hatékony közszolgáltatások megteremtése is célként jelenik meg. 

A fentieken túl kiemelt figyelmet kell fordítani a térszerkezeti és térhasználati elvek 
érvényesítésére is.  

A térségi fejlesztésekben, a terület- és vidékfejlesztési beavatkozásokban, valamint a 
szakágazati fejlesztéspolitikákban, így a települési fejlesztéspolitikában is, mind a tervezésben, 
mind a végrehajtás során tekintettel kell lenni a természeti erőforrásokat védő térszerkezetre és a 
fenntarthatóságot biztosító területhasználatra. 

Kiemelt alapelv a „Természeti erőforrásaink védelme”, kiemelten az alábbi területeken: 

 Természeti értékek védelme 
 Tájfenntartó mezőgazdaság, mezőgazdasági termőterületek 
 Erdőterületek térségi szemléletben való kezelése 
 Ásványkincs-gazdálkodás térségi szemléletben való kezelése 
 A klímaváltozás hatásai által legerősebben érintett övezetek, és a vízgazdálkodás 

témaköre 
 Kulturális örökségi térségek védelme 
 Turisztikai értékek és adottságok védelme, a bennük rejlő potenciál kihasználása 

 

Térhasználati, területhasználati elvek, ajánlások: 

Általános térhasználati elvek: 

 a hatékony és korszerű területrendezésnek folyamatos, rendszeresen megújuló, 
összehangolt rendszert kell alkotnia a fejlesztési stratégiákkal; 

 takarékos és átgondolt területhasználat; 
 takarékos helyhasználat, a város szétterülésének megakadályozása; 
 a víz-, az energiaellátás, az infokommunikációs csatornák és a közlekedési hálózatok 

biztonságos és színvonalas elérhetősége a település teljes lakossága számára; 
 értékőrzés a fenntarthatóság szolgálatában; 
 a helyi gazdaság fejlesztése. 

Részletes térhasználati és területhasználati elvek: 

A tisztább, természetesebb környezet, egészségesebb társadalom érdekében: 

 A fejlesztések helykiválasztásánál prioritást kell élveznie a meglévő ipari jellegű 
területeknek.  

 Fejlesztés csak abban az esetben helyezhető el természeti, illetve kulturális értéket 
képviselő terület igénybevételével, ha nincs más alternatívája. 

 A természetes erdőtársulások nem vagy csak nagyon korlátozott léptékben képesek 
megújulásra, területük igénybevétele a fejlesztések során nem pótolható, nem 
áthelyezhető. 

A környezettudatos, helyi identitású, esélyegyenlőséget biztosító társadalom érdekében az 
értékek, közérdekű létesítmények, rendezvények elérhetőségét biztosítani szükséges. 

A társadalmi-gazdasági folyamatok szervezésének lappangó, környezeti és kulturális értékeket 
degradáló hatásainak megelőzése érdekében fontos az értékmegőrzés térszervezéssel. 
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A fejlesztések nem növelhetik a természeti és környezeti szempontból érzékeny tájak, kiemelt táji 
értékekkel (természeti és kulturális) rendelkező területek terhelését, a lakó-, illetve 
üdülőnépességét, a területen áthaladó tranzit forgalom mennyiségét. 

A tisztább környezet, a hatékonyabb gazdaság, a felelősségteljesebb társadalom érdekében 
közelebb kell hozni a társadalmat helyi környezetéhez. 

A tisztább környezet, az egészségesebb, és a kulturális és szociális szükségleteire több időt 
fordító társadalom érdekében az utazási idő csökkentése és hasznosítása. 

A hatékonyabb gazdaság, biztonságosabb, tisztább környezet érdekében az áruszállítás 
környezeti, műszaki, közlekedésbiztonsági károkozásának csökkentése. 

 

A város fejlődésének alapja a meglévő gazdag és érintetlen természeti és épített környezeti 
értékek, a térségi szerepkör további erősítése az egyensúly fenntartásával, s az egyes 
fejlesztések összehangolt, tervszerű, egymásra épülő megvalósítása. Bácsalmás egy mezővárosi 
arculattal rendelkező határmenti kisváros. Vonzerejét a kézzel fogható előnyök, úgymint a 
kellemes lakókörnyezet, tiszta levegő, érintetlen természeti környezet, kiépített infrastruktúra, 
széleskörű intézményi rendszer és szolgáltatások stb. adják. 

Lakóterületi fejlesztés esetében a mezővárosi jelleg megtartása kellemes, barátságos települési 
arculatot eredményez, s magában foglalja azokat az előnyöket, amik vonzó lakókörnyezetet 
jelentenek a bácsalmásiak számára. Mindezt úgy célszerű megvalósítani, hogy a falusias jelleg –
megfelelő telekméret és zöldfelületi arány biztosításával – valós komfortérzetet biztosító 
zöldfelületként is megjelenjen a városi szövetben.  

A városban már székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplők számára 
biztosítani szükséges a mindenkori fejlesztési elképzeléseik megvalósításának megfelelő 
gazdasági övezeteket. Ezen túl a befektetői szándékkal érkező gazdasági szereplők igényeire is 
kielégítő megoldást kell, hogy nyújtson a város, ennek szemléletében kell alakítania a város 
gazdasági területeit. Ez a népesség megtartása és térségbe, városba vonzása miatt is fontos 
szempont. 

Az egyes gazdaságfejlesztési célok leginkább a befektetési kedvet növelő, jól megválasztott 
adópolitikával érhetők el, melyet segíti, támogatja az is, hogy Bácsalmás városa és maga a teljes 
járás jelenleg szabad vállalkozási zónának minősül, melynek okán az ide települő, illetve 
térségben fejlesztést megvalósító vállalkozások kedvezményekben részesülnek. 

Járásközponti szerepéből kifolyólag Bácsalmás város számos olyan közszolgáltatást működtet, 
amelyet nemcsak a városban élők, hanem a környező települések lakói is igénybe vesznek. Ezek 
egy része a város járási, térségközponti szerepéből adódik, más része (pl. oktatás, egészségügy, 
szociális ellátás) a szolgáltatás kiváló minősége folytán jelent különös vonzerőt akár a tágabb 
térségben is. Ezek színvonalas ellátása, további fejlesztése, a állalt feladatok kibővítése növeli a 
város térségben betöltött jelentőségét, ez azonban csak úgy működhet ténylegesen, ha az 
intézmények fenntartása hosszútávon is megoldott. Az intézményfenntartás magas költsége miatt 
különösen körültekintően kell e tekintetben a fejlesztéseket tervezni. 

Minden fejlesztés esetében elsődleges cél az, hogy a helyiek részére teremtsen lehetőségeket, s 
csak másodsorban a külső szereplők számára. 

A cél az, hogy Bácsalmás élhető és versenyképes város legyen, azaz a kötelező szabályokon túl, 
szigorúbb szabályozást ne alkalmazzon sem a lakókörnyezet, sem pedig a gazdasági, 
kereskedelmi övezetek esetében. 

  

Település-specifikus 
elvek 
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2. A célok bemutatása 

2.1 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok 

meghatározása 

2.1.1 A jövőképet támogató alapcél indoklása 

 

A fentiekben két aspektusból került meghatározásra a jövőkép, úgymint: 

 

a város társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozóan: 

„Bácsalmás versenyképes, élhető, fenntartható, ismert és elismert vidéki város”; 

 

valamint a város térségi szerepkörére vonatkozóan: 

„Bácsalmás város erős gazdasági és hálózati potenciállal rendelkező, együttműködő 
határmenti funkcionális központ” 

 

A jövőképet támogató alapcél: 

 

 

 

 

 

A város egyik legfőbb kihívásként a foglalkoztatottság alacsony szintje került megjelölésre. Ennek 
növelése, javítása, kizárólag a fenntartható gazdaságfejlesztés által érhető el, mely tartós 
munkahelyeket teremt, és a térségben tartja a képzett munkaerőt. Ezért került ez az első helyen 
említésre az alapcélnál.  

A lakosságot a munkahely biztosítása mellett, a számára nyújtott szolgáltatások, szabadidő 
eltöltésére alkalmas minőségi helyek biztosítása révén lehet erősíteni. Ha mindezt úgy tesszük, 
hogy az ide látogató turisták igényeit is ki tudjuk elégíteni, akkor megsokszorozhatjuk elért 
eredményeinket és még további munkahelyeket, növekvő jövedelmet érhetünk el, a város még 
élhetőbbé válik, a turisták által pedig ismertté és elismertté. 

A településfejlesztéssel az előzőekben említett fő célcsoportok: lakosság, gazdasági szereplők, 
szolgáltató szektor (beleértve a közigazgatást, az oktatást, a szociális és az egészségügyi 
szektort is), turisták „háttérigényeit” tudja kielégíteni a város. 

A térségi szerepet pedig csak az aktív térségfejlesztő tevékenységgel érheti el a város, melybe 
bele értendő a határon átnyúló, nemzetközi kapcsolatok, együttműködések erősítése, 
szélesítése; újak kialakítása. 

 

ALAPCÉL 

 FENNTARTHATÓ GAZDASÁG-, TURIZMUS-, TELEPÜLÉS- ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉS 



Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciója 

KONCEPCIÓ 15 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

A település átfogó fejlesztését szolgáló alapcél a mezőgazdaság-, és az ahhoz kapcsolódó 
gazdaságfejlesztés és a természetvédelmi szempontok együttes érvényesítése kihasználva a 
térségi szerepkörből és földrajzi helyzetből adódó lehetőségeket. 

A gazdaságfejlesztésen belül a biogazdálkodási tevékenységek elsőbbsége biztosítandó. 

Tevékenységek alatt itt erdő-, mező-, tájgazdálkodás, vidékfejlesztés és élelmiszertermelés és 
egyéb munkaigényes gazdasági tevékenység és a logisztikai szolgáltatás értendő. 

Belterületen a közösségi célú területek megtartása és intenzifikálása, gazdasági célú terület-
kijelölések. 

Külterületen a természetmegőrzést, tájfenntartást szolgáló beépítések megtartását és szükséges 
mértékű fejlesztése. 

Az épített örökségi értékek a helyi védettség intézményrendszerén keresztül megtartandók. 
Hasznosításuk a lehetőség szerint közösségi célú legyen. 

A hagyományos tanyák, mint táji elemek - funkcionális váltással akár - megőrzésre érdemesek. 

 

2.1.2 Átfogó célok és azok indoklása 

A jövőkép megvalósulása érdekében kitűzött átfogó célok a következők: 

 

 

 

Az 1. átfogó célnál fejlesztési irányként a vállalkozói szféra, a vállalkozói infrastruktúra, az üzleti 
környezet fejlesztése és a befektetés-ösztönzés a környezet- és energiatudatosság jegyében 
jelenik meg, mellyel közvetlen és közvetett cél a munkaerő helyben tartása, az elvándorlás 
mértékének csökkentése, a munkahelyteremtés, ezáltal a munkanélküliség csökkentése, a 
foglalkoztatás növelése. Cél, a már meglévő, településen, járásban lévő vállalkozások segítése, 
megerősítése és elismerése, valamint újabb vállalkozások, befektetők térségbe vonzása és a 
szabad vállalkozási zóna adta lehetőségek kihasználása. 

 

 

 

A 2. átfogó cél a helyi lakosság mindennapi életére ható tényezők (egészségügy, oktatás, 
szociális terület, civil szféra, közigazgatás, közösségi, kulturális élet, sport, rekreáció és az ezeket 
biztosító intézmények, szakemberek) fejlesztését irányozza elő, kiegészítve az erre közvetetten 
ható tényezők (települési zöldfelületek, közterületek, közművek, vonalas infrastruktúrák állapota, 
kapcsolata, hálózata) fejlesztését is a környezet- és energiatudatosság jegyében. A társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében kiemelten szükséges kezelni a hátrányos helyzetben 
levők életkörülményeinek javítását, minden erre irányuló intézkedést. 

  

1. Átfogó cél: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése, megerősítése, fejlesztése 

2. Átfogó cél: Életminőség javítása, élhető vidéki városi környezet megteremtése 



Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciója 

KONCEPCIÓ 16 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

 

 

A 3. átfogó cél alapvetően az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a járás 
eszközrendszerének, infrastruktúrájának, szakembereinek fejlesztését irányozza elő a környezet- 
és energiatudatosság jegyében. Cél a gazdasági szektorral kialakított aktív partnerség 
továbbvitele, megerősítése. A térségszervező erő erősítése, a térség településeivel és részükre a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, aktív határon túli kapcsolatok ápolása. 
Az elmúlt években kialakított település- és térségfejlesztő iroda és szakembereinek megerősítése 
és fejlesztése, a városmarketing tevékenység kialakítása. 

2.1.3 Részcélok/tematikus célok és azok indoklása 

A 2003-ban, az 54/2003. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Településfejlesztési 
Koncepcióban megjelölt főbb fejlesztési célok felülvizsgálata alapján az alábbi főbb fejlesztési 
célok jelölhetőek meg: 

 munkahelyteremtés, foglalkoztatottság növelése 
 idegenforgalom, határátkelő fejlesztése 
 strandfürdő fejlesztése 
 sportolásra alkalmas terek, területek fejlesztése 
 oktatás-nevelés fejlesztése 
 egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a prevenció erősítése 
 szociális szolgáltatások fejlesztése 
 kulturális szolgáltatások fejlesztése 
 bel- és csapadékvíz csatornahálózat fejlesztése 
 vállalkozások aktivitásának növelése, befektetők térségbe, városba vonzása 
 iparterület, gazdasági övezet(ek) fejlesztése 
 turizmus fejlesztése 
 határmenti, határon átnyúló kapcsolatok, együttműködések erősítése 
 a város térségi szerepének erősítése 

A fentiekben felsorolt fő fejlesztési célok elérése érdekében az alábbi részcélok/tematikus célok 
(T) kerültek meghatározásra: 

 T1. Helyi gazdaság fejlesztése 

 T2. Szabadidős, rekreációs és kulturális tevékenységek fejlesztése 

 T3. Élethosszig tartó tanulás, művelődés támogatása 

 T4. Egészségügyi- és szociális ellátások fejlesztése 

 T5. Települési környezet, infrastruktúra fejlesztése 

 T6. Határon átnyúló együttműködések erősítése 

  

3. Átfogó cél: Bácsalmás járásközponti és térségszervező képességének 
megerősítése 
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 Kihívás: Bácsalmás városában és a járásban is jellemzően alacsony a vállalkozói kedv és a 
befektetői aktivitás, magas az elvándorlás mértéke, főleg a fiatal, képzett munkaerő 
tekintetében. Fennálló probléma, hogy a város nem tudja kielégíteni az érdeklődő 
befektetők telephely igényeit, azaz jelenleg nincs befektetésre alkalmas, megfelelő 
infrastruktúrával ellátott iparterület Bácsalmáson. Magas a munkanélküliek száma, alacsony 
a foglalkoztatottak létszáma, jellemző a képzett munkaerő elvándorlása. 

 Cél, elérendő állapot: Alapvető cél a helyi termékekre, a mezőgazdaságra, feldolgozóiparra, 
turizmusra, alternatív energiára épülő, versenyképes helyi gazdaság alapjainak 
megteremtése/megerősítése, fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése, javítása; a gazdasági 
térségszervező erő növelése. Cél, a településen lévő vállalkozások helyben tartása, 
megerősítése; befektetők térségbe vonzása, munkaerő helyben tartása, elvándorlás 
csökkentése, foglalkoztatás növelése, a lokálpatriotizmus és a helyi identitás erősítése. 

 

 

 

 

 

 Kihívás: A lakosság egészségi állapota romlik, jellemző az idősödő társadalom és az 
elvándorlás. Bár jó alapokkal rendelkezik a település (tanuszoda, sporttelep), de még 
mindig nem elégséges a sportolásra alkalmas infrastruktúra és a program lehetőségek. A 
város bővelkedik természeti és épített környezeti értékekben, ugyanakkor ezek többsége 
fejlesztésre szorul annak érdekében, hogy attraktívak legyenek az attrakciók mind a 
település lakossága, mind pedig a turisták számára. Ahhoz, hogy élhető és vonzó város 
legyen Bácsalmás, valamint megerősítse népességmegtartó képességét fontos, hogy ki 
tudja szolgálni a lakosság (fiatalok és idősek) szabadidős és kulturális igényeit is.  

 Cél, elérendő állapot: Cél, a szabadidős, rekreációs és kulturális tevékenységek 
feltételeinek megteremtése/megerősítése, fejlesztése. Fontos, hogy az ifjúság a sport révén 
le tudja vezetni felesleges energiáit és ne romboló tevékenységre fordítsa azt. Az idős 
korosztály számára pedig fontos, hogy szabadidejét aktívan, egészségmegőrző, rekreációs 
vagy kulturális tevékenységre tudja fordítani. Cél, hogy élhető és vonzó város legyen 
Bácsalmás. 

  

T1: Helyi gazdaság fejlesztése 

T2: Szabadidős, rekreációs és kulturális tevékenységek fejlesztése 
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 Kihívás: A felsőfokú képzés, felnőttképzés nem elérhető sem a városban, sem pedig a 
járásban. Jellemző a fiatalok, elsősorban a képzett fiatalok elvándorlása. Sok esetben nem 
találkozik a munkaerő kereslet és kínálat, ezért a vállalkozói munkaerő igényekkel és a 
munkaügyi központtal összehangoltan szükséges a képzéseket, átképzéseket tervezni. Az 
alapfokú és középfokú oktatás elérhető a városban, de fejlesztése folyamatos igényként 
merül fel. A középfokú oktatásban magas a bejáró tanulók aránya, ugyanakkor a kollégiumi 
elhelyezés nem megoldott. A művelődés, kultúra alapjai megtalálhatóak a településen, 
ugyanakkor mind infrastrukturálisan, mind programok szintjén folyamatos fejlesztést 
igényelnek. 

 Cél, elérendő állapot: A képzett fiatalok helyben tartása, a munkaerő kereslet és kínálat 
egyensúlyának megteremtése, a folyamatos képzések, átképzések biztosítása. Az oktatás-
képzés-művelődésnek helyet adó intézmények infrastrukturális és szakmai szakértői 
hátterének fejlesztése, programok szervezése. További cél a térségi szerepkör erősítése. 

 

 

 

 

 

 Kihívás: Az elmúlt években az egészségügy területén komoly fejlesztések valósultak meg, 
ugyanakkor az elöregedő társadalom igényli az egészségügyi- és szociális ellátások 
folyamatos fejlesztését mind infrastrukturális, mind szakértelem tekintetében. Az idősek 
ellátását felvállaló szociális intézmények kapacitása a korcsoport arányához képest 
alacsony. Az egészségügyben több szűrésre, preventív elemre lenne szükség. Az 
egészségügy és a szociális ellátások fejlesztésére a fiatalok helyben tartása érdekében is 
szükség van, egyrészt az Ő igényeik kielégítése, másrészt az idős családtagjaik minőségi 
ellátása kapcsán. Fontos e terület fejlesztése az ide érkező turisták szempontjából is, 
hiszen egyre jellemzőbb, hogy a turisták szeretnek olyan desztinációt választani utazásuk 
célpontjaként, ahol az esetleges egészségügyi problémájukra is megoldást találnak. 

 Cél, elérendő állapot: Egészséges és elégedett lakosság, valamint a térségi szerep 
erősítése. 

 

 

 

 

 

 Kihívás: A várost országos főút nem érinti, ugyanakkor az 55-ös számú főút könnyebb és 
gyorsabb megközelíthetősége javítana a település elérhetőségén. Fő problémát az 5312. 
jelű út minősége okozza, mely felújításra szorul mind belterületen, mind pedig Mélykút és az 

T3: Élethosszig tartó tanulás, művelődés támogatása 

T4: Egészségügyi- és szociális ellátások fejlesztése 

T5: Települési környezet, infrastruktúra fejlesztése 
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országhatár irányába egyaránt. Hiányként jelentkezik az iparterületi feltáró út is, mely a 
gazdaság fejlesztése érdekében fontos. Közlekedési, turisztikai és gazdasági szempontból 
egyaránt jelentős fejlődés várható a kerékpárutak fejlesztésével, hálózatba kapcsolásával, 
valamint az Arad-Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonal felélesztésével. 
Megemlítendő a vasútállomás, a peron és kiszolgáló létesítmények leromlott állapota. 
Bácsalmáson található a magyar-szerb határátkelők egyike, de forgalma alacsony, 
autóbusz forgalmat nem bonyolít. A városban jelentős infrastrukturális kihívást jelent a bel- 
és csapadékvíz csatorna rendszer fejlesztése. A térségben és a városban is magas a 
napsütéses órák száma, így nagy lehetőségek rejlenek a napenergiában, mely jelenleg még 
kihasználatlan adottság. Emellett érdemes megvizsgálni a biomassza adta lehetőségeket is. 

 Cél, elérendő állapot: A város elérhetőségének javítása, egyúttal a gazdaságfejlesztést és 
turizmusfejlesztést támogató infrastruktúra fejlesztések megvalósítása. A városi és járási 
lakosság közlekedésének segítése. A közművek teljes körű kiépítése. A települési 
környezet (természeti és épített egyaránt) fejlesztése az alternatív energiákkal adta 
lehetőségekkel kombinálva. 

 

 

 

 

 

 Kihívás: A város aktív testvérvárosi kapcsolattal rendelkezik, mely sok esetben inkább eseti, 
szoft jellegű, gazdasági-turisztikai együttműködésekre nem terjed ki. A város térségi 
szerepkörét tekintve funkcionális város gyenge gazdasági és hálózati potenciállal. 

 Cél, elérendő állapot: A határon átnyúló együttműködések erősítése, kiterjesztése 
gazdasági-turisztikai területre is, ezáltal a térségi szerepének és a gazdasági, hálózati 
potenciáljának erősítése. 

 

2.2 Részcélok/Tematikus célok és beavatkozások területi 

egységeinek meghatározása 

2.2.1 A jövőkép, a településfejlesztési elvek az átfogó és a 

részcélok/tematikus célok kapcsolata 

 

A jövőkép, a településfejlesztési elvek az átfogó és a részcélok/tematikus célok kapcsolatát a 2. 
ábra szemlélteti. Az ábrából kiolvasható, hogy a meghatározott településfejlesztési elvek át kell, 
hogy hassák a célrendszer egészét a jövőképtől, egészen a részcélokig, valamint az ábrán már 
meg sem jelenő fejlesztési elképzelések előkészítését, megvalósítását, elért eredményeik 
fenntartását, továbbá a fejlesztési elveket úgy kell meghatározni, hogy az kiszolgálja az elérendő 
célokat. 

A T1, T3, T5 és T6 rész-/tematikus célok mindegyik átfogó cél elérését támogatják, a T2 és a T4 
célok pedig alapvetően a 2. és 3. átfogó cél által kitűzött eredmények elérését segítik. 

A rész-/tematikus és az átfogó célok mindegyike a jövőkép elérését hivatottak segíteni. 

T6: Határon átnyúló együttműködések erősítése 
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1. Átfogó cél: Versenyképes helyi 
gazdaság megteremtése, 
megerősítése, fejlesztése 

2. Átfogó cél: Életminőség 
javítása, élhető vidéki városi 

környezet megteremtése 

3. Átfogó cél: Bácsalmás 
járásközponti és térségszervező 

képességének megerősítése 

T3: Élethosszig tartó tanulás, 
művelődés támogatása 

T4: Egészségügyi- és szociális 
ellátások fejlesztése 

T5: Települési környezet, 
infrastruktúra fejlesztése 

T6: Határon átnyúló 
együttműködések erősítése 

T2: Szabadidős, rekreációs és 
kulturális tevékenységek 

fejlesztése 

T1: Helyi gazdaság fejlesztése 

„Bácsalmás versenyképes, élhető, fenntartható, ismert és elismert vidéki város” 
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2. ábra: A jövőkép, a településfejlesztési elvek az átfogó és a rész-/tematikus célok kapcsolata 

„Bácsalmás város erős gazdasági és hálózati potenciállal rendelkező, együttműködő határmenti funkcionális központ” 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK 
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2.2.2 A fejlesztési célok és prioritások értelmezése az egyes 

településrészekre 

1. térkép: Bácsalmás város városrészeinek térképi ábrázolása 

 

Forrás: IVS, 2009 

 

Bár az 1. térképen a külterület természetszerűleg nem jelenik meg, mint külön városrész, hiszen 
nem az, ugyanakkor a városrészi célok és prioritások meghatározásánál a külterülettel is kell 
számolni Bácsalmás város esetében, hiszen az jelentős turisztikai potenciállal rendelkező 
természeti környezeti értéket rejt, úgymint a Kígyós-tó, Sós-tó, Víztározó, Gyapjas gyűszűvirág 
lelőhelye stb. Így a városrészi célok mellett a külterületi célok is feltüntetésre kerülnek. 

 

 

 

 

 



Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciója 

KONCEPCIÓ 22 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

1. táblázat: Bácsalmás városrészeinek lehatárolása, fő funkciója 

Városrész - funkció Lehatárolás 

Keleti városrész – ipari, 
gazdasági funkció 

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 - 
lakófunkció 

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 

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

Forrás: IVS, 2009 

 

A középtávú területi, fejlesztési célok a Megalapozó vizsgálat részletes városrészi szintű 
helyzetfeltárása és helyzetelemzése alapján kerültek megfogalmazásra. 

 

A városrészi célok meghatározásának alapelvei Bácsalmás városában: 

 Bácsalmás városa sok tekintetben homogén képet mutat, ugyanakkor a fejlesztések 
racionalizálása miatt fontos, hogy a városrészre leginkább jellemző jegyek alapján kerüljenek 
kitűzésre a célok és fejlesztési irányok 

 Törekedni kell a funkcionális városrészek kialakítására és megerősítésére 

 A város egészére vonatkozó általános célok mindegyik városrészben egyenlő súllyal kell, 
hogy szerepeljenek (pl. csatornázás, útfelújítás, közterület rendezés stb.) 

 

Városrészi célok: 

 V1 Keleti városrész: A gazdasági (ipari, mezőgazdasági, vállalkozói) funkció megerősítése 

 V2 Nyugati városrész: A lakófunkció megerősítése: élhető, vonzó és társadalmilag 
befogadó városrész 

 V3 Központi városrész: Városközponti-kereskedelmi szerepkör megerősítése 

 V4 Külterület: Turisztikai potenciál kihasználása 
 
 
KELETI VÁROSRÉSZ: 

 
 

 Jelenlegi funkcióra gyakorolt hatás: A keleti városrész jelenleg is ipari, gazdasági funkciót tölt 
be, valamint ez a terület biztosítja a fő közlekedési kapcsolatot az 55-ös számú főúttal, a 
Bácsalmás-Bajmok határátkelővel, a tompai határátkelővel, valamint itt található a 
vasútállomás. A 154-es vasútvonal itt halad keresztül, mely összekapcsolja Bátaszéket 
Kiskunhalassal (Bátaszék-Baja-Bácsalmás-Kiskunhalas). Az ipari, gazdasági funkció 
megerősítése történik. 

V1: A gazdasági (ipari, mezőgazdasági, vállalkozói) funkció megerősítése 
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 Kihívás: Hiányos ipari, mezőgazdasági, vállalkozói infrastruktúra. Rossz minőségű utak, 
leromlott állapotú vasútállomás és vasútvonal, hiányos és rossz minőségű kiszolgáló 
közlekedési infrastruktúra, hiányzó iparterületi feltáró út. 

 Cél, elérendő állapot: A hiányzó gazdasági (ipari, mezőgazdasági, vállalkozói) infrastruktúra 
kiépítése, meglévők megerősítése; az alternatív energetikában rejlő lehetőségek felmérése 
és kihasználása, ezáltal a gazdaság élénkítése, a foglalkoztatás növelése. 

 A fejlesztési célok és prioritások értelmezése az adott városrészre: A fenntartható 
gazdaságfejlesztést támogató célok jelennek meg leginkább a keleti városrészben. 

 

NYUGATI VÁROSRÉSZ: 

 
 

 Jelenlegi funkcióra gyakorolt hatás: A nyugati városrész a korábbiakban is lakófunkciót töltött 
be (a lakónépesség 61%-a él ebben a városrészben), így cél e funkció megerősítése. 

 Kihívás: Elöregedő társadalom; fiatalok, elsősorban a képzett fiatalok elvándorlása; alacsony 
iskolai végzettségű, szakképzetlen munkaerő a jellemző a nyugati városrészre. Itt található a 
leszakadással leginkább veszélyeztetett terület (Vörösmarty sor észak-nyugati része). 

 Cél, elérendő állapot: Élhető, vonzó, a lakófunkciót maximálisan betöltő városrész 
kialakítása. Rendezett élettér megteremtése. Fiatalok helyben tartása. A lakosság 
képzettségi, végzettségi szintjének növelése, összehangolva a munkaerő kereslettel, ezáltal 
is elősegítve a foglalkoztatottsági és jövedelmi szintek növekedését. 

 A fejlesztési célok és prioritások értelmezése az adott városrészre: Az élhető és vonzó 
lakókörnyezet kialakítását célzó, elsősorban a T2, T5 rész-/tematikus célok járulnak 
leginkább hozzá az adott városrészi cél megvalósításához. 

 

KÖZPONTI VÁROSRÉSZ: 

 
 

 Jelenlegi funkcióra gyakorolt hatás: A központi városrész jelenleg is városközponti, 
kereskedelmi funkciót tölt be, cél, ennek megerősítése. 

 Kihívás: A fizetőképes kereslet folyamatosan csökken, valamint a lakosság jellemzően nem 
a városban költi el jövedelmét, így a vállalkozói aktivitás is folyamatosan csökken. Az 
elvándorlás magas aránya ebben a városrészben is jellemző. A nevelési, oktatási, szociális, 
egészségügyi intézmények felújítása, a szakemberek képzése és a szolgáltatások 
folyamatos fejlesztése szükséges. A vidéki turizmus lehetőségei nincsenek kellőképpen 
kihasználva, pedig bővelkedik a város és a központi városrész is épített, természeti és 
kulturális értékekben, melyek felújítása, fejlesztése szintén kihívást jelent. A sportolásra, 
szabadidő eltöltésére alkalmas területek fejlesztése szükséges. Hiányzik a felsőfokú oktatás 
és a felnőttképzés. A központi városrész városképi szempontból mindenképpen tovább 
fejlesztendő (leromlott, magas üzemeltetési költségű középületek). Jelenleg nincs aktív és 
célirányos városmarketing tevékenység. 

 Cél, elérendő állapot: A városközponti, kereskedelmi funkció megerősítése, a vállalkozói 
aktivitás és a foglalkoztatottság növelése, a nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése, a 
képzettségi szint növelése. További cél a városközpont még vonzóbbá tétele úgy, hogy 

V2: A lakófunkció megerősítése: élhető, vonzó és társadalmilag befogadó városrész 

 

V3: Városközponti-kereskedelmi szerepkör megerősítése 
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funkcióit a lehető legjobban be tudja tölteni mind a lakossági, vállalkozói, mind pedig a 
turisták igényeit figyelembe véve. 

 A fejlesztési célok és prioritások értelmezése az adott városrészre: Mindegyik cél 
megvalósítása hozzájárul a központi városrészi célok eléréséhez. 

 

KÜLTERÜLET: 

 
 

 Jelenlegi funkcióra gyakorolt hatás: Bár városrészként semmiképpen sem kerülhet 
definiálásra, a jövőben szánt szerepkörét tekintve Bácsalmás városában fontos szereppel bír 
a külterület. A természeti értékekre építő, új turisztikai funkció kialakítása a cél. 

 Kihívás: Számtalan kihasználatlan turisztikai potenciállal bír a város külterülete. 

 Cél, elérendő állapot: Az eddig kihasználatlan turisztikai potenciál kihasználása, ezáltal a 
turisták számának növelése, a gazdaság fejlesztése. 

 A fejlesztési célok és prioritások értelmezése az adott városrészre: Elsősorban a T1 helyi 
gazdaság fejlesztése (beleértve a turizmust is) rész-/tematikus cél támogatja a külterületi 
célok elérését. 

 

 

2.3 A célrendszer illeszkedése az Európai Uniós, a hazai 

és a megyei fejlesztési célokhoz 

2.3.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

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

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

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

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

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

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

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

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

fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 

V4: Turisztikai potenciál kihasználása 

 



Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciója 

KONCEPCIÓ 25 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre. 

A Településfejlesztési Koncepció célrendszerének illeszkedését az EU tematikus célkitűzéseihez 
a 2. táblázat mutatja be. Itt alapvetően a rész-/tematikus célok EU tematikus célokhoz való 
illeszkedését vizsgáltuk, hiszen a részcélok az átfogó célok, mintegy alábontásai, tehát amely EU 
tematikus célhoz illeszkednek a részcélok, azokhoz illeszkednek az átfogó célok is. Egy 
összetettebb cél egyszerre több tematikus cél megvalósításához is hozzájárul, így egyes EU 
tematikus cél, több tematikus célhoz is kapcsolódhat egyszerre. Bácsalmás városa a gazdaság- 
és az (öko)turizmus fejlesztését emelte ki fő fejlesztési irányként, így az alapvetően az ezen célok 
megvalósítását támogató EU tematikus célok kerültek a 2. táblázatban bemutatásra, de 
megjelennek az egyéb célok megvalósítását célzó tematikus célok is. 

 

2. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és 
beruházási prioritásokhoz 

Településfejlesztési Koncepció 

által megjelölt rész-/tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU tematikus célok 

T1. Helyi gazdaság 
fejlesztése 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése 

 

(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és 

minőségének a javítása 

 

3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA 

esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a 

növelése 

 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatás minden ágazatban 

 

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

hatékonyságának előmozdítása 

 

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása 

 

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 

T2. Szabadidős, rekreációs 
és kulturális 
tevékenységek 
fejlesztése 

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

hatékonyságának előmozdítása 

 

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása 

 

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 

T3. Élethosszig tartó (2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és 
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Településfejlesztési Koncepció 

által megjelölt rész-/tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU tematikus célok 

tanulás, művelődés 
támogatása 

minőségének a javítása 

 

(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe 

történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó 

tanulás érdekében 

 

(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának 

javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás 

T4. Egészségügyi- és 
szociális ellátások 
fejlesztése 

(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és 

minőségének a javítása 

 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatás minden ágazatban 

 

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása 

 

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem; 

 

(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe 

történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó 

tanulás érdekében; 

T5.  Települési környezet, 
infrastruktúra 
fejlesztése 

(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és 

minőségének a javítása 

 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása minden ágazatban 

 

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

hatékonyságának előmozdítása 

 

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 

megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 

 

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása; 

 

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 

T6.  Határon átnyúló 
együttműködések 
erősítése 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 

 

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

hatékonyságának előmozdítása; 
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Településfejlesztési Koncepció 

által megjelölt rész-/tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU tematikus célok 

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek 

megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 

 

(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának 

javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás 
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2.3.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz 

3. ábra: Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz 

 

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

 Szakpolitikai célok: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

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

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme 

 Területi célok: 

 Az ország makro-regionális szerepének erősítése 

 A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
elősegítése 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

 

Bácsalmás város célrendszere az alábbiak szerint illeszkedik az OFTK céljaihoz: 

Az EU Tematikus célokhoz való illeszkedés vizsgálatához hasonlóan itt is alapvetően a rész-
/tematikus célok illeszkedését vizsgáltuk meg, hiszen, amennyiben a részcélok illeszkednek az 
OFTK céljaihoz, akkor az átfogó célok is illeszkednek ahhoz. 

OFTK-hoz 
illeszkedés 
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3. táblázat: Bácsalmás tematikus céljainak illeszkedése az OFTK céljaihoz 

Településfejlesztési Koncepció rész-

/tematikus céljai 

OFTK célok 

Kapcsolódó átfogó célok Kapcsolódó szakpolitikai célok Kapcsolódó területi célok 

T1. Helyi gazdaság fejlesztése 1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító 

gazdasági fejlődés 

3. Természeti erőforrásaink fenntartható 

használata, értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme 

4. Térségi potenciálokra alapozott, 

fenntartható térszerkezet 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 Gyógyító Magyarország, egészséges 
társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés 
és –ellátás 

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, 
K+F+I 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó 
társadalom 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk védelme 

 Vidéki térségek népességeltartó 
képességének növelése 

 Kiemelkedő táji értékű térségek 
fejlesztése 

 Területi különbségek csökkentése, 
térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

T2. Szabadidős, rekreációs és kulturális 

tevékenységek fejlesztése 

2. Népesedési fordulat, egészséges és 

megújuló társadalom 

3. Természeti erőforrásaink fenntartható 

használata, értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme 

 Gyógyító Magyarország, egészséges 
társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság  

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk védelme 

 Kiemelkedő táji értékű térségek 
fejlesztése 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség 
és mobilitás biztosítása 
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Településfejlesztési Koncepció rész-

/tematikus céljai 

OFTK célok 

Kapcsolódó átfogó célok Kapcsolódó szakpolitikai célok Kapcsolódó területi célok 

T3. Élethosszig tartó tanulás, művelődés 

támogatása 

1.Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító 

gazdasági fejlődés 

2. Népesedési fordulat, egészséges és 

megújuló társadalom 

 Gyógyító Magyarország, egészséges 
társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó 
társadalom 

 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

 Vidéki térségek népességeltartó 
képességének növelése 

 Területi különbségek csökkentése, 
térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség 
és mobilitás biztosítása 

T4. Egészségügyi- és szociális ellátások 

fejlesztése 

1.Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító 

gazdasági fejlődés 

2. Népesedési fordulat, egészséges és 

megújuló társadalom 

 Gyógyító Magyarország, egészséges 
társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó 
társadalom 

 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

 Vidéki térségek népességeltartó 
képességének növelése 

 Területi különbségek csökkentése, 
térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség 
és mobilitás biztosítása 

T5. Települési környezet, infrastruktúra 

fejlesztése 

3. Természeti erőforrásaink fenntartható 

használata, értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme 

4. Térségi potenciálokra alapozott, 

fenntartható térszerkezet 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk védelme 

 Kiemelkedő táji értékű térségek 
fejlesztése 

 Területi különbségek csökkentése, 
térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség 
és mobilitás biztosítása 

T6. Határon átnyúló együttműködések 

erősítése 

4. Térségi potenciálokra alapozott, 

fenntartható térszerkezet 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk védelme 

 Területi különbségek csökkentése, 
térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 



Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciója 

KONCEPCIÓ 32 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

 

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

Bácsalmás rész-/tematikus céljai az alábbiak szerint illeszkednek a megyei célokhoz (a mátrix 
belsejében a színek erőssége a kapcsolat erősségét jelzi, lsd. a táblázatok alatt lévő 
jelmagyarázatot). A 4. táblázatban jelöltek szerint a megyei átfogó célok kb. ugyan olyan súllyal 
jelennek meg a települési céloknál. A megyei tematikus célok közül az élhető és életképes 
vidékhez kapcsolódik a legtöbb városi tematikus cél; a területi célok közül pedig leginkább a 
határon átnyúló kohézió erősítése jelenik meg. 

4. táblázat: Bácsalmás tematikus céljainak illeszkedése a Bács-Kiskun megyei célokhoz 

Településfejlesztési 

Koncepció rész-

/tematikus céljai 

Megyei átfogó célok  

 A megye társadalmi-

gazdasági súlyának 

növelése a kárpát-

medencében és az 

európai térben inkluzív 

növekedés révén 

Az emberek és a 

környezet 

harmonikus 

együttélésének 

megteremtése 

Területi 

felzárkózás, 

a megye 

belső 

kohéziójának 

erősítése 

Egészséges és 

megújuló 

társadalom 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

    

T2. Szabadidős, 

rekreációs és kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

    

T3. Élethosszig tartó 

tanulás, művelődés 

támogatása 

    

T4. Egészségügyi- és 

szociális ellátások 

fejlesztése 

    

T5. Települési környezet, 

infrastruktúra fejlesztése 

    

T6. Határon átnyúló 

együttműködések 

erősítése 

    

 

  

Megyei 
területfejlesztési 
koncepcióhoz / 
programhoz 
illeszkedés 
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Településfejlesztési 

Koncepció rész-/tematikus 

céljai 

Megyei tematikus célok 

 Gazdasági 

versenyképesség 

erősítése, innovatív 

gazdaság a KKV szektor 

megerősítésével 

Élhető és 

életképes vidék 

A megye belső kohézióját és 

makrotérségi integrációját 

szolgáló intézményi és 

infrastrukturális fejlesztések 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

   

T2. Szabadidős, rekreációs 

és kulturális tevékenységek 

fejlesztése 

   

T3. Élethosszig tartó tanulás, 

művelődés támogatása 

   

T4. Egészségügyi- és 

szociális ellátások fejlesztése 

   

T5. Települési környezet, 

infrastruktúra fejlesztése 

   

T6. Határon átnyúló 

együttműködések erősítése 

   

 

ITS tematikus 

célok 

Megyei területi célok 

 Ter1 A táji 

jellemzőkre 

koncentráló 

integrált 

fejlesztések a 

Homokhátságon, 

kiemelt 

figyelemmel a 

klímaváltozásra 

Ter2 Kecskemét 

fejlesztési 

körzet 

dinamikus 

növekedését 

elősegítő 

fejlesztési 

stratégia 

megvalósítása 

Tem3 A megye 

belső kohézióját 

és makrotérségi 

integrációját 

szolgáló 

intézményi és 

infrastrukturális 

fejlesztések 

Ter4 A Duna-

mente 

logisztikai 

potenciáljának 

kiaknázását 

szolgáló 

integrált 

fejlesztések 

Ter 5 A határ-

menti térségek 

határon átnyúló 

szervezeti és 

térkapcsolataira 

alapozó kohézió 

erősítő 

fejlesztések 

T1. Helyi 

gazdaság 

fejlesztése 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

T3. Élethosszig 

tartó tanulás, 

művelődés 

támogatása 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

T4. 

Egészségügyi- és 

szociális 

ellátások 

fejlesztése 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  
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ITS tematikus 

célok 

Megyei területi célok 

fejlesztése 

T6. Határon 

átnyúló 

együttműködések 

erősítése 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

Jelmagyarázat: 

Gyenge kapcsolat  

Közepes mértékű kapcsolat  

Erős kapcsolat  
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3. Kiinduló adatok a további tervezési 

feladatokhoz 

3.1 A stratégiához és a településrendezési eszközök 

készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és 

környezeti adatok meghatározása 

Bácsalmás város a Dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében található, a régió 53 városa 
közül a 33. legnagyobb lakónépességű. Bácsalmás a Duna-Tisza köze déli részén, a Baja-
Szeged-Szabadka városok közötti háromszögben, az ún. bácskai löszös hátságon fekszik. 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. A város közvetlen vonzáskörzetét a járás további 9 települése jelenti. 

 

Társadalomi és demográfiai viszonyok és tendenciák 

Bácsalmás társadalmára az erőteljes elvándorlásnak és a csökkenő születésszámnak egyaránt 
köszönhető népességfogyás jellemző. Mindez az elöregedő korstruktúra irányába hat. Az aktív 
korú lakosság aránya 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 gazdasági 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 a mezőgazdaság, 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. Az átlagosnál alacsonyabb 
jövedelem az életminőségre vonatkozóan is problémákat okoz, valamint az ebből adódó 
(fentiekben már említett) alacsony fizetőképes kereslet pedig tovább gyengíti a helyi gazdasági 
szektort. 

 

A helyi társadalomnak egyfajta lenyomata a helyi civil szervezetek képe. A település 
nagyságához mérten sok civil szerveződés jelenik meg a városban, ezek szerveződése erős. 
Több nemzetiség is jelen van, legnagyobb arányt a német nemzetiség jelenti, a három 
legnagyobb nemzetiségi csoport (német, horvát, cigány) 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 is erősen kiveszik a részüket. Ezek a 
tevékenységek mindenképpen pozitív hatást gyakorolnak a szociális ellátás területére is, valamint 
az önkéntesség és a civil szervezetek (beleértve az egyházakat is), intézmények, önkormányzat 
által szervezett programok erősítik az identitástudatot, ezáltal hosszú távon hozzájárulnak a 



Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciója 

KONCEPCIÓ 36 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

kedvező demográfiai változásokhoz, a fiatalok helyben tartásához. A rendezvények és kulturális 
tevékenységek, események növelik a turisztikai vonzerőt, ezáltal pozitívan hatnak a gazdaságra 
is. 

A lakosság helyben tartása érdekében kulcsfontosságú a helyi intézményrendszer minősége. A 
bölcsődei ellátást a járásban a Madaras településén lévő bölcsőde biztosítja. Az óvodák és 
iskolák megfelelő férőhellyel állnak rendelkezésre Bácsalmáson. 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. A településen megyei hatókörű gyermekotthon üzemel. A város a járásban 
egyedüliként rendelkezik gimnáziummal, illetve szakmunkásképző intézménnyel. Bácsalmáson 
az elmúlt években a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának kihelyezett levelező 
tagozata működött, de az alacsony hallgatói létszám miatt jelenleg oktatás nem folyik. A felsőfokú 
oktatás legközelebb Baján és Szegeden érhető el. 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 a gazdaságra, a 
munkaerőpiacra és a 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. 

 

Gazdasági viszonyok 

Bácsalmás gazdasági szempontból az ország legelmaradottabb részén található, Bácsalmás 
járás komplex programmal fejlesztendő járás. A város térségi szerepkörét vizsgálva a 
funkcionális városi térségek lehatárolása tekintetében - meglévő közigazgatási és közszolgálati 
funkcióik alapján – a. funkcionális központ kategóriába került (VÁTI, 2009.). Ebbe a körbe 
került valamennyi járási központ, valamint másik három a megye északi részén található város 
(Tiszakécske, Lajosmizse és Szabadszállás). A funkcionális városi térségek közül a gazdasági 
potenciált tekintve Bácsalmás viszonylag hátul áll a sorban, azaz a 112. helyet foglalja el. 

A településen 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 gyümölcs-zöldség feldolgozó üzemét, mely kiváló alapját képezi a 
feldolgozóipari fejlesztésnek a térségben. Az üzem által termelt és egyéb helyi termékek 
értékesítésének megkönnyítése végett jött létre az Egészséges Bácsalmásért Mintabolt. A 
feldolgozóüzem és a bolt létrehozásával az Önkormányzatnak egyrészt a gazdaság élénkítése, 
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másrészt a helyi identitás erősítése a célja. 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 befektetői igények kielégítése, a vállalkozói aktivitás és a 
foglalkoztatás növelése érdekében. Gazdasági szempontból a város és a térség egyik kitörési 
pontja lehet a turizmus, a „Bácsalmás 3-tó vidéke” vonzerőre, egyéb települési és járási 
természeti és épített környezeti értékeire építve. Másik kitörési pont lehet a helyi termékekre 
épülő feldolgozóipari tevékenység tovább fejlesztése. Fontos, hogy a gazdasági fejlesztések a 
humán erőforrás fejlesztésekkel összhangban történjenek, annak érdekében, hogy a munkaerő 
helyben tartható legyen, a foglalkoztatás növekedjen, a munkanélküliségi ráta csökkenjen. 

Bácsalmás közép és hosszú távú célja, hogy gazdaságilag megerősödjön, a befektetők számára 
lehetőségeket nyújtó településsé váljon. Ennek érdekében fontos fejlesztenie a közlekedési 
hálózatát, hogy a megközelíthetőség javuljon és az elérés ideje csökkenjen. 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 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 területi alközpontnak tekinthető. Elkerülő utak nincsenek a település körül, terv 
azonban készült az 5312. j. út keleti elkerülőre, az a rendezési tervben is szerepel. Fő problémát 
az 5312-es jelű út burkolatának állapota jelent, ennek felújítása indokolt. 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 (pl. körforgalmak kialakításával). 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, 
valamint gazdasági helyzetén. Szintén javítaná a gazdasági helyzetet, de vélhetően nem 
jelentősen az 5501.j. és az 5507.j. út kiépítése is, mely a tompai határátkelő gyorsabb elérését 
eredményezné.  

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 városban a 
kerékpárforgalmi hálózati infrastruktúra forgalombiztonsági javítása érdekében annak 
felülvizsgálata lenne szükséges a teljes szakasz esetében. Mind a hivatásforgalmi, mind pedig a 
turisztikai célú kerékpáros forgalom erősítése (kialakítás, fejlesztés, rekonstrukció, valamint 
kiszolgáló létesítmények, szolgáltatások) fontos a városban és a járásban egyaránt (előre 
láthatólag érinteni fogja az EuroVelo 13-as jelű kerékpárút a térséget). A gyalogos infrastruktúra 
(járda) nagy arányban kiépített a város belterületén, de új gyalogátkelőhely kialakítása indokolt.  
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Környezeti és természeti viszonyok 

Bácsalmás város területe a meleg, száraz és a mérsékelten száraz éghajlati öv határán 
helyezkedik el a Bácskai löszös hátságon, az ország egyik legmelegebb tájegységén, 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 természeti érték a Mosztongai-
tavak és vízállásos területek, melyek ex-lege 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.  

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-csatorna 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.  

Az épített környezetre vonatkozóan Bácsalmáson szabályos, derékszögű utcarendszer 
jellemző, melytől eltérést a Kígyós-csatorna 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 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-, illetve fokozottan védett lelőhely a város területén nincs. A városban 4 db országos 
védelem 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. Ezzel együtt számos érték hasznosításra, felújításra vár 
még. A felújítások során mindenképpen figyelmet kell fordítani az eredeti épületkarakterek 
megtartására. 
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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. Az épületek folyamatos 
állagromlása kezelendő probléma. A hagyományos tanyák, mint táji elemek megőrzésre 
érdemesek, településszerkezeti helyzetük erősítése fontos. 

 

Környezetvédelem és klímatudatosság / energiahatékonyság 

A környezet védelme és az energiatudatos magatartás fontos az életminőség javítása, az 
üzemeltetési költségek csökkentése, a természet megóvása és nem utolsó sorban a turisták 
térségbe vonzása miatt. Ezért érdemes soft tevékenységekkel, programokkal 
környezettudatosságra, energiatudatosságra nevelni a lakosságot. 

Bácsalmáson magas a napsütéses órák száma, így a megújuló energiaforrások szempontjából 
alapvetően a napenergiára építhet a település, ugyanakkor a szél- és a geotermikus energiák 
adta lehetőségek nem elérhetőek. Érdemes még a mezőgazdaságra alapozott bio-energiában 
rejlő lehetőségeket vizsgálni. 

 

Népegészségügyi szempontból az alábbi, szakmai, ágazati, jogszabályi követelményeket kell 
figyelembe venni: 

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

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

 az építmények rendeltetésszerű használatához gondoskodni kell az ivóvíz minőségű víz 
biztosításáról nemcsak belterületen, hanem a külterületi gazdálkodáshoz szükséges 
lakásépítési lehetőség megteremtése esetén is, 

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

 az egyedi vízellátó rendszerről biztosított ivóvízellátás esetén, a vízadó berendezések körül, 
a 123/1996. 8VII.18.) Kormányrendelet szerinti védőterületet kell biztosítani, kül- és 
belterületen egyaránt. 

 a tanuszoda fejlesztése során (strandfürdő létesítése) figyelembe kell venni a közfürdők 
létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet, és a 37/1996. 
(X.18.) NM rendelet vonatkozó követelményeit. 

Bővebb adatok és információk Bácsalmás város „Településfejlesztési koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó vizsgálatában” találhatók. A település 
társadalmának bővebb bemutatása a Megalapozó vizsgálat 1.7. A település társadalma és az 
1.8. A település humán infrastruktúrája fejezetiben találhatók meg, a gazdasági jellemzőket a 1.9. 
A település gazdasága fejezet, míg a környezteti állapotokat az 1.17. Térségi és települési 
környezetvédelem fejezet taglalja. 
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3.2 A meghatározott területigényes elemek alapján, 

javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli 

rendjére, a terület-felhasználásra irányuló 

településszerkezeti változtatásokra 

Bácsalmás város korábbi településrendezési terve 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 ÉTDR bevezetése óta nehezen használható, 
elavult. A szabályozási koncepción kívül területfelhasználási változtatás is indokolt a hatályos 
OTÉK és a korábbi terv óta történt változások miatt. 

Módosítási javaslat a szabályozási koncepcióra: 

 törölni szükséges a kertvárosias lakóterületet, a lakótelepszerű beépítést önálló építési 
övezetbe szükséges sorolni; a vegyes területeket differenciálni szükséges; 

 a lakóterületbe ékelődő iparterületeket javasolt átsorolni gazdasági - kereskedelmi - 
szolgáltató övezetbe; 

 a beépítésre szánt övezetek közül a sportterületet, a temetőt és a kegyeleti parkot 
beépítésre nem szánt területbe szükséges átsorolni; 

 ki kell jelölni a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területet és a 
tanyás beépítés övezetét; 

 egyszerűsíteni javasolt a közlekedési övezeteket, az eddig Köu övezetbe sorolt 
üzemanyagtöltő állomást célszerű átsorolni gazdasági – kereskedelmi - szolgáltató 
övezetbe; 

 a zöldfelületeket és a mezőgazdasági területeket differenciálni szükséges; 

 ki kell jelölni a természetközeli terület övezetét; 

 a beépítésre nem szánt különleges területeken ki kell jelölni az ökoturisztikai terület övezetét. 

A település átfogó fejlesztését szolgáló cél a mezőgazdaság-, és az ahhoz kapcsolódó 
gazdaságfejlesztés és a természetvédelmi szempontok együttes érvényesítése kihasználva a 
térségi szerepkörből és földrajzi helyzetből adódó lehetőségeket. 
A gazdaságfejlesztésen belül a biogazdálkodási tevékenységek elsőbbsége biztosítandó. 
Tevékenységek alatt itt erdő-, mező-, tájgazdálkodás, vidékfejlesztés és élelmiszertermelés és 
egyéb munkaigényes gazdasági tevékenység és a logisztikai szolgáltatás értendő. 
Belterületen a közösségi célú területek megtartása és intenzifikálása, gazdasági célú terület-
kijelölések. 
Külterületen a természetmegőrzést, tájfenntartást szolgáló beépítések megtartását és szükséges 
mértékű fejlesztése. 
Az épített örökségi értékek a helyi védettség intézményrendszerén keresztül megtartandók. 
Hasznosításuk a lehetőség szerint közösségi célú legyen. 
A hagyományos tanyák, mint táji elemek - funkcionális váltással akár - megőrzésre érdemesek. 
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Lakásfejlesztés 
A település meghatározó, legjellemzőbb felhasználása a lakóterület. 
Belterületen: a nagytelkes lakóházas beépítésnek van hagyománya, ami megtartandó 
adottságnak tekinthető. A lakóterület fejlesztési területeken a tradicionális fésűs illetve 
mezővárosias jellegű beépítések alternatíváját kell biztosítani. 
Külterületen: a lakásépítés (tanyaépítés) hagyományosan jelen van, ezt a távlatban is biztosítani 
kell. Külterületi lakásszám becslés nem történik, beépítési kötelezettség ott nincsen. 
 
Intézményfejlesztés 
A település nagyságából az önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények csoportos 
(városközponti) elhelyezése következik és tartandó fenn. 
 
Gazdasági területek fejlesztése 
Lakó és intézmények közé új gazdasági területek ne kerüljenek. A már meglévőkkel azonban 
számolni kell, az építészeti kialakításra-, a környezeti feltételekre (terhelési határértékek és 
teherforgalom) vonatkozó előírásokon keresztül a kapcsolódó területek zavartalanságának 
biztosításával. 
A város gazdaságfejlesztése érdekében a belterület határain a jól feltárható területeken 
gazdasági területi kijelölésekre van szükség a nyugaton, keleten és a vasútvonalhoz 
kapcsolódóan déli irányban egyaránt. 

 

Zöldterület-fejlesztés 
Belterületi zöldterület-fejlesztés elemei az alábbiak lehetnek: 

 Kigyós-csatorna mentén egységes zöldfolyosó létrehozása, az új beépítések 
helyett zöldfelületek 

 már meglévő zöldfelületek intenzívebbé tétele 

 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. 
 
Infrastruktúrafejlesztés 
A térségi kapcsolatok javítása érdekében közúti és vasúti fejlesztéssel egyaránt számolni kell. 

A közúti fejlesztés alatt a gépjárműforgalmi utak és a kerékpárúthálózat fejlesztés egyaránt 
beleértendő. 
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3.3 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, 

javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték 

alapú, fenntartható fejlesztésére 

Az épített környezet értékei között Bácsalmáson számos említésre méltó objektum található, mint 
régészeti, mind épített örökség szempontjából. 
 
Bácsalmás közigazgatási területén számos régészeti lelőhely ismeretes. A térképi jelöléssel 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma 65; nagy részük a külterületen, kisebb részük pedig 
belterületen található. A lelőhelyek több régészeti korszakból származnak. A munka készítésének 
időpontjában ismert lelőhelyek részletes bemutatását bemutatását Bácsalmás 
Településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata 
és módosítása című munka Régészeti hatástanulmánya tartalmazza. 

 A régészeti nyilvántartás aktualizálását Bácsalmás Város Képviselő-testületének 16/2009. (X.7.) 
sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ) nem tartalmazza. A településrendezési 
szabályozások felülvizsgálata, módosítása folyamatban van. 

 
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).  

 

Műemlék és műemléki együttesből 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. 

 
Helyi védelem szempontjából, 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 települési értékek védelme a gyökerek ápolása, az identitástudat erősítése, a lakóhelyhez 

kötődés szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel. 

 

Az örökségvédelem tekintetében jelenleg az értékvédelem területre vonatkozik, mintsem 
részekre. Cél, hogy a területi helyett a részekre vonatkozzon az értékvédelem. A lényeg az 
utcaképi terület. Cél, hogy a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) adjon erre egyértelmű utasítást, 
elvárást, szabályozást. 
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Rövidítésjegyzék 

DAOP – Dél-Alföldi Operatív Program 

EMVA – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 

ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs 
Rendszer 

ETHA - Európai Tengerügyi és Halászati Alap 

EU – Európai Unió 

FVT – Funkcionális városi térség 

HÉSZ – Helyi Építési Szabályzat 

IKT - Információs és kommunikációs technológiák 

ITP – Integrált Területi Program 

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia 

IVS – Integrált Városfejlesztési Stratégia 

KKV – Kis- és középvállakozás 

KSH – Központi Statisztikai Hivatal 

TFK – Településfejlesztési Koncepció 

OFTK - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

OTÉK - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

OTrT - Országos Területrendezési Terv 
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Mellékletek 

Előzetes tájékoztatás 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 

30.§(2) c) szerint 

 

POLGÁRMESTERTŐL 

 

Tárgy: Bácsalmás településfejlesztési koncepciója teljes körű felülvizsgálatának és 
módosításának egyeztetése 

 -előzetes tájékoztatási szakasz- 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Tájékoztatjuk, hogy tárgyra vonatkozó egyeztetésről A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Eljr.) 29.§-a alapján Bácsalmás Város Képviselő-testülete 68/2014.(III.25.) számú 
határozatot hozott. A határozat szerint T. Címzett a partneri körbe tartozik. 

 

Az Eljr. 30.§(2) c) szerint az előzetes tájékoztató kézhezvételétől számított 21 napon belül várjuk 
tárgyra vonatkozó javaslataikat, észrevételeiket. 

 

Bácsalmás, 2014. …. 

 

Németh Balázs 

 

Címzettek: helyi (választókerületi) országgyűlési képviselő 
települési önkormányzati képviselők 

városban működő valamennyi elismert egyház 

tömegközlekedési közszolgáltatók 
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Államigazgatási szervek előzetes tájékoztatása a 314/2012 

(XI. 8.) Korm. rendelet 30.§(2) a) szerint 

POLGÁRMESTERTŐL 

 

Tárgy: Bácsalmás településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek teljes 
körű felülvizsgálata és módosítása -előzetes tájékoztatási szakasz- 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Tájékoztatjuk, hogy tárgyra vonatkozó - A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) szerinti- egyeztetést egy 
eljárásban folytatjuk le. 

 

A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan az Eljr. 30.§(2) a) szerint kérjük:  

- ismertetni a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre vonatkozó jogszabályon alapuló 
követelményeit és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a települést 
érintő ágazati elhatározásokat, 

- nyilatkozatuk arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni, 

- az Eljr. 9. melléklete szerinti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítését. 

- koncepció készítéséhez szükséges adatokat felhasználásának biztosítását. 

 

Tájékoztatjuk, hogy tárgyi településrendezési eszközök egyeztetése az Eljr. 32.§(1)a) szerinti teljes 
eljárás szerint történik. 

Tárgyi településrendezési eszközökkel kapcsolatban az Eljr. 37.§ (4) b) alapján kérjük: 

- ismertetni a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló az adott területre 
vonatkozó követelményeit és a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel 
kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

-  nyilatkozatát arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni, 

-  az Eljr. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését, 

- a rendezési feladat ellátásához szükséges adatok felhasználásának biztosítását. 

 

Az Eljr. 30.§(2) és 37. § (4) bekezdések értelmében az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon 
belül várjuk szíves válaszuk.  

 

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmük a következőkre: 

Az Eljr. 37.§(5) bekezdés értelmében 

 Amennyiben az ágazati elhatározások és adatok nem az egyeztetési eljárásban részt vevő 
államigazgatási szervnél állnak rendelkezésre, úgy a megkeresést az államigazgatási szerv egyezteti az 
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ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási vagy kezelő szervvel, és szakmai 
álláspontját ezt követően adja meg. 

Az Eljr. 37.§(6) bekezdés értelmében: 

 Annak az érintettnek, aki nem nyilatkozik arról, hogy papírdokumentációt kér, az eljárás további 
szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dokumentáció elektronikus adathordozón megküldhető. 

Az Eljr. 37.§(7) bekezdés értelmében: 

 Azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz 
határidőn belül nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem 
kíván részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

 

Bácsalmás, 2014.  … 

 

Melléklet: 1 pld ismertető 

Németh Balázs 

Címzettek:  
1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 6720. Szeged Horváth Mihály utca 1/B. 
2. ATIKÖTEFE 6701. Szeged Pf 1048. 
3. BKKM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. szerve 6001. Kecskemét Pf 112. 
4. Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000. Kecskemét Deák F. tér 3. 
5. Megyei Kormányhiv. Közlekedési Felügyelőség 6000. Kecskemét István kir krt 19/A 
6. Bányakapitányság 5001. Szolnok Pf 164. 
7. Kecskeméti Járási Hiv. Építésügyi és Örökségvéd.. Hivatal 6000. Kecskemét Széchenyi krt 12. 
8. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6001 Kecskemét Pf 186. 
9. BKKM-i Kormányhivatal Földhivatala 6001. Kecskemét Pf.100. 
10. BKKM-i Kormányhivatal Erdészeti Igazg. 6001. Kecskemét Pf 130. 
11. BKKM-i Kormányhivatal Növény. és Talajv. Igazg. 6001. Kecskemét Pf 171. 
12. HM Hatósági Hivatal 1885. Budapest Pf 25. 
13. Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala 6701. Szeged Pf 689. 
14. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky  u. 10. 
15. Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó-Duna-völgyi Kirendeltség 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 7. 
16. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 6500 Baja Széchenyi u.2/C 
17. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1387 Budapest Pf. 30. 
18. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 1014 Budapest Táncsics u.1. 

19. BKKM-i Megyei rendőr-főkapitányság 6001. Kecskemét Pf 302. 

20. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 1675 Budapest Pf 41. 
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Érintett önkormányzatok előzetes tájékoztatása a 

314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§(2) b) szerint 

 

POLGÁRMESTERTŐL 

 

Tárgy: Bácsalmás településfejlesztési koncepciójának és településszerkezeti tervének 
teljes körű felülvizsgálata és módosítása -előzetes tájékoztatási szakasz- 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Tájékoztatom, hogy tárgyra vonatkozó -A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Eljr.) szerinti- egyeztetést egy eljárásban folytatjuk le. 

 

A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban az Eljr. 30.§(2) b) szerint kérjük szíves 
tájékoztatásuk a koncepciót befolyásoló terveikről. 

 

Tájékoztatjuk, hogy tárgyi településrendezési eszközök egyeztetése Eljr. 32.§(1)a) szerinti 
teljes eljárás szerint történik. 

Tárgyi településrendezési eszközökkel kapcsolatban az Eljr. 37.§ (4) c) alapján kérjük a megyei 
önkormányzat szíves tájékoztatását a hatályos területrendezési tervről illetve a települési 
önkormányzatok tárgyi rendezést érintő terveiről. 

 

Az Eljr. 30.§(2) és 37. § (4) bekezdések értelmében az előzetes tájékoztató átvételétől számított 
21 napon belül várjuk szíves válaszuk.  

 

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmük a következőkre: 

Az Ejr. 37.§(6) bekezdés értelmében: 

 Annak az érintettnek, aki nem nyilatkozik arról, hogy papírdokumentációt kér, az eljárás 
további szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dokumentáció elektronikus adathordozón 
megküldhető. 

Az Eljr. 37.§(7) bekezdés értelmében: 

 Azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött 
tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, 
hogy az eljárásban nem kíván részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 
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Bácsalmás, 2014. …….. 

 

 

Melléklet: 1 pld ismertető 

Németh Balázs 

 

Címzettek: 

1. Bács Kiskun Megyei Önkormányzat 
2. Bácsszőlős Községi Önkormányzat 
3. Kunbaja Községi Önkormányzat 
4. Madaras Községi Önkormányzat 
5. Bácsborsód Községi Önkormányzat 
6. Bácsbokod Községi Önkormányzat 
7. Mátételke Községi Önkormányzat 
8. Tataháza Községi Önkormányzat 
9. Mélykút Városi Önkormányzat 
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Eljr. 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz 

véleményeinek összefoglalása 

 

Partneri vélemények 

68/2014.(III.25.) v. öh. határozat szerint résztvevők: 
„Településfejlesztési koncepciónál: 

helyi országgyűlési képviselő 
települési önkormányzati képviselők 
városban működő valamennyi elismert egyház 
tömegközlekedési közszolgáltatók  

„településrendezési eszközök teljes eljárásban: új tervezésnél felülvizsgálatnál és 
módosításnál: közmű szolgáltatók (gáz, villany, víz-csatorna, egyéb szolgáltatók) 
a jelentősebb változással érintett terület tulajdonosai és vállalkozásai” 

5. táblázat: Partneri vélemények 

Partner Hivatkozás Állásfoglalás Válasz 

Krizsán Mihály 
önk. képviselő  

2014.máj. 06. 
feljegyzés 

Déli elkerülő út kell 

 

Tartalék lakóterület 
Szabadság utca 
térségében: mély 
fekvésű 

 

Gazdasági terület 
Kahny mellett 

 

5312. út korrekciója a 
Damjanich utcában a 
Vörösmarty soron át 

 

Kereskedelmi 
szolgáltató terület az 
5501. út déli oldalán 

 

Helyi védett épületek 
felülvizsgálandók  

 

 

Tervezésnél vizsgálat tárgya 
lesz 

MÁV 31126/2014/MÁV történelmi vasútvonal: 
Szeged-Röszke-
Horgos-Subotica-
Csikéria-Bácsalmás-

Terv tartalmazza 
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Partner Hivatkozás Állásfoglalás Válasz 

Baja visszaállításával 
kapcsolatos döntés 
alapján a projekt 
szerepeltetése 

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt 

BKK-940/2/2014. egyeztetést és a KKK 
részvételét az 
egyeztetési eljárásban 
kéri 

KKK az egyeztetés 
résztvevője 

ÉGÁZ -DÉGÁZ 

Kiskunhalasi 
Üzemegység  

F7148-78232-
2/2014. 

Növényültetés 
szabályozását kéri 
tekintettel a 
bányatörvényre 

 

Terv tartalmazza  

TELENOR  adatokat szolgáltatott, 
egyeztetni nem kíván, 
fejlesztést nem tervez. 

Adótornyokat (0616/5 hrsz és 
858 hrsz) terv tartalmazza. 

INVITEL  egyeztetést kér  

NIF 4 K-9182/2014. tervezett elkerülő 
fejlesztésüket nem 
érinti,  

futó projekt  az 5312. és 
5501. jelű utak 
körcsomópontja, 2014. 
nov. 03-ig engedélye 
van, kivitelezésre forrás 
nincs 

 

adatszolgáltatásuk átvéve 

BÁCSVOLÁN Zrt  1289/2014. Kifogásunk nincs, mai 
hálózat szolgáltatásuk 
biztosítja 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Eljr. 30.§ és 38.§ szerinti egyeztetés részvevői maradnak: 

Krizsán Mihály  

MÁV Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 6701 Szeged Pf 425. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt 6000 Kecskemét Bocskai u. 5. 

ÉGÁZ -DÉGÁZ 6500 Baja Bajcsy u.4.  

INVITEL 2040 Budaőrs Puskás Tivadar u.8-10. 

BÁCSVOLÁN Zrt 6501 Baja Pf 38. 

                                                           
4 partneri egyeztetők között nincs,  NKH Útügyi Osztály kérésére nyilatkozott  
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Államigazgatási szervi állásfoglalások 

6. táblázat: Államigazgatási szervi állásfoglalások 

Államigazgatási szerv Hivatkozás Állásfoglalás Válasz 

Állami Főépítész CSD/01/190-1/2014. 5Étv 6/a§(3)szerinti települési főépítész kell 

 

Partnerségi döntés 

kell 

 

Településfejlesztési koncepció tartalmi és eljárási 
(egyeztetési) követelményei Eljr. szerint  

 

Településrendezési eszközök tartalmi és eljárási 
(egyeztetési) követelményei  

Eljr. szerint kiemelve: 

 

Területrendezési tervi megfelelés igazolandó 6Eljr. 3. 
melléklet 12. sor. 

 

Étv, 7OTÉK, Eljr. előírásainak való maradéktalan megfelelés 
kell. 

Nincs anyagi lehetőség 

 

68/2014.(III.25.) határozat 

 

Véleményezési 

dokumentáció szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
6 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  
7 Építési és településrendezési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)Kormányrendelet 



Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciója 

KONCEPCIÓ 52 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Államigazgatási szerv Hivatkozás Állásfoglalás Válasz 

Étv7.§, 9-13§, 

OTÉK 2.§ 

Eljr. 9-17.§, 1-6. mell. 

 

Településtervezéssel kapcsolatban: 

Étv 16.§ 

 

Tervezési jogosultság 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet 

 

Örökségvédelmi hatástanulmány kell (2001. évi LXIV. törvény 
66.§(1) szerint) 

 

Környezeti vizsgálat 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint 

 

Területfelhasználás Étv 7.§(2) és (3) szerint 

 

 

Egyeztetés és a jóváhagyás eljárási szabályainak 
ismertetése. 

Elj.37.§(1)-(6) 

Étv 8.§(5) 
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Államigazgatási szerv Hivatkozás Állásfoglalás Válasz 

Eljr. 38-40.§ 

         43.§ 

 

papíralapú tervet kér 

 

 

 

Alátámasztó szakági javaslat 
része, nem önálló eljárásban 
készül.  

 

ATIKÖTEFE 100519-1-1/2014. Védőterületek felülvizsgálandók (Kígyó Főcsatorna és 
Mátételki Kígyós Csatorna 50m)  

OTrT ökológiai folyosó övezet, 

természetvédelmi törvény 18.§(3) 

 

Napelempark természetközeli területet érint, ezért beépítésre 
szánt területi kijelölése nem javasolt. 

 

Kígyós Főcsatorna mellé tervezett lakóterület elmaradása 
szerencsés volna. 

 

Elektronikus egyeztetési tervet kér 

 

Tervezésnél figyelembevételre 
kerülnek a javasoltak. 

 

 

 

 

 

 

 

Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakig. szerve  

BKR-001/01210-2/2014. Általános feltételek teljesítendők 

Egyeztetést kér 

 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság  2068-2/2014/EHAT Ált. feltételek teljesítése  
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Államigazgatási szerv Hivatkozás Állásfoglalás Válasz 

tapasztalat szerinti belvízveszélyes terület lehatárolását kéri.  

Véleményezési 
dokumentációban 

Kormányhiv. Közlekedési Felügyelőség  BK/UO/453/2/2014. Jogszabályi feltételek teljesítendők. 

 

Tervezési jogosultság 104/2006.(IV.28.) Korm. rend. szerint 

 

KKK 

Magyar Közút egyeztető legyen 

 

Bányakapitányság SZBK/1229-2/2014. 

 

földtani leírást kér 

 

Véleményezési 

dokumentációban 

 

Járási Hiv. Építésügyi és Örökségvéd.. 
Hivatal 

BK-05D/008/1166-2/2014. 395/2012.(XII.20.) Korm. rend. szerinti Örökségvédelmi 
hatástanulmány kell 

Véleményezési 

dokumentációban 

 

 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1510-2/2014. Természetvédelmi adatszolgáltatást elektronikusan 
közvetlenül  a tervezőnek . Az ismertető 2., 4. és 6. 
helyszínek ökológiai hálózati érintettsége fennállhat, 
pontosítandó. 

 

 

Kormányhiv. Földhivatala 10102/2/2014. Vonatkozó jogszabályok (2007. évi CXXIX. tv.) betartandó 
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Államigazgatási szerv Hivatkozás Állásfoglalás Válasz 

Elektronikus tervet kér. 

Az ismertetőn jelölt helyszínekkel kapcsolatos földvédelmi 
kifogása nincs. 

Kormányhiv. Erdészeti Igazg. BKG/01/04787-2/2014. 2009.évi XXXVII. tv. 

153/2009.(xi.13.) FVM rendelet 

 

elektronikusan a község megkapja a kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterületeket. 

 

Egyeztetést kér. 

 

Kormányhiv. Növény. és Talajv. Igazg. BKF-01/1625-1/2014. Jogszabályok betartását kéri. 

Nem kíván egyeztetni. 

 

HM Hatósági Hivatal 2938-1/2014/hhi Nem kíván egyeztetni  

Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

CE/13586-2/2014. Egyeztetést kér  

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  nem válaszolt   Egyeztetésből kihagyható 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság  0903-002/2014. Szakvéleményt ad Alátámasztó munkarészek a 
szakvélemény szerint készülnek 

NEKI Alsó-Duna-völgyi Kirendeltség NADU0158-002/2014., Szakvéleményt ad Alátámasztó munkarészek a 
szakvélemény szerint készülnek 

NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala  UVH/UH/635/1/2014. Jogszabályokat ismertetve egyeztetést kér.  

Forster Gyula Központ  100/312-2/2014. Észrevételt nem tesz.  
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Államigazgatási szerv Hivatkozás Állásfoglalás Válasz 

Nem kíván egyeztetni. 

BKKM-i Megyei rendőr-főkapitányság 03000/3081/03/2014ált. Nem kíván egyeztetni  

Légügyi Hivatal LR/RK/NS/A/1241/1/2014. Nem kíván egyeztetni  

Forrás: Saját szerkesztés
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A további államigazgatási szervi egyeztetés résztvevői:  

1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 6720. Szeged Horváth Mihály utca 1/B. 
2. ATIKÖTEFE 6701. Szeged Pf 1048. 
3. BKKM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. szerve 6001. Kecskemét Pf 112. 
4. Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000. Kecskemét Deák F. tér 3. 
5. Megyei Kormányhiv. Közlekedési Felügyelőség 6000. Kecskemét István kir krt 19/A 
6. Bányakapitányság 5001. Szolnok Pf 164. 
7. Kecskeméti Járási Hiv. Építésügyi és Örökségvéd.. Hivatal 6000. Kecskemét Széchenyi krt 12. 
8. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6001. Kecskemét Pf 186. 
9. BKKM-i Kormányhivatal Földhivatala 6001. Kecskemét Pf.100. 
10. BKKM-i Kormányhivatal Erdészeti Igazg. 6001. Kecskemét Pf 130. 
11. Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Hivatala 6701. Szeged Pf 689. 
12. Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó-Duna-völgyi Kirendeltség 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 7. 
13. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 6500 Baja Széchenyi u.2/C 
14. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1387 Budapest Pf. 30. 
15. Magyar Közút Nonprofit Zrt 6000. Kecskemét Bocskai u.5. 
16. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest Lövőház utca 39. 
 

Önkormányzati állásfoglalások 

 

Megkeresett önkormányzatok 

10. Bács Kiskun Megyei Önkormányzat 
11. Bácsszőlős Községi Önkormányzat 
12. Kunbaja Községi Önkormányzat 
13. Madaras Községi Önkormányzat 
14. Bácsborsód Községi Önkormányzat 
15. Bácsbokod Községi Önkormányzat 
16. Mátételke Községi Önkormányzat 
17. Tataháza Községi Önkormányzat 
18. Mélykút Városi Önkormányzat 

 

7. táblázat: Önkormányzati állásfoglalások 

Önkormányzat Hivatkozás Állásfoglalás 

Tataháza 1232-2/2014. nem kíván egyeztetni 

Mélykút 1808-2/2014. nem kíván egyeztetni 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az államigazgatási szervek ismételt tájékoztatása a 

településfejlesztési koncepció felülvizsgálatának 

megindításáról 
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Fenti levelet kapták: 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1539 Budapest, Pf.: 675.) 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C.) 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.) 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6000 Kecskemét, 
Nagykőrösi u. 32.) 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal (1066 Budapest, Teréz krt. 62.II. 
emelet 233. sz. iroda) 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal (2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház, 
földszint) 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége (6000 Kecskemét, Szent István 
krt. 19/A) 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (1014 Budapest, 
Táncsics Mihály utca 1.) 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala (6000 Kecskemét, Fecske utca 25.) 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (6000 Kecskemét, József A. u. 2.) 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, 
Halasi út 36.) 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.) 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.) 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus. u. 17-23.) 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) 

Országos Atomenergetikai Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (1036 Budapest, Fényes 
Adolf utca 4.) 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) 
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Az államigazgatási szervek ismételt tájékoztatása a 

településfejlesztési koncepció felülvizsgálatának 

megindításáról megkereső levélre érkezett vélemények 
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Államigazgatási egyeztetés során beérkezett vélemények és azokra adott tervezői válaszok 

Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

(ÉÉÉ.HH.NN) (I/N) (ÉÉÉ.HH.NN) 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ 

1. 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

2015.03.12 I 2015.03.27 

A tárgyi ügy nem tartozik a Főfelügyelőség 
hatáskörébe és illetékességébe, ezért az előzetes 
tájékoztatást átteszi az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőségre. (481/2013. (XII. 17.) Korm. 
Rendelet 1. számú melléklete alapján) 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
a továbbiakban az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőséget 
vonjuk be az államigazgatási 
egyeztetési eljárásba. 

2. 

NKH Nemzeti 
Közlekedési Hatóság - 
Felügyeleti Főosztály - 
Repülőtéri és 
Repülésvédelmi Osztály 

2015.03.12 I 2015.03.27 

Az NKH Légyügyi Hivatal az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 8.§-a alapján a 
településfejlesztési koncepció és az integrált 
településfejlesztési stratégia elkészítéséhez 
hozzájárul. A Hatóság a további egyeztetési 
eljárásban nem kíván részt venni. 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
a továbbiakban az NKH Légyügyi 
Hivatal az egyeztetési eljárásban 
nem vesz részt, nincs feléjük 
tájékoztatási kötelezettség. 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

(ÉÉÉ.HH.NN) (I/N) (ÉÉÉ.HH.NN) 

3. 
Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

2015.03.12 I 2015.04.02 

Vízvédelem és Vízgyűjtő-gazdálkodás: 
Bácsalmás város közigazgatási területét érintő 
tervezési alegység: 2-20 Alsó-Tisza jobbpart. 
 
Érintett felszín alatti víztestek: 
Bácsalmás közigazgatási területe az sp.2.16.1 
Kígyós-vízgyűjtő sekély porózus felszín alatti 
víztest területén helyezkedik el. Az Országos 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv állapotértékelése 
során a víztest kémiai és mennyiségi állapota 
tekintetében is gyenge értékelést kapott. A sekély 
porózus víztest alatt elhelyezkedő p.2.16.1 
porózus víztest jó kémiai minősítéséhez gyenge 
mennyiségi értékelés tartozik, míg a kt.1.9 Dél-
Baranya, Bácska termálkarszt víztest jó kémiai és 
jó mennyiségi besorolással bír. 
 
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 levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület. 
 
Az OVGT az EU Víz Keretirányelv előírásaival 
összhangban a víztestek jó állapotának elérését 
és megtartását irányozta elő környezetei 
célkitűzésként. Ennek megfelelően Bácsalmás 
közigazgatási területén gondoskodni kell a felszín 
alatti vizek veszélyeztetésének elkerüléséről, 
továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet környezeti 
célkitűzéseinek való megfelelésről. 
 

A szakági tervezők/szakértők és a 
településrendezési terv és -
szabályzat módosítását végző 
tervezői csapat az ADUVIZIG 
tájékoztató levelét megkapta, a 
megalapozó vizsgálat a koncepció 
és az ITS ennek figyelembe 
vételével készült, vagy került/kerül 
módosításra, pontosításra. 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

(ÉÉÉ.HH.NN) (I/N) (ÉÉÉ.HH.NN) 

          

ADUVIZIG folytatás 1: 
Vízrendezés: 
A terület felhasználás során figyelemmel kell lenni 
a terület talajvíz viszonyaira, valamint arra,hogy a 
területekről a csapadékvíz a befogadóba 
vezethető legyen. 
A településrendezési terv készítése során 
figyelemmel kell lenni és a rendezési tervben 
szerepeltetni indokolt a 83/2014. (III.14.) számú, a 
nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 
nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 
szóló rendelkezésben foglaltakat. 
 
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. 
rendelet 2. §-nak megfelelően a vizek és a 
közcélú vízi létesítmények kezelésére jogosult és 
köteles személyek a vizek és közcélú vízi 
létesítmények kezelésére jogosult és köteles 
személyek a vizek és közcélú vízi létesítmények 
mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási 
szakfeladataik ellátására, a meder 
megközelítésére parti sávot használhatnak, mely 
a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, 
tározók és holtágak mentén 6 méter, egyéb 
közcélú vízi létesítmények esetében 3 méter. 
 
Külterületen a vizek parti sávjában a hivatkozott 

A szakági tervezők/szakértők és a 
településrendezési terv és -
szabályzat módosítását végző 
tervezői csapat az ADUVIZIG 
tájékoztató levelét megkapta, a 
megalapozó vizsgálat a koncepció 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

(ÉÉÉ.HH.NN) (I/N) (ÉÉÉ.HH.NN) 

ADUVIZIG folytatás 2: 
 
Vízellátás: 
A település vízellátása a Bácsalmás városi 
vízműről történik. A vízmű a 90002-1-11/2013. 
számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, 
mely 2018. február 28-ig hatályos, Vksz.: VII/446. 
A vízellátást 5 db kút biztosítja. A vízmű éves 
lekötött vízigénye: 400.000 m3/év. A kitermelt víz 
vízkezelő berendezésen keresztül (egylépcsős, 
klóroxidációs, nyomás alatti gyorsszűrős vas- és 
arzénmentesítő) jut a hálózatba. A vízhálózat 
hossza: 45,5 km. A rendszer részét képezi egy 
700 m3-es Supersztar típusú víztorony. 
 
Bácsalmás vízműve által szolgáltatott ivóvíz 
minősége nem felel meg a 201/2001. (X.25.) 
Korm. rendelet által meghatározott vízminőségi 
határértékeknek, emiatt ivóvízminőség-javító 
beruházásra van szükség. A rendelet szerint az 
arzén, ammónium és a mangán esik kifogás alá, 
annak ellenére, hogy a vízmű rendelkezik vas- és 
arzénmentesítési technológiával. A 63127-4-
2/2013. számú határozattal módosított 63127-1-
19/2010. számú elvi vízjogi engedély került 
kiadásra Bácsalmás vízmű önálló fejlesztésére, 
mely szerint új arzén-, vas-, mangán-, és 
ammónium-mentesítő technológia kerül 
kiépítésre. 
 
Szennyvízelhelyezés: 
A város egy része (kb. 6%) rendelkezik 
csatornahálózattal, az összegyűjtött szennyvizet a 
bácsalmási szennyvíztisztító telep fogadja. A 
telep az 56054-12-5/2013. és az 56054-5-1/2008. 

A szakági tervezők/szakértők és a 
településrendezési terv és -
szabályzat módosítását végző 
tervezői csapat az ADUVIZIG 
tájékoztató levelét megkapta, a 
megalapozó vizsgálat a koncepció 
és az ITS ennek figyelembe 
vételével készült, vagy került/kerül 
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4. 
Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

2015.03.12 I 2015.04.07 

A TFK készítése a honvédelem érdekeit nem 
érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és 
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért az abban foglaltakkal 
kapcsoaltban külön észrevételt nem tettek. A 
további véleményezési eljárásban nem kívánnak 
részt venni. 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
a továbbiakban a Honvédelmi 
Minisztérium az egyeztetési 
eljárásban nem vesz részt, nincs 
feléjük tájékoztatási kötelezettség. 

5. 
Országos Atomenergia 
Hivatal (OAH) 

2015.03.12 I 2015.04.07 

Az OAH hatáskörébe tartozó létesítmény nincs 
Bácsalmás települése tervezési területének 
figyelembe veendő közelségében. Hatályos 
ágazati elhatározás ilyen létesítmény 
létrehozásával, vagy helykijelölésével Bácsalmás 
települését érintően nem számol. Az OAH az 
adott tárgyi vonatkozásban véleményezéssel nem 
érintett államigazgatási szerv. Az eljárás 
következő szakaszainban nem kívánnak részt 
venni, értesítést, további adatokat nem kérnek. 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
a továbbiakban az OAH az 
egyeztetési eljárásban nem vesz 
részt, nincs feléjük tájékoztatási 
kötelezettség. 
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6. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelősége 

2015.03.12 I 2015.04.08 

Bácsalmás város közlekedési fejlesztéseit az 
alábbi fő gondolatok, célok mentén javasolják 
vizsgálni: 
- A város országos közúthálózata és annak távlati 
fejlesztése; 
- A belterületi gyűjtőúthálózat felülvizsgálata és a 
szükséges szabályozási szélességek biztosítása; 
- A közösségi közlekedés fejlesztési lehetőségei; 
- A kerékpárút hálózat kiépítése fejlesztése; 
- A parkolási létesítmények fejlesztési 
lehetőségei, valamint a személygépjármű-
közlekedés kapcsolatainak biztosítása más 
közlekedési módokkal; 
- Az ipari és gazdasági területek közúti 
kapcsolatainak biztosítása. 
A TFK és ITS tervezése, illetve jóváhagyása 
során kérték figyelembe venni a gyorsforgalmi- és 
a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról 
és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI.29.) 
Korm.határozatban foglaltakat, valamint a 
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejelsztési 
Stratégiáról szóló 1486/2014. (VIII.28.) 
Korm.határozattal elfogadott Nemzeti Közlekedési 
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát. 
Az országos és megyei területfejlesztési 
koncepciónak, területfejelsztési programnak és 
területrendezési tervnek a közlekedésfejlesztési 
tervekkel való összhangját biztosítani kell. 

A javaslatokat megfogadtuk, a 
koncepció és az ITS azok 
figyelembe vételével készült, 
valamint a településrendezésti terv 
és szabályozási terv módosítását 
végző tervezői csapat is megkapta 
a Felügyelőség levelét. 
 
Az eljárás további szakaszában is 
értesítve lesz a Felügyelőség. 
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Kérik, hogy az országos közutakat magában 
foglaló fejlesztések tervezését a NIF Zrt-vel és a 
KKK-val is egyeztesse a város. 
Kérik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§-
ban és az 1. mellékletben előírt feltételeknek való 
megfelelést tartani, valamint az Útügyi Műszaki 
Előírásokban (e-UT 02.01.41 - ÚT 2-1.218:2003; 
e-UT 03.01.11 - ÚT 2-1.201:2008) foglaltak 
betartását. 
Az egyeztetési szakaszban részt kívánnak 
venni. 
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7. 
NKH Nemzeti 
Közlekedési Hatóság - 
Út- és Hídügyi Főosztály 

2015.03.12 I 2015.04.20 

A várost érintően a gyorsforgalmi- és a 
főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról 
és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) 
Korm. határozat, valamint az egyes 
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján a 
közeljövőben közúti és vasúti fejlesztés nem 
várható. 
 
Az eljárás további szakaszában részt kívánnak 
venni. 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
az eljárás további szakaszában is 
értesítve lesz a Felügyelőség. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 
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8. 

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Bajai 2015.05.27 I 2015.06.02 

VÉGZÉS:  Bácsalmás Város Polgármestere 
(székhely: 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.) 
kérelmére a Bácsalmás város településfejlesztési 
koncepciójának és integrált településfejlesztési 
stratégiájának kidolgozása ügyében indult 
előzetes véleményezési eljárásban megállapítom 
hatásköröm hiányát, ezért az ügyben keletkezett 
iratokat a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6000 
Kecskemét, Deák F. tér 3.), mint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz további 
eljárásra átteszem.  
Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye 
nincs. A végzés az eljáró hatóság határozata, 
ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés 
elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
INDOKLÁS: A Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség előtt 2015. 
május 28-án Bácsalmás Város Polgármestere 
által benyújtott kérelem alapján eljárás indult 
Bácsalmás Város településfejlesztési 
koncepciójának és integrált településfejlesztési 
stratégiájának kidolgozása ügyében. A 
rendelkezésre álló adatok alapján megállapítom, 
hogy az eljárás lefolytatására a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége nem 
rendelkezik hatáskörrel. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. A tájékoztatást tudomásul vettük, 
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    2015.05.27     

A B C 
1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV EGYEZTETÉSI 
SZAKTERÜLET ADATSZOLGÁLTATÁS 
TÉMAKÖRE 
7. fővárosi és megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság tűzvédelmi, polgári védelem polgári 
védelmi terület 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 22.§ (1) bekezdése 
alapján „A hatóság a joghatóságát – ezzel 
összefüggésben az alkalmazandó jogot -, 
valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás 
minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. 
 
(2) Hatáskör vagy illetékesség hiányában a 
hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett 
iratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – 
haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem 
megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a 
hatáskör és illetékesség hiányának 
megállapításától számított nyolc napon belül 
átteszi a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz. 
 
A fentiek figyelembevételével megállapítottam 
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hatásköröm hiányát, ezért a rendelkező részben 
foglaltak szerint döntöttem. Az ügyben keletkezett 
iratokat egyidejűleg átteszem a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, 
melyről az ügyfelet jelen végzésem 
megküldésével értesítem. 
 
Végzésem a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul. 
Tárgyi ügyben hatáskörrel, illetékességgel nem 
rendelkezem. 
 
Az önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (2) 
bekezdése alapján zártam ki. 
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9. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 

2015.05.27 I 2015.06.04 

Közegészségügyi szempontból a projekt során 
kidolgozott, és a helyzetértékelés alapján 
elkészített célrendszerekben összefoglalt 
jövőképpel, átfogó és tematikus célokkal és 
fejlesztési elképzelésekkel egyetértünk, az 
alábbiak tekintetében azonban szükségesnek 
látjuk a helyzetértékelés kiegészítését és az 
abban foglaltakra épülő célok és fejlesztési 
elképzelések megfogalmazását: 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 
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10. 

1. Javasoljuk a dokumentációban a külterületi 
lakónépesség helyzetére vonatkozó információk 
szélesebb körű összegyűjtését és értékelését, 
annak érdekében, hogy a javaslattevő fázisban az 
életkörülmények, az életminőség javítása 
érdekében konkrét célkitűzéseket lehessen 
megfogalmazni. 
 
Javaslatunkat alátámasztja az, hogy a 
dokumentációban foglaltak alapján a „városhoz 
jelentős külterületi tanyás rész tartozik, a 
külterületi részeken szinte mindenmutató 
rosszabb, mint a város belterületi részein”. 
Ugyanakkor Bácsalmás Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájában a 3. 
Akcióterület nem tartalmazza csak a KSH által 
2009. évben szegregációs területként megjelölt 
belterületi részeket, ahol a kijelölt cél a 
„lakófunkciók erősítése”. Az Antiszegregációs 
tervben az érintett belterületi részeket 
kiegészítették Óalmás és Ószőlők külterülettel, 
ahol betervezik a megfelelő infrastruktúra 
kialakítását. 

A megalapozó vizsgálat 3.3.1-es 
fejezete az alábbiakkal 
kiegészítésre került: 
A külterületen elszórtan található 
lakóhelyek (tanyák) elektromos 
árammal való ellátása minden 
fogyasztási helyen szükséges és 
hiánya esetén pótlását meg kell 
oldani. Az ivóvízellátás az ingatlanok 
szétszórt fekvése miatt nem 
képzelhető el a városi 
közműhálózatról, mint ahogyan a 
szennyvízhálózat kiépítése sem reális, 
tehát egyedi megoldások jöhetnek 
csak szóba, ennek okán vezetékes víz 
és hozzá kapcsolódóan 
szennyvízcsatorna hálózat egyáltalán 
nincs kiépítve a külterületen. A földgáz 
közműellátási bővítése helyett szintén 
egyedi, elsősorban megújuló energia-
használat vezet célra, megvalósítását 
patronálni szükséges, mert a kiépítés 
egyszeri költsége igen magas és a 
megtérülési idő hosszú. 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 megalapozó vizsgálat 1.16.1.1-es 
fejezete az alábbiakkal 
kiegészítésre került: 
A külterületen az ivóvízellátás az 
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11. 

2. Javasoljuk a dokumentációban a 
levegőminőség, és ezzel összefüggésben a 
lakosság egészségi állapotának javítását célzó 
parlagfűmentesítés (belterületre és külterületre 
kiterjedően) folyamatos végzésének 
szükségességét beilleszteni a feladatok közé. 
 
A dokumentációban a problémák között 
szerepeltetik a levegő pollenszennyezettségének 
kedvezőtlen mértékét, az értékelő részben viszont 
a levegő pollenkoncentrációjának alakulását – 
köszönhetően az eddigi beavatkozásoknak – 
csökkenő mértékűnek minősítik. A 
megállapításokat adatokkal nem támasztották alá. 
A városban működő Közszolgáltatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. parkfenntartási feladati közé 
sorolják be a parlagfűirtást. A levegőminőség 
javítását célzó egyéb intézkedést nem terveznek 
be. 
 
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 

A megalapozó vizsgálat 1.17.3. 
Levegőtisztaság és védelme fejezete 
kiegészült az alábbi bekezdéssel:             
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 
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emelkedése megállítható legyen. 
 
A dokumentációban véleményünk szerint 
átfogóbban kell feltárni a parlagfűvel szennyezett 
területek mértékét, a jelenlegi állapot felmérését 
el kell végezni, és azok alapján kell meghatározni 
a szükséges intézkedéseket (elhanyagolt, 
gyomos területek nagyságának csökkentése 
külterületen és belterületen egyaránt, esetleg 
beépítési kötelezettség előírása, stb.). 

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. 
 
Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában (ITS) ezen 
kritériumnak megfelelően kerültek 
felsorolásra az egyes projektek. 
Konkretizálni az egyes projektek 
kifejtése, kidolgozása esetén 
lehetséges ezeket a szempontokat, 
mely részletezés nem feladata az 
ITS-nek. 
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12. 

3. A településfejlesztési koncepció kialakítása 
során az alábbi, szakmai, ágazati, jogszabályi 
követelményeket kell figyelembe venni: 
• be kell tartani a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben rögzített vonatkozó levegővédelmi 
követelményeket a levegőterhelés megelőzése 
vagy csökkentése érdekében, 
• gondoskodni kell a 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM 
rendeletben rögzített zajterhelési határértékek 
figyelembevételéről. betartásáról, szükség esetén 
a zajcsökkentési feladatok megoldásáról az 
építés, kivitelezés, üzemi és szabadidős 
tevékenység során, valamint a közlekedési 
létesítmények tervezése, működtetése alkalmával 
is. 
• az építmények rendeltetésszerű használatához 
gondoskodni kell az ivóvíz minőségű víz 
biztosításáról nemcsak belterületen, hanem a 
külterületi gazdálkodáshoz szükséges 
lakásépítési lehetőség megteremtése esetén is, 
• az építmények rendeltetésszerű használatához 
a keletkezett települési szilárd és folyékony 
hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséről, 
elhelyezéséről gondoskodni kell a 16/2002. 
(IV.10.) EüM rendeletben foglalt közegészségügyi 
követelmények teljesítésével. 
• az egyedi vízellátó rendszerről biztosított 
ivóvízellátás esetén, a vízadó berendezések 

A felsorolt ágazati, jogszabályi 
követelményeknek való megfelelés 
előírása beillesztésre került a 
településfejlesztési koncepció 3.1 
fejezetébe. 
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körül, a 123/1996. 8VII.18.) Kormányrendelet 
szerinti védőterületet kell biztosítani, kül- és 
belterületen egyaránt. 
• a tanuszoda fejlesztése során (strandfürdő 
létesítése) figyelembe kell venni a közfürdők 
létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 121/1996. 
(VII.24.) Korm. rendelet, és a 37/1996. (X.18.) NM 
rendelet vonatkozó követelményeit. 

13. 

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

A tájékoztatást tudomásul vettük, a 
továbbiakban is biztosítani kell a 
Főosztály számára a 
dokumentumok elektronikus úton 
történő elérhetőségét. 
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14. 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Felügyeleti 
Főosztály - Repülőtéri és 
Repülésvédelmi Osztály 

2015.05.27 I 2015.06.05 

Az NKH Légyügyi Hivatal (1675 Budapest Pf. 41., 
a továbbiakban a Hatóság) a 2015. május 28. 
napján, Bácsalmás Megalapozó Vizsgálatának és 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
véleményezése tárgyban érkezett 
megkeresésével kapcsolatban tájékoztatja, hogy 
az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban 
Étv.) 8.§-a alapján az integrált településfejlesztési 
stratégiához hozzájárul. A Hatóság a további 
egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

15. 
Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

2015.05.27 I 2015.06.10 

A fenti hivatkozási számon érkezett 
dokumentációban foglaltak a honvédelem 
érdekeit nem sértik, a Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi védelmi feladatai 
végrehajtása biztosított, ezért az abban 
foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem 
teszek. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

16. 
Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, 
Földhivatali Főosztály 

2015.05.27 I 2015.06.15 

A 2015. májusi tájékoztató szerinti 
településfejlesztési koncepció ellen, előzetesen a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztálya általánosságban kifogást nem emel. 
 
Belterületet érintő módosítások kapcsán, 
előzetesen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztálya általánosságban kifogást 
nem emel. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 



Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciója 

KONCEPCIÓ 79 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

(ÉÉÉ.HH.NN) (I/N) (ÉÉÉ.HH.NN) 

17. 

Külterületi termőföldek építési célú esetleges 
felhasználása ellen, a Tfvt. 6/B. § (2) a) pontja 
alapján, kifogást abban az esetben nem 
emelünk, amennyiben azok többségében nem 
érintenek átlagosnál jobb minőségű 
termőföldeket. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a tényleges felhasználást megelőző illetékes 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya engedélyezési 
eljárás során, ezen átlagosnál jobb minőségű 
termőföldek esetében részletes indoklással kell a 
területfelhasználás elkerülhetetlenségét és 
szükségességét alátámasztani. ...Tájékoztatásul 
közöljük, hogy a termőföldek hasznosítására, a 
földvédelemre, a földminősítésre és a 
talajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a 
Tfvt. Tartalmazza. ... A termőföld időleges és 
végleges más célú hasznosításának, illetve 
külterületi föld belterületbe vonásának 
engedélyezésére irányuló kérelmeket a területileg 
illetékes járási hivatal földhivatali osztályához kell 
benyújtani (jelen esetben a Bácsalmás Járási 
Hivatal Földhivatali Osztályához). 

Amennyiben ilyen eset felmerül, a 
leírtakat figyelembe vesszük. 
A kijelölt mondatok a megalapozó 
vizsgálat 1.12.2 Tájhasználat, 
tájszerkezet fejezetébe beillesztésre 
kerültek. 
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18. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy Bácsalmás város 
külterületén az átlagos aranykorona érték 
művelési áganként a következő: 
 
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 

Az információ a megalapozó 
vizsgálat 1.12.2 Tájhasználat, 
tájszerkezet fejezetébe beillesztésre 
került. 

19. 

A levegőtisztaság védelme kapcsán a 
pollenszennyezettség csökkentése érdekében a 
parlagterületeket illetve a fertőzési gócokat fel kell 
számolni. 

A megalapozó vizsgálat 1.17.3 
Levegőtisztaság és védelme c. 
fejezetébe beillesztve. 

20. 

A mező és erdőgazdasági területeken a terület 
felaprózódását nem támogatjuk, mivel a 
gazdaságos termelés érdekében nagyobb 
területegységek kialakítása lenne célszerű. 

A megalapozó vizsgálat 1.12.2 
Tájhasználat, tájszerkezet 
fejezetébe beillesztve. 
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Tájékoztatom, hogy a földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben 
/továbbiakban Fttv./foglaltak alapján, a 
földhivatalok által szolgáltatott állami alapadatok 
jogszerűen kizárólag az adatigénylésben 
megjelölt célra, egy alkalommal és egy eljárásban 
használhatók fel. Minden további felhasználás 
esetén, az adatokat – a jelenleg hatályos 
jogszabályok értelmében – ismételten meg kell 
vásárolni. Például: A rendezési terv céljára 
vásárolt adatokat (térképeket) kizárólag a 
rendezési tervvel közvetlenül kapcsolatos 
feladatok megoldására, illetve eljárások 
lefolytatására szabad felhasználni. 
 
Az adatok jogszerű felhasználását az Fttv. 
végrehajtására kiadott 373/2014. (XII.31.) 
Kormányrendelet 42. § (3) bekezdése alapján a 
megyei földmérési szakfelügyelő ellenőrzi éves 
munkaterve alapján. Szabálytalan 
adatfelhasználás esetén az állami alapadatok 
felhasználóit a hibák kijavítására, a hiányosságok 
megszüntetésére kötelezheti, indokolt esetben 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 
 
A jogszerű adatfelhasználás igazolása érdekében 
kérem, hogy a végleges rendezési terv 
megküldésekor a benyújtott iratokhoz mellékelje a 
rendezési tervben megjelenített térképek 
származását igazoló számla másolatát is. 
 
Az Fttv. 32. § (3-4) bekezdéseiben foglaltak 
szerint: „Az állami földmérési és térképészeti 
adatbázisok, adatok, termékek, munkarészek 
továbbfelhasználására, illetve azokról további  

A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről a 
314/2012.sz kormányrendelet 
rendelkezik. A koncepció és a 
stratégia a településfejlesztés 
eszközei, és ilyen értelemben nem 
településrendezési eszközök. 
Bácsalmás településfejlesztési 
koncepciója és integrált 
településfejleztési stratégiájának 
munkarészeinél a földhivatal által 
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22. 

A településrendezési terv és a helyi építési 
szabályzat további módosítása esetén az 
eljárásban, a továbbiakban is részt kívánunk 
venni, ezért kérjük megküldeni részünkre, a 
földvédelmi érdekek érvényesítése céljából. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

23. 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

2015.05.27 I 2015.06.16 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: 
Bányafelügyelet) a 2015. május 28-án érkezett, 
Bácsalmás Város Megalapozó Vizsgálatának és 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) 
véleményezésével kapcsolatos megkeresésükre 
közli, hogy az elkészült dokumentációval szakmai 
szempontból egyetért, javaslatot nem tesz, 
kifogást nem emel. A Bányafelügyelet a tervvel 
kapcsolatos további eljárásban nem kíván részt 
venni. Kérjük, hogy az elfogadott dokumentációt 
szíveskedjenek CD vagy DVD lemezen 
megküldeni adattárunk részére. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

24. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási 
Hivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

2015.05.27 I 2015.06.16 

Örömmel tapasztaltam, hogy a település kulturális 
közösségi értékei, az épített környezet részeként 
a fejlesztési potenciállal rendelkező elemek között 
szerepelnek. Így a konkrét fejlesztési 
elképzelések között szerepet kap a település 
kulturális örökségének, múltjának, nemes 
hagyományainak feltárása és megismertetése, 
természeti és épített környezetének megóvása, 
mely fejlesztési elemek, a település élhetővé 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 



Bácsalmás Város Településfejlesztési Koncepciója 

KONCEPCIÓ 83 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

(ÉÉÉ.HH.NN) (I/N) (ÉÉÉ.HH.NN) 

tételében, népességmegtartó képességének és a 
lakosság életminőségének javításában 
hangsúlyos szerepet kaphatnak. 

25. 

A településrendezési eszközök módosításának 
alátámasztó munkarészeként 2015 márciusában 
a település egész területét feldolgozó új 
örökségvédelmi hatástanulmány készült, mely 
tartalmazza a településen található műemlékek és 
régészeti lelőhelyek listáját, illetve az örökségi 
elemekre vonatkozó hatáselemzést. Javaslom, 
hogy a hatástanulmánynak a közhiteles adatokra 
vonatkozó adatait emeljék át a településfejlesztési 
stratégia tervezetébe, hogy ebben is az aktualizált 
adatok szerepeljenek. 

A 2015. február-márciusában 
elkészült Bácsalmási 
Örökségvédelmi Hatástanulmány 
alapján kiegészítésre került a 
Megalapozó Vizsgálat 1.14.16.1. 
fejezete és a Településfejlesztési 
Koncepció 3.3. fejezete. 

26. 

Összességében a tervezet a kulturális örökség 
védelmére vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek eleget tesz, így a tervezet 
elfogadása ellen kifogást nem emelek. A további 
településrendezési eljárásban részt kívánok 
venni. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

27. 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Út- és Hídügyi 
Főosztály 
Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási 

2015.05.27 I 2015.06.23 

A Településfejlesztési Koncepcióban 
megfogalmazott célokkal, beleértve a közlekedési 
szakterületet is, egyetért, a koncepció elfogadását 
támogatja a Főosztály. 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 
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Osztály Bácsalmás Város Önkormányzata számára 
meghatározott, a város fejlesztésének középtávú 
feladatainak megvalósítását biztosító 
kulcsprojektekkel és integrált akcióterületi 
beavatkozásokkal, valamint annak meghatározott 
keretfeltételeivel egyetért, azokkal kapcsolatban 
észrevétel nem tett. A közlekedési létesítmények 
forgalomcsillapítására, a közösségi közlekedésre 
vonatkozó célkitűzésekkel egyetért, a közlekedők 
biztonságának fokozására vonatkozó javaslatokat 
támogatja a Főosztály 
A Főosztály felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Településfejlesztési Koncepció és Integrált 
Településfejlesztési Stratégia településrendezési 
eszközökbe történő átdolgozása során - 
közlekedési területek kialakításakor - kiemelt 
figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági 
szempontok fokozott érvényesítésére. 

28. 
Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

2015.05.27 I 2015.06.23 

A Hatóság kéri, hogy az "1.16.3. Elektronikus 
hírközlés" címszó alatt az alábbi javaslatot 
szíveskedjenek figyelembe venni: 
"A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Hírközlési 
Hatóság (NHH),melynek Bácsalmás 
szempontjából releváns területi igazgatósága a 
Szegedi Igazgatóság." helyett: 
A felhasználók és előfizetők érdekeinek védelme 
érdekében általános hatósági felügyeleti és 
piacfelügyeleti tevékenység keretében, az 

A Megalapozó Vizsgálat "1.16.3." 
Elektornikus hírközlés fejezete a 
javasoltak szerint módosításra 
került. 
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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 Invitel Kft. helyett az Invitel Zrt. elnevezést 
javasolja a Hatóság használni. 

29. 
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

2015.05.27 I 2015.06.23 

Bácsalmás Város Településfejlesztési 
Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Magalapozó Vizsgálata című 
dokumentációval kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket tette az Igazgatóság: 
 
Az 1.16.1.2. alszámú Szennyvíztelep fejezet 
(166.old.) első bekezdésében a szennyvíztitsztító 
telep jelenlegi kapacitásaként 800m3/nap 
szerepel, azonban a telep hatályos vízjogi 
üzemeltetési engedélyében foglalt mértékadó 
kapacitás 500m3/nap. Ugyanakkor a megépült új 
telep hidraulikai kapacitása 800m3/nap. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.16.1.2. 
fejezetének első bekezdésének 
eleje az alábbira módosult: 
 
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.  
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30.     

Az 1.16.1.2. alszámú Szennyvízkibocsátás 
fejezetben (167.old.) a szennyvízkibocsátásra 
vonatkozó bekezdésében a tisztított szennyvíz 
befogadója a Kígyós-főcsatorna 28+100 cskm 
szelvénye, a Bácsalmási szennyvíztitsztító telep 
vízjogi üzemeltetési engedélye alapján az új 
szelvényezés szerint 73+304 cskm. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.16.1.2. 
fejezetének szennyvízkibocsátásra 
vonatkozó bekezdésében javításra 
került az új szelvényszám. 

31.     

Az 1.17.2.1. alszámú Felszíni vizek fejezetben 
(174.old.) foglalkoznak Bácsalmás város 
közigazgatási területén található felszíni 
vízfolyásokkal. Tájékoztatásul közöljük, hogy a 
megnevezett csatornák köre nem teljes. A 
csatornák pontos megnevezését a 0591-
002/2015. iktatószámú előzetes 
nyilatkozatunkban megadtuk, valamint jelenlegi 
nyilatkozatunkhoz mellékelt térképen ábrázoltuk. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.17.2.1. 
fejezete kiegészítésre került a 
hiányzó csatornákkal, valamint az 
egyes csatornák megnevezése 
pontosításra került. 

32.     

Az 1.17.2.2.. Alszámú Felszín alatti fejezetben 
(175.old.) a felszín alatti vizek érzékenységének 
besorolásánál kérjük kiegészíteni a 
következőkkel: 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. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.17.2.2. 
fejezetének első bekezdése az 
alábbiakkal került kiegészítésre: 
 
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 
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melléklete alapján a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny 
terület. 

33.     

Az 1.18.2.4. alszámú Árvíz és belvízvédelem 
fejezetben (184.old.) igazgatóságunk neve 
helyesen: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság. 
A leírásban a Kígyós-belvízrendszerben csak 
egy, a Bácsbokodi tározó szerepel. A 
belvízrendszerben található még a Mátételki 
tározó és a Bácsborsodi tározó is. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.18.2.4. 
fejezetének utolsó bekezdése az 
alábbira módosult: 
 
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. 

34.     

Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája című dokumentációval kapcsolatban 
az Igazgatóság az alábbi véleményt adta: 
Bácsalmás Város Megalapozó Vizsgálata, 
Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának a jövőben 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 6.1.2. fejezete 
kiegészítésre került az OVGT-hez 
való illeszkedés vizsgálatával. 
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meg kell felelnie az OVGT kidolgozása során 
megfogalmazott célkitűzéseknek (a felszíni - és 
felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a 
VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való 
megtartása)  és ennek érdekében figyelembe kell 
venni az intézkedési tervben szereplő 
javaslatokat. 
Az Igazgatóság tájékoztatja az Önkormányzatot 
arról, hogy az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv 2013-2015. évi felülvizsgálata jelenleg 
folyamatban van. Az aktualitásokról a 
www.vizeink.hu internetes elérhetőségen lehet 
tájékozódni. Az OVGT felülvizsgálatának várható 
befejezési határideje 2015. december 31. (A 
2009-ben elfogadott Országos Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv a www2. vizeink.hu oldalon 
érhető el.) 

35. 

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(Kecskemét) 

2015.05.27 I 2015.06.23 

Az Igazgatóság tűz-, polgári védelmi, 
iparbiztonsági és vízügyi, vízvédelmi szempontból 
tesz javaslatokat, formál véleményt az alábbiak 
szerint: 
A vízvezeték-hálózat tervezett bővítése, 
rekonstrukciója, felújítása során az összes 
földalatti tűzcsapot földfeletti tűzcsapra kell 
cserélni. Javasolják az oltóvízhiányos területek 
felmérését, majd az oltóvízhálózat ütemezett 
kiépítését, valamint a településfejlesztési 
koncepcióban foglaltakkal összhangban a 

A Megalapozó Vizsgálatban, 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában és a 
Településfejlesztési Koncepcióban 
foglaltak szerint Bácsalmás város 
vízvezeték-hálózat kiépítettsége 
megfelelő, ennek okán a 
stratégiával érintett időszakban 
kifejezett vízveték-hálózat 
fejlesztési projekt nem került 
nevesítésre. Jelenleg is zajlik a 25 
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fejleszteni kívánt településrészeken új, oltóvíz 
biztosítására alkalmas vízhálózat kiépítését. A 
felújítandó, illetve újonnan kiépítendő 
oltóvízhálózat kapcsán felhívja az Igazgatóság a 
figyelmet arra, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani 
a telepített földfeletti tűzcsapok telepítési 
távolságának előírásaira, valamint arra, hogy a 
telepített tűzcsapok elégítsék ki a vonatkozó 
jogszabályi követelményeket, előírásokat. 
Felhívja az Igazgatóság az Önkormányzat 
figyelmét arra, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 
29.§ (1) bekezdése értelmében "A településen az 
oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az 
önkormányzat feladata." 
Valamint megjelöli az oltóvízre vonatkozó 
jogszabályi hátteret. 

tagtelepülést magában foglaló 
Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító 
projekt. 
Amennyiben mégis tervez az 
Önkormányzat vízvezeték-hálózat 
bővítése, rekonstrukciója, felújítása 
projektet, mindenképpen 
figyelembe fogja venni az 
Igazgatóság által javasolt 
szempontokat és a jogszabályi 
kötelezettségeket. 

36.         

Javasolja az Igazgatóság a települési bel- és 
csapadékvíz-elvezető rendszer ütemezett 
korszerűsítését, bővítését, ezzel összhangban 
pedig a fokozottabb, rendszeres karbantartását. A 
korszerűsítés, bővítés zárt bel- és csapadékvíz-
elvezető csatornákkal, illetve nyílt, burkolt felületű 
bel- és csapadékvíz-elvezető árokrendszerekkel 
megoldható. A helyi sajátosságokat figyelembe 
véve, ahol szükséges, javasolják megvizsgálni 
szivattyú-állomás, átemelő műtárgyak 
megvalósításának szükségességét is, továbbá a 
település közigazgatási területén fekvő 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 4.3.2. fejezete, a Hálózatos 
projektek tartalmazzák az alábbi 
projektelképzelést: "Csapadék- és 
belvíz-elvezetés rendszerének 
fejlesztése (I. és II. ütem) ". A 
projekt részleteiben még nem került 
kidolgozásra, a részletes 
projektkidolgozás során az 
Önkormányzat mindenképpen 
figyelembe fogja venni az 
Igazgatóság javaslatát és a 
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záportározók és azok befolyási, kifolyási 
szakaszainak rendszeres karbantartási 
munkálatait elvégezni, elvégeztetni. 

jogszabályi kötelezettségeket. 

37.         

Javasolja az Igazgatóság, hogy a belterületi utak 
vonatkozásában kiemelt figyelmet fordítsanak a 
szilárd burkolatfejlesztésekre, valamint ezek 
során legyenek tekintettel a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltási, 
műszaki mentési alapfeladatait végző járművek 
határértékeire (melyeket a levélben fel is sorol), 
ezzel is segítve a gyorsabb, hatékonyabb tűzoltói 
beavatkozást, élet- és vagyonmentést 
tűzoltóegységeinek számára. 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia jelentős számú 
útfejlesztési projektet tartalmaz, 
melyek megtalálhatóak a 4.2-es és 
4.3-as fejezetekben. A projektek 
előkészítettsége még jellemzően 
csak projektötlet szintű, a részletes 
kidolgozás során az Önkormányzat 
figyelembe fogja venni az 
Igazgatóság által tett javaslatokat. 

38.         

Javasolja az Igazgatóság, hogy a településen 
felhalmozódó zöldhulladék, háztartási növényi 
hulladék kapcsán, a szabadtéri tűzesetek 
kockázatának csökkentése érdekében, vizsgálják 
meg ezen hulladékok gyűjtésének és 
feldolgozásának, megsemmisítésének lehetséges 
módjait, úgymint pl. a közterületeken elhelyezhető 
hulladék-udvarok, amennyiben az 
önkormányzatnak lehetősége van, pellet-gyártás 
céljából növényi hulladék gyűjtése, a 
központosított, illetve házi komposztálásra való 
figyelemfelhívás, javaslatok, lehetőségek 
kidolgozása. 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 4.2. fejezetében, az 
Akcióterületi projektek között 
található a "Komposztáló telep 
létesítése" fejlesztési elképzelés, 
mely projekt teljesen összhangban 
van az Igazgatóság javaslatával. 
A hulladékkezelés további 
lehetséges módjait a továbbiakban 
is vizsgálni fogja az Önkormányzat. 
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39.         

Kéri az Igazgatóság, hogy a tervezendő ipari park 
létesítése során, az esetlegesen odatelepülő 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetén 
a környezeti hatások közül kiemelt figyelmet 
fordítsanak a szélirányra, a létesítmények 
egymáshoz mért távolságára, az esetlegesen 
kialakuló dominó-hatásra, illetve a 
jogszabályokban lefektetett egyéb 
követelményekre. Veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek környezetében történő 
fejlesztéseknél jogszabály határozza meg, hogy 
az állásfoglalás kialakítása során a 
katasztrófavédelmi hatóság milyen szempontokat 
vesz figyelembe, attól függően, hogy mi az 
építmény jellege, és hogy a veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem mely veszélyességi zónájában 
történne a fejlesztés. Ugyanezen említett 
jogszabály taglalja a kivételeket is. 
 
Továbbá javasolja az Igazgatóság a tervezendő 
nagyberuházások vonatkozásában, amennyiben 
azok engedélyezésében tűzvédelmi szakhatóság 
bevonása szükségeltetik, a tervezési szakaszban 
már az illetékes tűzvédelmi hatósággal  
(alapesetben első fokú tűzvédelmi hatóság és 
szakhatóság a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Baja 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége) történő 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 4.2. fejezetében, az 
Akcióterületi projektek között 
található az "Iparterület kialakítása" 
fejlesztési elképzelés. Az 
Igazgatóság javaslata szerint az 
Önkormányzat kiemelt figyelmet fog 
fordítani az esetlegesen betelepülő, 
veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemek betelepülésének 
körülményeire, azok környezetre 
gyakorolt hatásaira; valamint ezen 
üzemek esetleges fejlesztései 
esetében is kiemelt figyelmet 
fordítanak a környezetre gyakorolt 
hatásokra. 
 
Esetleges nagyberuházás esetén az 
Önkormányzat már a tervezési 
szakaszban egyeztetés fog 
kezdeményezni az illetékes 
tűzvédelmi hatósággal. 
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egyeztetést. 
 
Továbbá megjelöli az Igazgatóság a vonatkozó 
jogszabályi hátteret. 

40.         

A megalapozó dokumentáció részletesen 
ismerteti a város vízellátását, szennyvíz és 
csapadékvíz elvezetési rendszereit. Kitér a 
dokumentáció az üzemelő felszín alatti 
vízkészleteket igénybevevő közüzemi vízbázis 
kijelölt védőterületére, annak nagyságára. 
Összességében megállapítható, hogy a 
koncepció megfelelő mélységben foglalkozik a 
felszíni- és felszín alatti vízminőség-védelemmel, 
az ITS-ben részletezett, tervezett fejlesztések 
nem ellentétesek a vízgazdálkodási és vízvédelmi 
érdekekkel. 
Az Igazgatóság megjelöli a jogszabályi hátteret. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

41.         

Javasolja az Igazgatóság, hogy a közbiztonság, 
az élet- és vagyonmentés javítása érdekében a 
Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság, valamint a települési polgári 
védelmi szervezet eszközparkjának esetleges 
bővítési, fejlesztési lehetőségét, és egy a jövőben 
tervezendő központi raktár-bázis létesítésének 
lehetőségét vizsgálja meg az Önkormányzat és 
ütemezze be a településfejlesztési stratégia 
végrehajtása során. 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában, a 4.3.3. Egyéb 
projektek között, az Egyedi városi 
projektek (EP10)-es projekt 
kiegészítésre került a javaslattal. 
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42. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és 
Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály 

2015.05.27 I 2015.06.30 

A Hivatal a város településfejlesztési 
koncepciójában és integrált településfejlesztési 
stratégiájában foglaltakkal kapcsolatban 
észrevételt nem tett, mindkét dokumentum (TFK, 
ITS) támogatandó célkitűzéseket tartalmaz. 
Ezen felül tájékoztatta a Hivatal az 
Önkormányzatot az eljárásrendben foglalt 
partnerségi eljárásra vonatkozó előírásokra. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

43. 
Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-Főkapitányság 
Hivatala 

2015.05.27 I 2015.06.30 

A Hivatal véleménye szerint a koncepcióban 
megfogalmazottak nem befolyásolják a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (a 
továbbiakban: BKMRFK) határrendészeti 
szakfeladatainak eredményes végrehajtását. 
A BKMRFK a dokumentációval kapcsolatosan 
követelményeket, elvárásokat, észrevételt nem 
fogalmazott meg, és az eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

44. 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság 
Út- és Hídügyi Főosztály 
Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási 
Osztály 

2015.05.27 I 2015.06.30 

A Hatóság tájékoztatja az Önkormányzatot arról, 
hogy Bácsalmás Város Településfejlesztési 
Koncepciója és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának véleményezésével kapcsolatos 
megkeresésére, az ágazati véleménye megadása 
céljából megkereste a MÁV Zrt. Fejlesztési és 
Beruházási Főigazgatóságot (MÁV Zrt.). 
Megkeresésére a MÁV Zrt. válaszát a 29814-
1/2015/MAV számú, 2015. június 9-én kelt 
levelében a megadott határidőn túl adta meg. 
Kéri, hogy a mellékletként megküldött MÁV Zrt. 

A Megalapozó Vizsgálat, az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 
(továbbiakban: ITS) és a 
Településfejlesztési Koncepció is 
tartalmazza, hogy Bácsalmás város 
szempontjából mind a térségi, a 
határon átnyúló, a turisztikai, a 
gazdasági szerep, mind pedig a 
közlekedés erősítése kapcsán nagy 
lehetőségek rejlenek a (Szeged-) 
Szabadka-Baja vasútvonal 
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véleményét az általuk UVH/UH/502/11/2015. 
számon adott vélemény kiegészítésének tekintse 
az Önkormányzat. 
 
A MÁV Zrt. tájékoztatta az NKH-t arról, hogy a 
vasúti fejlesztési terveik az egykori (Szeged-) 
Szabadka-Baja vasútvonal hiányzó Szabadka-
oh.-Csikéria-Bácsalmás szakaszának 
helyreállítását tartalmazzák. 
A városi integrált településfejlesztési koncepció, 
integrált településfejlesztési stratégia készítése 
során a vasúti közlekedéssel és 
vasútfejlesztéssel kapcsolatban felmerülő 
kérdések tisztázása érdekében a 
Hálózatfejlesztés szervezet készségesen áll az 
Önkormányzat és a Tervezők rendelkezésére. 
Kérik, hogy a dokumentációk véleményezése 
során közvetlenül a MÁV Zrt-hez küldje az 
Önkormányzat a megkeresést. 

helyreállításában. 
Az ITS-ben nevesítésre is került a 
fentiekben említett vasútvonal 
Bácsalmást érintő szakaszának 
helyreállítása projekt, illetve a 
vasúti közlekedést kiszolgáló 
egységek fejlesztése. 
 
Amennyiben az adott témában 
további egyeztetésre kerül sor, az 
Önkormányzat figyelembe fogja 
venni a MÁV Zrt. kérését, miszerint 
közvetlenül a Zrt-hez fogja 
megküldeni a dokumentumokat 
véleményezésre. 

45. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, 
Műszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály 

2015.05.27 I 2015.07.13 

A Hivatal véleménye szerint a Településfejlesztési 
Koncepció (TK) és az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS) közlekedési 
szempontból maximálisan támogatható, magában 
foglalják mindazokat a célokat, feladatokat, azok 
megvalósítását szolgáló eszközöket, melyek a 
város fejlődéséhez közlekedési szempontból 
elengedhetetlenek. 
A Hivatal a Településfejlesztési Koncepcióban 

A Megalapozó Vizsgálat, az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 
(továbbiakban: ITS) és a 
Településfejlesztési Koncepció is 
tartalmazza, hogy Bácsalmás város 
szempontjából fontos és igen 
jelentős a kerékpárutak fejlesztése, 
újak kialakítása, hálózatba 
szervezése és a hozzájuk tartozó 
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megfogalmazott célokkal egyetért, azokkal 
kapcsolatban külön észrevételt nem tesz. 
A Hivatal véleménye szerint az egyes területek 
SWOT analízise közlekedési szempontból 
reálisan foglalja össze az adott térség előnyeit, 
hátrányait, lehetőségeit és veszélyeit. 
Az ITS által a Városi szintű középtávú tematikus 
célok között megfogalmazott, a Települési 
környezet, infrastruktúra fejlesztését célzó 
közlekedés-fejlesztésekkel, ezen belül a város 
országos közúti megközelítésének javításával, az 
iparterületet feltáró út kiépítésével, a kerékpárút 
hálózat fejlesztésével és a városon belüli 
közlekedés feltételinek javításával kapcsolatos 
elvekkel egyetért a Hivatal. 
Egyetért továbbá a Városrészi szintű területi célok 
között megfogalmazott, az összes városrészt 
valamilyen mértékben érintő, a közúti 
infrastruktúra fejlesztését célzó célkitűzésekkel is. 
Az ITS elkövetkező időszakra vonatkozó 
közúthálózat fejlesztési feladatai tartalmazzák a 
város fejlődése szempontjából fontos fejlesztési 
projekteket. 
A megvalósítás eszközeinek és nyomon 
követésének rendszere jól szolgálja a kitűzött 
célok elérését, és az esetlegesen felmerülő 
problémák megoldását. 
 

szolgáltatások fejlesztése 
elsősorban a helyi lakosság 
közlekedésének megkönnyítése, 
másrészt a kerékpáros turizmus 
térségben történő megerősítése 
okán (tehát mind a hivatásforgalmi, 
mind pedig a turisztikai célú 
kerékpárút fejlesztése kiemelten 
fontos a térségben). 
 
Az ITS kulcsprojektjei és hálózatos 
projektjei között is felsorolásra 
kerültek a tervezett kerékpárút 
fejlesztési projektek, valamint az 
"Egyéb projektek"/"Szoft 
programok"/"Egyedi szoft program 
javaslatok" között megjelenik "A 
kerékpáros közlekedés 
népszerűsítése" megnevezésű 
tervezett projekt is. 
 
A projektek részletesebb 
kidolgozása és a megvalósítás 
során figyelembe fogja venni az 
Önkormányzat a Hivatal kiegészítő 
véleményét. 
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A Hivatal az alábbi véleménnyel javasolja 
kiegészíteni a részére megküldött 
dokumentumokat: 
• Fontosnak ítéljük meg a kerékpározás 
feltételeinek minél általánosabb megteremtését, 
szem előtt tartva maximálisan a 
közlekedésbiztonság szempontjait, valamint azt a 
tényt, hogy a kerékpár nem egy szűk réteg 
közlekedési eszköze, hanem gyakorlatilag olyan 
korhatár nélkül igénybe vehető jármű, mely 
használóinak közlekedési szabályismerete széles 
határok között mozog. 
• A megvalósítás közlekedési szempontú 
kockázatainak kezelésénél kiemelten fontosnak 
tartjuk a lakosság és az érintett szervek minél 
szélesebb körű és részletesebb tájékoztatását, 
illetve bevonását a folyamatokba már az egyes 
projektek tervezésének kezdeti fázisaitól. 

46. 
Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság 

2015.05.27 I 2015.07.08 

Az Igazgatóság a véleményezésre megküldött 
dokumentumokkal (Bácsalmás Város 
Megalapozó Vizsgálata, Integrált 
Településfejlesztési Stratégia) kapcsolatosan táj- 
és természetvédelmi szempontból észrevételt 
nem tett. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 
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