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1. A FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉRTELMEZÉSE

• településrendezési tervet megalapozó – komplex társadalmi–gazdasági–
műszaki–ökológiai stratégia a városfejlesztési koncepció

• Kidolgozását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) írja elő kötelező jelleggel 

• Hódmezővásárhely már a törvényi kötelezés előtt, 1996-ban elkészítette 
hosszútávú fejlesztési koncepcióját (Regionális Informatika Kft.), melyet 
258/1996.(VII.04.) Kgy.sz. határozattal fogadott el a Közgyűlés. 

• A jelen koncepció előzménye a Közgyűlés által 626/2006.(12.13.) Kgy.h. 
határozattal elfogadott előzetes munkaközi vitaanyag 



1.1 ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS MEGYEI FEJLESZTÉSI

ÖSSZEFÜGGÉSEK

• Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója nem függetle-níthető az Európai 
Unió, az ország és a dél-alföldi régió fejlesztési dokumentumaitól 

• Fontos, hogy a város főbb fejlesztési célkitűzései – vagy legalább azok 
többsége – szervesen kapcsolódjon az ÚMFT-hez. 

• Nem lehet ellentétben sem a Dél-alföldi Regionális, sem Csongrád megye 
Területfejlesztési Koncepciójával 



2. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KÖRNYEZET

2.1. A népességszám és a 
lakáskörülmények alakulása
•1970:  53.579 fő;  lakás: 17.686 db;  
fő/lakás: 2,98
•1990:  51.180 fő;  lakás: 19.088 db;  
fő/lakás: 2,68
•2001:  49.382 fő;  lakás: 19.171 db;  
fő/lakás: 2,57

2020: 42-45.000 fő; lakás: 20.000 
db 
fő/lakás: 2,1-2,25  

2001 évben Hódmezővásárhelyen 
az üres lakások száma 1297 db
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2.2. A gazdaság és a foglalkoztatás jelene és jövője
•Tradíciókra épülő gazdaságfejlesztés
•Innovációra épülő azdaságfejlesztés
•Turizmusfejlesztés és kultúra 
•Versenyképes, fenntartható agrár- és vidékfejlesztés

2.3. Egészségügyi, szociális ellátás
•Erzsébet Korház Rendelőintézet fejlesztése
•Kakasszéki gyógyintézet további bővítése, környezeti rehabilitációja
•Bölcsődei ellátás bővítése
•Serháztéri szociális otthon korszerűsítése, bővítése
•Szivárvány Szociális Otthon területén 8 fős lakóotthonok építése
•Nyugdíjas lakópark kapacitás bővítése
•Hajléktalan ellátó rendszer fejlesztése



• Közoktatási Koncepciót 568/2006.(11.16.) Kgy. h. számú határozatával 
fogadta el

• Középtávú Sportkoncepciót 123/2006(02.21.) Kgy.h. számú
határozatával fogadta el

• Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program
– Tornyi János Múzeum korszerűsítése, bővítése
– Ó-gimnáziumi épület emeletének, tetőszerkezetének felújítása, 

udvarán szabadtéri színpad kialakítása
– Népi Műemlékek felújítása

• Petőfi Sándor Művelődési Központ felújítása, bővítése
• Oktatási intézmények felújítása, szükség szerinti bővítése
• Szabadidős létesítmények korszerűsítése
• Sport létesítmények minőségi fejlesztése

2.4. Kultúra, oktatás, szabadidő, sport



3. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MŰSZAKI JELLEMZŐI
3.1. Településszerkezet, területfelhasználás
Hódmezővásárhely városszerkezeti egységei: Belváros, Tarján, Tabán, Béke 
telep, Csúcs, Susán, Hódtó, Újváros, Kertváros,   iparterületek 
egyéb belterületek: Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs és Mártély
üdülőterület, 
kishomoki lakóterületek (volt zártkertek), 
Külterület: a máig fennmaradt tanyavilágl. 



A városszerkezet fejlesztésének legfőbb céljai:
• A közúthálózat továbbfejlesztése, külterületi feltáró utak 
• A beépítésre szánt területek további bővítésének radikális mérséklése,.
• A Megyei Területrendezési Tervében előirányzott, szerkezeti jelentőségű

fejlesztéseket ben kell építeni:
– Központi belterülettől északra, Barattyos déli szélén és a Külső-Kenyerei

csatornától délre, továbbá a Csárpateleki úttól keletre tervezett erdőtelepítést. 
– Törekedni kell arra, hogy a központi belterületet  „zöld – gyűrű” övezze

• A városközpont komplex, értéknövelő rehabilitációja indokolt:
– a gyalogos belváros fokozatos bővítésével és folyamatos fejlesztésével
– A  gépjárművek belvároshoz közeli (esetleg térszint alatti) elhelyezési 

lehetőségének vizsgálata, illetve biztosítása.
• A város meglévő lakóterületi tartalékaira (elsősorban Kishomok és Öreg-

Kishomok) tekintettel hosszútávon újabb beépítésre szánt területeket 
indokolatlan kijelölni, 

• Az ilyen célra kijelölt területek (pl.: Béketeleptől északra) további 
tartalékolása nem szükséges. 

• A helyi védelem alatt álló városrészek (Susán, Tarján, Tabán kijelölt részei) 
értékeinek lehető legteljesebb megőrzése

• „Kőfal” teljes hosszban történő kiszabadítása, az évtizedekkel ezelőtt 
megkezdett munka folytatása.



• „Barnamezős” beruházások ösztönzése, illetve támogatása az ún. 
„zöldmezős” beruházások helyett.

• Az ipari övezet bővítését a központi belterület DK-i szélén
• Jelentős mértékű zavaró hatású ipari területet – a szükséges szigorú

szabályozással – kizárólag a DK-i iparterület déli részén lehet létesíteni.



3.2. Közlekedés

A fejlesztés alapelvei:
• Korszerű közlekedési 

rendszer építése
• Gazdaságilag és 

környezetileg egyaránt 
fenntartható közlekedési  
rendszer létrehozása

• Emberközpontú és 
emberközeli, barátságos 
közlekedés létrehozása



A Város főbb közlekedési fejlesztési irányai a következők:

• Külső kapcsolatok fejlesztése, elkerülők építése
kapcsolat M43 autópályához, 47 főút négynyomúsításának
befejezése, M47 gyorsforgalmi út megvalósulása, északi gyűrű
építése

• Közforgalmú közlekedés fejlesztése
városi buszközlekedés fejlesztése, Tramtrain, Regionális vasút

• A város belső kapcsolatainak fejlesztése
Városrészek közötti kapcsolat javítása, mezőgazdasági gyűrű
befejezése, kerékpárút hálózat fejlesztése, korszerűsítése, védett 
kerékpártárolók építése

• A Belváros fejlesztése
A gyalogosforgalom körülményeinek javítása, a gyalogos zóna 
kiterjesztése 



3.3. Hírközlés

Az ellátottság vezetékes, mobil vonalak tekintetében teljeskörű, 
kialakult a kínálati piac.  
Az alaplétesítmények megvalósultak, újabb fejlesztésekkel nem 
kell számolni. 
Az alépítmény-hálózatot alkalmassá kell tenni a regionális és 
országos rendszerek, illetve a digitalizált és az optikai hálózatok 
fogadására.
Fel kell készülni az összehangolt, digitalizált ügyintézésre.
A kábel-TV hálózat továbbépítése az igények szerint történhet.



3.4. Energiagazdálkodás
•Hódmezővásárhely energiaellátása jelenleg az elektromos energiára  
a földgázra és a geotermikus energiára épül 
•Alternatív energia befogadására fel kell készülni

– Termálvíz
– Biomassza
– Napenergia
– Szélenergia

3.4.1 Villamosenergia
Az országos 120 kV-os hálózat részeként kiépített 20 kV-os alaphálózat a 
város ellátását jelenleg megfelelően biztosítja, várható igények a rendszer 
bővítésével biztosíthatók
A transzformátorok átépítése, korszerűsítése során biztosítani kell azok 
környezetbe illesztését.
A kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója során a földkábel hálózat terjedését 
növelni kell
A közvilágítás bővítése, korszerűsítése energiatakarékos rendszerre 
történjen 



3.4.2 Földgázellátás

A földgázellátás csaknem teljes, melyet a gázátadó állomások, valamint a 
kis- és középnyomású hálózat biztosít
Ezen a területén a legfontosabb feladat a meglévő földgázellátó rendszer 
felújítása és rekonstrukciója, a kisnyomású hálózat fokozatos cseréje 

3.4.3 Geotermikus energia hasznosítás

A jelenleg is üzemelő rendszer kettős: 
használati melegvízként történő hasznosítás
lakások és közintézmények fűtése
A jelentős tartalékok hasznosításával hosszútávon el kell érni a 8o %-os 
részarányt. 



3.5. Vízgazdálkodás
3.5.1 Vízellátás
• Cél, a lakosságot kiszolgáló alapközművek  teljeskörűen, a területek 

beépítettségi jellegéhez illeszkedően álljanak rendelkezésre. 
• Az ivóvízszükséglet biztosítására megfelelő mennyiségű rétegvíz áll 

rendelkezésre.
• A vízkészlet minőségénél fogva – a határértéket meghaladó arzén-, 

ammónium- és  a vastartalom miatt – fogyasztás előtt vízkezelést igényel. 
• A felszíni vizek biztosításával, valamint a tisztított szennyvizek 

újrahasznosításával törekedni kell az ivóvíz egyéb (pl.: ipari- és öntözővíz) 
célra történő használatának csökkentésére. 

3.5.2. Szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás
• A központi belterület ellátása közel teljes. Az egyéb belterületek, Kishomok, 

bekapcsolása is indokolt, – a külterület jellemzőire tekintettel – szükséges 
természetközeli tisztítási módszerek és technológiák alkalmazási 
lehetőségét is mérlegelni.

• A tisztítótelep bővítése szükséges, 
• A biológiailag tisztított szennyvíz helyi hasznosításra alkalmas, a gyakorlati 

megvalósítás vízgazdálkodási és városfejlesztési érdek. 
• A mártélyi üdülőterület csatornahálózatának kiépítését  úgy kell megoldani, 

hogy még a tisztított szennyvíz se juthasson a Holt-Tiszába. 



3.5.3. Ár – és belvízvédelem, csapadékvíz elhelyezés
• A város árvízvédelmi biztonsági szempontból kiemelten veszélyeztetett 

területen fekszik. 
• Az I. rendű védelmet állami kezelésű védműrendszer és szervezet 

biztosítja.
• A központi belterületet övező II. rendű „körtöltés” önkormányzati tulajdonú

és fenntartású. 



•Az igazgatási területet érintő állami vízügyi fejlesztések – kiemelten a  
Vásárhelyi Terv – hosszútávon is garantálják a biztonságot. Fontos, hogy a 
tervnek valamennyi eleme – a védvonalak kiépítésének befejezése, tározók 
megépítése, hullámterek lefolyásának gyorsítása – mielőbb megvalósuljon.
•A város déli – külterületi – része belvízzel közepesen veszélyeztetett, a többi 
terület mérsékelten veszélyeztetett besorolású. 
•A belvízelvezető rendszerek kapacitása – elsősorban a Hódtó-Kistiszai
főcsatorna – esetenként szűknek bizonyul,. 
•A várhatóan egyre szélsőségesebb klimatikus viszonyokra tekintettel fel kell 
tárni a biztonsági belvíztározók lehetséges helyszíneit, majd azokat ki kell a 
tervben jelölni.  

3.5.4. Élővizek:
•A térség meghatározó élővize a Tisza. Vizének minősége ökológiai,  
rekreációs, mezőgazdasági célú vízgazdálkodási szempontból megfelelő. 
•Hódmezővásárhely igazgatási területén két holtág található. A mártélyi Holt-
Tisza komplex hasznosítású, sürgősen el kell érni a jelenlegi 
szennyvízbevezetés megszüntetését. 
•A körtvélyesi Holt-Tisza és környezete szigorúan védett. 
•A Bodzási út végén lévő tiszai kikötő jelenlegi állapota, hosszútávon feltétlenül 
korszerűsítendő és bővítendő.



3.5.5. Hévízek:
• A termálvizek energetikai jelentőségét a 3.4.3. pont már tartalmazza. A 

város hévízkészletének hasznosítása kiemelt hosszú távú városfejlesztési 
cél.

• A  hévízkészlet megóvás miatt – tovább kell fejleszteni a kikerülő, nem 
szennyezett, csak hőjét vesztett  hévíz visszasajtolását



3.6.1 Települési szilárd hulladékok
• A gyűjtés és elszállítás jelenleg megoldott. 
• Továbbra is biztosítandó az elhullott állatok és a háztartásokban 

keletkező veszélyes hulladékok elszállítása, 
3.6.2. Települési folyékony kommunális hulladék
• A települési folyékony kommunális hulladék kezelése a 

szennyvíztisztító telepen biztosítva van. 
• Cél, hogy a csatornázatlan területekről minden szippantással eltávolított 

települési folyékony kommunális hulladék a szennyvíztisztítóra kerüljön.
3.6.3 Veszélyes hulladék
• A veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, elhelyezése az azt 

előállító feladata. Ezen a területen a mindenkori vonatkozó rendelet 
előírásainak hatósági betartatása a legfontosabb feladat.

3.6. Hulladékgazdálkodás



4. A VÁROS ÖKOLÓGIAI KÖRNYEZETE
4.1. A természeti és az épített környezet jellemzői
4.1.1. Hódmezővásárhely táji és természeti adottságai
• A város igazgatási területét mezőgazdasági térség jellemzi. A döntően 

belterjesen művelt szántók mellett jellemző a rét, legelő elvétve az 
erdőművelés. 

• A mezőgazdasági területek kiterjedésének csökkenésével a jövőben sem 
kell számolni, azonban a táji adottságok jobb kihasználása érdekében a 
mezőgazdasági szerkezet átalakulása és a művelési ágak változása 
várható.

• A mezőgazdasági területek fejlesztése érdekében a táji, természeti értékek 
védelmét biztosító differenciált övezeti rendszert kell kialakítani

• A város területén jelenleg szigetszerűen elhelyezkedő erdő- és 
gyepterületek, valamint a közöttük kapcsolatot biztosító természeti területek 
összessége alkotja az ökológiai hálózatot, a magterület, a rehabilitációs 
terület és az ökológiai folyosó alkotja.

• Az országos jelentőségű védelem alatt álló Mártélyi Tájvédelmi Körzet 
magterület. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi 
területéhez tartozó 2213 ha területű hullámtérnek eredeti állapotú értékes 
növényállománya mellett fontos szerepe van a vonuló madarak 
táplálékszerzésében. 

• Rehabilitációs terület a Tisza magterületen kívüli hullámtere, valamint az 
igazgatási terület keleti részén elhelyezkedő vásárhelyi puszta. 



• Folytonos ökológiai folyosó a Tisza és az egyéb füves élőhelyek köze.
• Ökológiai hálózati kategória Natura 2000 területek, melyek részben vagy 

egészben lefedik az eddig felsoroltakat. 
• Hódmezővásárhely területén megtalálható természetvédelmi oltalom alatt 

álló területek (tájvédelmi körzet, természeti területek, Natura2000 területek, 
ökológiai folyosók, stb.) és kultúrtörténeti értékek (kunhalmok) megfelelő
védelme biztosítandó. Kivétel a hatályos településrendezési tervben 
gazdasági célra előirányzott nagyszigeti terület, amellyel kapcsolatban 
további egyeztetést kell kezdeményezni. 

• Az erdőterületek klímajavító és kedvező tájképi szerepe miatt a rendezés 
kiemelt feladata a meglévő erdők, erdősávok megőrzése, valamint új erdők 
létesítése. 

• Ki kell dolgozni a településvédő erdők, településközeli parkerdők 
rendszerét. 

• A város zöldterületein a társadalmi igényeknek megfelelően a mennyiségi 
és minőségi fejlesztés is egyaránt fontos feladat.

• A Belváros rehabilitációjával összefüggésben szorgalmazni a zöldterületek 
komplex felújítását, szerkezeti átalakítását, a növényállomány gazdagítását, 
a szoborhelyek felülvizsgálatát, utcabútorok felújítását. Vizsgálandó új 
sétányok kialakításának (a Promenád a Szt. István tértől a Kórházig, a Kőfal 
belvárosi szakasza, stb.), valamint egy jégpálya elhelyezésének 
lehetősége.



• Kiemelt feladat a meglévő közparkok felülvizsgálata, a használati érték 
növelése. 

• Fontos feladat a játszóterek felújítása, valamint új játszóterek létesítése.
• A jelentősebb méretű zöldfelülettel rendelkező intézmények közül 

legfontosabb a strand és a stadion fejlesztése. 
• Ugyancsak jelentős zöldfelületi fejlesztés javasolt a rekonstrukciót igényelő

Petőfi Sándor Művelődési Központ, valamint a Szabadság téri piac 
környezetében.

• A zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében a belterületen fásítási terv 
készítése indokolt. 

• A helyi jelentőségű természetvédelmi területek – Epreskert, Népkert és 
Strandfürdő területe, Kossuth tér – és az egyéb értékek – Ady utcai 
platánsor, Bajcsy-Zsilinszky utcai ostorfák, Bercsényi utcai tölgyek, Kinizsi 
utcai gesztenyesor és Zrínyi utcai japán akácok védelme a továbbiakban is 
biztosítandó.



4.1.2. Az épített környezet jellemzői
• Hódmezővásárhely épített környezetének és városkarakterének vizsgálata 

1999-ben készült. A településrendezési tervet megalapozó munkarész a 
jogszabállyal előírt „örökségvédelmi hatástanulmány

• Az országos védettségű műemlékek mellett a helyi védelem alatt álló
épületek is kiemelt figyelemben részesítendők. 

• A  térszint fölötti infrastruktúra elemek által okozott vizuális-esztétikai 
problémákra figyelni kell. 

4.2. Egyéb környezeti adottságok
4.2.1. A termőföld és a talaj védelme
• Talajvédelmi szempontból is fontos – az eróziós hatások csökkentése 

érdekében – a mezővédő fásítások telepítése.
• A gyenge termőképességű, rossz minőségű talajok esetében támogatni 

kell a területhasznosítás módjának fokozatos megváltoztatását (pl. 
erdősítés, gyepesítés).

• Elő kell segíteni az ökogazdálkodás meghonosítását, a mind szélesebb 
körben történő megismertetését.

• Szorgalmazni kell a meliorált területek rekonstrukciójá, a káros 
sófelhalmozódás megakadályozását, korlátozni szükséges a talajvíz-
kitermelést, támogatni kell a talajkímélő öntözési technológiák 
alkalmazását.



4.2.2. Levegőtisztaság védelem
• A légszennyezést elsősorban a helyi és az átmenő közúti forgalom, illetve 

az ipari és a mezőgazdasági tevékenység okozza.
• A porterhelés csökkentése érdekében a fasorok hiányosságainak pótlása, 

fasorok, erdősávok telepítése indokolt.
• A közterületen lévő allergén növényeket fokozatosan le kell cserélni, illetve 

folyamatosan irtani kell a pollenallergiát okozó gyomnövényeket. 
• Új beruházások kijelölésénél elengedhetetlen a védőövezetek és az 

uralkodó szélirány figyelembe vétele.
4.2.3. Vízminőség védelem
• Felszíni vizek

Elő kell segíteni a már kiépült öntözőcsatornák lehetőségek szerinti jobb 
kihasználását.

• Felszín alatti vizek
A külterületen jelentős problémát okoz az ivásra alkalmatlan talajvíz.
Az ivóvízellátást a talajvizek szennyezettsége miatt kizárólag a mélységi 
rétegekre telepített kutakkal lehet megvalósítani. 
Célszerű lenne a termálvizet mezőgazdasági területen (termál-bio-
kertészet), mint alternatív energiaforrást hasznosítani.



4.2.4. Zaj- és rezgésvédelem
• A forgalmi utak mentén a zaj- és rezgésterhelés meghaladja a 

megengedett határértékeket. Az elkerülő utak megépülésével ez 
csökken. 

4.2.5. Energiakorszerűsítés, alternatív energiaforrások
• A fenntartható fejlődés érdekében szükség van a tudatos 

energiahasználat elterjesztésére, a megújuló energiaforrások 
népszerűsítésére. 

• Támogatni kell a megújuló energiaforrások felhasználásán alapuló
energiatermelő beruházásokat (pl. biomassza, geotermikus-, nap-, 
szélenergia).

• Elő kell segíteni a mezőgazdasági termelők bekapcsolását az 
energiafű/fa termelésbe és felhasználásba.



5. AZ ÖNKORMÁNYZAT LEHETŐSÉGEI ÉS  
SZEREPVÁLLALÁSA

• Legfőbb cél az életminőség javítása. A fejlődés lehetőségét elsősorban 
az országos, illetve térségi fejlesztési tervek, pályázatok teremthetik meg. 

• A Város nemcsak együttműködik a régió településeivel, de összefogja is a 
közös fejlesztési lehetőségeket. 

• A többcélú kistérségi társulásokkal optimalizálni lehet az intézményellátást 
(szociális, oktatási, stb.), a különböző fejlesztéseket és a szükséges, 
távlatban feltétlenül egyszerűsítendő adminisztrációt.

5.1. Az önkormányzati vagyon és működtetése
• A önkormányzati épületállomány mennyisége elegendő, minden esetben  

minőségi fejlesztésre kell számítani. 
• Az önkormányzati tulajdonú, beépítetlen telkek és területek korlátozottan  

állnak rendelkezésre. Törekedni kell a fejlesztésre szánt és kijelölt,  
alkalmas területek fokozatos megszerzésére. 

• Az önkormányzati vagyon hasznosítására készült terveket évente át kell 
tekinteni.



5.2. A településfejlesztés eszközrendszere

• A helyi önkormányzat 
településfejlesztési elképzeléseit a 
már meglévő országos, térségi és 
megyei koncepciókkal, 
programokkal kell összhangba 
hozni

• A településfejlesztésnek az Országos Területfejlesztési Koncepcióra 
épülő regionális, megyei, kistérségi fejlesztési koncepciók, stratégiai,   
operatív programok rendszeréhez kell illeszkedni. 

• A településfejlesztés helyi dokumentumai: a Hosszútávú Városfejlesztési  
Koncepció, az arra épülő ágazati tervek, programok. 

• Településrendezési Terv.
• A város fejlesztésének egyik fontos eszköze a helyi adók és egyéb 
bevételek. 



6. KÖZÉPTÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM
• A 2007 és 2013 közötti időszak városfejlesztési elképzeléseit 2006 végén 

több szakmai szervezet is megvitatta. Az elhangzott érdemi 
észrevételekkel és javaslatokkal a véglegesített anyag kiegészült. 
Tartalma, szerkezete és megfogalmazása megfelel a HVK-nak.

6.1. Belváros rehabilitációja
• Folytatni kell a Belváros megkezdett rehabilitációját. 
• Az érvényes műszaki terveket aktualizálni szükséges.



• A felújítást ki kell terjeszteni az 
alábbi területekre:

– Andrássy út díszburkolatának 
kiépítése az Emlékpontig,

– Zrínyi u. díszburkolatának 
elkészítése a Kossuth tér és a 
Kórház között,

– Városháza környékének (Tóth S. 
u. – Hősök tere – Városház u.) 
felújítása

– Kossuth tér K-i, Ó-Templom felőli 
oldalának átépítése (szökőkút, 
jégpálya)

– Hód-udvarház tömbjének 
rehabilitációja (Hódi Pál u-i foghíj 
beépítése, garázsok kiváltása, 
illetve süllyesztett gépkocsi-
tárolók kialakítása, stb.)

– Szobor- és emlékmű-állítások,
– Térszint alatti parkolók kijelölése,
– Parkosítás, fásítás, utcabútor 

korszerűsítés. 



6.2. Lakóterületek, lakásépítés
• Az önkormányzat otthonteremtési feladatait differenciáltan, a 

lehetőségekhez, illetve igényekhez igazodóan kell teljesíteni. 
– lakótelep rehabilitáció, lakásfelújítás  400 – 500 db
– szociális lakások létrehozása (az Észak utcai telep kiváltása)          

250 – 300 db
– ifjúsági garzonlakás építése   35 db
– építési telkek kialakítása (Kishomok, Öreg-Kishomok)  150 db

6.3. Intézményfejlesztés
• Az összes közintézmény akadálymentesítését 2010-ig be kell fejezni.
• Az energiatakarékossági és racionalizálási programot végre kell hajtani
• Az egyes intézmények fejlesztését az alábbiak szerint kell előirányozni:

– Igazgatási intézmények:
• Városháza átfogó és teljes rekonstrukciója

– Oktatási intézmények:
• Általános iskola bővítés  
• Óvoda építés Újvároson 4 csoport
• Corvin Szakközépiskola: tanterem bővítés és 40 ágyas szálláshely
• Cseresnyés Kollégium teljeskörű korszerűsítése.



– Egészségügyi intézmények:
• Új szakorvosi rendelő építése a Kórház tömbjében
• Egészség Központ építése a Strand területén
• Orvosi rendelők felújítása illetve újak kialakítása a volt 

KÉV-székházban
• Kakasszéki Gyógyintézet bővítése és korszerűsítése
• Erzsébet Kórház korszerűsítése, komfortosítása

– Szociális intézmények:
• Serház téri Szociális Otthon felújítás és bővítés 50 

férőhely
• Szivárvány Szociális Otthon bővítés 32 férőhely
• Új szociális otthon építése pszichiátriai gondozást igénylők 

részére
• Hajléktalanok nappali intézményének átalakítása és 

bővítése új szárnnyal
• Gondozási Központ kialakítása a Munkaügyi Központ 

helyén
• Bölcsődei férőhelyek bővítése (Teleki u-i megszüntetése 

után családok átmeneti otthona)



– Kulturális, művészeti intézmények:
• Petőfi Kulturális Központ felújítása az elkészült tervek alapján
• Tornyai Múzeum bővítése új épületszárnnyal (kiállító- és 

raktártér bővítés)
• Ó-Gimnázium korszerűsítése, átalakítása (energetika, lift, 

díszudvar, stb.)
• Olvasókörök felújítása
• Népi műemlékek felújítása, fejlesztése 
• Kerámiaművészeti Kulturális és Oktatási Központ a Majolika 

Gyár hasznosításával. 



-Sport, szabadidő, turisztika:
• Stadion-fejlesztés (műfüves futball-

pálya, atlétikai pálya, öltöző és 
kiszolgáló épület, edzőcsarnok)

• Sportcsarnok felújítás, építés
• Sportpálya és játszótér Kishomokon
• Fekete Sas szálló bővítése
• Strandfürdő fejlesztés (Egészség 

Központ, wellnes és sport szálló, 
szabadtéri- és fedett élménymedencék, 
pihenő park, gépkocsi parkolók, 
csatorna lefedés, stb.)

• Mártély üdülőterület: Ifjúsági Tábor 
felújítás, Oktatási Központ bővítése és 
árvíz elleni lokális védelme

• Ökoturisztikai program elindítása a 
tanyavilágban



• A 47. sz. főút hiányzó szakaszának 
négy sávra bővítése (Szegedig).

• Az tehermentesítő út 
megvalósítása. 

• A Város belső közúti kapcsolatai 
közül fejlesztést igényel az 
Újvárost a város többi részével 
összekötő kapcsolat.

• A 47. sz. főút Kaszap utcai 
csomópontjából indulva, jelenlegi 
földutak nyomvonalán készül el az 
Újvárost, illetve a 4414. és 4415. 
jelű utakat a tehermentesítő úthoz 
és a város többi részéhez kapcsoló
új Ipartelepi út.

• Kertváros és Tarján városrészek 
kapcsolatának javítása a Kodály 
Zoltán utca városfal alatti 
továbbépítésével.

• A Kálvin téri körforgalom 
megvalósulásával lehetővé válhat 
a Szeremlei utca kinyitása. 

6.4. Közlekedés



• Folytatni kell a mezőgazdasági gyűrű kiépítését a 45.-47. sz. utak közötti 
szakaszon, a tervezett északi elkerülő nyomvonalától északra, illetve 
Szikáncs és Batida között.

• Az épülő M43 gyorsforgalmi úthoz való jobb kapcsolódás érdekében a 
Csárpateleki út fejlesztése szükséges.

• A belvárosban a gyalogos zónák kiterjesztése.



• 6.5. Közművesítés
• Ivóvízellátás: vízminőség védelmi 

(pl. arzénmentesítési) technológiai 
fejlesztés, ivóvíz hálózat 
rekonstrukciója

• Csapadék- és belvízelvezetés:
Hódtó-Kistiszai főcsatorna felújítása 
és vízszállító kapacitásának 
növelése, záportározó/k 
megépítése. 

• Belterületen a Lévai utcai főgyüjtő
keresztmetszetének növelése

• Folytatni kell a városi hálózat többi 
elemének átépítését, 
teljesítményének növelését.

• Szennyvízelhelyezés: elő kell 
készíteni és meg kell kezdeni 
Kishomok, a mártélyi üdülőterület 
és az egyéb belterületek szennyvíz 
csatornázását, valamint a 
szennyvíztisztító telep 
korszerűsítését és bővítését.



6.6. Energiaellátás
• A villamos- és gázenergia ellátás fenntartása érdekében a meglévő

rendszerek folyamatos szintentartása, illetve szükség szerinti bővítése, 
korszerűsítése indokolt. 

• Folytatni kell a geotermikus energia hasznosítását, és növelni kell a 
termálvízzel ellátott lakások és intézmények arányát. 

• A biogázból nyert villamosenergia termelés mellett folytatni kell a megújuló
energiaforrások használatára irányuló fejlesztést

6.7. Zöldfelületek, környezetvédelem
• Parkrendezés, közterület fejlesztés: a Belváros rehabilitációjának 

részeként a Kossuth tér folytatása, a Hősök tere, a Petőfi S. Művelődési 
Központ környéke, valamint új sétányszakaszok, pl. az Andrássy út 
meghosszabbítása, Bethlen Gimnáziumtól a Kórházig. 

• Játszóterek, játszóhelyek: Szánkózó domb, Epreskert,  Damjanich -, 
Váci Mihály és Gyöngy utca, Szellő sor, stb.. Kishomokon új sportterület 
és közpark létrehozása.

• Erdők, fásítások: Kása erdő parkerdővé alakítása. Külterületen 
védőerdők és mezővédő fásítások, belterületen utca-fásítások. 



7. AJÁNLÁSOK A VÁROSRENDEZÉSI TERV 
MÓDOSÍTÁSÁHOZ
A város jelenleg hatályos Településrendezési Terve 1998-2000. között 
készült és már többször igényelt kisebb-nagyobb módosítást. A 
következő években teljeskörű módosítására kell számítani

7.1 Csongrád Megye Területrendezési Tervének figyelembe 
vétele

• A Megye Területrendezési Terve a Megyei Önkormányzat Cs.M.Ö. 
21/2005. (XII.1.) rendeletével vált hatályossá. 

• MTT alapján, a Hódmezővásárhelyre vonatkozó, alábbi 
területfelhasználási és övezeti előírások figyelembe vételével készüljön 

7.1.1. Az érvényesítendő területfelhasználási kategóriák:
– Erdőgazdálkodási térség:
– Belterjes mezőgazdasági térség
– Külterjes mezőgazdasági térség
– Városias települési térség.
– Hagyományosan vidéki települési térség
– Építmények által igénybe vett térség



7.1.2. Övezetek:
•Országos övezetek:

–Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete: 
–Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete:. 

•Megyei övezetek:
–Védett természeti terület övezete, Mártélyi Tájvédelmi Körzet, 
Kardoskúti Fehértó egy része, a Natura2000 besorolású területek  
Célként kell kitűzni, hogy utóbbiak közül töröljék az un. Nagyszigeti 
területet.
–Védett természeti terület védőövezete: 
–Természeti terület övezete: 
–Ökológiai (zöld) folyosó övezete: 
–Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete: 
–Tájképvédelmi terület övezete:.
–Térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület 
övezete:. 
–Rendszeresen belvízjárta terület övezete:.
–Hullámtér és nyílt ártér övezete:.
–Széleróziónak kitett terület övezete:
–Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete: a 
–Az igazgatási terület jelentős része árvízveszélyes területnek minősül.





7.2. Egyéb ajánlások

• A rendezési tervektől elvárható jogbiztonság megteremtése érdekében a 
korábbi tervnek kizárólag azon részeit kell módosítani, amelyek 
megváltoztatása valóban indokolt.

• Kiemelt figyelmet kell fordítani a lakosság életminőségének folyamatos 
javulását szolgáló, a lakás- és munkakörülmények, a természeti és az 
épített környezet jobbítását eredményező javaslatok folyamatos, ütemes 
megvalósíthatóságára.

• A terv legyen időtálló, demokratikus és hagyománytisztelő,. 
• A város rendezési terve közelítsen az európai gyakorlatban bevált, 

keretjellegű szabályozáshoz, ugyanakkor a helyi sajátosságokat kiemelten 
kezelje, teremtse meg a lehető legszélesebb körű helyi védelem feltételeit

• Törekedni kell a térbeli harmónia megteremtésére a városközpont és a 
peremterületek, külterületi lakott helyek, valamint a tanyavilág között.

• A beépítésre szánt területek további bővítése helyett a város jelenlegi 
területi tartalékainak intenzív hasznosítása a cél

• A külterületi, ún. „zöldmezős” beruházások helyett a belterületeken, vagy a 
volt zártkertek területén valósuljanak meg az előre nem tervezhető, 
váratlanul jelentkező befektetések



• A mezőgazdasági területeken kialakítandó differenciált övezeti rendszer 
célja olyan szabályozási előírások megfogalmazása, mely biztosítja a 
természetvédelmi szempontból értékes területek védelmét, ugyanakkor 
lehetővé teszi a térségben tanyagazdaságok kialakítását, valamint ösztönzi 
a gazdaságilag célszerű birtokméretek kialakulását

• A belterület körüli „zöld gyűrű” kialakítása érdekében fel kell mérni a 
belterület övező roncsolt felületeket és javaslatot kell adni rekultiválásukra, 
különös figyelemmel az erdősítésre alkalmas területekre.
Törekedni kell a Kása erdő parkerdővé alakítására

• A jelenleg hatályos Tervben már alkalmazott alapelvek továbbra is 
érvényesítendők.
– az azonos adottságokkal rendelkező ingatlanokat a lehető legszélesebb 

körű és azonos értékű építési jogok illessék meg.
– a közösségi érdekeket akkor is elsődlegesnek kell tekinteni, ha azok 

által egyes polgárok jogai, vagy érdekei csorbulnak.



Köszönöm a figyelmüket !


	Hosszútávú �Városfejlesztési Koncepció
	1. A FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉRTELMEZÉSE 
	1.1 ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS MEGYEI FEJLESZTÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
	2. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KÖRNYEZET 
	2.2. A gazdaság és a foglalkoztatás jelene és jövője
	
	A városszerkezet fejlesztésének legfőbb céljai: 
	3.2. Közlekedés
	A Város főbb közlekedési fejlesztési irányai a következők:
	3.3. Hírközlés
	3.4. Energiagazdálkodás 
	3.4.2 Földgázellátás
	3.5. Vízgazdálkodás
	4.1.2. Az épített környezet jellemzői
	5. AZ ÖNKORMÁNYZAT LEHETŐSÉGEI ÉS  �    SZEREPVÁLLALÁSA
	5.2. A településfejlesztés eszközrendszere
	6. KÖZÉPTÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM
	

