
 



 2

 
 

FÖLDEÁK KÖZSÉG  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK  

FELÜLVIZSGÁLATA 
2 0 1 6 – 2 0 1 7 

 

 

 

 

 

MEGRENDELŐ:  Földeák Község Önkormányzata,  

 6922 Földeák, Szent László tér 1. 

    Képviselője: Hajnal Gábor polgármester 

 

 

 

TERVEZŐ:   T.T.T. Városépítő Település-, 

Magas- és Mélyépítés Tervező Bt. 

6726 Szeged, Marostői u.35/a 

Képviselője: Takács Máté ügyvezető 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

T.T.T. Városépítõ  
Település-, Magas- és Mélyépítés Tervezõ Bt. 
6726 Szeged, Marostõi u.35/a 
Tel.: 20/9546433 E-mail: takacsm37@gmail.com 
 



 3

FÖLDEÁK KÖZSÉG  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK  

FELÜLVIZSGÁLATA 
2 0 1 6 – 2 0 1 7 

 

TERVEZŐK: 
 
Településtervezés: Takács Máté  építészmérnök,  
   vezető tervező 
  T1 06/0129 
Táj- és kertépítészet: Boldog Mária  Táj- és kerttervező mérnök  
   TK-06/0010 
Közlekedés, közmű: 
(víz, csap. víz, szennyvíz) Bombolya Erzsébet okl. mérnök 

                                                                     06/0349/KÉ/VZ 
Gáz          Takács Máténé  okl. ált. mérnök, vez. 
tervező 
                                                                     Tre-T/06/0351 
Elektromos energia 

ellátás, távközlés: Somogyi János okl. villamos mérnök 

      TE-06/0467; HH-06/0467 

Környezetvédelem: Novai György okl. környezetvédő 
 Hulladékgazdálkodási szakértő 
 SZKV-hu/06/0171/H-2410/12 
 Levegőtisztaság-védelmi 
szakértő 
 SZKV-le/06/0171/H-2410/12 
 Víz- és földtani közeg védelmi 
szakértő 
 SZKV-vf/06/0171/H-2409/12 

Zajvédelem: dr. Szanka Károly dipl. környezetvédelmi, 
zajcsökken-   
  tési szakmérnök  
  SZÉS-4/06-0021 H-2124/10 
 

Szeged, 2017. november 
 

        Takács Máté 
    ügyvezető



 

FÖLDEÁK KÖZSÉG  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK  

FELÜLVIZSGÁLATA 
2 0 1 6 – 2 0 1 7 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
I. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 
 1. Szerkezeti terv 
  Jóváhagyó határozat tervezete 
 1.1. Az igazgatási terület szerkezeti terve 1:20000 
 1.2. A belterület szerkezeti terve 1:8000 

1.3. A szerkezeti terv leírása 
1.4. A változások tervlapja és leírása 
1.5. A község területi mérlege 
1.6. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
1.7. A biológiai aktivitásérték számítási eredménye. 

 2. Helyi Építési Szabályrendelet 
 1. sz. melléklet: Az igazgatási terület Szabályozási terve 
 2. sz. melléklet: A belterület Szabályozási terve 
 3. sz. melléklet: Gyűjtő utak keresztszelvényei 
 4. sz. melléklet: Régészeti lelőhelyek helyrajzi számokkal 

 

II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 
1. Helyzetfeltáró munkarész 
1.1. Településhálózati összefüggések, térségi kapcsolatok 
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
1.4. A hatályos fejlesztési koncepció 
1.5. A község településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
1.6. A Község társadalma 
1.7. Humán infrastruktúra 
1.8. Táji és természeti adottságok, a zöldfelületi rendszer vizsgálata 
1.9. Az épített környezet vizsgálata 
1.10. Közlekedés 
1.11. Közművek (vízellátás, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, gázellátás) 
1.12. Energia (villamos energia, távközlés) 
1.13. Környezetvédelem, katasztrófa védelem 
1.14. Éghajlati adottságok, klíma 
2. Helyzetelemző és értékelő munkarész 

A konfliktusok térképi ábrázolása (problématérkép, értéktérkép) 
 
III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

1. Környezetalakítási javaslat, a változások összefoglalója (szöveg és térkép) 
2. Táji- természeti adottságok, zöldterületek vizsgálata és fejlesztési javaslata 
3. Közlekedési javaslatok 
4. Közművesítési javaslatok 

4.1. Vízi közművek 
4.2. Gázellátás 
4.3. Villamos energia 
4.4. Távközlés 

5.      Örökségvédelmi hatástanulmány  
5.1. Épített örökség 
5.2. Régészet 

6. Környezetvédelmi fejezet 
7. Környezetértékelés 

 

IV. TERVIRATOK  

1. Képviselő-testületi határozat a fejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról 
2. Képviselő-testületi határozat a településrendezési eszközöket érintő módosításokról és a Partnerségi 

egyeztetés szabályairól 
3. Képviselő-testületi döntés változtatási szándékról 
4. Tájékoztató Földeák község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatáról, módosításáról 
5. Előzetes véleménykérés a Koncepció és településrendezési eszközök módosításához, felülvizsgálatához 



 5 
6. Előzetes állásfoglalások 

6.1. Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály 
6.2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 
6.3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 
6.4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
6.5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
6.6. MAVIR Zrt. 
6.7. Invitel Távközlési Zrt. 
6.8. Nemzeti Közlekedési Hatóság Felügyeleti Főosztály Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály 
6.9. Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 
6.10. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági 

Osztály 
6.11. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
6.12. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
6.13. Makó Rendőrkapitányság 
6.14. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei Igazgatóság 
6.15. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
6.16. ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű Szolgáltató Zrt. 
6.17. FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzem 
6.18. MOL Nyrt.  
6.19. MOL Nyrt. Kardoskút 
6.20. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
6.21. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
6.22. Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi 

Osztály 

7. Tervezői válasz az előzetes állásfoglalásokra 
8. A Környezetértékelés tematikájához érkezett vélemények  

8.1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
8.2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
8.3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Erdőfelügyeleti Osztály 
8.4. Csongrád Megyei kormányhivatal Makó Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
8.5. Csongrád Megyei kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, Környezetvédelmi és természetvédelmi Osztály 
8.6. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
8.7. Csongrád Megyei kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 
8.8. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 

9. A tervhez érkezett vélemények 
9.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Kormányhivatal Hatósági Hivatal Bányászati Osztály 
9.2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály 
9.3. Magyar Közút  
9.4. HM Hatósági Főosztály 
9.5. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

9.6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály  
9.7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 
9.8. Alföldvíz Zrt. 
9.9. Hódmezővásárhely Polgármester 
9.10. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oszt. 
9.11. FGSZ Kecskeméti Földgázszállító Üzem 
9.12. Égáz-Dégáz Földgázelosztó  
9.13. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
9.14. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főosztály 
9.15. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főosztály 
9.16. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
9.17. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 
9.18. Nemzeti Agrár-Gazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatósága 
9.19. .MÁV Infrastruktúra Fejl. Ig. Döntés Előkészítési Iroda 
9.20. Makó Város Polgármestere 

9.21. Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 
10. Meghívó az észrevételek egyeztetésére és választervezet a véleményekre 
11. Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve és jelenléti íve 
12. Az egyeztető tárgyalásra küldött észrevételek 

12.1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
12.2. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

13. Testületi döntés a vélemények elfogadásáról 
14. Állami Főépítész záró szakmai véleménye 
15. Jóváhagyó Testületi határozat 

 

Szeged, 2017. november 
        Takács Máté vezető tervező 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

FÖLDEÁK KÖZSÉG  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

2 0 1 6 – 2 0 1 7 
 
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

1.1. Településhálózati összefüggések, térségi kapcsolatok 

A hatályos területrendezési eszközök készítésekor (2003-2004) Csongrád Megyei 

Területrendezési tervének a Településrendszert bemutató lapja Földeák Községet 

„Teljes körű alapfunkciójú település”-ként jelöli, mint a Makói Kistérség egyik tagját. 

A lakosság alapellátását teljes körűen a község biztosítja, míg a középfokú ellátást 

első sorban Makó – néhány területen Hódmezővásárhely – a felsőfokú ellátást pedig 

Szeged megyei jogú város adja. A jelenlegi közigazgatási rendszer a járások 

visszaállításával lényegében a már korábban kialakult városkörnyéket fedi le. A Makói 

járáshoz 15 település tartozik: Makó (város), Csanádpalota (város), Kiszombor 

(Nagyközség), Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Kövegy, Pitvaros, Csanádalberti, 

Ambrózfalva, Nagyér, Királyhegyes, Földeák, Óföldeák, Maroslele (községek). 

Klárafalva és Ferencszállás Községek a Kistérségből a Szegedi járáshoz kerültek.  
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A közúti-vasúti közelség miatt is a község kapcsolatai a 13 km-re fekvő Makóval a 

legerősebbek. Ennek a kapcsolatnak történelmi előzményei is vannak: az őslakosság 

jelentős része Makóról költözött a községbe, a zöldségfélék, elsősorban a 

hagymatermesztés közös művelési-termelési kultúrája, az „ügyek intézése” Makón, a 

foglalkoztatottság – ingázás – évszázados múltja erősíti a kötődést. 

Hódmezővásárhely mintegy 18 km-re fekszik Földeáktól. Közigazgatási kapcsolat a 

két település között csak Hódmezővásárhely megyeszékhelysége idején volt. A 

lakosság kisebb része Vásárhelyről települt a községbe: a 60-as, 70-es években a 

munkaerővonzása is jelentős volt, míg az utóbbi időben a kulturális és kereskedelmi 

kapcsolatok dominálnak. 

Szeged mj. várossal a felsőfokú ellátás igénybevétele mellett a munkaerő piaci 

kapcsolatok voltak és jelenleg is azok a jelentősek.  

Az M43-as autópálya Szeged M5-ös – Román határ közötti szakaszának megépítése 

a kapcsolatokat átértékelte mind a három város, mind vonzáskörzetük, így Földeák 

esetében is. A község regionális és országos közúti elérhetősége nagy mértékben 

javult: Szegedtől és az M5 nemzetközi főútvonaltól való távolsága, elérhetősége 

Makóval és Hódmezővásárhellyel közel azonos lett. 

 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések 
vizsgálata 

 
1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (1/2014. 

(I.3.)OGY.sz.) 

Az OFTK többségében olyan általános fejlesztési elveket, irányokat fogalmaz 

meg, amelyek a megyei területfejlesztési programokban konkrétabban, a 

területrendezési tervekben pedig már térbeli vetületeiben is megjelenik. (Az 

OFTK a megyei Területfejlesztési Koncepciók figyelembevételével készült) 

Általánossága mellett is orientálja a község fejlesztési Koncepciójának és 

településszerkezeti tervének elkészítését különösen az alábbi fejezetekben: 

- Közép- és hosszú távú társadalomstratégiai programok 

- Funkcionális térségek 

- Térszerkezet (megyék-régiók, városok és vonzáskörzetük fejlesztési 

szempontjai 

- Város és várostérségek fejlesztési feladatai 

- Városhálózat (Földeák a külső városgyűrűben, határon átnyúló agglomerációs 

térségben helyezkedik el.) 
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- Elmaradott térségek (Földeák hátrányos helyzetű kistérségben fekszik.) 
- Tanyás térségek fejlesztése 
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- Közlekedési hálózatok térszerkezete 
- Fenntartható tájgazdálkodás 
- Megújuló energiák hasznosítására javasolt térségek (nap-, szél, termálenergia 

– Csongrád megye) 
- Klímaváltozás hatásával leginkább érintett sérülékeny térségek (árvíz, aszály, 

hőhullám – Csongrád megye) 
- A területfejlesztés és a területrendezés összehangolása 
- Agrárgazdaság fejlesztési irányelvei 
- Vidékfejlesztés 

 

A Község Fejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatakor a felsorolt fejezeteket 

figyelembe kell venni. 

 

1.2.2. Csongrád megye Területfejlesztési Koncepciója (69/2013. 

(XII.13.)Kgy.hat.) 

A CsMTK a 2012-ben elkészült „Helyzetfeltárás” című munkarészre 

(57/2012.(IX.14.)Kgy. sz.) alapozva készült. A megalapozó munkarész – különösen 

annak mellékletei – a megye egyes településeinek fejlesztési koncepciójához és 

településrendezési terveinek elkészítéséhez felhasználhatók. A CsMTK alapján 2013-

14 évben elkészült „Fejlesztési Program” (38/2014.(IX. 26.)Kgy. sz.) stratégiai jellege 

mellett településszinten is jól használható, különösen a középtávú elhatározások 

megfogalmazásához mind a „Községfejlesztési Koncepció”, mind a területrendezési 

tervek elkészítéséhez. 

A CsMTK jövőképet és átfogó célokat határoz meg, időben 2030-ig terjedően, 

stratégiai célrendszert állít fel 2020-ig terjedően és terület-specifikus, horizontális 

célokat jelöl meg. 

Rögzíti a területfejlesztési folyamatban érvényesítendő elveket és kitér ezek 

területszerkezeti összefüggéseire is. 

- A Tisza-térség jövőképében markánsan jelenik meg a „…komplex, differenciált 

innovatív tájgazdálkodási rendszer felépítése”, melynek eredményeként 

várhatóan mérséklődik az elvándorlási dinamika. A Szeged – Makó – 

Hódmezővásárhely (Szentes) Közlekedési kapcsolatok javítása (pl. Tram-trein) 

vonzóvá teszi a térséget az élelmiszer feldolgozáshoz kapcsolódó ipari üzemek 

letelepedéséhez. 
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- A területfelhasználás alapelveiben a Makói várostérség – benne Földeák 

Község – a közlekedési kapcsolatok kiépítésével egy határokon átnyúló, 

dinamikusan urbanizálódó térségként jelenik meg. 

- A tanyás térségek népességeltartó képessége az agrárpolitika ösztönző 

hatására növekszik, a „zöld tanyák” markáns tájalkotó elemekké válnak. 

 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 

1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT, 2003. évi XXVI. törvény) 

Az OTrT szerint Földeák Község közigazgatási területét az alábbi országos 

övezetek érintik: 

- az országos ökológiai hálózat, 

- a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

- a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezete. A kiemelt térségi és megyei övezetek közül érinti: 

- a magterület 

- a pufferterület, 

- a térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 

- a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület, 

- a széleróziónak kitett terület 

övezete. Fentieket a térségi és a megyei területrendezési tervekben alkalmazni kell. 
 

……..  

OTrT SZERKEZETI TERV    Országos ökológiai hálózat övezete 

                                                                     Az ökológiai hálózat övezete nem változik 
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Kiváló termőhelyi adottságú   Kiváló termőhelyi adottságú 

szántó terület övezete nem változik  erdőterület övezete változatlan marad 

 

A kiemelt térségi és megyei övezetek az 1.3.2. fejezetben találhatók. 
 

Az OTrT 6.§ (1) bekezdése szerint: 

„(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület 

és vegyes területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági vagy 

erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 

lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető; 

d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe 

sorolható; 

e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével 

bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre 

szánt terület nem jelölhető ki; 
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g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

Az OTrT-vel való összhangot (megfelelést) a szerkezeti terv 1.6.. fejezetében kell 

ismertetni. 

A tervezett módosítások a „Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezet”-ét 

érintik: a beépítésre szánt területek módosítása összességében növeli az övezet 

területét. 

Az országos szintű infrastruktúra elemei közül Földeák közigazgatási területén – a 

belterülettől D-re – a 400 kV-os Paks – Szeged – Arad elektromos távvezeték 

található.  
 

1.3.2. Csongrád Megye Területrendezési Terve (CsMTrT) (27/2012.(III. 9.)Kgy.sz.) 

A CsMTrT az előző fejezetben felsorolt „Kiemelt térségi és megyei övezetek”-en 

túlmenően Földeák Község közigazgatási területét az alábbi megyei övezetek érintik: 

- erdőtelepítésre alkalmas terület,  

- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

Csongrád Megye Térségi szerkezeti terve  

 

Az OTrT 6.§ (2) bekezdése szerint a térségi és megyei területfelhasználási kategóriák 

esetében: 

„(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre 
szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges 
honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági 
terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 

természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
(3)  Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt 
térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei 
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területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell 
teljesülniük.” 
A CsMTrT-vel való összhangot (megfelelést) a Szerkezeti terv 1.6. fejezetében kell 

ismertetni. 

A hatályos szerkezeti terv felülvizsgálata során tervezett módosítások – a beépítésre 

szánt területek csökkentése, illetve növelése – várhatóan megfelelnek a CsMTrT 

követelményeinek. 

A térségi jelentőségű infrastruktúra elemei közül Földeák közigazgatási területén – 

a Földeák – Óföldeák közigazgatási határ mentén – halad keresztül a 

Hódmezővásárhely – Makó földgázvezeték, valamint azzal párhuzamosan egy 

szénhidrogén vezeték. („Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték”) A 

településrendezési eszközökben ezek nyomvonalát és biztonsági zónáját jelölni kell. 

A térségi fejlesztési koncepcióval összhangban a Makó – Földeák – 

Hódmezővásárhely vasútvonal „Egyéb országos törzshálózati vasútvonal”-ként 

szerepel, mellette a 4415. sz. állami közút átépítendő „Főút” „Térségi Kerékpárút”-tal. 

 

1.4. A hatályos fejlesztési koncepció 

Földeák Község „Hosszú távú Községfejlesztési Koncepció”-ját (HKK) 68/2003. (VI. 

25.)Kt. sz. határozatával fogadta el a Képviselő testület. A HKK az alábbi fő 

fejezeteket tartalmazza: 

1. A község fejlesztését meghatározó legfontosabb tényezők, adottságok 

2. A községfejlesztési koncepció alapelvei 

3. A községfejlesztési koncepció 

4. Ütemezés, végrehajtás 

A koncepció melléklete: SWOT-analízis 

 

Az 1. fejezet felvázolta a Történelmi örökséget, leírta a Természeti- táji és gazdasági 

környezetet. Csongrád megye Területrendezési terve alapján rögzítette a község 

térségi szerepkörét: teljes körű alapellátást nyújtó település, nagyságrendjét illetően 

Középfalu (2.000 – 5.000 fő) a Makói kistérségben. 

A HKK alapelveként (2. fejezet) megfogalmazottak ma is érvényesek lehetnek: 

„Földeák fejlesztése első sorban a helyi-helyzeti energiák lehetőleg teljes körű 

feltárására és működtetésére épülhet. Az életminőség és a környezet állandó 

javulása növeli a község népesség megtartó képességét, a lakosság 
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biztonságérzetét, ragaszkodását a településhez, és ezzel állandóan megújuló 

fejlesztő erőket teremt. El kell érni, hogy a hosszú táv végére az alapellátás többsége 

helyben működjön; a kommunális ellátás legyen közel teljes körű. A mezőgazdasági 

termékfeldolgozó és szolgáltató üzemek telepítésére álljanak rendelkezésre 

megfelelő közművesített területek. 

Alapelv: minden részterületet csak a település egészébe illesztve, valamennyi 

kölcsönhatás figyelembe vételével szabad fejleszteni. A fejlesztési célok lakossági 

támogatása csak akkor érhető el, ha valamennyi területen érzékelhető javulás 

következik be a korábbi állapotokhoz viszonyítva.” 

 

A Községfejlesztési Koncepció  

- „Életminőség” címszó alatt elemzi és prognosztizálja a demográfiai adatokat, a 

környezetminőséget, az egészségügyi és szociális ellátást, a kultúra-, közoktatás-, 

sporthelyzetet, a kereskedelmet és szolgáltatást, a lakáskörülményeket, a műszaki 

infrastruktúrát. 

- „Gazdaság” címszó alatt az ipart, a mezőgazdaságot, az idegenforgalmat; 

- és végül a „Településszerkezetet” vizionálja. 

Földeák népessége az 1940-es évek elejéig növekedett (1940: 5.624 fő). A 40-

es évek végén elindult urbanizációs folyamat (elvándorlás a környező városok – 

Szeged, Makó, Hódmezővásárhely – irányába) következményeként 1997-re a 

lakosság száma 3.440 főre apadt. A következő öt évben kisebb növekedés volt 

tapasztalható (2002-ben 3.502 fő); 2004-2014 között lassuló, egyenletes 

népességszám csökkenéssel 3.330 főről 2.993 főre esett vissza az állandó 

lakosság száma. 2011-től napjainkig a csökkenés alacsonyabb a természetes 

fogyásnál, tehát a vándorlási különbözet pozitívra változott. 

A koncepció gazdasági növekedést, a foglalkoztatottság javulását és a 

vándorlási különbözet pozitívra fordulását várva hosszú távra (2020-ra) mintegy 

4.000 főre, nagy távlatra (2030-ra) 5.000 főre prognosztizálta a község 

népességszámát. A jelenlegi demográfiai adatok alapján 2030-ra maximum 

4.000 fővel lehet számolni. 

A „környezetminőség” címszó alatt a HKK elsősorban az épített környezettel 

foglalkozik, mivel a természeti környezet (jellemzően mezőgazdasági, 

jelentősebb beavatkozást igénylő hatások nélküli alföldi táj) koncepcionális 

változtatást nem tett szükségessé. Javasolja a történeti településszerkezet – az 
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1846 évi átköltözés után kialakult utcahálózat – és az utcavonalas, oldalhatáron 

álló beépítési mód megőrzését, a kertvárosi karakterű beépítés irányába történő 

fejlesztést. 

A község alapfokú egészségügyi létesítményekkel ellátott, a műszerezettséget 

azonban javítani kell. Az idősek szociális ellátását differenciált szolgáltatás 

kiépítésével kell emelni. 

A HKK a könyvtár bővítését, a labdarugó pályán atlétikai versenyzési 

lehetőségek megvalósítását, a szociális létesítmények felújítását célul tűzte ki, 

ezekre azonban mostanáig nem került sor. 

A kereskedelem és szolgáltatás továbbra is családi vállalkozásokban folyik, a 

szakosított ellátást a környező városok bevásárló központjai adják. 

A statisztikai adatok alapján a lakáskörülmények „javultak”: 2002-ben 2,3 

fő/lakás, 2015-ben 2,05 fő/lakás. A korábbi jelentős népességfogyás 

következménye az alacsonynak mondható 2,3 fő/lakás. A koncepció kertvárosi 

jellegű lakóterület bővítést irányzott elő a település keleti részén, abból kiindulva, 

hogy hosszútávon a népesség kisebb mértékben növekszik, az építési 

tevékenység tovább nem csökken, a közel 100 db üres lakóépület csak 

hosszútávon jelent lakáskínálatot és a dezurbanizációs folyamat telekkereslettel 

járhat. 

A lakásépítés üteme – évi 3-5 lakás, 2012-15 között 1 lakás/év – nem tette 

szükségessé mostanáig újabb építési területek előkészítését. 

A műszaki infrastruktúra keretei között a vízellátás, szenny- és csapadékvíz 

elvezetés; energiagazdálkodás és a közlekedés fejlesztési igényeit rögzíti a 

koncepció. 

A vízellátás terén az elavult hálózat rekonstrukcióját és a kétlépcsős víztisztítási 

technológia, valamint a tározókapacitás növelését tartja szükségesnek. A 

hálózat rekonstrukciójára csak részlegesen – csőtörések esetén – került sor, a 

víztisztítás megvalósult, a tározókapacitás nem bővült. 

2002-ben még szennyvízelvezető hálózat nem üzemelt a községben. Hosszú 

távú cél a 60%-os csatornázottság és a szennyvíz biológiai tisztítása. 2014-re 

elkészült a teljes szennyvízelvezető hálózat, nyomócsővel csatlakozva a Makói 

regionális szennyvíztisztítóhoz. A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya 2014-ben 73,7 %. 



 18

A csapadékvíz elvezető hálózat esetében csak felújítást irányzott elő a 

koncepció. 

A gáz és elektromos energiaellátás teljes körű. A koncepció az utcai 

légvezetékek földbehelyezésével számol a rekonstrukciók során. Szorgalmazza 

a megújuló energiák hasznosítását. E két utóbbi területen számottevő fejlődés 

mostanáig nem következett be. 

A koncepció közlekedés fejezetének meghatározó pontja az M43-as autópálya 

– 2002-ben még autóút – várható kiépítése. A község belterületétől mintegy 6 

km-re tervezett csomópont bekapcsolhatja a települést az országos 

„vérkeringésbe”: utat nyitva gazdasági (agrár) vállalkozások letelepedéséhez, a 

három város és azok szolgáltatásainak, munkahelyeinek gyors eléréséhez. A 

2012 év végére elkészült autópálya még nem hozza a várt fellendülést. 

A településen belül a Dózsa György utca burkolatának szélesítését, a Makói – 

Zárda – Vásárhelyi út mentén kerékpárút építését, meghosszabbítását a Száraz 

ér mentén a Kornél erdőig és autóbusz várakozó helyek kiépítését irányozta elő 

a koncepció. Ezek megvalósítása a következő évtizedben várható. 

A „gazdaság”-ról szóló fejezet megállapítja, hogy Földeákra a kézműipar és a 

mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó ipari létesítmények a jellemzők és a 

jövőben is hasonló vállalkozásokra lehet számítani. Részükre közművesített 

területeket kell előkészíteni. Az elmúlt 12 évben jelentősebb területigényű ipari 

vállalkozás nem igényelt területet. 

A mezőgazdasági termelés a településfejlődés motorja jelenleg és a jövőben is. 

A termeléshez kapcsolódó kisüzemek részére az egykori Tsz-majorok területén 

is fejlesztési lehetőséget kell biztosítani. Ki kell jelölni a külterületi gyűjtőút 

hálózatot. Hosszú távon is számolni kell a Rosszvízi és a Szárazéri tanyák 

megmaradásával. 

Az idegenforgalom, a turizmus Földeák esetében is lehet gazdaságfejlesztő 

erő. Növelése érdekében a Kornél erdő és a Száraz ér adottságait kell 

kihasználni: ifjúsági nyári tábor, horgásztavak, túrakerékpár-utak építésével. Cél 

az un. „alternatív”, vagy „zöldturizmus” fejlesztése (falusi-tanyai turizmus, hobbi-

turizmus, kalandturizmus, stb.). A népi hagyományokat ápoló együttesek, 

kiállítások, fesztiválok ugyancsak növelik a vendégforgalmat és erősítik a 

helybeliek identitás-tudatát. A helyi védettségű épületek karbantartása és a főtér 

gondozottsága megvalósult vonzerő. 
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A településszerkezet vonatkozásában a történeti településközpont és az 1846-

ban ökologikusan kialakított utca- és telekrendszer megőrzése, fenntartó 

továbbfejlesztése hosszú- és nagytávlatú cél. 

A 4. fejezet a megvalósítás ütemezésével foglalkozik. Legfontosabb 

megállapítása: 

„A cél tehát a legsúlyosabb központi feladatokra összpontosítva a község 

valamennyi területét arányosan fejleszteni, előre véve az adott területnek az 

adott időben legtöbb lakóját érintő hiányosságát. Általában elsőbbséget kell adni 

azoknak a feladatoknak, amelyekben a kisebb-nagyobb térség, a szomszédos 

települések, a kistérség vagy a régió is érdekelve van. Ezekre a 

kezdeményezésekre ugyanis jelentős fejlesztési források pályázhatók a 

regionális vagy az EU-alapokból.” 

A fejlesztést az önkormányzat elsősorban jogi eszközökkel segíti. Ezek az 

építési törvényben megteremtett jogintézmények: változtatási tilalom, 

telekalakítás, építési telekké nyilvánítás, elővásárlási jog, lejegyzés közút 

céljára, kártalanítási szabályok, rehabilitációs intézkedések. A saját hatáskörben 

hozott jogi eszközök pedig: kül- és belterületi építési szabályrendelet, a 

közterületek használatáról, a házi szemétgyűjtésről, az állattartásról, az 

értékvédelemről, a környezetvédelemről, stb, alkotott önkormányzati rendeletek. 

A hatályos fejlesztési koncepció alapelvei, főbb célkitűzése a felülvizsgálat során 

adoptálhatók a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint 

összeállítandó Településfejlesztési Koncepcióhoz. 

 

A község területére integrált településfejlesztési koncepció nem készült, 

hatályos településfejlesztési döntés; településfejlesztési és 

településrendezési szerződés nincs. 

 

1.5. A község településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.5.1. Tervi előzmények 

Földeák község területére 1962-ben a VÁTI gondozásában készült 

egyszerűsített általános rendezési terv. Az Építési törvény, majd az Országos 

Építésügyi Szabályzat megjelenése már a 60-as évek közepén alig 

használhatóvá tették ezt a tervet, új terv megrendelésére azonban csak 1983-
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ban került sor. 1984-ben elkészült az összevont rendezési terv (CSOMITERV 

Maróthy Győző; terület felhasználási és Szabályozási terv a kül- és belterületre) 

programja, majd 1985-ben maga a terv és a szabályozási előírások is 

jóváhagyásra kerültek. A község belterületi lakosszáma 1960 és 2000 között 

jelentősen nem változott, számottevő építkezés sem volt a terv jóváhagyása és 

az ezredforduló között. Az összevont rendezési terv jól szolgálta a község 

közműfejlesztését és az építési hatósági munkát. A tervben szereplő Táncsics 

M. u.- Vásárhelyi utca közötti tömbfeltárás (új utca nyitása), a Budai N. A. utca 

meghosszabbítása, a Kossuth u. és a belterületi határ között tervezett 

telekalakítások nem valósultak meg. Az építési törvény módosítása és az 1997-

ben az OÉSZ helyébe lépő OTÉK, valamint a 90-es években bekövetkezett 

alapvető társadalmi-gazdasági változások szükségessé tették egy új típusú, 

megközelítően EU-konform településrendezési terv készítését. 

 

1.5.2. A hatályos településszerkezeti terv  

Földeák község hatályos településszerkezeti terve 2003-2004-ben készült 

(192./2004 (XII.15.) Ökt.sz.) a 2003-ban jóváhagyott (88/2003.(VI.25.)Ökt.sz.) 

hosszú távú községfejlesztési koncepció és az 1997. évi LXXVIII. törvény 

(Építési törvény), valamint az 1998. január 1.-én hatályba lépett OTÉK 

(253/1997. (XII.20.) korm. rend.) alapján. A terv figyelembe vette Csongrád 

megye Területrendezési tervét. 

Az igazgatási terület településszerkezeti terve abból indult ki, hogy a 

mezőgazdaságban alapvető szerkezeti változással nem lehet számolni: az 

akkor is működő közepes méretű gazdaságok erősödése várható. A jó 

termőképességű talaj, a termelési tradíciók az intenzív - zöldségek, 

fűszernövények - mezőgazdasági termelést helyezik előtérbe. Célul tűzte ki, 

hogy az igazgatási terület szerkezeti elemi a táji - természeti - gazdasági 

adottságokkal összhangban úgy fejlődjenek (a szabályozási terv úgy 

szabályozza), hogy a nagy- és közepes gazdaságok mellett a családi 

gazdálkodás, az ökoturizmus és a természetvédelem feltételei is biztosítottak 

legyenek. Az igazgatási terület infrastruktúrájának fejlesztésénél a fenti célt és a 

tanyás térségek (Rosszvízi, Szárazéri tanyák) hosszú fennmaradását is 

figyelembe kell venni. A meglévő majorokat, állattartó telepeket "beépítésre 
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szánt" területként kezeli a terv, biztosítva a nagy- és középüzemek számára az 

építési lehetőséget. 

Az igazgatási terület erdősültsége alacsony, a megyei szintet sem éri el. A jó 

termőképességű talaj miatt új erdőtelepítés helyett a dűlőutak és árkok melletti 

fásítást és a 130 éves "Kornél erdő" rehabilitációját, a védett természeti 

területhez illeszkedő hasznosítását javasolja a terv. A község közlekedési 

kapcsolatai a térséggel kedvezőek, az M43-as autópálya megépülésével – 

amely a belterülettől 6.0 km-re halad- sokat javulnak. A CsmTrT-vel 

összhangban közúti kapcsolatot javasol Makó-Rákossal a Kossuth u. 

folytatásában. A CsmTrt-ben szereplő térségi kerékpár utakat a terv jelöli. 

A térségi és országos vezetékek közül kőolaj,- földgáz-, és elektromos 

távvezetékek érintik az igazgatási területet, ezek nyomvonalát és biztonsági 

zónáját a terv feltünteti. 
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Az Igazgatási terület 2004-ben jóváhagyott szerkezet terve 
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A hatályos – 2013-ban digitalizált – Igazgatási terület szerkezeti terve 
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A központi beépítésre szánt terület településszerkezeti terve az akkor 

érvényes előírásoknak megfelelően megkülönbözteti a meglévő, a hosszú- és 

és a nagy távlatra tervezett állapotot. A terv kézi feldolgozással készült, majd  

2013-ban digitalizálásra került, ahol már a meglévő állapot és a két időtávlat 

összevonva jelenik meg. 

A község az 1844. évi árvízi katasztrófa után került a mai Óföldeák község 

területéről jelenlegi helyére . A Szárazér menti magaslaton 311 telket jelöltek ki 

Mátéffy László földmérő tervei alapján. A település helye ma is kedvezőnek 

mondható: a térség legmagasabb részére települt, a közút és a vasút közvetlen 

a lakott terület mellett halad, az utcák ÉNy-DNy-i - és arra merőleges - tájolása 

valamennyi telek kedvező beépítését biztosítja. Az eredeti telekosztás később a 

mélyebb fekvésű területek felé - ÉNy-DNy-i irányba is bővült. Körülépítették 

három oldalról a temetőt, elépítették a főtengely - Petőfi S. utca - Béke utca 

folytatási lehetőségét. 

A szerkezeti terv a történelmi településrész megőrzése mellett az utóbbi 

évtizedekben kialakult egészséges területhasználati tendenciákat törekedett 

erősíteni:a főtér környéki, intézményekkel átszőtt, tömböket településközponti 

vegyes, a történeti településrészt és az űj lakóterületek kertvárosi, a 

külső,nagyméretű telkeket tartalmazó tömböket falusias lakóövezetbe sorolta. 

A jelenlegi belterületen elhelyezkedő néhány kisebb ipari létesítmény környezete 

építési övezetébe került. A vasútállomáson túli, volt cukorgyári telep és 

környéke, valamint a 44132. sz. bekötőút és a vasút közötti terület egyéb 

gazdasági-ipari övezet. 

Különleges övezet a köztemető, a sportpálya, a vízmű, a meglévő és a tervezett 

horgásztó. 

A köztemető bővítését – a tömbbelsőben lévő, un. "sárga gödör" részbeni 

feltöltésével- és a parkolóhelyek, valamint a lakóterületek felől védősáv 

kialakítását javasolja a terv. 

A belterületen két jelentősebb zöldterület található: a 2.2 hektáros Szent László 

tér - főtér - és az 1.6 hektáros Köztársaság tér - vásártér- külterjesen gondozott. 

A tervben jelölt területfejlesztések egyetlen eleme sem valósult meg az 

elmúlt 12 év során.  
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A Belterület 2004-ben jóváhagyott szerkezeti terve 
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A Belterület hatályos – 2013-ban digitalizált – szerkezeti terve 



 27

Közlekedés, közművek 

A belterület szerkezeti terve - a közlekedési szakági munkarésznek megfelelően - 

"összekötő út"-ként jelöli a 44132. sz. utat, a Makói-, Zárda, Vásárhelyi utcákat és a 

442. sz. békéssámsoni utat (Kossuth Lajos utca- Köztársaság tér). További gyűjtő 

utakat nem jelölt ki,, mert a funkcionálisan "gyűjtő" utak szélessége az előírt 22 m 

helyett 14-17 m és szélesítésükre az utcavonalas beépítés miatt nincs lehetőség. Az 

eredeti terv utcakoncepcióját a korabeli divat irányította: az Ény-Dk irányú lakóutcák 

21 m szélesek, az ezeket összekötő utak 14 m-esek. A sehová sem vezető - a főtér 

hosszanti tengelyét folytató- Petőfi Sándor és Béke utca 30 m széles. 

A tömegközlekedést - közösségi közlekedést - hosszú távon is a távolsági 

buszközlekedés bonyolítja be. A helyi kerékpáros forgalom nem igényli 

különválasztott kerékpárutak építését. 

A közmű szakági munkarész megállapítja, hogy a község vízbázisa a vízigény 

kielégítését, hosszútávon biztosítja. Szennyvízelvezető hálózat még nem üzemelt a 

községben, de a csatornahálózat tervei elkészültek. Még nem született döntés arról, 

hogy önálló szennyvíztelep épül, vagy nyomócsővel a makói tisztítótelepre jutatják a 

szennyvizeket. A Kossuth u. végénél, a Szárazér mellett jelölte ki a biológiai 

szennyvíztisztító helyét. 

Az elmúlt 12 év során megépült a község teljes szennyvízelvezető hálózata. Az 

összegyűjtött szennyvizeket nyomócső vezeti a makói tisztítótelepre. 

A csapadékvizet az 1930 körül közmunkával megépült, a domborzati viszonyokhoz 

nem mindenütt alkalmazkodó nyíltárkok gyűjtik, esetenként elvezetik. 

Gáz- és elektromos energiával a község ellátott. 

Az elektromos és telefon légvezetékek rekonstrukciója során a vezetékeket 

földkábelbe kell helyezni. 

A szerkezeti terv javaslatot tesz a kulturális örökség, a táji - természeti adottságok 

védelmére:  

 

A viszonylag fiatal, tervezett településnek jelenleg nincs védett épülete. A szabályos 

utcahálózatú, egységesen beépített települési mag szerkezete ugyan nincs 

veszélyben, tudatosan komponált utcahálózata mégis védelmet érdemel. Az 1857-

ben felszentelt romantikus stílusú, háromhajós katolikus templom országos 

védettséget érdemel. A Szent László tér határfalait, mint műemléki környezetet védeni 

kell. Az 1903-ban épült községházát, az 1861-1902-ben épült általános iskolát, az 



 28

1881-ben épült emeletes zárdaiskolát és az 1938-ban épült református templomot, 

valamint a barokkos homlokzatú Zárda u. 9. (Hrsz.:840/2) módos parasztházat 

kiemelt helyi védelemben kell részesíteni. Az áttelepülés után közvetlenül megépült 

utcákban ma már nem találhatók olyan építészeti értéket sorozatban hordozó 

épületek, amelyek utcaképi védelmet igényelnének. A beépítés egységes karaktere 

azonban méltó a megőrzésre, az építési szabályrendeletben a szükséges előírásokat 

meg kell fogalmazni. Az építészeti örökségvizsgálat alapján a hatályos 

településrendezési eszközök az alábbi épületek egyedi helyi védelemét javasolták: 

 Návay kúria, major Hrsz.: 097/9 

 Polgármesteri Hivatal, Szent László tér 1. Hrsz.: 5. 

 Református templom, Béke u. 6. Hrsz.: 1360 

 Návay család síremléke, Dózsa Gy. u. temető Hrsz.: 712 

 Lakóépületek:  

 Zárda utca 5. Hrsz.: 842 

 Ady Endre utca 54. Hrsz.: 1451 

 Kossuth Lajos utca 29. Hrsz.: 318 

 Táncsics Mihály utca 43. Hrsz.: 1223 

 Táncsics Mihály utca 50/a. Hrsz.: 1346 

Az elmúlt 12 évben sem országos, sem helyi védelemre nem került sor. 

 

 

1.6. Község népessége, társadalma 

 

A települések jövőbeni területhasználatát alapvetően befolyásolhatja a népesség 

mozgása, korcsoportjainak változása, a vándorlási és a természetes szaporodási 

egyenleg. A népesség mozgás múltbeli okainak vizsgálatával megismerhetjük a 

gazdasági környezetet, a fejlődés helyi és helyzeti energiáit, következtethetünk a 

jövőben várható fejlődésre. Földeák előnyös gazdaságföldrajzi helyzetének tudható 

be, hogy már az áttelepülés előtt is dinamikusan fejlődött: 1756 és 1844 között a 

népesség száma 260 főről 1980főre nőtt, de 1820-ban már 2277 fő is volt. Ebben az 

időben a növekedés gazdasági alapját a dohánytermelés terjedése, a kertésztelepek 

létrehozása adta. Az 1800-as években már a természetes szaporodás is magas volt 

(+2-3%), a meghatározó mégis az oda-, illetve elvándorlás volt. Az 1845 évi 
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árvízkatasztrófa utáni áttelepülést követően, Földeák népessége – száz év alatt, 

1949-ig – több mint megkétszereződött. A település-biztonság, a jó termőtalaj és 

gazdálkodási-termelési lehetőség a környékbeli településekről is ide csábította az 

embereket. A falu vezetői felismerték, hogy az iparosok betelepülésével erősödik a 

község gazdasági helyzete, emelkednek a helyi bevételek. A művelhető földterület 

véges volt, ezért a betelepülők a kézművesek és a kereskedők köréből kerültek ki.  

Az ebben az időszakban is magas természetes szaporodás mellett változatlanul nagy 

szerepe volt a növekedésben a pozitív vándorlási különbözetnek, a beépített területek 

kedvező bővítési lehetőségének, a nagyszámú telekkínálatnak. A község fejlődése 

ebben a száz évben hasonló az alföldi falvak fejlődéséhez, de azokét meghaladja: a 

19. század közepén például Csanád megye legtöbb adót fizető települése. A fejlődés 

ilyen mértékében a városok (Makó, Hódmezővásárhely, Szeged) közelségének is 

jelentős szerep jutott. (elszívó hatásuk még nem érvényesült) 

A lakosság számának csökkenése a második világháború végét követően elindult, és 

az 1990-es évek közepéig tartott. Különösen magas volt a csökkenés aránya 1950-70 

között: mintegy 1600 fővel csökkent a falu népessége. A csökkenés a tanyáknál volt 

különösen nagy arányú: húsz év alatt az 1385 főből 331 fő maradt a külterületen. 

1960 előtt a népesség több, mint 70 %-a a mezőgazdaságból élt. A 

termelőszövetkezetek szervezése megváltoztatta a többség földhöz való viszonyát: a 

városi ipartelepek a jobb életben reménykedő földeákiakat magukhoz szippantották. 

Az elmúlt 50 év közel 40 %-os csökkenéséhez a családmodell átalakulása is 

hozzájárult. 

Még 1944-ben is 64 családban volt 5-nél több gyermek (összesen 455, 7,1 

gyerek/család) ugyanakkor ma már csak elvétve található kettőnél több gyermek a 

családokban. A születés-halálozás különbsége is negatív tendenciát mutatott 1970-75 

kivételével, egészen az 1990-es évek elejéig, majd 2000-ig pozitívra változott (+13 fő 

körüli). Az ugyancsak pozitív vándorlási különbözet évi 0 +18 fő között mozgott. A 

kettő együtt évente 10-30 fővel növelte a lakosságszámot, az ezredfordulót követően 

a népesség ismét csökkenni kezdett. A területrendezés szempontjából a belterületi 

népességszám változása különösen fontos. A népességszám csökkenését 

elsősorban a tanyavilág megszűnése, a tanyasi életforma alapvető változása hozta. A 

belterületen élők száma 1880 és 2000 között alig változott (3727-ről 3395 főre 

csökkent) úgy, hogy 1949-ben volt egy 4076 fős kiugrás, ami a tanyai lakosság 

csökkenése melletti népességnövekedésnek köszönhető. Az 1984 évi program a 
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2000-ben várható lakos számot 3600 főben prognosztizálta csökkenő tendencia 

mellett. A csökkenés ennél sajnos nagyobb méretű volt, de 1990-től enyhe emelkedés 

mellett 2000-re elérte a 3502 főt és 2015-re 3000 főre csökkent. 

A lakosság megoszlása 2002 2011. 01. 01. 

férfi 1.725 fő 1.524 fő 

nő 1.777 fő 1.605 fő 

 3.502 fő 3.129 fő 

 

A demográfiai adatok alakulása 1991 - 2001 2001 - 2011 

halálozások száma  20 fő/év 42 fő/év 
születések száma 33 fő/év 26 fő/év 
elvándorlás 38 fő/év 41 fő/év 
ideköltözés 56 fő/év 49 fő/év 

 

A Községben a lakónépesség száma 2002-ben 3.502 fő, ebből külterületen élt 107 fő, 
2011. jan. 1-én 3.129 fő, ebből külterületen 98 fő él. 
 
 1940: 5.624 fő  1980: 3.721 fő 
 1950: 5.461 fő  1990: 3.489 fő 
 1960: 4.275 fő  1997: 3.440 fő 
 1970: 3.855 fő  2002: 3.502 fő 
     2011: 3.129 fő 

     2015: 2.993 fő 
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Foglalkoztatottság, munkaerőhelyzet: 
 
A kiváló termőhelyi adottságú község aktív keresőinek többségét 1975-ig a 
mezőgazdaság foglalkoztatta. A termelő szövetkezeti melléküzemágak 
megjelenésével nőtt az iparban foglalkoztatottak száma. A település 
„városiasodására”, a szolgáltatások bővülésére utal az u.n. tercier ágazatok 
(szolgáltatás, kereskedelem, oktatás, egészségügy, stb.) foglalkoztatási 
részarányának növekedése. A foglalkoztatási szerkezet kedvező irányú változása 
napjainkban is tart: csökken a mezőgazdaságban dolgozók aránya, nő az ipari és az 
egyéb foglalkozásúak száma. Ugyanakkor a 20. század végének, a 21. század 
elejének új jelensége a fokozódó munkanélküliség Földeákra is jellemző, mértéke 
azonban a megyei és az országos átlagtól is elmarad. Jelentős a napszámból, illetve 
alkalmi munkából élők száma is, akik a rendszerváltás előtti időkben szintén nem 
szerepeltek külön rovatban. 
Az 1980-as évek közepén 710 főt – 42% - helyben foglalkoztattak, 990 fő – 58% - 

pedig ingázott a három szomszédos városba. Az ezredforduló környékén az 1865 

munkavállalóból 1000 fő – 54% - ingázott. Feltűnő, hogy a nyilvántartott helyben 

dolgozók száma mindössze 150 fő – 0, 8 % volt– a többség alkalmi munkából élő 

napszámos – cca. 700 fő. Velük együtt a zömmel helyben munkát vállalók száma 

eléri a 850 főt (46 %). Az eltartottak száma 2011-ben 752 fő, a nyugdíjasoké 940 fő. 

A foglalkoztatottság szerkezetének változását az alábbi táblázat szemlélteti: 
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1970 
 

1980 
 

2000 
 

2011 
Ágazatok fő % fő % fő % fő % 

Ipar-építőipar 560 28 587 35 831 42 438 33,5 

mezőgazdaság 1.111 55 740 43 348 17 250 19 

Egyéb 

ágazatok 
336 17 371 22 686 35 512 39,2 

munkanélküliek - - - - 124 6 108 8,3 

Aktív kereső 

összesen 
2.007 100 1698 100 1989 100 1.308 100 

 

Az 1985 évi program az aktív keresők számát 2000-re 1600 főben prognosztizálta. Az 
eltérés a kedvezőbb demográfiai folyamatok és a munkavállaló korosztály 
bevándorlására utal. Ez utóbbit támasztja alá az ingázók ezred forduló körüli magas 
száma és aránya is. A folyamat erősödésével Földeák a három város „alvó” 
településévé válhat. 

 

Aktív, inaktív lakosság: 2002 2011. 01. 01. 
keresők száma: 1.865 fő 1.200 fő 
eltartottak száma 758 fő   752 fő 
nyugdíjasok száma 823 fő   940 fő 
munkanélküliek száma 124 fő (6,65%)   108 fő 
a városból elingázók száma 1.000 fő    63 fő 
általános iskolások száma 345 fő   266 fő 
óvodások száma 150 fő    98 fő 
 

A munkanélküliek száma viszonylag alacsony (5,3%) az alkalmi munkából élőkkel 

együtt azonban a keresők mintegy 25%-ának nincs folyamatos munkaviszonya. 

 

Lakásellátottság 

 

Földeák lakásellátottsága a községi átlaghoz viszonyítva is jónak mondható: a 

népesség csökkenésével a lakásszám nem csökkent, így a lakások és szobák 

terhelése is csökkent (statisztikailag).  

A község lakáshelyzete alapvetően nem különbözött más alföldi falvakétól, mégis 

érdemes néhány múltbéli adatot felidézni: 
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• 1864-ben 459 ház van a községben, ebből 139 csak két helyiségből áll 
Lakássűrűség: 6,4 fő/lakás 
Helyiségsűrűség: 3,7 fő/helyiség 

• 1925-ben már 800 ház áll a belterületen 
Lakássűrűség: 4,5 fő/lakás 

 

• 1944-ben 941 lakóházban 4255 fő él 
Lakássűrűség: 4,5 fő/lakás 

 

A népszámláláson alapuló adatokat a belterületre az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

év 
 

lélekszám 
 

lakásszám 
 

szobaszám 
 

lakássűrűség 
 

szobasűrűség 
 

1960 
 

3677 
 

1221 
 

1750 
 

3,01 
 

2,50 
 

1970 
 

3524 
 

1236 
 

1855 
 

2,85 
 

1,80 
 

1980 
 

3546 
 

1304 
 

2497 
 

2,72 
 

1,42 
 

2000 
 

3395 
 

1474 
(74 lakás 
lakatlan) 

 

2602 
(138 szoba 

lakatlan) 

 

2,30 
 

1,30 

 

2011 
 

 

3031 
 

(190 db 
lakatlan) 

 

-- 
 

2,36 
(lakatlanok 

nélkül 
számolva) 

 

--- 

 

A lakások döntő többsége – 1464 db magántulajdonban van, míg az önkormányzati 

lakásszám 10 db. 

Az épületek állaga, építési anyaga, az építés éve a korszerű építőanyagok birtokában 

a bontást nem feltétlenül indokolja: 

Többnyire elhatározás és az anyagi lehetőségek függvénye, hogy egy-egy 

lakóépületet lebontanak, vagy felújítanak. Potenciális építési vagy felújítási 

lehetőséget az üresen álló – 190 db lakatlan lakás, 6 db beépítetlen telket jelent. 

Az önkormányzati tulajdonú 6 db beépítetlen telket nem lakásépítés céljára érdemes 

hasznosítani. A népességprognózis alapján 2030-ig 500 fős belterületi lakosságszám 

növekedés várható. A 2,3 fő/lakás értékkel számolva ez 217 db lakás 14 év alatt. 
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Feltételezve, hogy a 190 db lakatlan lakóház 50%-a is hasznosul ezen idő alatt, 

mintegy 122 db új építési telket célszerű előkészíteni. 

 

1.7. Humán infrastruktúra 

 

1.7.1. Igazgatási intézmények 

 

• Polgármesteri Hivatal 

Szent László tér 1. 

A központban elhelyezett megfelelő állagú és méretű épület. A telken bővítési 

lehetőség is van. A hosszabb távon esedékessé váló felújítás során a korábbi 

homlokzati tagolást és tetőfelépítményét vissza kell állítani. 

• Rendőrség KMB iroda 

Vásárhelyi u. 19. 

Rendeltetésének megfelel. 

• Tűzoltó szertár 

A Polgármesteri Hivatal mellett a Zárda utca felől 

Megfelelő 

 

1.7.2. Egészségügyi, szociális intézmények 

• Bölcsőde 20 fh. 

Vásárhelyi u. 4. 

Kihasználtsága 100%-os, ezért a bővítési lehetőségét vizsgálni kell 

• Körzeti orvosi rendelő és orvos lakás 

Vásárhelyi u. 12.   1 orvosi körzet 

Makói út 38.   1 orvosi körzet 

Hosszú távon a lakosságszám növekedésével további 1-1 orvosi munkahelyre 

lehet szükség. 

• Fogorvosi rendelő   1 kezelőhely 

Szent László tér 8. 

Megfelelő, de hosszú távon további 1 kezelőhellyel bővítendő. 

• Védőnői szolgálat  2+2 fő gondozó 

Szent László tér 8. 



 35

Megfelelő 

• Gondozási Központ, idősek klubja 

50 férőhely 

Zárda u. 2.  

Megfelelő, hosszabb távon bővítésre szorul. 

• Gyógyszertár 

Szent L. tér 12. 

Megfelelő 

 

1.7.3. Oktatási és művelődési Intézmények 

• Általános Iskola  16 tt 

Zárda u. 18-20., Szent László tér 5. 

A tantermek két helyen és több épületben találhatók, kihasználtságuk 100%-os, 

szaktantermek hiányoznak. 

A teljes általános iskolai oktatást egy helyre célszerű koncentrálni, ehhez további 

2-3 tanterem és tornaterem építése szükséges. 

• Óvoda    130 fh 

Zárda u. 22. 

Kihasználtsága: közel 75 %-os 

Hosszabb távon 25 fh bővítés, esetleg telekterület növelés szükséges. 

• Művelődési Ház   250 fh 

Szent László tér 15-16. 

Megfelelő állagú, hosszabb távon bővítése szükséges klubhelyiségekkel. 

• Könyvtár 

Petőfi u. 2/a 

Megfelelő, hosszabb távon igény lehet a bővítésre. 

• Sportpálya 

Dehény Lajos utca 

Öltözője sürgős felújításra szorul. Meg kell teremteni az atlétikai versenyzési 

lehetőségeket és szükséges egy műfüves edzőpálya. 
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1.7.4. Civil szervezetek 

1) Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

2) Földeák Községért Közalapítvány 

3) Földeák Polgárőr Egyesület 

4) Földeáki Horgászegyesület 

5) Földeáki Iskolásokért Közalapítvány 

6) Földeáki Óvodásokért Közalapítvány 

7) Földeáki Torna Club 

8) Mobil Földeáki Fiatalok Egyesülete 

9) Návay Lajos Diáksport Egyesület 

 

1.7.5. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények 

Az igényeknek megfelelően magánerőből, illetve vállalkozói alapon létesülnek. Az 

ellátottság megfelelő annak figyelembe vételével, hogy a környező három város a 

magasabb szintű szakosodott ellátás mellett az alapellátásba is besegít. 

Központosított bevásárló létesítményekre a jövőben sem lesz szükség. 

A Szent L. tér – Táncsics M. u. sarkán lévő piac mind elhelyezését, mind területét 

tekintve hosszabb távon is megfelelő lenne de az Önkormányzat tervezi az 

áthelyezését a Kereskedelmi létesítmények szomszédságába  a Petőfi utcába. A 

sportpálya 1920 óta jelenlegi helyén üzemel. Bővítése szükséges atlétikai pályákkal 

és felújított lelátókkal.  

A központi temető mintegy 4 ha területe bár beékelődött a lakóházak közé – 

körbeépült lakóházakkal – a védőtávolságok kijelölése után is hosszabb távon 

biztosítja a temetkezési helyet. A „sárga gödör” feltöltésével parkolóhelyek 

kialakítására is lehetőség nyílik. A régi református temetőt kegyeleti parkként kell 

megőrizni. 
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1.8. A Község gazdasága 

A termőhelyi, gazdaságföldrajzi adottságok és a termelési hagyományok alapján 

Földeák mezőgazdasági település. Alapvetően más képet kapunk azonban, ha az 

egyes ágazatokban foglalkoztatottak számát, arányát vizsgáljuk 2011-ben: 

 

• Mezőgazdaság:     250 fő  19, 0 % 

• Ipar:      438 fő  33, 5 % 

• Egyéb tercier ágazatok   512 fő  39, 2 % 

        (Munkanélküliek 108 fő) 
 

A statisztikai adatok fejlett iparral rendelkező, városias szolgáltatást nyújtó települést 

sejtetnek, ami téves következtetés. Valódi képet akkor kapunk a településről, ha a 

foglalkoztatottság helyét is vizsgáljuk. 

Az 1200 foglalkoztatottból mintegy 63 fő a környező három város valamelyikében 

dolgozik. A helyben foglalkoztatott 1137 főből a működő egy ipari üzem 25 főt, a 3 

mezőgazdasági üzem 102 főt, és az egyéb ágazatok 23 főt foglalkoztatnak, a 987 fő 

pedig kényszervállalkozó, napszámos, közmunkás, idénymunkás, többségében nagy 

valószínűséggel a mezőgazdaságban dolgoznak. Összefoglalva tehát 

megállapíthatjuk, hogy a helyben keresők többsége valamilyen módon a 

mezőgazdaságból él, mert az iparban és egyéb ágazatokban mindössze 48 főt 

foglalkoztatnak. 

Földeákon 1990 előtt a termelő szövetkezetek a jó termőhelyi adottságnak, a magas 

fokú szervezettségnek és a melléküzemágaknak, a háztáji gazdaságoknak 

köszönhetően a megyei átlagnál magasabb termelékenységet értek el. A háztájiból 

származó állattenyésztés értéke 1983-ban elérte az üzemi termelés 30 %-át. Az ipari 

melléktevékenységben a szövetkezetek mintegy 100 főt – főleg nőket – 

foglalkoztattak helyben. 

Az 1980-as évek közepén az 1500 foglalkoztatottból 630 fő helyben dolgozott 870 fő 

pedig ingázott. Az 1985 évi fejlesztési program célul tűzte ki, hogy a keresők legalább 

50 %-a helyben találjon munkát, ezt a célkitűzést az 1990 évi rendszerváltás, a 

mezőgazdasági nagyüzemek megszűnése illetve átalakulása, a birtokszerkezet 

alapvető megváltozása irreálissá tette, majd a 2008-ban kezdődő gazdasági válság 

következtében 1.137 fő helyben kell, hogy munkát találjon. 
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A község területén nagyobb összefüggő ipari terület nem alakult ki, a TSZ-

melléküzemágak részben a majorokban, részben a belterületen kívül működtek. 

Lakott területen belül legnagyobb üzem a Termáltechnika, a MINO II. cipőfelsőrész 

készítő és a CISZ (Cipőipari Szövetkezet). Ezek az üzemek nem okoznak olyan 

környezetszennyezést, amely kitelepítésüket szükségessé tenné. A szomszédos 

városok közelsége, azok ipari bázisai, ipari parkjai jelentősebb ipari telepítést 

Földeákon nem indokolnak. Szolgáltató jellegű kisvállalkozók betelepülését részben a 

lakóterületeken, részben vállalkozások számára kijelölt (lakóterületen kívüli) 

területeken lehetővé kell tenni. 

 

Idegenforgalom 

 

Földeák viszonylag fiatal település, műemlékei, különleges látnivalói nincsenek, így 

jelenleg a településen számottevő idegenforgalom sincs. Van azonban vendég- és 

rendszerető lakossága, ápolt közterületei, szépen felújított, karbantartott 80-100 éves 

lakóházai és egy 75 hektáros védett erdőterülete a Kornél-erdő, és vannak gazdag 

hagyományai a népéletből, amelyek felújítva vendégek számára is érdekesek 

lehetnek (Rózsa-lakodalom, búcsú, Szent László ünnepén népzenei találkozó, 

paprikabál stb.) 

A tanyák egy része is alkalmassá tehető a bio-, élmény-, lovas-, stb. turizmus 

fogadására. A Szárazér mentén, a Kornél-erdőben további horgásztavak alakíthatók 

ki. A közlekedési kapcsolatok fejlődésével, az M43-as autópálya megépülésével az 

idegenforgalmi kínálat bekapcsolható az országos és nemzetközi vérkeringésbe. 

 

Összefoglalva: az adottságok valószínűsítik, hogy Földeák község területén a 

mezőgazdasági termelés fog hosszú távon is dominálni, noha a lakosság egyre 

kisebb hányada fog ebből élni. 

Az idegenforgalom fejlesztésére vannak esélyei a községnek (pld. az épített örökség 

hagyomány-tisztelő megőrzésével). Nagy távlatban Földeák Szeged, Makó, 

Hódmezővásárhely „alvó települése” lehet fejlett mezőgazdasággal, színvonalas, 

teljes körű alapellátással. („alvó település” = a lakosság többsége nem helyben 

dolgozik) 
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1.9. Táji- és természeti adottságok, a zöldfelületi rendszer 

vizsgálata 

(a III.2. fejezetben) 

 

1.10. Az épített környezet vizsgálata 

 

A község mai helye és alapvető szerkezete a korabeli tulajdonviszonyok és tudatos 

tervezés eredménye. A település földesura, Návay Károly a Karabukai majorjához 

tartozó, Szárazér menti magaslaton 150 hold szántót ajánlott föl az újratelepítésre. 

Mátéffy László hites földmérő 115 holdon 4 kétoldali és két egyoldalas beépítésű 

utcában 311 telket jelölt ki. 

A főteret és a falu központját a környék legmagasabb részén – 85,50 m Bf. – jelölték 

ki. Az ÉNy-DK irányú utcák valamennyi teleknek kedvező beépítést biztosítottak. A 

főtér és az annak tengelyében kijelölt utcák az ÉNy-DK-i utcákra merőlegesek. A 

központ a főtér környékén alakult ki, középen a római katolikus templommal. 

A terület kijelölés és az elrendezése több szempontból is szerencsésnek bizonyult: 

• Már a Tisza-Maros szabályozása előtt is mentes volt az árvizektől 

• A Szárazér – megfelelő karbantartás és vízkormányzás mellett – befogadója a 

csapadékvizeknek és öntöző vizet is szolgáltathat 

• A távolsági útvonalak közel vannak, de elkerülik a belterületet 

• A vasút a település szélén halad, nem vág le lakóterületeket. (kivéve a Makói 

bekötő út melletti 12 db lakótelek) 

• A dűlőutak jól kapcsolódnak az utcahálózathoz 

 

A későbbi fejlesztések során néhány hibás döntés is született: 

• Az eredeti telekosztástól – Északi sortól – É-ra eső mélyebb fekvésű területeket is 

kiosztották házhelyeknek. 

• A temető családi házakkal három oldalról beépült, a temetőhöz csak egy keskeny 

nyiladék vezet a Petőfi utca folytatásában 

• Elépítették a Béke utca folytatási lehetőségét ÉK-i irányban. 
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1.10.1. Területhasználat vizsgálata 
 

A község 222 hektáros belterülete jellemzően lakóterület. Szerencsés módon csak 

kisebb ipari üzemek ékelődtek a lakóterületbe. Az intézmények, kereskedelmi és 

szolgáltató létesítmények a főtér körül, a Makói – Zárda – Vásárhelyi utca két oldalán, 

mint fő tengelyre, valamint az erre merőleges Béke – Petőfi utcára települtek. 

Intézményi koncentráció a Szent László tér környékén található. Ezeket a 

tömbrészeket a területhasználatok jellege alapján Központi vegyes övezetbe célszerű 

sorolni. 

 

• Központi vegyes övezet (Vk) 

A Zárda u. – Kossuth u. – Gagarin u. – Szent László tér által bezárt tömb, valamint 

a térhez kapcsolódó további 6 tömbrész. Ezeken a területeken jelenleg is több 

„egyéb létesítmény” található a lakóházak közé ékelődve. A hosszú távon várható 

intézmények nagy valószínűséggel ezeken a területeken fognak elhelyezkedni. Az 

övezetben több zártsorú, hézagos zártsorú beépítés található, ezek a központnak 

már ma is kisvárosi karaktert adnak. 

 

 

• Falusias lakóterület (Lf) 

A Gagarin u. ÉK-i oldalának kivételével az összes lakóterület ebbe az övezetbe 

sorolható. A telkek döntő része 1.100 – 1.500 m2-es. Ennél nagyobbak (2.000 m2 

körüliek) a Vásárhelyi – Táncsics u. közötti tömbben, még kisebbek (500 – 600 

m2) néhány tömbvégnél, a Pacsirta u. két oldalán és a Köztársaság tér DNy-i 

oldalán találhatók. A beépítés módja mindenütt előkert nélküli oldalhatáron álló. 

Tetőtér beépítéses lakóház ritkán, emeletes lakóház elvétve fordul elő. (2 db) 

• Kertvárosias lakóterület (Lke) 

A tömbfeltárással a 60-as évek közepén keletkezett Gagarin utca ÉK-i oldala 

előkertes, ikerházas beépítésű. A másik oldalt is ilyen beépítés részére osztották 

ki, néhány lakóépület megépült, de 6 db telek még üres. Ezek várható 

felhasználása miatt ez a tömb Központi vegyes besorolást kaphat. 

• Különleges területek (K) 

Az OTÉK azokat a területeket sorolja ebbe az övezetbe, amelyek környezetükre 

jelentős hatást gyakorolnak, vagy éppen a környezeti hatástól kell azokat 
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megvédeni, rendeltetésüket, használatuk módját, beépítési előírásaikat a 

szabályozási tervben kell rögzíteni. 

 Köztemető (Kt) 

Területe mintegy 4,0 ha. A Sárga gödör rendezésével, feltöltésével, a Mártírok 

útja végénél lévő épület megszüntetésével területe bővíthető 5,50-6,00 hektárra. 

Évi átlagban 20 temetéssel számolva a Sárga gödör 2/3 részének feltöltésével 

25 évre elegendő temetési hely nyerhető. A külterületen található volt 

református temetőt Kegyeleti parkként kell fenntartani. 

 Sportpálya (Ks) 2,50 ha. 

Az egykori vásártéren 1913-ban ideiglenesen jelölték ki az F.T.C. – Földeáki 

Torna Club – egykori futballpályájának a helyét. 1921-ben a háborús éveket 

követően újra használhatóvá teszik és helyét véglegesítik. A község 

futballcsapata 1923 – 1955 között általában a megyei I. osztályban szerepelt, 

népszerűsége igen nagy volt. Egy – egy helybéli mérkőzést több ezren 

megnéztek. 1948-ban ismét felújítják a pályát, ekkor készül az öltözőépület, és 

a földrézsűs lelátó, 174 m mélységű ártézi kút a pálya locsolására, az öltöző 

működtetésére. A sportpálya területe alkalmas atlétikai pályák kiépítésére, 

funkciójának hosszú távon is megfelel. 

 

 Vízmű terület (Kv) 0,90 ha. 

A Köztársaság tér belterületi határ melletti részéből választották le. A parkosított 

terület, ápolt, rendeltetésének hosszú távon megfelel.  

 Horgásztó 0,56 ha. 

A Vágóhíd utca végénél, a Szárazér mentén kialakított vízfelület hasznos 

színfoltja, kellemes kiránduló helye a településnek. 
 

Zöldterületek 

 Szent László tér 2,20 ha 

Változatlan méret mellett hosszú távon dísz- és pihenő-parkként kell fenntartani 

a jelenlegi gondozottsággal, a vízmű telep áthelyezésével. 

 Köztársaság tér 1,60 ha 

A fiatal fákkal beültetett területen sportjátszótér, szabadidős terület alakítható ki. 

A belterületbe ékelődött mezőgazdasági terület 3,80 ha 



 42

A Bacsó Béla utcát K-ről szegélyező házsor mögött a belterületi határig található 

terület beékelődött a lakóterületbe, lakóterületi hasznosítását célszerű 

előirányozni. Meg kell oldani a régi víztorony közterületi kapcsolatát is. 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KÖZPONTI TERÜLET TERÜLETHASZNÁLATI MÉRLEGE 

   Meglévő           Javasolt 

 ha     %               ha                % 

Lakóterület és központi-vegyes terület 166,3 74,7 174,3 71,65 

Gazdasági terület 0,7        0,3- 14,4 5,91 

Különleges terület 7,1 3,0 8,55 3,51 

Zöldterületek, erdők 3,9 2,0 3,61 1,48 

Közlekedési terület (közút) 35,2 16,0 37,0 15,19 

Mezőgazdasági terület 3,8 1,7 -- -- 

Vízfelület 1,3 0,6 1,8 0,74 

Egyéb beépítetlen terület 
(vízgazdálkodási ter.) 3,5 1,7 3,7 1,52 

Belterület összesen:  222 100 243,36 100 

 

 

 

1.10.2. Alulhasznosított, konfliktusokkal terhelt területek 

A Község belterületén alulhasznosított – barnamezős – területek nincsenek. Az 

igazgatási területen az egykori TSZ-majorok területén még találhatók termelésből 

kivont épületek – állattartó istállók, gépszínek, - létesítmények. Maguk a telepek 

azonban mezőgazdasági üzemközpontként működnek, fejlődésük során várható a 

majorok területének teljes hasznosítása. 

A Község területén nincs konfliktussal terhelt – szegregált, szlömösödött, 

degradálódott – terület. 

 

1.10.3. Az épített környezet értékei, régészet 

Az épített környezet értékeinek részletes vizsgálatát a III.5. Örökségvédelmi 

hatástanulmány 5.1. Épített emlékek című fejezete tartalmazza, a régészeti 

emlékeket, lelőhelyeket pedig az 5.2. fejezet mutatja be. 
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1.11. Közlekedés 

L. III.3. Munkarészben 

1.12. Közművek 

L. III.4. Munkarészben 

1.13. Energia 

L. III.4.3. Munkarészben 

1.14. Környezetvédelem, katasztrófavédelem 

 L. III.6. Munkarészben 

1.14. Éghajlati adottságok, klíma 

L. III.4.3. Munkarészben 

 

 

 

 

2. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

A konfliktusok térképi ábrázolása (problématérkép, értéktérkép) 
 

 



 

 

 



 45 

 


