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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,
térségi kapcsolatok
1.1.1. Településtörténeti előzmények
A település története a 19. század végére nyúlik vissza. A település létrejöttében kiemelkedő
szerepet játszott Pallavicini Sándor őrgróf, aki az 1879-es nagy árvizet követően Algyő lakossága
számára 300 kataszteri hold földet ajánlott fel egy újabb település létrehozása céljából. Az ármentes
homokhátsági területen 597 háztelket parcelláztak ki, melyet az árvízkárosultak és a környékbeli
földművesek népesítettek be. A település nevét az adományozó őrgrófról kapta, hivatalos alapításának
dátuma 1879. június 12. A századfordulóra újabb területek parcellázása vált szükségessé, így a
település mérete, a közintézmények száma és lakosságszáma fokozatosan bővült. A második
világháborút követő 1945-ös földreform hatására a település mérete tovább gyarapodott, újabb
településrészekkel egészült ki. Sándorfalva 1970. január 1-jétől nagyközséggé vált, 2005. július 1-jén
pedig városi rangot kapott.
1.1.2. Sándorfalva földrajzi elhelyezkedése, településhálózatban elfoglalt helye
Sándorfalva város Csongrád megyében, a magyar-szerb-román hármas határtól 30 km-re, a régióés járási központ Szegedtől északi irányban, attól 12 km távolságra, a 4519. számú, Szegedet
Csongráddal összekötő térségi mellékút mentén helyezkedik el. A település továbbá a régi 5-ös út
irányából, Szatymaz felől közelíthető meg. Szomszédos települései Szeged és Hódmezővásárhely
mellett Szatymaz, Dóc, Balástya és Algyő. Természetföldrajzi szempontból a Dél-Tisza-völgy és a
Dorozsma–Majsai-homokhát találkozásánál fekszik. Déli irányból a szegedi Fehér-tó, míg északi és
nyugati irányból a homokhátsági területek, kelet felől pedig a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet védelme
alá tartozó Tisza-völgyi területek határolják. A település belterülete légvonalban a Tiszától körülbelül 6
km távolságra található, emellett 1 km-es szakaszon a folyó sodorvonala természetes közigazgatási
határt képez Hódmezővásárhely várossal.
Sándorfalva országos településhálózatban elfoglalt helyét, illetve szerepét, jelentőségét az Országos
Területfejlesztési Koncepció (OTK) értelmezése alapján határozhatjuk meg. Az OTK adja azt a tágabb
keretet, mely kiindulási alapul szolgál, és amelynek szempontjait a település figyelembe veszi Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) kidolgozásakor is. A település Szeged vonzáskörzetében
helyezkedik el, a Szegedi járás második legnépesebb településeként. A Szegedi járás a 106/2015. (IV.
23.) Kormány Rendeletben meghatározott komplex mutatója alapján kedvezményezetti besorolással
nem rendelkezik, országos és regionális szinten is a gazdasági és társadalmi mutatók tekintetében
kedvezőbb helyzetben lévő járásaink közé tartozik. Sándorfalva szervesen kapcsolódik a
régióközponthoz mind gazdasági-foglalkoztatási, közlekedési, intézményi-ellátási és szolgáltatási
szempontból. A kapcsolatrendszer kölcsönös, mivel Szeged fejlődése közvetlenül kihat Sándorfalva
gazdaságára, társadalmára egyaránt. A versenyképes fejlesztési pólustérségek megteremtését
elősegítő OTK célrendszer számos elemét, részcéljait figyelembe véve Szeged, mint fejlesztési pólus
befolyásolja legjobban Sándorfalva fejlődési és fejlesztési irányait, mely a Csongrád Megyei
területrendezési Tervben is tetten érhető (1. ábra). Ennek értelmében Szeged Integrált Városfejlesztési
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Stratégiája vonatkozó fejezeteinek vizsgálata elkerülhetetlen, annak érdekében, hogy a kooperatív
előnyök feltárásra kerüljenek.

1. ábra: Együtt tervezhető térségek övezete
(Forrás: Csongrád Megye Területrendezési Terve)
A település térségi szerepkörét megalapítása óta nagymértékben befolyásolta a földrajzi fekvése,
főként Szegedhez való közelsége. Szeged településhierarchiában betöltött dominanciája mellett
azonban Sándorfalva földrajzi elhelyezkedése, térségi kapcsolatrendszere kedvezőnek mondható.
Közúti kapcsolatai megfelelőek, Szeged mellett Budapest is könnyen megközelíthető az M5-ös
autópálya vagy az 5-ös út irányából. Az M5-ös autópálya a balástyai felhajtó irányából körülbelül 15 km
távolságra, míg az M43-as autópálya Szeged irányába haladva körülbelül 8 km-re található. Másrészt a
román és szerb határ megközelíthetősége is kedvező. Sándorfalva térségi jelentősége az M5-ös és az
M43-as autópályák megyei szakaszainak megépülésével az elmúlt években még inkább felértékelődött.
Az „agglomerációs” létből fakadó sajátosság, hogy a város több mint 8 ezer fős népessége ellenére, az
egészségügyi és kulturális, művelődési funkciókat leszámítva alig tölt be központi szerepköröket,
miközben hasonló népességű városok Csongrád megye más vidékein akár jelentős térszervező erővel
is rendelkeznek (pl. Kistelek, Mórahalom).
Sándorfalva városi rangja (2005) és a járáson belüli jelentős népességszáma ellenére is lényegesen
kevesebb térségi kihatású intézményt szolgáltatást mondhat magáénak. A funkciók tekintetében
túlnyomóan és egyértelműen Szeged irányú vonzáskör alakult ki. Sándorfalva településközi
kapcsolatrendszerét legfőbbképpen Szeged – Hódmezővásárhely – Ópusztaszer tengely határozza
meg, mely a közlekedési és gazdasági kapcsolatok mellett, a szolgáltatás-ellátás és a kulturális élet
terén is meghatározó. A Szegedi járás települései közül Sándorfalva város földrajzi fekvéséből adódóan
Algyő, Dóc, Szatymaz, valamint a járási központ Szeged településekkel áll szorosabb gazdaságitársadalmi összeköttetésben. A város közigazgatási szoros kapcsolatban áll a szomszédos,
Sándorfalvától 12 km-re lévő Dóc településsel, mivel közös önkormányzati hivatalt működtet a két
település (Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal). Sándorfalva Város Önkormányzata kiemelten jó
kapcsolatot ápol a környékbeli településekkel. Kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein,
közös fejlesztési projekteket valósítanak meg. A város Szatymaz községgel együttműködve közös
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szennyvíztisztító rendszert épített ki, Szegeddel pedig közös EuroVelo nyomvonal kiépítését tervezi a
település. Kulturális szempontból az Algyő és a Sándorfalva közötti kapcsolatok is jelentősek, melyek a
közös múltban gyökereznek. A településen található általános iskolát az önkormányzat, a helyi óvodát
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása működteti. Sándorfalva város emellett nemzetközi szinten négy
településsel ápol testvér-települési kapcsolatot.

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata
Magyarország elkövetkező másfél évtizedben megvalósítandó fejlesztési céljait a Nemzeti
Fejlesztés 2030 - Országos Területfejlesztési Koncepció (OTFK) tartalmazza. A benne
megfogalmazott jövőkép és célrendszer a társadalom és gazdaság minden szereplőjét érintő
kérdéseket és megoldásokat vázol fel (2. ábra). Az OTFK víziójaként a „lakosságának biztonságos
megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdaság (…)
megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal” történt megfogalmazása
pontos visszacsatolást jelent azokra a kihívásokra, melyekkel Sándorfalva szembenéz az elmúlt évek
folyamatait figyelembe véve. Az OTFK átfogó területi céljai közül a „3. Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése”, az „5. Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és
gazdaságösztönzés” és a „6. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása” révén
megvalósítandó beavatkozások azok, melyeket a városfejlesztési tervhez támpontot jelentenek.

2. ábra: Az Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Területfejlesztési Koncepció (OTFK) prioritásai és
fejlesztési tématerületei (Forrás: OTFK)
Az OTFK térszerkezeti jövőképében Sándorfalva a hazai gazdasági-technológiai magterület
részeként vehető számításba. Az új területfejlesztési megközelítések és a többközpontú térszerkezet
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biztosítását szolgáló városfejlesztési irányok alapján a várostérségi fejlesztésekre vonatkozó
szempontok és fejlesztéspolitikai feladatok alkalmazás megkerülhetetlen a települési tervezési –
fejlesztési logika esetében, figyelembe véve Szegednek, mint külső városgyűrűnek (és agglomerálódó
térségnek, melyben Sándorfalva is jelen van) az országos területpolitikában betöltött meghatározó
gazdasági szerepkörét (3. ábra).

3. ábra: Sándorfalva helye a hazai városhálózatban (Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció,
saját szerkesztés)
A Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (CSMTFK) a megye „helyzeti energiájának”
kiaknázására építő „Határokon átívelő új tudásrégió Európa térképén” jövőkép elérésére 3 területi, 4
specifikus és 3 horizontális cél megvalósulásán keresztül határozta meg a fő megyei cselekvési
irányokat. Ismert, hogy Sándorfalva megyei szerepkörét, csakúgy, mint az országos szerepkört, a
földrajzi helyzetből adódóan Szeged, mint regionális térszervező központ által gyakorolt hatások
befolyásolják. Ez a befolyás indokolja, hogy a „Szeged ‐ Hódmezővásárhely ‐ Makó ‐ Arad ‐ Temesvár
‐ Szabadka városhálózati csomópont felépítése” területi célon belül megfogalmazott prioritások érvénye
kiterjed Sándorfalvára is. Ezen belül különösen a „4. A városhálózati csomópont fenntarthatóságának,
energiahatékonyságának, élhetőségének, gazdasági és turisztikai versenyképességének összehangolt,
munkamegosztásra épülő integrált fejlesztése” és az „5. A városhálózati csomópont kisvárosai és
községei környezetminőségének, klímaváltozáshoz való alkalmazkodó képességének és vonzerejének
megerősítése, a helyi gazdaságok térségi piacba integrálása” prioritások relevánsak.
Az előbbiekben bemutatott területi cél mellett a „Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek
kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségben” területi cél „4. Tisza mente összehangolt
árvízvédelmi, tájgazdálkodási és turisztikai fejlesztése, rekreációs kínálatának bővítése” prioritása vázolt
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fel olyan beavatkozásokat, melyek egyértelműen illeszkednek jelen fejlesztési tervben rögzített
elképzelésekhez.
A CSMTFK célrendszeréhez illeszkedő Csongrád Megye Területfejlesztési Programja (CSMTOP)
11 megyei területfejlesztési prioritást határozott meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) megvalósítást szolgáló prioritásaival és intézkedéseivel összhangban. Az operatív
program „10. Infrastrukturális feltételek javítása Csongrád megye városaiban” prioritás a
megvalósítandó intézkedések területi fókuszában természetesen nevesíti Sándorfalvát a fejlesztendő
települések között. Az operatív program prioritásrendszeréhez illeszkedő programjavaslat Csongrád
megye Integrált Területi Programja (ITP) (4. ábra), ami a megye tervezési körébe tartozó TOP
keretösszeg prioritásonkénti elosztását mutatja be. Az ITP-ben szereplő forráskeret-megosztások és
felhasználási módok a TOP felhívások megyespecifikus elemeit alapozzák meg.

4. ábra: Megyei stratégiai célok és prioritások (Forrás: Csongrád Megye Integrált Területi Programja 2.1
2014-2020)

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) Magyarország törvényi szinten elfogadott legfontosabb
térrendezési és területfejlesztési dokumentumaként alapozza meg és ad meghatározó kereteket az
elkövetkező évek hazai terület- és településfejlesztési folyamatainak végrehajtásához. Sándorfalva
közigazgatási területén belül az OTrT szerint többségében mezőgazdasági területhasználat dominál, de
megjelennek vegyes, víz- és erdőgazdálkodási zónák is, tervmódosítások nem érintik a települést. A
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településen országos jelentőségű nagyfeszültségű, 400 kV-os és 120 kV-os távvezetékek, kőolaj- és
földgázszállító vezetékek egyaránt áthaladnak. Az országos kerékpárút-törzshálózat tervezett elemei
közül az EuroVelo11-es kerékpárút-hálózatba tartozó Tiszamente kerékpárút nyomvonala a települést
észak-déli irányban szeli át Ópusztaszer és Szeged felé. A településfejlesztési lehetőségeket jelentősen
befolyásolja Sándorfalva országos övezetek általi érintettsége (5. ábra), mely a következő övezetek
tekintetében jelentkezik:
 Országos Vízminőség-védelmi Terület: „Az övezet lehatárolásának célja a felszín alatti víz
terhelésének lehetőség szerinti elkerülése, a felszín alatti víz és a földtani közeg
szennyezésének megelőzése, a bekövetkezett és a határértéket meghaladó szennyezettség,
károsodás mértékének csökkentése, megszüntetése, valamint ezek érdekében szabályok
megállapítása. A felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek
fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi
egészség és a környezeti állapot megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és
csökkentése” (OTrT). Az övezet Sándorfalva Észak-nyugati, Észak-keleti és Dél-keleti területeit
érinti.
 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete: „Az övezet lehatárolásának
célja a tájkarakter és a történetileg kialakult, országos jelentőségű tájképi, településképi és
kultúrtörténeti értékek védelme, a hagyományos tájszerkezet és tájhasználat megőrzése,
valamint a kilátás-rálátás szempontjából kedvező, nagy távolságból látható, ill. nagy távlatokat
megnyitó tájképi területek védelme, a vizuális szennyezés megakadályozása.” (OTrT) Az
övezet Sándorfalva külterületének döntő hányadát érinti, különösen a Natura 2000 területekre
terjed ki.
 Országos ökológiai hálózat: „Az övezet lehatárolásának célja az országos jelentőségű
természetes, illetve természetközeli területek, ökológiai folyosók természetközeli állapotának és
biológiai sokféleségének, a védett fajoknak és élőhelyeknek, földtani, víztani, tájképi és
kultúrtörténeti értékeinek megőrzése; az állapotukat vagy rendeltetésüket kedvezőtlenül
befolyásoló tevékenységek hatásainak megakadályozása, vagy mérséklése és az elszigetelt,
értékes természeti területek, élőhelyek összekötésének biztosítása.” (OTrT) Lefedettsége
többnyire megegyezik a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek – így a
Mártélyi és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet – települési területre eső övezetével.
 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: „Az övezet lehatárolásának és
szabályozásának célja a termőhely kiváló adottságainak hosszú távú megőrzése a
beépíthetőség korlátozásával.” (OTrT) Az övezet része a Sándorfalva középső területének
Észak-déli sávjában elhelyezkedő erdőterület.
 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: Az övezetbe a 2003. évi XXVI. törvény 2.§.ában szereplő fogalom meghatározás alapján „jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező
szántóterületek” tartoznak. Sándorfalva keleti részén találhatóak övezetbe tartozó területek.
 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: „Az övezet lehatárolásának célja Magyarország
védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO tagságból eredő, valamint a
nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítéséhez szükséges létesítmények
elhelyezésének biztosítása.” (OTrT) Sándorfalva teljes közigazgatási területe a településen
található gyakorlótér miatt vált a jelenleg hatályos OTrT-ben az övezet részévé.
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5. ábra: Az Országos Területrendezési Tervben meghatározott övezetek területei Sándorfalva
közigazgatási határain belül (Forrás: OTrT alapján saját szerkesztés)
A Csongrád Megyei Területrendezési Terv (CSMTT) az OTrT-ben megfogalmazott
területhasználati szabályokat, megállapításokat követi, specifikusan bővítve és részletezve a megyei
szintre. A CSMTT térszerkezeti tipológiája alapján (6. ábra) megállapított funkciója szerint Sándorfalva
szuburbánus átalakuláson keresztül menő településként definiálható, közvetlenül csatlakozik a sajátos
megyei térségként kijelölt Hódmezővásárhely-Makó- Mórahalom-Szeged térsége településhálózati
csomóponthoz, Szeged fejlesztési pólus körül elhelyezkedő településekkel együtt tervezhető térségi
övezet része. A korábbi rendezési tervhez képest kiesett a tanyás települések közül – ennek elsődleges
oka a nem lakott tanyák statisztikailag alacsonyabb számából ered. Turisztikai szerepkörét az
ökoturizmusban határozza meg, a közlekedési hálózati fejlesztések esetében kiemelten kezeli a
nemzetközi hálózatba csatlakozó kerékpárútvonal (EuroVelo 11), térségi jelentőségű mellékútként
definiálja a Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Sándorfalva - Szeged (4502 - 4519.j. utak) és Szatymaz –
Sándorfalva – Algyő (47) utakat. Az OTrT 2008. évi módosításával párhuzamosan az országos övezeti
besorolást részletesebben alábontja a megyei tervben megjelenő térségi övezeti besorolás, melyben
Sándorfalva érintettsége a következő övezetek tekintetében jelenik meg:
 Országos Ökológiai Hálózat magterülete: Az övezet Sándorfalva közigazgatási területének
keleti és déli területeit teljesen lefedi. A magterület különleges madárvédelmi területnek is
számít.
 Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó: A település belterületének északi részét határoló
külterületen jelenik meg.
 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: Gyenge termőképességű mezőgazdasági területek
tartoznak ide, így Sándorfalva keleti, Tisza ártérhez közeli területei.
 Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete: Ilyen övezetbe tartozik a Nádas-tó
környezete.
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 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: Azokat a területeket sorolja ide a jogszabály, ahol
nyilvántartott ásványi nyersanyag-vagyon található. Sándorfalva teljes közigazgatási területét
ide tartozik a CSMTT szerint.
 Nagyvízi meder övezete: A mértékadó és/vagy az eddig előfordult legmagasabb árvízszint által
kijelölt terület, melyhez Sándorfalva Észak-keleti, Tisza-menti területei tartoznak.
 Honvédelmi terület övezete: Sándorfalva északi-középső területén került kijelölésre ilyen
övezet.
 Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete: Az átlagosnál magasabb
szélsebességgel bíró, szélveréssel, szélerózióval, talajelhordással fokozottabban érintett
területeket tartoznak ide, így Sándorfalva teljes közigazgatási területe is.

6. ábra: Sándorfalva szerkezeti terve Csongrád megye Területrendezési Tervében (Forrás: Csongrád
Megye Területrendezési Terve 1. melléklet alapján saját szerkesztés)

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek vonatkozó
megállapításai
Algyő Építési Szabályzatában és Szerkezeti Tervében a leghangsúlyosabb tényezőnek számít,
hogy Sándorfalva felé tartó, országos mellékútként került feltüntetésre a 45326. sz. út, ami
megalapozza a két település közötti út megépítésének szándékát Algyő részéről. Sándorfalvával közös
belvízjárta területei is vannak a településnek, ami ezen a területen is megalapozottá teszi a települések
közötti kooperáció kialakítását.
Balástya Sándorfalva északi részével határos egy rövid szakaszon, Helyi Építési Szabályzata és
Településrendezési terve nem tartalmaz Sándorfalva fejlesztéseit befolyásoló megállapításokat.
Dóc Szabályozási Tervében a település Sándorfalvával határos közigazgatási területei beépítésre
nem szánt területeknek számítanak. Rendszeresen belvízjárta területek átnyúlnak a két település
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határán, ami belvízvédelmi beruházások esetén a közös tervezést, együttműködést alapozza meg. Az
útfejlesztések kapcsán figyelmet érdemel, hogy a 4519. sz. út és a Tiszamente kerékpárút szakaszai
Sándorfalvához hasonlóan Dócon is áthaladnak, a települések által megvalósítandó útfejlesztések
kapcsán egymásra utaltak.
Hódmezővásárhely Településrendezési Terve legutóbb 2014-ben módosult, a változások nem
befolyásolják Sándorfalva fejlesztéseit. A települések határsávja a Mártélyi Tájvédelmi Körzetbe
tartozik.
Szatymaz és Sándorfalva között érzékenyebb kérdésként jelentkezik a területrendezés, ugyanis
Sándorfalva belterületének nyugati része közvetlenül Szatymaz külterületével határos. A település
Sándorfalvával határos telkeinek besorolása változatos, erdő, mezőgazdasági, közműveknek szolgáló,
természetközeli és gazdasági területek egyaránt előfordulnak. Egyes magánkézben lévő telkekre
jellemző, hogy területük átesik a szomszéd település közigazgatási határára. Ez a sajátos
településszerkezeti helyzet konfliktusforrást is jelenthet a települések között, ezért a települések között
mindennemű adminisztrációs, beruházási, tér- és településfejlesztési szándék, eljárás tekintetében az
együttműködés fennálló és szükséges tényezőként jelentkezik.
Sándorfalva és Szeged között meglévő településrendezésbeli kapcsolat sajátossága, hogy a déli
közigazgatási területhatár mellett Sándorfalva Észak-keleti részén az Atkai-Holt-Tisza holtágnál egy
külső, a várostól különálló – „enkláve-szerű” - külterületi résszel is rendelkezik. A két település közötti
kapcsolat sarkalatos pontjának számít a Fehér-tavi látogatóközpont megközelíthetőségének kérdése,
amely jelenleg Sándorfalva felől oldható meg a legkönnyebben. A településfejlesztés másik fontos
kérdése ugyancsak a mobilitással kapcsolatos, mivel a két település közötti kerékpáros kapcsolat
(EuroVelo 11 - Tiszamente kerékpárút) kiépítése is megkívánja a települések közötti kooperációt, közös
tervezést.

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
Sándorfalva első településfejlesztési dokumentuma 2001-ben készült el „Sándorfalva rövid- és
középtávra szóló településfejlesztési terve” címmel. A hosszú távú fejlesztéseket magába foglaló
Sándorfalva Területfejlesztési Koncepciója 2002-ben készült el, felülvizsgálata 2008-ban történt
meg. A 2008-ban felülvizsgált koncepcióban a településfejlesztés fő iránya „egy európai színvonalú
kisváros létrehozása vonzó, üde, vendégváró és szolgáltató típusú város-szerkezettel” lett. A
településfejlesztés területenkénti célkitűzéseit az alábbiak szerint határozta meg:
 A munkahelyteremtés, a vállalkozások fejlesztése és a lakossági jövedelemszerzés
elősegítése,
 Az épített környezet minőségének javítása: európai színvonalú kisváros felépítése,
 A természeti környezet minőségének javítása, a környezetvédelmet szolgáló infrastruktúra és a
zöldterületek fejlesztése,
 A kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások bővítése és a hozzá tartozó
humáninfrastruktúra fejlesztése, civil társadalom erősítése,
 Az oktatás átszervezésével életképes oktatási intézményrendszer kialakítása, humánerőforrásfejlesztés,
 Az egészségügyi ellátás és szociális gondoskodás erősítése.
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Az előbbiekben bemutatott dokumentumok iránymutatást adtak a település számára, előkészítették
a későbbiekben létrehozott, képviselőtestület által is elfogadott városfejlesztési koncepciót, a
Pallavicini Tervet. A 2006 - 2016 közötti időtávra szóló tervet a 162/2007. (X.18.) Kt. fogadta el a
település képviselőtestülete. A program előírta, hogy amennyiben az túlnyúlik egy választási cikluson –
ami a program időtartamában kétszer is megjelenő önkormányzati választások miatt releváns is – akkor
„az újonnan megválasztott képviselőtestületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani”. Ennek megfelelően a
program első felülvizsgálata 2011-ben zajlott, amelyet a testület a 55/2011. (IV. 28.) Kt. határozattal
fogadott el. A 2014-es önkormányzati választásokat követően történt meg a program újabb
felülvizsgálata és módosítása, mellyel a városfejlesztési koncepció és gazdasági program időtávja 2015
– 2019 közötti időszakra vonatkozóan lett jóváhagyva az 55/2015 (IV. 29.) Kt. határozattal. A Pallavicini
Tervnek, mint Sándorfalva jelenleg hatályos településfejlesztési programjának „legfontosabb
szempontja egy élhető kisváros kialakítása és biztonságos működtetése”. A program különböző
tematikák mentén határozta meg stratégiai jellegű céljait és azok tartalmát alábbiak szerint:
 Önkormányzati gazdálkodás és ezzel összefüggő feladatok: Jobb minőségű, magasabb
színvonalú feladatellátás és szolgáltatásbiztosítás a fenntartható fejlődés jegyében.
 Általános városfejlesztési célok: városrehabilitációs program – „történelmi belváros felújítása”,
piac és környékének fejlesztése, kétpólusú városközpont kialakítása, belterületi
gazdaságfejlesztés a Bikakaszálón.
 Közlekedés és közvilágítás: úthálózat minőségének javítása, közösségi közlekedés
infrastruktúrájának megújítása, kerékpárút-hálózat bővítése és felújítása, közvilágítás
korszerűsítése.
 Környezet- és természetvédelem: közterületek és város körüli zöldterületek fejlesztése,
zöldhulladék begyűjtése és hasznosítása, káros környezeti hatások csökkentése és
energiamegtakarítást szolgáló beruházások, komplex belvízmentesítés, parlagfű-mentesítő
program.
 Idegenforgalom, turizmusfejlesztés: Nádas-tó fejlesztése, marketing, PR, termékcsomagok
kialakítása, szálláshely-fejlesztés, vonzerő- és szolgáltatásbővítés, EuroVelo kerékpárút
építése, együttműködések Ópusztaszerrel és Szegeddel.
 Egészségügyi ellátás: szakellátás bővítése, prevenciós programok.
 Közművelődés, helyi civil szervezetek: önfenntartó képesség további erősítése, programkínálat
színesítése, bővítése, önkéntes civil központ létrehozása.
 Szociális ellátás és családvédelem: szociális ellátás és a foglalkoztatás összhangjának
megteremtése, külső források beépítése.
 Oktatás: intézmények energiahatékonyságának növelése, infrastruktúra modernizálása,
karbantartása.
 Ifjúság és sport: ifjúság védelme, prevenció, Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak,
képzési és kompetenciafejlesztő programjainak bővítése,
 Egyéb önkormányzati feladatok: szolgáltatások színvonalának a fenntartható fejlődés jegyében
történő javítása, járásban betöltött szerep erősítése, befektetők vonzása, komplex térfigyelő
rendszer kiépítése.
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Sándorfalvának jelenleg nincs hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája. A
településfejlesztéshez kapcsolódóan továbbá szükséges megjegyezni, hogy településfejlesztési és
településrendezési szerződések megkötésére eddig még nem került sor.

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
Sándorfalva településrendezésének mai állapotát megalapozó jogszabályi kereteket a Szabályozási
Tervről és Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet adta meg. A jelenleg
hatályos településrendezési és szabályozási terveket a 79/2011. (VI.30.) Kt. határozat és 47/2014.
(IV.24.) Kt. határozat, míg építési szabályzatokat a 9/2011 (VI.30.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A települési igények, a változó környezeti állapotok, hazai, nemzetközi jogszabályi adottságok és
változások miatt az elmúlt 11 évben többször is módosítani kellett – így 2005-ben, 2006-ban és 2009ben is - a rendeletet és a terveket a következőek szerint:
Sándorfalva Településrendezési Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítási lista - 20/2004.
(IX.23.) ör. Rendelet
Módosító
Módosítás tárgya,
önkormányzati
Hatályos jogszabályban megjelenő módosítások megnevezése
részletei
rendelet száma
16/2005.
ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA - 5.§. (7) hatályon
kívül helyezése
(VI. 23.)
20/2005.
(VIII. 25.)

TERÜLETFELHASZNÁLÁS - 3.§. (6) hatályon kívül helyezése
ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA - 5.§. (8)
kiegészítése
TERÜLETFELHASZNÁLÁS - 4.§. (1) módosítása; (2) kiegészítése
TERÜLETFELHASZNÁLÁS - 4.§. (4) hatályon kívül helyezése
ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA - 5.§. (3)
módosítása:

16/2006. (IX.14.)

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA - 5.§. (3)
kiegészítés (9) - (16) bekezdésekkel

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Lakóterületek - Falusias lakóövezet területfelhasználási egység
építési övezetei: 8.§ Lf-1 jelű Falusias lakóövezet 7. pont módosítása

Hátsókertek minimális
mérete változik

Közterület felé eső
kerítésen szögesdrót nem
létesíthető.
Telkeken lésíthető
épületek, rendeltetési
egységek száma
Oldalhatárok beépítési
módja
Hézagosan zársorú
beépítési mód
Előkert nélküli beépítés
Vegyes övezetű telkek
beépíthetősége
Egyes övezetekben
meghatározott maximális
építménymagasság,
homlokzatmagasság
Rendszeresen belvízjárta
övezetek építési szabályai
Reklámhordozókra, hirdető
berendezések
elhelyezésére vonatkozó
előírások
Kötelező előkert
mértékének beépítési
szabálya
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Lakóterületek - Falusias lakóövezet területfelhasználási egység
építési övezetei: 9.§ LF-2 jelű Falusias lakóövezete 7. pont módosítása
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Lakóterületek - Kisvárosias lakóövezeti területfelhasználás építési
övezetei: 11.§ Lke-1 jelű Kertvárosias lakóövezet 2. pont módosítása

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Lakóterületek - Kisvárosias lakóövezeti területfelhasználás építési
övezetei: 12.§ Lk-1 jelű Kisvárosias lakóövezet 2. és 7. pont módosítása

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Településközponti vegyes területek építési övezete: 13.§ Vt-1 jelű
Településközponti vegyes területek övezete 1. és 7. pont módosítása

16/2006. (IX.14.)

Kötelező előkert
mértékének beépítési
szabálya
Maximális
építménymagasság
Maximális
építménymagasság
zártsorú és hézagosan
zársorú beépítési mód
esetén (7,50 m),
oldalhatáros beépítési mód
esetén (4,50 m)
Kötelező előkert
mértékének beépítési
szabálya
Maximális beépíthetőség
az övezetben (50 %); illetve
a településkép
szempontjából kiemelt
területbe tartozó
saroktelkek esetében (80
%)
Kötelező előkert
mértékének beépítési
szabálya

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Településközponti vegyes területek építési övezete: 14.§ Vt-1 jelű
Településközponti új fejlesztési intézményterületek övezete 7. pont módosítása

Kötelező előkert
mértékének beépítési
szabálya

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Gazdasági területek előírásai: 16.§ Gksz-1 jelű Kereskedelmi,
szolgáltató területek 1. övezete 1. és 9. pont módosítása

Maximális beépíthetőség
(50 %)
Minimális zöldfelületi
lefedettség (20 %),
mezőgazdasági vagy
lakóterületi besorolású
ingatlanokkal határos
telekhatár mentén 2 fasor
szélességű zöldsáv
alkalmazása

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Gazdasági területek előírásai: 17.§ Gip-1 jelű Egyéb ipari
területek 1. övezete
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Gazdasági területek előírásai: 17/A.§ Gip-2 jelű Egyéb ipari
területek 2. övezete

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.§, 2.§ (3) - (5) módosítása

8/2009.
(III.26.)
TELEKALAKÍTÁS, KÖZTERÜLETEK 3.§ (2) módosítása (4) hatályon kívül
helyezése

Magánút tervezett határa:
A tömbfeltárás javasolt
nyomvonala, min 8 m.
széles és folyamatos
közlekedésre alkalmas.
A meglévő telekállapotok
megváltozhatóak az alábbi
esetben: telekegyesítés,
telekhatár-módosítás,
telekcsoport újraosztása
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ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA - 5.§ (1)
módosítása
ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA - 5.§ (8)
módosítása
ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA - 5.§ (9)
módosítása
ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA - 5.§ (16) 1. és 4.
pont hatályon kívül helyezése
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Lakóterületek - Falusias lakóövezet területfelhasználási egység
építési övezetei: 8.§ Lf-1 jelű Falusias lakóövezet 10. pont kiegészítése
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Lakóterületek - Falusias lakóövezet területfelhasználási egység
építési övezetei: 9.§ LF-2 jelű Falusias lakóövezete 5., 7., 10. pontok
módosítása

8/2009.
(III.26.)

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Lakóterületek - Kisvárosias lakóövezeti területfelhasználás építési
övezetei: 11.§ Lke-1 jelű Kertvárosias lakóövezet 1., 2., 4., 9. és 10. pontok
módosítása, kiegészítése

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Lakóterületek - Kisvárosias lakóövezeti területfelhasználás építési
övezetei: 12.§ Lk-1 jelű Kisvárosias lakóövezet 4. pont módosítása
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Településközponti vegyes területek építési övezete: 14.§ Vt-1 jelű
Településközponti új fejlesztési intézményterületek övezete
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Gazdasági területek előírásai: 16.§ Gksz-1 jelű Kereskedelmi,
szolgáltató területek 1. övezete 10. pont kiegészítése
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Gazdasági területek előírásai: 17.§ Gip-1 jelű Egyéb ipari
területek 1. övezete (1) bekezdés 10. pont kiegészítése
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Gazdasági területek előírásai: 17/A.§ Gip-2 jelű Egyéb ipari
területek 2. övezete 10. pont kiegészítése
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Különleges területek: 18.§ K-H jelű Honvédelmi területek előírásai
(2) bekezdés 10. pont kiegészítése
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Különleges területek: 19/A.§ K-Sp jelű Sportterület kiegészítése
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Különleges területek: 19/B.§ K-Rk-1 jelű Különleges rekreációs és
rendezvényterületek övezete kiegészítése
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Különleges területek: 19/C.§ K-Rk-2 jelű Különleges rekreációs
területek övezete kiegészítése

Belterületi szabályozási
terv épület elhelyezéssel,
épületrendeltetéssel
kapcsolatos változtatási
szabályai közművesítés,
csatornahálózat esetén.
Hátsókertek minimális
mérete
Épületek és rendeltetési
egységek létesítésének
mennyiségi szabálya

Oldalkertek minimális
mérete (4,5 m)
Telek minimális utcafronti
szélessége
Kötelező előkert
mértékének beépítési
szabálya
Oldalkertek minimális
mérete (4,5 m)
Maximális beépíthetőség
mértéke (30 %)
Maximális
építménymagasság (4,5 m)
Új kialakuló telek minimális
területe (600 m2)
Minimális zöldfelületi
lefedettség (50 %)
Oldalkertek minimális
mérete (4,5 m)
Új kialakuló telek területére
vonatkozó előírások
(minimum 450 m2)
Övezet létrehozása
Oldalkertek minimális
mérete (7,5 m)
Oldalkertek minimális
mérete (7,5 m)
Oldalkertek minimális
mérete (7,5 m)
Oldalkertek minimális
mérete (7,5 m)
Övezet létrehozása
Övezet létrehozása
Övezet létrehozása
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
ELŐÍRÁSAI - Különleges területek: 19/D.§ K-Bv jelű Különleges közlekedési
övezete kiegészítése

Övezet létrehozása

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ZÖLDTERÜLETEK
ELŐÍRÁSAI: 29.§ Erdő területek általános előírásai (1) bekezdés módosítása

Mindenkor hatályos
jogszabályok betartása
erdőt, fásítást érintő
esetekben.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI -

Övezet létrehozása

ZÖLDTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI: 32/A.§ V jelű Vízgazdálkodási területek
általános előírásai kiegészítése

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI - ZÖLDTERÜLETEK
ELŐÍRÁSAI: 33.§ Közlekedés - Telkek megközelítése, parkolás (1), (3)
bekezdés módosítása, (2) hatályon kívül helyezése

8/2009.
(III.26.)

34.§ Környezetvédelmi szabályozás (3) Vízvédelem f) és g) módosítása

Telken belül oldandó meg a
rendeltetési egységek
működéséhez szükséges
parkolás, mennyiségét a
mindenkori vonatkozó
jogszabályok alapján kell
meghatározni
A tűzoltóság vonulásához
ahhoz megfelelő utat,
területet kell biztosítani, a
tűzoltó járművek
paramétereinek figyelembe
vételével
Talaj- és
talajvízszennyezést okozó
szabadtéri tevékenység
végzése vízzárú burkolattal
ellátott aljzaton lehetséges,
a lefolyó szennyezet vizek
eljuttatása
előkezelés után kell
eljuttatni befogadóba,
melyről az ingatlan
használó/tulajdonos köteles
gondoskodni
Sándorfalva "fokozottan
érzékeny" felszín alatti
vízminőség-védelmi
területek közé történt
besorolása

Sándorfalva településszerkezeti tervének 2014. évi módosításának végső véleményezési szakasza
egyszerűsített eljárásban, jelen dokumentum elkészítése alatt is folyamatban volt. A módosítások fő
célja a Bikakaszáló területi átsorolása és alkalmassá tétele a jövőbeni gazdaságfejlesztések
megalapozására, valamint kisebb funkcionális átsorolások megoldása.

1.7. A település társadalma
1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
Sándorfalva állandó népessége 2011-ban 8190 fő volt, amivel a Szegedi járás Szegedet követő
legnagyobb települése. A 2000-től 2007-ig tartó időszakban a népesség 342 fővel növekedett, 8262
főre, 2008-tól kisebb mértékű (78 fő) fogyás figyelhető meg 2013-ig (7. ábra).
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Sándorfalva állandó népességének változása 2000 és 2013
között
Állandó népesség (fő)
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7. ábra: Sándorfalva álladó népességének változása 2000 és 2013 között
(Forrás: KSH, 2015)
Sándorfalva lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok szerint 7871 fő volt, melyből 654 fő élt
külterületen. A lakónépességből a 0-14 éves korosztályba tartozik 1225 fő, 4921 fő 14 és 59 év közötti,
a 60 év felettiek száma 1806 fő. A 60 év fölötti korosztály aránya 8%-kal haladja meg a 0-14 évesek
arányát (8. ábra).
Sándorfalva lakosságának kormegoszlása
2011-ben
60 év fölötti
23%

0-14 éves
15%

14-59 éves
62%

8. ábra: Sándorfalva állandó népességének kormegoszlása korkategóriánként 2011-ben
(Forrás: KSH, 2015)
Az elvándorlások és odavándorlások száma a település 2011-es lakónépességéhez viszonyítva
magasnak mondható, 2011-ben a lakónépesség 4,5%-a költözött el a településről, az odavándoroltak
aránya szintén 4,5% (10. ábra). A település vándorlási egyenlege a vizsgált 13 év során igen változatos
képet mutatott. A 2000-es évek elején jelentős növekedést figyelhetünk meg, ezt 2005-ben csökkenés
követi, majd az enyhe növekedés és kismértékű fogyás váltakozik. 2013-ban az elvándorlások
következtében 444 fővel csökkent a település népessége, ami 71 fővel több, mint a betelepülők
(odavándorlók) száma (9. ábra).
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Odavándorlások és elvándorlások száma Sándorfalván
2000 és 2013 között
Odavándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen) (eset)
Elvándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen) (eset)
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9. ábra: Odavándorlások és elvándorlások számának változása Sándorfalván 2000 és 2013 között
(Forrás: KSH, 2015)
Sándorfalva vándorlási egyenlege (ideiglenes és
állandó el- és odavándorlások) 2000 és 2013 között
(eset)
vándorlási különbözet (ideiglenes+állandó)
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10. ábra: Sándorfalva vándorlási egyenlege 2000 és 2013 között (Forrás: KSH, 2015)
Sándorfalva korfáján elöregedő korstruktúrát figyelhetünk meg. Az időskorú népesség, különösen a 65
év feletti nők reprezentálnak felül a lakosság kormegoszlását tekintve. Az idősebb korosztály magasabb
halálozási mutatóinak következtében az elkövetkező évtizedekben a település lakosságának nagyobb
mértékű csökkenése prognosztizálható, összhangban a régiós és országos demográfiai helyzettel (11.
ábra).
Sándorfalva korfája 2013-ban
Férfi
65-X
60-64
50-59
40-49
30-39
20-29
15-19
0-14

Nő

501

767
275

289

575
621
695
543

596
579
598
562
238

566

239
540

11. ábra: Sándorfalva korfája 2013-ban (Forrás: KSH, 2015)
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Az élveszületések és a halálozások 2000 és 2013 közötti alakulását tekintve megállapítható, hogy a
halálozások száma az összes év során magasabb, mint a születéseké, ami az alacsony születésszámra
és az elöregedő korstruktúrára vezethető vissza (12. ábra).
Élveszületések és halálozások számának alakulása Sándorfalván 2000
és 2013 között
Élveszületések száma (fő)
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12. ábra: Élveszületések és halálozások számának alakulása Sándorfalván 2000 és 2013 között
(Forrás: KSH, 2015)
A országos tendenciákhoz hasonlóan, az élveszületések és halálozások mérlege negatív, a 2000-től
2013-ig tartó időszak alatt a településen folyamatosan magasabb volt a halálozások száma, mint a
születéseké (13. ábra).
Élveszületések és halálozások számának különbözete
Sándorfalván 2000 és 2013 között
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13. ábra: Élveszületések és halálozások számának különbözete Sándorfalván 2000 és 2013 között
(Forrás: KSH, 2015)
1.7.2. Képzettségi adatok
A településen élők képzettségéről a Központi Statisztikai Hivatal 2011-es népszámlálási adatai
nyújtanak tájékoztatást. Sándorfalván a 25 év fölötti népesség 10,3% a rendelkezik felsőfokú
végzettséggel. A főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezők száma, akik nem szereztek oklevelet
108 fő, az oklevelet szerzettek száma 621 fő. A település képzettségi szerkezetét a szakmai oklevéllel
rendelkezők nagy aránya jellemzi, a 7 évesnél idősebb lakosok több mint negyede ilyen végzettséggel
rendelkezik. Ugyanakkor magas a 8 osztály végzettek aránya, de figyelembe véve, hogy a minta a 7
évesnél idősebbeket tartalmazza, a 21%-ba olyanok is tartoznak, akiknek középiskolai tanulmányai
még folyamatban vannak. Az egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya 8%, ami a mind az
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országos 16%-tól, a Dél-alföldi Régió 12%-ától, a Csongrád megyei 15%-tól, a Szegedi járás 23%-ától
és a szegedi 21%-tól is jelentős mértékben elmarad (14. ábra).
7 évesnél idősebb Sándorfalvi lakosok iskolai végzettsége (fő) 2011-ben
0 osztály

1%
1%

8%

1-5. osztály

6%
5%

6-7. osztály
8. osztály

16%
21%
9%
6%
27%

középiskolai végzettség középiskolai érettségi és szakmai oklevél
nélkül
középiskolai végzettség középiskolai érettségi nélkül, szakmai
oklevéllel
középiskolai végzettség középiskolai érettségivel, általános
oklevéllel
középiskolai végzettség középiskolai érettségivel, szakmai
oklevéllel (fő)
egyetemi, főiskolai végzettség oklevél nélkül
egyetemi, főiskolai végzettség oklevéllel

14. ábra: 7 évesnél idősebb lakosság iskolai végzettségi adatai Sándorfalván 2011-ben
(Forrás: KSH, 2015)
1.7.3. Foglalkoztatási adatok
Sándorfalván a foglalkoztatottak száma 3126 fő (2011), melyből 1714 fő férfi és 1412 nő. A
foglalkoztatás jellegének megoszlását a 15. ábra szemlélteti. A település alvóváros-jellegéből adódóan
a lakosok túlnyomó része (2011 fő) más településre jár dolgozni, a helyben lakók és helyben
foglalkoztatottak száma 1067 fő. További 279 fő más településről jár dolgozni Sándorfalvára (1. ábra).
Foglalkoztatottak megoszlása foglalkozás jellege szerint
Sándorfalván (2011)
Vezető, értelmiségi foglalkozású
13%

12%
Egyéb szellemi foglalkozású
21%

29%

5%

20%

Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozású
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási
foglalkozású
Ipari, építőipari foglalkozású
Egyéb foglalkozású

15. ábra: Foglalkoztatottak megoszlása foglalkozás jellege szerint Sándorfalván 2011-ben
(Forrás: KSH, 2015)
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Foglalkoztatottak lakó- és munkahelyére vonatkozó
adatok Sándorfalván (2011)
2011

2500
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0

16. ábra: Foglalkoztatottak lakó- és munkahelyére vonatkozó adatok Sándorfalván 2011-ben
(Forrás: KSH, 2015)
1.7.4. Munkanélküliség
A nyilvántartott álláskeresők száma a 2000 és 2013 közötti időszakban változó képet mutat.
Alapvetően a nyilvántartott álláskeresők körében a nők vannak többségben (a 2009-es év kivételével),
mind a nyilvántartott, mind a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők esetében. Az évtized elején az
enyhe csökkenést erőteljes növekedés követte, ami 2004-ig tartott. A nyilvántartott álláskereső nők
száma a 2001-es 130 főről 2004-re 203 főre emelkedett, a férfiak esetében is megfigyelhető a
növekedés, 42 fővel. A 2004-es évet követően ismét visszaesést figyelhetünk meg, de 2009-re ismét
növekszik a munkanélküliek száma. Az ezt követő enyhébb csökkenés után 2012-re ismét
megnövekszik a regisztrált álláskeresők száma, 243 nő és 217 férfi regisztrált álláskeresőként. 2013-ra
jelentős csökkenés tapasztalható, az álláskereső nők száma 100 fővel, a férfiaké 97-tel csökkent. A 180
napon túli álláskereső nők 62, a férfiak 54 fővel lettek kevesebben, ami valószínűleg a
közfoglalkoztatási program hatásának tudható be. A regisztrált álláskeresők a településen főleg a fizikai
foglalkozásúak közül kerülnek ki, hozzávetőlegesen négyszer annyi fizikai foglalkozású álláskereső
található a településen, mint szellemi foglalkozású. A település 6727 munkavállalási korú lakójának
5,4%-a (369 fő) munkanélküli, ami az országos, 6,2%-hoz viszonyítva kedvezőnek tekinthető, és kis
mértékben haladja csak meg a Csongrád megyei 5,1%-ot. A regisztrált álláskeresők végzettségüket
tekintve főleg az alacsony végzettségűek közül kerülnek ki, 26% általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, 31% szakmunkásképző nyújtotta képesítéssel. Az álláskeresők 31%-a szakközépiskolai
érettségivel vagy technikummal rendelkezik, főiskolai és egyetemi végzettséggel csak 6 és 2
százalékuk.
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Nyilvántartott álláskeresők és 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők
számának változása Sándorfalván 2000 és 2013 között
Nyilvántartott álláskeresők száma, férfi (fő)
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17. ábra: Nyilvántartott álláskeresők és 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők számának változása
Sándorfalván 2000 és 2013 között (Forrás: KSH, 2015)
Szellemi és fizikai foglalkozású álláskeresők
számának változása Sándorfalván 2000 és 2013
között
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18. ábra: Szellemi és fizikai foglalkozású álláskeresők számának változása Sándorfalván 2000 és 2013
között (Forrás: KSH, 2015)
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Regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerint
Sándorfalván (2013)
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19. ábra: Regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerint Sándorfalván (2013)
(Forrás: KSH, 2015)
A 20. ábrán a különböző ellátásokban részesülő regisztrált álláskeresők számának változása látható
2009 és 2013 között. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel történő támogatás jelentős növekedést
mutat a vizsgált időszakban. Míg 2009-ben 22 álláskereső részesült ebben a támogatási formában,
2013-ra számuk elérte a 181 főt. Ezzel párhuzamosan a többi támogatási formában részesülők száma
folyamatosan csökkent: 2009-ben 255 fő részesült ellátásban, 2013-ra már csak 98 fő. Az álláskeresési
ellátásban részesülők száma a 2009-es 166 főhöz képest 114 fővel, 52 főre csökkent. A szociális
támogatásban részesülők száma 89 főről 2012-re 126 főre növekedett, 2013-ra viszont 46 főre
csökkent. Összességében elmondható, hogy az ellátásokban részesülők száma vizsgált 5 év során
folyamatos csökkenést mutat: míg 2009-ben összesen 532 fő részesült valamelyik támogatási
formában, addig 2013-ra már csak 377 fő. A településen a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az
összes háztartáshoz viszonyítva 38,7%, amely magában foglalja a csak munkanélkülieket (5,8%), és a
csak inaktív keresőket, nyugdíjasokat (32,2%) tartalmazó háztartásokat is.
Különböző ellátásokban részesülő regisztált álláskersők
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20. ábra: Különböző ellátásokban részesülő regisztrált álláskeresők Sándorfalván 2009 és 2013 között
(Forrás: KSH, 2015)
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1.7.4. Térbeli társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
1.7.4.1. Sándorfalva népességének nemzeti, etnikai és vallási összetétele1
A településen a római katolikus vallást gyakorolják a legtöbben, 2011-es adatok szerint 3755 fő. A
plébánia 1879-ban, a templom 1882-ben épült, a település 1934-től önálló egyházközséget alkot. 19721994-ig Dóc lelkipásztori ellátása is Sándorfalvához tartozott. A református templomot 1940-ben
szentelték fel, a hívők száma 2011-ben 180 fő volt.
A római katolikus lakosság az összlakosság 47,7%-át teszi ki, a megyei 39,29%-os arányhoz képest
ez az érték magasnak számít. A görög katolikusok száma mindössze 22 fő, egyéb vallásúnak 110 fő
vallotta magát, egyházhoz, felekezethez nem tartozik 1648 fő. Ez a lakosság 20,93%-a, Csongrád
megyében ugyanez 21,7%. A népesség 25,9%-a, 2039 fő nem nyilatkozott vallásáról.
A 2011-es népszámlálás során összesen 6924 fő magyarnak, 25 fő német, 19 fő szerb, 4 fő horvát,
4 fő arab, és 56 fő egyéb nemzetiségűnek vallotta magát. A megyében 1,39% (5006 fő) vallotta magát
romának. Sándorfalván 2011-es népszámlálás során is mindössze 5-en vallották magukat roma/cigány
nemzetiségűnek. Sándorfalva területén nem találhatók szegregált településrészek, nincs kézzel fogható
térbeli társadalmi elkülönülés.
1.7.4.2. Települési identitást erősítő tényezők2
Sándorfalva 19. századi, újkori, főként a tiszai nagy árvíz által lerombolt Algyő földművelő lakóinak
betelepülésével keletkezett, „mesterséges” település.
A települést - korához képest - élénk kulturális élet jellemzi. Az év során számos helyi programnak
ad otthont a település, mint például a Sándorfalvi Kulturális Napok, Pallavicini Napok, Sándorfalvi
Könnyűzenei Napok, Sándorfalvi Kastély Napok, Mária Napi Búcsú és Búcsúvásár, illetve a Sándorfalvi
Adventi Programsorozat.
A településen kulturális központ működik, (Sándorfalvi Kulturális Központ), melynek feladatai
(közművelődési alapellátás, a sándorfalvi civil szervezetek működésének támogatása stb.) a Pallavicini
Kastély, a Budai Sándor Emlékház és a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ megépítésével jelentős
mértékben bővültek. Ennek következtében Kulturális Központ tevékenysége jelentősen polarizálódott, a
feladat ellátás helyszínei bővültek. Tevékenységében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vállalkozási
elemek (rendezvényszervezés, vendéglátás), ami erősíti központ önfenntartó képességét. Az intézmény
az elmúlt években jelentős mértékben bővítette a vendéglátás és rendezvényszervezés szolgáltatásait.
Számos családi és céges rendezvény megszervezését és lebonyolítását vállalta. A Sándorfalva Városi
Énekkar 2006-ban jött létre, tagjainak egyharmadát a korábban megalakult Őszirózsa Népdalkör
alkotja. A Szépasszonyok Néptánccsoport is gyakran fellép rendezvényeken. 2010 végére korszerű,
többfunkciós ifjúsági közösségi tér jött létre, ami Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ jött létre
(SZIKK). Az épületben klubszoba, rendezvényterem, valamint oktató- és előadóterem is kialakításra
került, ahol összejöveteleket, előadásokat, képzéseket, rendezvényeket, klubfoglalkozásokat tarthatnak.
A kulturális élet sokszínűségét növeli a település határon átívelő testvér-települési kapcsolatai,
melynek keretében egy svájci (Stettlen), egy német (Loitz), egy olasz (Baragiano) és egy román
(Dumbravita) településekkel ápol településközi kapcsolatokat.

1
2

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program – Sándorfalva Önkormányzata, 2013-2018
Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program – Sándorfalva Önkormányzata, 2013-2018
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Emellett a települési identitás elengedhetetlen eleme a természeti környezet, mely Sándorfalva
település esetében meghatároz a Tisza folyóhoz köthető ártéri területek, valamint a szikesek és
homokpuszták változatossága.

1.8. A település humán infrastruktúrája
A település oktatási-nevelési intézményi ellátottsága az alapfokú oktatásig biztosított, a középiskolai
és felsőoktatási tanulmányok folytatására legközelebb Szegeden van lehetősége a diákoknak. A
közművelődésre nagy figyelmet fordít az önkormányzat, hiszen külön közművelődési és közgyűjteményi
koncepcióval is rendelkezik. Az egészségügyi ellátásban az alapellátási szint és kiegészítő
szakrendelések működnek a településen, a magasabb szintű ellátások igénybe vétele szempontjából
előnyt jelent a lakosság számára Szeged közelsége. A szociális ellátási szolgáltatásokat a település
integrált intézményi formában oldja meg az általa üzemeltetett Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézményen (EESZI) keresztül. A humán közszolgáltatásokban a település civil szervezetei is aktívan
részt vesznek, elsősorban az esélyegyenlőség, a közművelődés illetve a szabadidő és sport
tevékenységekben.
1.8.1. Oktatás-nevelés és közművelődés
Az oktatási-nevelési intézmények fenntartásában és működtetésében az önkormányzat, a város
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye (EESZI), a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (SZKTT) vesz részt.
A nevelési intézmények legalsó szintjét jelentő bölcsőde múltja 1953-ig vezethető vissza, működése
ebben az évben kezdődött el Sándorfalván. Az intézmény jelenlegi működtetője az EESZI. A bölcsőde
maximális kihasználtsággal működik, a 0-3 év közötti gyermekek felügyeletére 48 db férőhely áll
rendelkezésre, a beírt gyermekek száma 2013-ban 57 fő volt, velük 9 szakképzett gondozó foglalkozik
jelenleg is. A férőhelyek száma 2011-ig fele volt a mostaninak és az intézmény közel kétszeres
kapacitással működött. Még abban az évben megvalósított beruházás eredményeképpen
megkétszereződtek a férőhelyek, a bővítés mellett a szolgáltatás színvonalának javítását is
eredményező eszközbeszerzések is történtek: új játékkészlettel és udvari játékok beszerzésével illetve
az egészségmegőrzést szolgáló sószoba kialakításával korszerűsödött a bölcsődei ellátás.
A településen 1899 óta folyik óvodai nevelés, folyamatos óvodai ellátás pedig 1950 óta. A
szolgáltatást jelenleg a SZKTT Közoktatási Intézményének tagjaként a Pipacs Óvoda látja el, négy
épületben a következő csoportszámok szerint:
- Kis körúti óvoda – Vezető óvoda: 3 csoport
- Iskola utcai óvoda: 4 csoport
- Rákóczi utcai óvoda: 2 csoport
- Kölcsey utcai óvoda: 2 csoport
Legrégebb óta az Iskola utcai, a Rákóczi utcai és a Kölcsey utcai épületekben működik óvoda, 1984ben épült meg a jelenlegi vezető óvodának számító Kis körúti intézmény épülete. Az óvodai
infrastruktúra korszerűsítése folyamatos volt az elmúlt években. 2012-ben a Kis körúti óvoda játszótere
újult meg (csúszdás vár, hintás csúszdatorony, létrás csúszdatorony, mászóka, kisházak, mérleghinták,
fedett homokozók, asztalok, padok és új informatikai eszközök beszerzése), 2014-ben újult meg az
Iskola utcai épület: felújították az épület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, új helyiségek kerültek
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kialakításra és hozzájuk tartozó eszközök kerültek beszerzése, az udvaron új játékelemek kerültek
elhelyezésre. Az óvodák jelenleg 280 férőhelyes kapacitással működnek, kihasználtságuk 2013-ban 86
%-os volt (KSH, 2013). Az intézményben 20 óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel, az óvodába
járó gyermekek között magasnak mondható a hátrányos helyzetűek 67 fős létszáma (KSH, 2013).
Sándorfalván a település alapítása óta létezik alapfokú, általános iskolai oktatás. A Pallavicini
Sándor Általános Iskola a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
tagintézményének számított, melyet 2015. december 31.-ig a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
működtetett. 2016. január 1-jétől Sándorfalva Város Önkormányzata látja el a működtetési feladatokat,
a szakmai feladatokat ellátó KLIK mellett. Az 597 millió Ft-os beruházással az iskola a járás egyik
legkorszerűbb infrastruktúrájával rendelkező alapfokú oktatási intézménye lett. A teljesen
akadálymentesített iskolának 17 tanterme, tornacsarnoka, 150 fő befogadóképességű étterme és
könyvtára is van. Az oktatásban 2013-ban 587 tanuló vett részt3, a főállású pedagógusok száma 46 fő4.
Más településről (elsősorban Szatymazról, Dócról, Pusztaszerről, Ópusztaszerről) 46 tanuló jár be, a
hátrányos helyzetű tanulók száma 189 fő (KSH, 2013). Az intézményben első osztálytól emelt
óraszámban tanulhatnak a diákok matematikát, rajzot, magyar nyelv és irodalmat, 3. osztálytól angol
nyelvet. A 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben már első osztálytól emelt óraszámban
tanulhatnak angol nyelvet a diákok. Délután napközit és tanulószobát működtet az iskola, a fizikálisan
és tanulásban lassabban fejlődő diákok felzárkózását fejlesztő- és gyógypedagógus segíti. A
településen középfokú oktatást az általános iskola épületében működő Budakalász Gimnázium helyi
tagintézménye folytat. A magán oktatási intézmény esti és levelező tagozaton működtet érettségire
felkészítő gimnáziumi osztályokat, a sándorfalvi tagintézményben a 2015 – 2016-os tanévben a tanulók
száma 25 fő volt. Művészeti oktatás a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskolában folyik. Az
intézményben zene-, tánc-, képző-, ipar-, szín- és bábművészeti oktatásban vehetnek részt a diákok. A
zeneoktatás keretében a magán és kórusének oktatása mellett hét különböző hangszer (zongora, ütő,
szintetizátor, citera, hegedű, gitár, furulya) használatát sajátíthatják el a diákok, a táncművészetet
modern, népi és társastánc, valamint a klasszikus balett ágai képviselik. A település a felsőoktatásban
tanuló diákjait Bursa Hungarica ösztöndíjjal támogatja.
A helyi közművelődés intézményeit és infrastruktúráját a Sándorfalvi Kulturális Központ fogja össze.
A központhoz több különböző kulturális és szolgáltatási funkciót ellátó épület tartozik, ezek:
 Budai Sándor Művelődési Ház: Rendezvényeknek és kiállításoknak ad otthont. Nyitvatartása
nem állandó, az események időpontjához illeszkedik. Civilek havonta 1 - 1 alkalommal
használhatják térítésmentesen az épület kistermét, illetve nagytermét.
 Széchényi Ifjúsági Közösségi Központ: A 2009-ben egy ipari célú épületből átalakított
komplexum egy kb. 450 m2 alapterületű épületegységből és az ún. Széchényi udvarból épül fel.
Előbbi délutáni, utóbbi egész napos nyitvatartással működik. A központban klubszoba,
rendezvényterem, oktató- és előadóterem és Ifjúsági Információs Pont üzemel, melyek révén
alkalmas konferenciák, bálok, kiállítások lebonyolítására.
 Pallavicini Kastély: A település egyik legrégebbi és legértékesebb épülete a település
alapításának és hagyományainak állít emléket, emellett a központ üzletileg is az egyik
legversenyképesebbnek számító létesítménye. Állandó – így pl. a Pallavicini család
emlékszobája, Sándorfalva története és Budai Sándor festmények - kiállításoknak és időszakos
tárlatoknak ad otthont, földszintjén kávézó üzemel. A kastélyban egy elegáns díszterem is
3
4

Forrás: KSH, 2013
Forrás: http://www.psi-sfalva.com/?page_id=7
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található, ami koncertek, konferenciák, bálok, esküvők lebonyolítására is alkalmas. A kastély
kávézója a hét minden napján nyitva tart, állandó kiállításai szerda – vasárnap között
tekinthetőek meg.
 Petőfi Emlékkönyvtár: Az intézményben könyveket, folyóiratokat, CD-ket, DVD-ket,
hangoskönyveket kölcsönözhetnek ki a beiratkozott lakosok, továbbá teleházként is funkcionál.
A könyvtárban iskolai csoportos foglalkozások, kiállítások, rendezvények lebonyolítása is
megoldható, az intézmény hétfőtől szombatig tart nyitva.
 Budai Sándor Emlékház és Tájház: Sándorfalva híres citerakészítőjének felújított szülőháza,
emléket állít a népművész tevékenységének és Sándorfalva történelmének, népi kultúrájának.
Állandó nyitvatartása nincs, előzetes egyeztetést követően látogatható.
A központhoz tartozó épületek helyiségeit az egészségügyi intézmények ingyenes lakossági
szűrésekre, míg a helyi civil szervezetek rendezvényeik megtartására használhatják díjmentesen. A
közművelődésben aktívan részt vesznek helyi civil szervezetek is. A Sándorfalvi Kulturális Egyesület
vesz részt a teleház, illetve a Szépasszonyok Hagyományőrző csoport fenntartásában, míg Sándorfalvi
Citerások Egyesülete működteti a helyi Budai Sándor Citerazenekart.
1.8.2. Egészségügyi és szociális ellátás
A lakosság egészségügyi ellátása jelenleg főként az alapellátási szolgáltatások révén biztosított.
Az OEP által finanszírozott, kötelezően biztosított háziorvosi ellátást három, a gyermekorvosi ellátást
egy körzetben ellátott, a körzeti ápolónők száma 3 fő volt, valamint két fogorvosi körzet működött az
Alkotmány körúton, illetve az iskolával szemben található Egészségházban. A rendeléseken keresztül
vérvételi és laborvizsgálati szolgáltatások is elérhetőek a lakosság számára. A központi ügyeleti ellátás
biztosított, melynek szervezésében aktívan közreműködik az Országos Mentőszolgálat. A háziorvosi
ellátáson túl működnek egyéb, OEP által nem finanszírozott szakrendelések is a településen:
foglalkozás-egészségügyi szakorvosi ellátás, urológia, szemészet, gyermekgyógyászat, reumatológia. A
gyermekorvosi ellátást kiegészíti a védőnői, valamint iskolaorvosi szolgálat. Az egészségügyi ellátásról
rendelkezésre álló adatok alapján a háziorvosi ellátást 2013-ban 42 187 esetben vették igénybe
Sándorfalva lakói, a gyermekorvost 4297 esetben keresték fel, lakásokhoz 484 alkalommal mentek ki
beteglátogatási célból az orvosok (KSH, 2013). Az egészségügy kapcsolódóan említést kell tennünk a
gyógyszer-ellátásról is, melyet jelenleg két gyógyszertár szolgál ki a településen. Az alap- és a
szakorvosi ellátások mellett figyelmet fordít az önkormányzat és a szolgáltatók a betegségek
megelőzésre is. A prevenciós tevékenységek között szervezett formában zajló szűrések és
szemléletformáló programok jelennek meg, melyek évente többször is megrendezésre kerülnek. A
település legátfogóbb prevenciós programja az EESZI által szervezett Egészséghét. Az eseményen
szemléletformáló előadásokat tartanak a lakosság számára az egészséges életmóddal,
egészségmegőrzéssel kapcsolatos témákban: egészséges táplálkozás, egészséges életmód,
csecsemő- és gyermekgondozás, időskori betegségek és kezelésük. A program része az ingyenes vagy
kedvezményes térítési díjak mellett zajló szűrővizsgálatokon való részvétel biztosítása: nőgyógyászati
szűrővizsgálatok, reumatológiai szűrés, ortopédiai vizsgálat, vércukorszint mérés stb.
A település fő szociális ellátási szerve az EESZI. Infrastruktúrája az Egészségház és a bölcsőde
épülete mellett a Dózsa György utcában 2010-ben átadott, korszerű szociális szolgáltatóházból tevődik
össze. Az intézmény az egészségház és a bölcsőde mellett további hét szolgáltatást lát el a
településen:
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 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: Az Egészségházban működő szolgáltatás a
védőnői tevékenységgel egyenértékű. Prevenciós tevékenységként a családok
egészségmegőrzését, gondozását és egészségnevelését látja el. A szolgáltatási portfólióban
továbbá a nővédelem, a várandós és gyermekágyas anyák gondozása, gyermekek gondozása
jelenik meg. A védőnői feladatokat 3 fő végzi.
 Gyermekjóléti Szolgálat: Nehéz anyagi körülmények között élő, valamint sokszor igazolatlanul
hiányzó gyermekek védelmére létrejött személyi szolgáltatás, célja a gyermekek
veszélyeztetettségének megszüntetése. A szolgálat által a szolgáltatás révén gondozott
kiskorúak száma 2013-ban 74 fő volt.5
 Családsegítő Szolgálat: Szociálisan rászoruló családok problémáinak kezelését ellátó
szolgáltatás. Célja a mentális, szociális vagy krízishelyzet miatt nehéz helyzetbe került
személyek, családok segítése, életvezetési tanácsadás, folyamatos konzultáció a nehéz
helyzetbe került személyekkel. A szolgáltatások között adósságkezelési tanácsadás, illetve az
aktív korúak ellátása, segítése is szerepel. A szociális szolgáltatóházban családi napközi
működik 14 férőhellyel, kihasználtsága maximális. A családsegítő szolgáltatását a 2013-as
évben 224 fő vette igénybe.
 Nappali ellátás és idősek klubja: Az idősek mellett 18. életévüket betöltött, megromlott egészségi
állapotuk miatt önmaguk ellátására korlátozottan képes személyek számára 1973 óta biztosított
ellátási forma. Az ellátás során napi háromszori étkezés, tisztálkodás, mosási lehetőség
biztosított a rászorulóknak. A szolgáltatás keretében az intézmény egyéb szabadidős
programokat, kirándulásokat, ünnepségeket szervez az ellátottak számára. A jelenleg
rendelkezésre álló 30 férőhelyéből 2013-ban 28-at használtak ki (KSH, 2013).
 Házi segítségnyújtás: A szolgáltatás keretében a rászorulóknak saját lakókörnyezetükben
biztosított az orvosi, gondozási, ápolási feladatok ellátása, valamint az önálló életvitelt segítendő
étkeztetési, bevásárlási, takarítási, mosási, ügyintézési feladatok elvégzésében nyújt segítséget
az intézmény. A házi segítségnyújtásban 2013-ban 45 fő, míg jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásban 32 fő részesült (KSH, 2013).
 Szociális étkeztetés: A szociálisan vagy megromlott egészségi állapotuk miatt rászorultak
számára napi egyszeri alkalommal biztosított meleg étkezés. A szolgáltatásban 2013-ban 93 fő
részesült (KSH, 2013)
Külön említést érdemel az EESZI tanyagondnoki szolgálatának működtetése. Sándorfalva
lakosságának közel 10 %-a (768 fő)6 külterületen él, 17 %-uk (121 fő)7 61 évesnél idősebb. A
külterületek helyzetét a kedvezőtlen infrastrukturális és mobilitási feltételek (pl. rossz minőségű,
aszfaltozatlan utak, távolság a település központjától, tömegközlekedés hiánya) mellett a szociálisan
rászoruló személyek jelenléte is kedvezőtlenül befolyásolja, melyek mérséklésére volt szükséges
felállítani 2004-ben a szolgálatot. A szolgáltatás keretében jelenleg következő feladatok ellátását végzi
a szervezet8:
 Családsegítő, gyermekjóléti és védőnői szolgáltatások ellátásának segítése a külterületeken,
 Adományok eljuttatása a hátrányos helyzetű lakosok számára,
 Vásárlások, ügyintézések segítése, tájékoztató anyagok kézbesítése,
Forrás: KSH, 2013
Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzata
7 Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzata
8 Forrás: Sándorfalva Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, 2013 – p. 35.
5
6

33

 Idősek klubja lakóinak be- és hazaszállítása,
 Gyermekek szállítása iskolabusz jelleggel.
A tanyagondnokság két körzetre osztva látja el feladatát (1. táblázat), az ellátásában tanyagondnokok
és annak eszközként a személyek, áruk szállítására alkalmas járművek vesznek részt.
Körzet
száma

Közterület neve

I. körzet

Belső-Csuzdi dűlő
Csibafa szőlők
Csuzdi dűlő
Eperjes dűlő
Fehérföldes dűlő
Homok dűlő
Homoki major
Kapcaszék dűlő
Kéri dűlő
Kuti dűlő
Külső-Kuti dűlő
Szaporhegy dűlő
Szt. János dűlő

II. körzet

Büdöstó dűlő
Csikójárás dűlő
Kővágó dűlő
Nádastó dűlő
Szokony dűlő
Vedres szőlők

II. körzet összesen
ÖSSZESEN

I. körzet összesen

Lakosságszám (fő)
7 – 14 év
15 – 18 év
19 – 60 év

Összes

0-6 év

23
104
58
18
30
9
9
0
59
47
4
4
4

3
8
2
2
3
2
0
0
5
2
0
0
0

4
8
6
1
1
0
0
0
3
5
0
0
1

2
2
4
0
1
0
1
0
0
4
0
0
0

13
74
39
14
22
5
7
0
37
25
2
2
3

61 év felett
1
12
7
1
3
2
1
0
14
11
2
2
0

369

27

29

14

243

56

4
27
298
9
2
59

1
0
22
0
0
5

1
0
18
0
0
3

1
1
8
0
1
2

1
14
196
8
1
41

0
12
54
1
0
8

399
768

28
55

22
51

13
27

261
504

75
131

1. táblázat: Tanyagondnoki körzetek felosztása és lakossága korcsoportok szerint
(Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzata)
Jelentkeznek viszont körzetenként bizonyos eltérések egyes szolgáltatások intenzitásában,
alkalmazkodva a körzetek adottságaihoz, korcsoport-összetételéhez és szociális helyzetéhez. Az I.
körzetben idősgondozás, ebédkiszállítás, bevásárlás a legjellemzőbb, míg a II. körzetben működik napi
rendszerességgel a gyerekek otthonról iskolába, óvodába történő oda-vissza szállítása9.
A lakosság szociális ellátásában pénzbeli juttatásokon keresztül az önkormányzati támogatások is
jelen vannak. A 2015. március 3. óta hatályos 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján rendkívüli
települési támogatásra, illetve települési támogatásra jogosultak a rászorulók. A rendkívüli települési
támogatást a következő esetek és feltételek alapján kérvényezhetik a lakosok10:
- Átmeneti krízishelyzet: Annak állapítható meg, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg a nyugdíjminimum összegének 130%-át, egyedül élő esetén 150%-át. Alkalmanként egy
családból csak egy személy részére adható, értéke 3000 - 10 000 Ft, összességében az évi
30.000 forintot nem haladhatja meg
- Temetési költségek enyhítése: Temetési költségek enyhítésére támogatás annak a
kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

9

Forrás: Sándorfalva Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, 2013 – p. 35.
3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet alapján
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a nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő esetén a háromszorosát. A temetési segély
összege a nyugdíjminimum 100 %-a.
- Elemi kár miatt bekövetkező krízishelyzet: Elemi kár esetén átmeneti támogatás adható egy
évben legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. Az átmeneti krízishelyzetre adott támogatás
összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum összegének négyszeresét.
- Gyermekek ellátásához kapcsolódó krízishelyzet: Gyermeket ellátó hozzátartozónak, vagy a
gyermeket ténylegesen nevelő személyeknek állapítható meg, ha a gyermeket gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Három formában nyújtható segély, ezek:
- Pénzbeli támogatás: Azok a gyermekek jogosultak rá, akiknek a családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, és a gyermeket
gondozó család vagyonnal nem rendelkezik. A támogatás mértéke gyermekenként és
alkalmanként 1000 Ft-tól – 8000 Ft-ig terjedhet.
- Beiskolázási támogatás: A beiskolázási támogatás összege gyermekenként 1000 Ft-tól
– 8 000 Ft-ig terjedhet
- Étkezési térítési díj támogatás: Jogosultsági kritériumai ugyanazok, mint a pénzbeli
támogatásnak. Az étkezési díj támogatást az az intézmény kapja meg közvetlenül, ahol
a támogatott gyermek étkezik.
A települési támogatást a lakhatáshoz és a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtja az önkormányzat a
következők szerint11:
- A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtandó támogatásra azok a
személyek jogosultak, akiknél az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, valamint a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona, illetve normatív lakásfenntartási támogatásban nem részesül.
Amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem
- 0 Ft – 28 500 Ft közötti összeg, úgy a támogatás havi összege 2500 Ft,
- 28501 Ft – 42 750 Ft közötti összeg, úgy a támogatás havi összege 2000 Ft,
- 42 751 Ft – 57 000 Ft közötti összeg, úgy a támogatás havi összege 1500 Ft,
- 57 001 Ft - 71 250 Ft közötti összeg, úgy a támogatás havi összege 1000 Ft.
- Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást azok vehetnek igénybe, akik
közgyógyellátásra nem jogosultak, családjukban az egy főre számított havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át, egyedül élő esetén
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, a rendszeres havi gyógyszer
költségének mértéke eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-át. A
támogatás összege havi összege 2000 Ft.
1.8.3. Szabadidő és sport
Az önkormányzat sportfeladatainak ellátását a 19/2009. (IX. 24.) önkormányzati rendelet
szabályozza. A feladatok ellátásának két sarokpontját a sportszervezésben résztvevő szervezetek
finanszírozása, valamint a sportlétesítmények üzemeltetése jelenti. Mindkettőben fontos szerepe van az
önkormányzatnak, mivel saját szervezésű, eseti rendezvények mellett mind az egyesületek
működtetésének támogatására, mind a létesítmények üzemeltetésére egyaránt – a város
11

3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet alapján
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költségvetéséhez és teherviselési kapacitásait figyelembe véve forrásokat különít el az éves
költségvetésben (2015-ben 7 millió Ft tervezett erre a célra). Sándorfalván a sportfejlesztés jelentőségét
és komolyságát erősíti, hogy a képviselőterület a 45/2013. (III.28.) Kt. határozattal hagyta jóvá a 2013 –
2016 közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciót, mely meghatározta a település sportfejlesztési
irányait.
A településen a sportolási lehetőségeket nagyban befolyásolja az infrastrukturális ellátottság és
annak minősége, sokoldalúsága. A jelenlegi infrastruktúra mellett behatároltak a sportolási lehetőségek,
többnyire a látvány- és csapatsportágak tevékenységéhez vannak elfogadhatónak mondható
körülmények. Az Alkotmány körúton található sporttelep öltözőépülettel, füves labdarúgó-pályával és kb.
30-50 főnek helyet adó fedett lelátórésszel rendelkezik, vele átellenes oldalon a Homok dűlő műfüves
labdarúgó-pályája található. Mindkét létesítmény a labdarúgás igényeit szolgálja ki, az Alkotmány körúti
sporttelep szabadtéri szabadidős és kulturális rendezvények lebonyolítására is megfelelő terepnek
számít. A Pallavicini Általános Iskola tornacsarnoka és aszfaltos sportpályája alkalmas kézilabda, futsal,
kosárlabda és további beltéri sportok (pl. küzdősportok, tánc és fitnesz mozgásformák stb.)
gyakorlására, beltéri szabadidős rendezvények megtartására. A szabadidős- és sport tevékenységek
másik fontos színtere a Nádastó Szabadidőpark, amely főként a nyári időszakban biztosít sportolási
lehetőségeket a településen élők számára. A nyíltvízi strandolási lehetőségeket kondipark,
strandlabdarúgó és -kézilabda pálya, illetve három strandröplabda pálya egészíti ki. A park tava
alkalmas jetski, windszörf sportok űzésére, illetve egy elkülönített horgásztó révén sporthorgászatra is.
A parkban lehetőség van további bővítésre, így sportpályák, szabadidős eszközök, kiegészítő
infrastrukturális elemek elhelyezésére. Az extrém sportok űzésére a Széchényi udvaron található
görkorcsolya-pálya áll rendelkezésre, továbbá a város határában siklóernyős pálya is található. A fiatal
korosztályok – elsősorban óvodások és alsó tagozatos iskolások - mozgását és szabadidős időtöltését
segítik az intézmények játszóterei, udvarai.
Sándorfalván két sportegyesületben és az iskolai sportkörökben van lehetőség amatőr
versenyrendszerben való sportolásra, továbbá egy sporttal foglalkozó alapítvány tevékenykedik még
a településen (Dél-Alföldi Egészséges Életmódot és Sporttevékenységet Támogató Alapítvány). A
Sándorfalvi Sport Klub Egyesületnek (SKSE) felnőtt férfi labdarúgó, női és férfi felnőtt, illetve utánpótlás
kézilabda szakosztályainak csapatai többnyire a megyei bajnokságban versenyeznek, a Sándorfalvi
Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület (SUKSE) pedig a helyi labdarúgás fiatal korosztályainak
nevelésével foglalkozik és indít csapatokat az utánpótlás-bajnokságokban, tornákon. Az SKSE-nek
emellett kick-box szakosztálya is van. Az iskolai sportkörökben labdarúgó és kézilabda szakcsoportok
működnek, új kezdeményezésként pedig baseball bajnokságot szerveznek a diákoknak. Szabadidős
sportesemények közül a Kihívás Napján a város rendszeresen képviselteti magát, a városnapon pedig
nemzetközi kispályás labdarúgó tornát szervez a település.
1.8.4. Civil szervezetek
Sándorfalván 19 civil szervezet működik különböző területeken. Részt vesznek a település
lakosságának szociális segítségnyújtásában, az időskorúak, rászorulók, fogyatékkal élők,
nagycsaládosok támogatásában, a helyi kultúra ápolásában és szabadidős rendezvények
szervezésében. A civil szervezetek többségének a Budai Sándor Művelődési Ház és a Széchényi
Ifjúsági Közösségi Központ ad otthon, amely munkájukat rendezvénytermek ingyenes használatával
segíti.
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Egyesület neve
Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület
Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány

Sándorfalvi Nagycsaládosok
Egyesülete
„Kékszivárvány” Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas
Egyesület
Sándorfalvi „Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesület
„Együtt Egymásért” Nyugdíjas
Egyesület
Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
Sándorfalvi Kulturális Egyesület
Sándorfalvi Citerások Egyesülete
Sándorfalvi Városszépítő és
Környezetvédő Egyesület

Sándorfalváért Alapítvány

Polgárőr Egyesület Sándorfalva
Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Ipartestület
Sándorfalvi Vadásztársaság
Art Stab Kulturális Egyesület
Sándorfalvi Ifjúsági Közhasznú
Egyesület
„Homokpusztáért” Közhasznú
Egyesület

Tevékenység leírás
Óvodások, iskolások érdekeinek védelme, programok szervezése a
gyermekek és családok számára.
A Pallavicini Sándor Általános Iskola tanulói nevelésének,
oktatásának segítése, szabadidős és kulturális programok
szervezése, pénzbeni és természetbeni támogatások biztosítása a
tanulók számára.
Érdekképviseleti körben javaslatok előterjesztése az illetékes
szervekhez, szervezetekhez, a nagycsaládosokat érintő ügyekben,
egyedi kérelmek támogatása, önsegítő tevékenységi formák
kialakítása, és működtetése, külső erkölcsi és gazdasági
támogatások felkutatása megszervezése, elosztása.
Mozgáskorlátozottak érdekvédelme.
Művelődési, felvilágosító, és szórakoztató programok szervezése,
énekkar és tánckar fenntartása.
Mozgáskorlátozottak érdekvédelme.
Egészségügyi-, szociális-, kulturális-, oktatási-, érdekvédelmi-,
szabadidős tevékenységek és nemzetközi cserekapcsolatok.
Sándorfalva férfi futball, női kézilabda, kick-box sportágak
szervezése, sportolók versenyeztetése.
Közművelődés, oktatás, Teleház fenntartása, Szépasszonyok
Hagyományőrző csoportjának fenntartása.
Közművelődés, hagyományőrzés, Budai Sándor Citerazenekar
fenntartása.
Közreműködés és szakmai, civil segítségnyújtás Sándorfalva
városfejlesztésében, környezetvédelmében.
Az alapítvány célja a település fejlődésének elősegítése, a
lakókörnyezet minőségének, az ellátásnak javítása, oktatási,
kulturális, egészségügyi fejlesztések megvalósításának segítése,
kulturális, sport, és hagyományőrző tevékenység támogatása. Az
alapítvány
kuratóriuma 1995 óta ír ki pályázatokat.
Polgárőrség üzemeltetése Sándorfalván.
Önkéntes tűzoltóság fenntartása Sándorfalván.
Sándorfalvi vállalkozók segítése és érdekvédelme.
A település vadászattal foglalkozó lakosait összefogó szervezet.
Fiatal, pályakezdő művészek szakmai elindítása, művészetük helyi
kulturális jellegének erősítése. Családi napközi és játszóház
üzemeltetése a hagyományőrzés és a környezetvédelem jegyében.
A sándorfalvi fiatalok foglalkoztathatóságának, alkalmazkodó
képességének és mobilitásának elősegítése, részükre szabadidős
programok szervezése.
Hagyományőrzés, lakókörnyezet védelme, közösségépítés, családi
események szervezése.

2. táblázat: Sándorfalva civil szervezetei
(Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzata, helyicivil.hu, adhat.hu alapján saját szerkesztés)
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1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
Sándorfalva város gazdasági súlyát jelentősen befolyásolja a megyeszékhely közelsége, így a
földrajzi közelségnek köszönhetően térszerkezeti egységet képez Szegeddel és a környező
településekkel (Pl.: Szatymaz, Algyő, Hódmezővásárhely). A megyei területfejlesztési koncepcióban
foglalt városhierarchia alapján Sándorfalva főként lakóvárosként funkcionál, Mindszenthez és
Csanádpalotához hasonlóan valódi városi szerepkörrel nem rendelkezik, azonban a környező kisebb
településekhez viszonyítva magasabb vállalkozásszám és helyi foglalkoztatási arány jellemzi. A
városiasodás és az infrastrukturális ellátottság szempontjából a település jelentősen elmarad a
megyében található városoktól, így a település határozott célja városi funkcióinak és gazdasági
szerepkörének megerősítése. Gazdaságfejlesztési szempontból fontos megemlítenünk, hogy
Sándorfalva jelentős turisztikai potenciállal és vonzerővel rendelkezik. A Nádastó Szabadidőpark,
Tiszához köthető turisztikai (ökoturizmus) és egyéb aktív szabadidős tevékenységek fejlesztése (Pl.:
lovas turizmus, kalandpark, szabadidőpark), továbbá egyedi kulturális értékek (Pl.: helytörténeti értékek)
és azokra alapozott turisztikai termékek és szolgáltatások (szálláshelyek, kiszolgáló létesítmények)
fejlesztése a turizmus kitörési pontjai. Továbbá a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan kiemelt
prioritások közé tartozik a közlekedéshálózat, a települések elérhetőségének fejlesztése, valamint
Szeged (Biopolisz Park, ELI lézeres kutatóközpont) révén az innováció, K+F és az üzleti infrastruktúra
fejlesztése. A település jelentős mezőgazdasági és erre épülő feldolgozóipari potenciállal is rendelkezik.
Sándorfalva közigazgatási területének több mint egyharmada mezőgazdasági hasznosítású terület, így
az intenzív kertészeti és szántóföldi ágazat fejlesztése szintén kiemelt jelentőséggel bír, mely egy
modern, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, táji adottságokhoz illeszkedő, alternatív energiaforrásokat
előtérbe helyező agrárium megteremtését jelenti.
A településen regisztrált társas és önálló vállalkozások száma a 2013. évi gazdálkodási formakódok
alapján 1379 db volt (3. táblázat). Emellett 37 nonprofit szervezetet és 6 költségvetési szervet tartottak
nyílván a településen. A működő vállalkozások megoszlását tekintve a 2012. évi statisztikai adatok
alapján 452 db vállalkozás végzett gazdasági tevékenységet Sándorfalván, melynek többsége
mikrovállalkozásnak minősül (96%). Továbbá a 265 db működő egyéni vállalkozó közül,
főfoglalkozásúként 139 fő folytatta tevékenységét (4. táblázat)
Regisztrált vállalkozások - 2013
Társas vállalkozások

Önálló vállalkozások
Egyéni vállalkozók

Korlátolt felelősségű társaság
Szövetkezet
Részvénytársaság
Betéti társaság
Főfoglalkozású
Mellékfoglalkozású
Nyugdíjas
Főfoglalkozású
Mellékfoglalkozású
Nyugdíjas

db
175
5
1
66
399
354
379
197
102
64

Nonprofit szervezet
Költségvetési szerv

247

1132
363
37
6

3. táblázat: Regisztrált vállalkozások megoszlása Sándorfalván 2013-ban (Forrás: KSH T-STAR 2013)
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Működő vállalkozások12 - 2012
Létszám kategória
Összes működő vállalkozás

Működő társas vállalkozás

Működő jogi személyiségű
vállalkozás
Működő jogi személyiséggel nem
rendelkező vállalkozás
Működő egyéni vállalkozók

db

1-9 fő
10-19 fő
20- 49 fő
50-249 fő

434
11
6
1

Összesen

452

1-9 fő
10-19 fő
20- 49 fő
50-249 fő

176
9
4
1

Összesen

190

1-9 fő
10-19 fő
20- 49 fő
50-249 fő

125
9
4
1

Összesen

139

Összesen

313

Főfoglalkozású
Mellékfoglalkozású
Nyugdíjas

139
74
49

Összesen

265

4. táblázat: Sándorfalván működő vállalkozások megoszlása létszámkategóriánként 2012-ben
(Forrás: KSH T-STAR 2013)
Sándorfalván 2012-es évben 452 db működő vállalkozást tartottak nyílván. A működő vállalkozások
nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása tekintetében, a 2012. évi statisztikai adatok alapján (5.
táblázat) meghatározó szerepet tölt be a település gazdasági életében a kereskedelem és
gépjárműjavítás, az építőipari tevékenységek, a műszaki tevékenységek, valamint a feldolgozóipar és
az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek, melyek együttesen közel 300 vállalkozást
számlálnak. A felsoroltak mellett, jelentős szerephez jutnak a mező- és erdőgazdasági, szálláshely és
vendéglátó, valamint szállítással, raktározással foglalkozó vállalkozások.
Vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása - 2012
Ágazat
Regisztrált (db)
Működő (db)
Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat
710
23
Feldolgozóipar
58
39
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
1
1
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
5
5
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Építőipar
97
65
Kereskedelem, gépjárműjavítás
140
107
Szállítás, raktározás
26
20
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
39
25
Információ, kommunikáció
16
13
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
25
11
Ingatlanügyletek
87
8
Tudományos, műszaki tevékenység
69
53
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
45
30
Oktatás
15
12
12

Működő vállalkozás: Olyan vállalkozás, mely az év folyamán rendelkezett árbevétellel, vagy foglalkoztatottal (KSH)
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Vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása - 2012
Ágazat
Regisztrált (db)
Működő (db)
Humán-egészségügyi, szociális ellátás
12
11
Művészet, szórakoztatás, szabadidő
21
11
Egyéb szolgáltatás
37
18
Mindösszesen
1403
452

5. táblázat: Sándorfalván lévő vállalkozások nemzetgazdálkodási ágak szerinti megoszlása 2012-ben
(Forrás: KSH T-STAR 2013)
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Csongrád megye bruttó hozzáadott értékének nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása az
országos átlagtól némi eltérést mutat, azzal a fő különbséggel, hogy a mezőgazdasági tevékenységek
magasabb arányában (8,8% KSH 2013) képviseltetik magukat a szekunder, illetve a tercier szektor
mellett. A megyei gazdasági mutatókhoz hasonlóan Sándorfalva gazdasági szerkezetében is
jelentősebb szerephez jutnak a mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek, melyek a településen élők
közel 5%-át foglalkoztatják. Szolgáltatásokban a lakosság közel kétharmada, míg iparban és
építőiparban a lakosság alig több mint egynegyede áll alkalmazásban (29%) A foglalkoztatási arányok a
főbb nemzetgazdasági ágak bruttó hozzáadott értékeinek megoszlásában is visszatükröződnek.
1.9.2.1. Mezőgazdaság
A település természetföldrajzi adottságainak köszönhetően jelentős kiterjedésű mezőgazdasági
művelés alá vonható területtel rendelkezik. A település megalapítását követően a lakosság szinte teljes
egésze mezőgazdasági tevékenységet folytatott, melyet az 1879. évi népszámlálásban foglalt
foglalkoztatottsági adatok is alátámasztanak, mivel a mezőgazdaság által eltartott személyek száma
ekkor több mint kétezer főt tett ki. Az uradalom által felajánlott területekre betelepültek jelentős hányada
szegényparaszti, földtelen zsellér rétegek közül került ki, valamint kisebb területeken gazdálkodó
parasztokból és földbirtokkal rendelkező földművesekből állt, akik főként bérlemény formájában
művelték meg a földjeiket. A századforduló után a népesség növekedésével párhuzamosan egyre
nagyobb problémát jelentett a földnélküliség és a törpebirtokok magas aránya, melyek a településen élő
családok megélhetését nagyban befolyásolták. A földéhség kezelésére az 1920-as Nagyatádi-féle
földreform átmeneti megoldást jelentett, így további birtoktestek kerültek saját tulajdonba. A földosztás
nagymértékben hozzájárult a tanyásodás volumenének növekedéséhez is, ezáltal a település
közigazgatási területének észak-északnyugati irányban intenzívvé váló tanyásodásához. A második
világháborút követően az 1945-ös földreform jelentős változást hozott a lakosság életében, melynek
köszönhetően az eddig földnélküli szegényparaszti réteg átlagosan 1 - 5 hold nagyságú földbirtokhoz
jutott. A társadalmi, gazdasági és politikai-ideológiai változások hatására megkezdődött a
termelőszövetkezetek kialakítása, így kezdetben négy, majd az 1974-től egy összevont
termelőszövetkezet működött a településen. Az intenzív, központosított, nagyüzemi gazdálkodás révén
kezdetben javultak a termelési feltételek, növekedtek a terméshozamok, azonban ezzel egy időben a
hagyományos paraszti, tanyasi gazdálkodás háttérbe szorult (kollektivizálás). A szövetkezet működése
nagyban kihatott a település életére, ipari létesítményekkel együttműködve munkahelyeket, megélhetést
teremtett a sándorfalvaiak számára. A rendszerváltozást követően a gazdasági háttér és a piaci
viszonyok átalakulása következtében a nagyüzemi termelés, így a termelőszövetkezeti forma megszűnt,
a földbirtokok ismét magántulajdonba kerültek. A társadalmi-gazdasági átalakulás következtében, az
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országos tendenciákhoz hasonlóan, Sándorfalva esetében is az agrárium kiemelt szerepe és gazdasági
jelentősége töredékére csökkent, a hazai és a nemzetközi piacok beszűkültek, az ágazatban nagyfokú
munkanélküliség lépett fel.
A rendszerváltást követően ismételten magánkézbe került birtokok tulajdonosi köre és struktúrája
jelentősen átalakult. A Tiszához közelebb eső területeken a nagytáblás szántóföldi birtokstruktúra, míg
a kisebb és tagoltabb kiterjedésű mezőgazdasági területek főként a tanyásodott, a település
közigazgatási területének északi részén jellemzőek. A felszínborítottság alapján a kistáblás
szántóföldek több mint kétezer hektárnyi területet, míg a nagytáblás szántóföldek közel 700 hektárt
tesznek ki. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a mezőgazdasági foglalkozásúak száma 149 fő
volt, mely a településen élő foglalkoztatottak 4,8%-át tette ki, azonban a helyben foglalkoztatottakhoz
viszonyítva ez az arány 14%-ot tesz ki. Fontos megjegyezni, hogy a lakosság egy jelentős hányada
főállása mellett, kiegészítő tevékenységként foglalkozik mezőgazdasági termeléssel, így ez az arány
némileg magasabb. A regisztrált őstermelők száma 2013-ban a csökkenő tendencia ellenére 453 fő
volt. Az iparban és a szolgáltatási szektorban dolgozó ingázókkal szemben a mezőgazdaságból élők
többsége helyben dolgozik.
A használt földterület művelési ágak szerinti megoszlását a 6. táblázat szemlélteti. A településen
lévő mezőgazdasági területek 2017 hektárt, míg a termőterületek összesen 2127 hektárt tesznek ki, a
gazdaságokhoz tartozó egyéb területekkel együtt pedig 2197 hektár a használt földterületek nagysága.
Művelési ág
Szántó
Konyhakert
Szőlő
Gyümölcsös
Gyep
Erdő
Nádas
Halastó

Terület (ha)
1420,8
22,67
7,11
48,21
518,07
71,81
32,61
5,5

6. táblázat: Sándorfalva használt földterületeinek művelési ágak szerinti megoszlása
(Forrás: ÁMÖ, 2010)
A művelési ágak szerinti megoszlásban egyértelműen a szántóterületek dominálnak, melyeken
főként szántóföldi növénytermesztés, kisebb kiterjedésben kertészeti kultúrák termesztése folyik. A
település természetföldrajzi adottságainak köszönhetően a gyepterületek kiterjedése is jelentős, melyet
legeltetés, kaszálás formájában hasznosítanak. A gyümölcsösök területe nem éri el az 50 hektárt,
melyek mozaikosan a homokhátsági területeken jellemzőek. A használatban lévő nádasok és
halastavak nagysága megközelíti a 40 hektárt. A művelésbe bevont, főként telepített erdők nagysága
meghaladja a 70 hektárt, amely a települési közigazgatási terület felszínét borító közel 600 hektáros
erdőterület csekély részét teszi ki. A 2010. évi kistermelői összeírás adatai alapján a településen az
egyéni gazdaságok száma 666 db volt, ahol családtagokkal együtt több mint 1200 fő végzett
mezőgazdasági tevékenységet. Az egyéni gazdaságok használatában lévő földterületek a használt
mezőgazdasági földterületek 97,5%-át teszik ki, míg a településen lévő 2 db mezőgazdasági
tevékenységet folytató gazdasági szervezet közel 55 hektáron gazdálkodik. Az egyéni gazdaságokban
tartott állatok közül kiemelendő a sertés, a szarvasmarha, juh, nyúl és baromfiállomány, valamint a
méhészethez kapcsolódó méhcsaládok száma.
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1.9.2.2. Ipar
A termelőszövetkezetek megszűnésével a település gazdasági szerkezete, valamint a
tulajdonviszonyok is jelentősen átalakultak. A rendszerváltozás után a gazdasági aktivitás fokozatosan
növekedett, mely az ezredfordulót követően tovább bővült. Többségében helyi és térségi érdekeltségű
vállalkozások jelentek meg a településen, melyet a helyi önkormányzat vállalkozásbarát politikájával
igyekezett támogatni. Az ipari tevékenységek fokozatos bővülése ellenére Sándorfalva város ipari
fejlettsége a környező településekhez képest némileg alulmarad. Az algyői, szegedi és szatymazi ipari
területekhez képest pedig jelentős az ipari foglalkoztatottak és a vállalkozások számbeli különbsége. A
településen a munkavállalók közel egyharmada (29%) az ipar és az építőipar területén áll
alkalmazásban, a 11 legnagyobb ipari és építőipari vállalkozások közel 300 főt foglalkoztat. A
vállalkozások többségének profilja az építőiparra és feldolgozóiparra, azon belül pedig a gépgyártásra
irányul. A 2012. évi statisztikai adatok alapján a feldolgozóiparban 58 regisztrált vállalkozást tartottak
nyílván a településen, ebből a működő vállalkozások száma 39 darab volt. Az építőipari vállalkozások
közül 97 regisztrált, míg 65 működő vállalkozást tartottak számon (7. táblázat). A külföldi érdekeltségű
vállalkozások száma alacsony.
Vállalkozás megnevezése
AQUAPLUS Kft.
TÓTH Kft.
VÍZÉP HOLDING Kft.
DÉLVÍZTECH Kft.
KÓSA MŰHELY Kft.
DÉLFA 2000 KFT
ARZALIM Kft.
BASICS Kft.
ANTAL METÁL TRADE Kft.
DÉLFA PLUSZ Kft.
EUROFORM 2000 Kft.

Foglalkoztatottak
száma (2015)
135
46
22
19
18
13
6
5
5
4
2

Éve nettó árbevétel 2014
(ezer Ft)
3 344 023
312 123
447 846
60 926
134 909
201 292
54 088
122 029
55 962
67 525
75 868

7. táblázat: Ipari és építőipari szektorban tevékenykedő tíz legnagyobb vállalkozás Sándorfalván
(Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzata adatközlése alapján)
A településen működő vállalkozások közül kiemelendő a 25 éve alapított, hideg- és termálvizek
feltárásában és sokrétű hasznosításában, termálfürdők és szállodakomplexumok építésében
tevékenykedő AQUAPLUS Kft. A vállalkozás 2015-ben 135 főt foglalkoztatott. Emellett a feldolgozóipar
területén a TÓTH Kft-t, míg építőiparban a VÍZÉP HOLDING Kft-t emelhetjük ki. A vállalkozások
megjelenésével csökkent a munkanélküliség a településen, beruházásaik további gazdaságfejlesztő
hatást váltottak ki. A településen jelenleg nem található ipari park, azonban az önkormányzat ipari
tevékenységek hasznosítására alkalmas területek kijelölését tervezi, mely hosszú távon a vállalkozások
számának növekedését, koncentrált elhelyezkedését eredményezi. Az ipari tevékenységet végző
vállalkozások a település belterületén, mozaikosan, a szerkezeti tervben meghatározott, egyéb ipari
területek besorolású gazdasági területeken helyezkednek el (21. ábra)
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21. ábra: Sándorfalva ipari és kereskedelmi-szolgáltató gazdasági hasznosítású területei
(Forrás: Sándorfalva Város Területrendezési Terv)
1.9.2.3. Szolgáltatások
A nemzetgazdasági ágak tekintetében az országos tendenciákhoz hasonlóan a tercier szektor
dominanciája jellemző. A Sándorfalván működő vállalkozások közel kétharmada a szolgáltató
ágazatban tevékenykedik. Kiemelkedőek a kereskedelem és gépjárműjavítás, valamint a tudományos
és műszaki tevékenységet végző vállalkozások, továbbá jelentős a szállítás-raktározás, vendéglátás,
adminisztratív és pénzügyi tevékenységeket végző, valamint humán-egészségügyi, szociális ellátást
támogató szolgáltatások, melyek több mint 200 működő vállalkozást tömörítenek a településen.
Sándorfalván 2013-ban 2 üzemanyagtöltő állomás és 59 kiskereskedelmi üzlet működött (8. táblázat),
amiből 32-őt önálló vállalkozó üzemeltetett. A vendéglátóhelyek száma 36, aminek a felét, 18-at
üzemeltet önálló vállalkozó. A településen egy postai szolgáltatóhely működik, a nyilvános távbeszélő
állomások (telefonfülke) száma 9, az egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma 770. Ez utóbbi a 2000es 1908 bekötéshez képest igen jelentős mértékben csökkent, valószínűleg a mobiltelefonok
elterjedésének köszönhetően. A kábeltelevíziós hálózatba bekötött háztartások száma viszont a vizsgált
14 év során enyhe növekedést mutat, a 2000-es 1157-hez képest 2013-ra 1653 lakás rendelkezett
kábeltelevíziós előfizetéssel. Az internet előfizetések száma 2013-ban pedig elérte az 1521-et, mely
alapján az internettel ellátott lakások aránya több mint 50%-os.
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Üzlet- és vendéglátóhely típusa

Kiskereskedelmi üzlet
Használtcikk-szaküzlet
Gépjárműalkatrész-szaküzlet
Élelmiszer vegyesüzlet és áruház
Vegyesiparcikk-üzlet és áruház
Zöldség és gyümölcsszaküzlet
Hús-, húsáru-szaküzlet
Kenyér-, pékáru- és édességszaküzlet
Palackozott italok szaküzlete
Ruházati szaküzlet
Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok szaküzlete
Nagykereskedelmi raktárak
Élelmiszer nagykereskedelmi raktár
Háztartási-cikk nagykereskedelmi raktár
Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár
Gép, berendezés nagykereskedelmi raktár
Gépjármű-nagykereskedelmi raktár
Gépjárműalkatrész nagykereskedelmi raktár
Illatszerszaküzlet
Virág- és kertészeti szaküzlet
Kedvtelésből tartott állatok szaküzlete
Egyéb iparcikkek szaküzlete
Újság-, papíráru-szaküzlet
Vendéglátóhely
Italüzlet és zenés szórakozóhely
Étterem, büfé
Cukrászda
Munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző
vendéglátóhely

Összesen (db)

Önálló vállalkozó által
üzemeltetett (db)

59
2
1
13
2
1
4
4
2
5
5
9
4
1
1
1
1
1
2
7
2
6
1
36
18
14
3

32
1
1
6
0
1
2
1
1
4
3
4
3
1
0
0
0
0
2
6
0
3
1
18
11
5
2

1

0

8. táblázat: Kereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek Sándorfalván 2013-ban
(Forrás: KSH, 2015)
1.9.2.4. Turizmus
A megyei turizmus fokozatos fejlődése és a kereskedelmi szálláshelyek bővülése ellenére, az
idegenforgalmat továbbra is az átutazó turizmus jellemzi, illetve a rövid tartózkodási idő jellemzi.
Sándorfalva jelentős turisztikai potenciállal rendelkezik, mely főként az egyedi és gazdag természeti
adottságaiban rejlik, azonban a fejlesztéseket megalapozó infrastrukturális adottságai, kapacitásai közel
sem kielégítőek.
A településen rejlő turisztikai vonzerő kihasználatlanságát támasztja alá a településen eltöltött
vendégéjszakák alacsony száma is. A 2013-as adatok alapján 1 darab kereskedelmi (üzleti) szálláshely
(panzió) működött a településen, mely 21 db férőhellyel rendelkezett. A településen lévő (nem üzleti
célú) magánszálláshelyek száma elenyésző. A településen eltöltött vendégéjszakák száma így
alacsony, külföldi vendégeket pedig nem töltöttek itt egyetlen vendégéjszakát sem az előző évek
statisztikai adatai. A településen működő vendéglátóhelyek közül 2013. évi adatok alapján 36 darabot
tartottak nyílván, mely szolgáltató tevékenységet folytatott. A vendéglátóhelyek többsége ital és zenés
szórakozóhely (18 db), melyet 14 db büfé és étterem, 3 db cukrászda és 1 db munkahelyi, rendezvényi
és közétkeztetést végző vendéglátóhely követ a sorban.
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A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a szolgáltatások, főként a szálláshelyek, kiszolgáló
létesítmények fejlesztése elengedhetetlen a település turisztikai vonzerejének növelése szempontjából.
A település Szeged-Ópusztaszer turisztikai tengely mentén való elhelyezkedése kedvező, emellett
kiterjedt turizmusra, rekreációra alkalmas területtel rendelkezik, melyet a gazdag növény- és állatvilága,
természetvédelmi területei tesznek változatossá. Sándorfalva belterületén található kiemelt turisztikai
attrakciói közé a Pallavicini kastély, valamint a Budai Sándor Emlékház, Tájház és Citeramúzeum
tartozik, melyek helytörténeti és néprajzi kiállításoknak adnak otthont. A bemutató tereik fejlesztésére
hazai és uniós források bevonásával került sor. A felújított épületekben a modern kulturális turizmus
követelményeinek megfelelő komplex bemutató- és rendezvénytereket alakítottak ki. A település
külterületén a Tiszához köthető turisztikai (ökoturizmus) és egyéb aktív szabadidős tevékenységek
fejlesztése (Nádas-tó - bányatavak) és azokra alapozott turisztikai termékek és szolgáltatások
fejlesztése kiemelt jelentőséggel bírnak. Az ökoturizmushoz kapcsolódóan a Tiszát és az Atkai-holtágat,
valamint a település közigazgatási területén kívül eső, azonban megközelítés szempontjából érintett
Fehér-tavi látogatóközpontot emelhetjük ki. A települési szinten a Nádas-tó turisztikai vonzereje, a
bányatavak (Sándorfalva-Kővágó dűlő) mentén létesített „Nádastó Szabadidőpark” működésének
köszönhetően évről évre növekszik. A szabadidőközpont családi programokat, fürdőzési, illetve aktív,
vízi turizmusban rejlő lehetőségeket (sport, horgászat) kínál a településre látogató vendégek számára.
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési
elképzelése
A rendszerváltozás óta és különösképpen az Európai Unióhoz való csatlakozásnak köszönhetően a
település gazdasági életében jelentős mértékű növekedés tapasztalható, melyeknek köszönhetően nőtt
a foglalkoztatás, ezáltal növekedett a település és környezetének munkaerő megtartó képessége. A
település gazdaságának fejlesztésében kiemelt szerepe volt a városvezetésnek, illetve forprofit
szférának, valamint a civil szervezeteknek. Az önkormányzat többek között a helyi gazdaság és azt
kiszolgáló infrastrukturális háttér fejlesztését, ezáltal a munkahelyek teremtését tűzte ki célul. Uniós
források bevonásával az elmúlt 10 évben több mint 70 projekt valósult meg a településen. A
támogatásoknak köszönhetően az önkormányzat közintézmények fejlesztését (bölcsőde, óvoda,
iskola), önkormányzati szervezetfejlesztést, szociális alapszolgáltatások fejlesztését, közösségi
közlekedés fejlesztését, valamint ivóvíz- és szennyvíztisztító projekteket valósított meg sikerrel, melyek
a lakossági igények kiszolgálása mellett a vállalkozói környezet alapfeltételeit is jelentősen javították. A
gazdasági szervezetek és a városvezetés kapcsolata kedvezőnek mondható. A vállalkozások nemcsak
a foglalkoztatottságban játszanak nagy szerepet, hanem a város fejlesztésében is közvetetten részt
vesznek. A fejlesztési tevékenységükkel kiemelkedő vállalkozásokat a 10. táblázat foglalja össze,
emellett a kisebb méretű vállalkozások, illetve egyéni vállalkozók is jelentős mértékben hozzájárulnak a
település gazdaságának életének fellendítéséhez.
Vállalkozás neve
AQUAPLUS Kft.
DÉLFA 2000 Kft.

Projekt megnevezése
Termálkút hatékonyság növelés
kifejlesztése hőszigetelt
palástcementezés alkalmazásával
Telephelyfejlesztés a Délfa 2000
Kft-nél

Megítélt támogatás (Ft)
147 252 835
39 081 812
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Vállalkozás neve

DÉLFA 2000 Kft.

EuroWash Kft.

Kósa Műhely Kft.

Kósa Műhely Kft.
VÍZÉP Holding Kft.
Antal Metal Trade Kft.

Projekt megnevezése
A Délfa 2000 Kft komplex
vállalkozásfejlesztése új gépek,
technológiai elemek beszerzésén
keresztül a meglévő vevők
kiszolgálása és új piacok
megszerzése érdekében
NETRA/BTC JUMBO JETWASH
típusú négy beállásos önkiszolgáló
gépjárműmosó berendezés
beszerzése
Kósa Műhely Kft.
telephelyfejlesztése
mezőgazdasági és erdészeti
gépgyártó szerelőüzem új csarnok
épület építése.
Kapacitás növelő beruházás a
Kósa Műhely Kft-nél
Gépbeszerzés a VÍZÉP Holding
Kft. technológiai fejődéséért és
versenyképességének javításáért
Az Antal Metal Trade Kft. termelési
kapacitásainak bővítése

Megítélt támogatás (Ft)

26 070 000

24 700 000

54 125 000

47 778 750
35 744 000
17 793 029

9. táblázat: Sándorfalva településen működő vállalkozások uniós forrásból finanszírozott beruházásai
(Forrás: palyazat.gov.hu alapján saját szerkesztés)
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
Sándorfalva mindössze 12 kilométerre helyezkedik el Szegedtől, illetve az M43-as út közelsége és a
jó közlekedési-, tömegközlekedési kapcsolatok is kedvező helyzetet teremtenek gazdasági
versenyképesség szempontjából. Szegedről hétköznap 60 autóbuszjárat érinti Sándorfalvát, Szeged
közelsége a munkavállalás és elhelyezkedés, de fordítottan a képzett munkaerő elérhetőségének
szempontjából is szerencsés.
A 2011-es helyzet szerint a településen élő munkavállalók túlnyomó részének (2011 fő) más
településen (jellemzően Szegeden) található a munkahelye, a helyben lakók és foglalkoztatottak száma
1067 fő. Más településről mindössze 297 fő jár Sándorfalvára dolgozni. A munkaerő ágazatok szerinti
eloszlása ugyanakkor jelentős mértékben eltér a szegeditől. A vezető értelmiségi munkakörben
dolgozók aránya az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva a 2011-es népszámlálási adatok szerint
Sándorfalván 12%, Szegeden ugyanez 29%. Az egyéb szellemi foglalkozásúak arányai között kisebb,
6%-os eltérés figyelhető meg (Szegeden 27%, Sándorfalván 21%). A kereskedelmi- és szolgáltató
szektorban a szegediek 16, a Sándorfalva lakosságának 20%-a dolgozik. Mezőgazdasági,
erdőgazdálkodási foglalkozása Szegeden 1%-nak, Sándorfalván 5%-nak van. Az ipar, építőipar
területén szintén jelentősebb eltérést tapasztalhatunk a két település foglalkoztatottjai között: Szegeden
17%, Sándorfalván 29% az arány. Az egyéb foglalkozásúak között az eltérés mindössze 3% (Szeged
10%, Sándorfalva 13%). Sándorfalván tehát a munkavállalók megközelítőleg egyharmada az ipar,
építőipar területén tevékenykedik, egy-egy ötödük pedig a kereskedelem, szolgáltatások területén és
egyéb szellemi foglalkozásúként.
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1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok
Sándorfalván 2014-ben 3096 lakóingatlant tartottak nyilván. Ez a szám 2007 óta (lakóingatlanok
száma 2007-ben 3057 db) csekély mértékben, de folyamatosan bővül. A lakóingatlanokkal
párhuzamosan bővült a lakásállomány, mely folyamatnak a jellemzőit alábbi infografikán foglaltuk
össze:

22. ábra: Lakásépítés trendjei Sándorfalván 2007 – 2014 között (saját szerkesztés)
Sándorfalva lakásállományát 2013-ban 3273 db lakás alkotta. A lakásállomány jellemzői (2011-es
népszámlálási adatai alapján):
 a településen található lakások 88%-a lakott, egy lakásban átlagosan 2,64 fő él,
 egy lakásra jutó átlagos alapterület 87 m2, a lakások átlagos szobaszáma 2,8 szoba/lakás,
 a lakásokban található szobák 70 %-a 12 m2-nél nagyobb,
 a lakások 7 %-a komfort nélküli,
 mindössze 3 %-ukat használják bérleti jogcímen,
 a lakások közül önkormányzati tulajdonban 18 db lakás van, más intézmény, szervezet
tulajdonában pedig 16 db, a többi lakás magántulajdonban van,
 a településen 96 db üdülő is lakottnak számít, amelyekben összesen 202 fő él,
A településen több mint 300 lakóingatlan eladó, illetve üresen áll, így ingatlanpiaci szempontból jelenleg
túlkínálat áll van. A lakásállomány közműellátottsága teljes.13 A közüzemi ivóvízvezeték- és
csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 92%, míg a vezetékes gázzal ellátott épületek aránya
80%-os volt 2013-ban14.

13
14

Forrás: KSH, 2013
Forrás: KSH, 2013
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1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és
intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Az Önkormányzat vagyonának 97 %-a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, ami nem, illetve csak meghatározott feltételekkel értékesíthető és terhelhető (kötelező
feladatok ellátását biztosító ingatlanvagyon, illetve utak, járdák, csatornák, közterületek, vízmű vagyon
stb.). A fennmaradt 3 %-ot pedig az önkormányzat üzemeltetésre ki nem adott üzleti vagyon teszi ki,
mely a 2014. évi mérleg alapján 208 millió Ft. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon bruttó
összege az ingatlanvagyon-kataszter adatai alapján bruttó 3 260 814 227 Ft-ot tett ki (2015.04.012015.06.30 időszak).
Sándorfalva Város önkormányzatának vagyoni helyzete
(2014. december 31-ei állapot)15
Eszközök
7 505 018 e Ft
Befektetett eszközök
7 298 057 e Ft
Forgóeszközök
206 961 e Ft
Források
7 505 018 e Ft
Saját tőke
6 875 099 e Ft
Tartalékok
0 e Ft
Kötelezettségek
629 919 e Ft

Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a költségvetési
egyensúly megtartása. Az iparűzési adó beszedése továbbra is helyben történik. Mértéke jelenleg a
kiszabható maximális mérték. Az önkormányzat célja az adófizetési készség fokozása, az adófeltáró
tevékenység javítása. Az önkormányzat fejlesztésre fordítható saját források igen szűkösek, így még
inkább felértékelődnek a különböző külső források. A bevonható külső források döntően a pályázati
lehetőségek. Önkormányzat fizetőképességének fenntartásához külön állami támogatást nem kellett
igénybe vennie, emellett működési hitel felvételére sem került sor, azonban a fejlesztési elképzelések
megvalósításához 2008-ban 1 milliárd Ft névértékű kötvényt bocsátott ki az önkormányzat, melyből 600
millió Ft-ot felhasználásra került pályázati önerőként. A kötvényből fakadó teljes tőke- és kamat
visszafizetési kötelezettséget a magyar állam két ütemben átvállalta, így ezen kötelezettségek
Sándorfalva város költségvetését a továbbiakban nem terhelték. A települést az elmúlt években is a
pénzügyi egyensúly és a folyamatos likviditás jellemezte, mind a működtetés, mind a fejlesztés terén.
Az önkormányzat „Pallavicini Terv” névvel ellátott gazdasági programot dolgozott ki, melyet több
alkalommal a gazdasági-társadalmi igényekhez és környezethez alkalmazkodva felülvizsgált és
aktualizált. A gazdasági program felülvizsgálatára és módosítására legutóbb a 2015-ben került sor. A
városvezetés célja nemcsak a pénzügyi egyensúly biztosítása, az önkormányzat és az általa
működtetett intézmények, valamint a gazdasági társaság működőképességének fenntartása, hanem a
fentieken túlmutatva törekszik a minőségi és magasabb színvonalú feladatellátásra és szolgáltatások
biztosítására.

15

Forrás: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
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10. táblázat: Sándorfalva város költségvetési szerkezete 2008-2014 (Forrás: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal)
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Sándorfalva Város Önkormányzata az ezredfordulót követő másfél évtizedben számos hazai és
uniós forrásokból finanszírozott beruházást, fejlesztést valósított meg. A településfejlesztési
tevékenységek hatékony ellátása érdekében az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló közhasznú
gazdasági társaságokat hozott létre. Az elsősorban közcélú feladatok ellátását jelenleg a SÖV
Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el,
mely 2012 őszén, a korábbi gazdasági társaságból történő kiválás útján jött létre. A gazdasági társaság
jogelődje a SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. volt, amely pedig a
Sándorfalva Városfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. (Városfejlesztő Kft.) és a Sándorfalva
Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft (Városüzemeltető Kft.) összevonásával alakult
meg 2011-ben. A SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai munkájában a 2015. évi létszámadatok
alapján 22 fő vett részt. A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító
önkormányzat gyakorolja, a társaság képviseletét pedig a határozott időtartamra kinevezett ügyvezető
látja el. A sándorfalvi önkormányzat saját forrás felhasználásával mindössze három fejlesztést valósított
meg a településen (11. táblázat).
Fejlesztés megnevezése
Kölcsey utcai óvoda felújítása
Műfüves pálya és lelátó építése
Pallavicini kastély kertbe elhelyezett
játszótér kialakítása
Fürj utcai járdaépítés
Összesen

Megvalósítás éve
2007
2008

Összeg
16 734 527 Ft
131 901 881 Ft

2008

993 000 Ft

2015

5 200 000 Ft
154 829 408 Ft

11. táblázat: Sándorfalva Város Önkormányzatának saját forrás felhasználásával megvalósított
beruházásai (Forrás: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal)
Folyamatban lévő beruházások közül a 2015-ös évben zárul a „Sándorfalva-Szatymaz települési
agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése – kivitelezési szakasz”
projekt, melynek összköltsége 4 890 903 999 Ft, melyből az európai közösség által nyújtott támogatás 4
589 601 505 Ft-ot tesz ki. A fejlesztés a szomszédos Szatymaz településsel közösen, a SándorfalvaSzatymaz Szennyvíz -, Csatorna Beruházó Társulás formájában került benyújtásra. A fejlesztésnek
köszönhetően egy biológiai fokozatú szennyvíztisztító telepet, több mint 100 km gravitációsgerinccsatorna és bekötőcsatorna, valamint 17 db körzeti nagyátemelő építése valósul meg.
A településen megvalósult hazai, illetve Európai Uniós projekteket az alábbi táblázatok foglalják össze:
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EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULT PROJEKTEK 2007-201416
1
2

Azonosító
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0058
ÁROP-1.A.2/A-2008-0031

3

DAOP-2.1.1/B-2008-0026

4

DAOP-3.2.1-2008-0031

5

TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0198

6

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0061

7

DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0024

8

DAOP-4.3.1-2007-0024

9

DAOP-5.1.2/B-2008-0019

10

DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0010

11

DAOP- 4.1.3/C-2f-2009-0015

12
13

DAOP-4.1.3/B-2008-0072
2048474252

14

KEOP-7.1.2.0-2008-0202

15
16
17

1077082641
DAOP-4.2.1-11-2012-0018
Falufejlesztés - 1552946970

18

HUSRB/1002/222/128

16

Pályázat megnevezése
Sándorfalva városában megvalósuló önkormányzati szervezetfejlesztés
A Sándorfalvi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutató tereinek fejlesztése a
Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban
Európai színvonalú, korszerű buszpályaudvar építése Sándorfalva
városában
Ifjúsági Információs pont és fejlesztő programok a társadalmi
kirekesztettség leküzdéséért
Összehangolt infrastruktúra-fejlesztés Sándorfalva és Dóc települési
könyvtáraiban
A versenyképes tudás megszerzését támogató modern és racionális
tanulási környezet kialakítása Sándorfalván, a SZKTT Közoktatási
Intézménye tagintézményében
Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése
Sándorfalva Történelmi városközpont főutcájának, az Ady Endre utca
Alkotmány körút és Kolozsvári utca közötti szakaszának közterületrendezése és parkosítása a vonzó kisvárosi környezet kialakítása
érdekében
Komplex szociális szolgáltatóház építése Sándorfalván
Sándorfalva Város Bölcsődéjének kapacitásbővítéssel egybekötött
fejlesztése
Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ kialakítása
Sétány az Orchideás Tavakhoz
Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és
szennyvízcsatornázásának kiépítése
Tanyagondnoki busz beszerzése
Sándorfalvi óvoda fejlesztése
Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark infrastruktúra fejlesztése
Közös nyelvünk a zene – Koncertek, zenei műhelyek, - táborok
Sándorfalván és Adán

Összköltség
21 986 762 Ft
21 698 000 Ft

Elnyert támogatás
21 986 762 Ft
19 962 160 Ft

Önerő

199 613 219 Ft

165 479 359 Ft

34 133 860 Ft

166 532 087 Ft

136 540 442 Ft

29 991 645 Ft

10 312 411 Ft

10 312 411 Ft

0 Ft

18 472 126 Ft

18 472 126 Ft

0 Ft

595 171 174 Ft

496 253 725 Ft

98 917 449 Ft

12 667 673 Ft

10 000 000 Ft

2 667 673 Ft

95 858 926 Ft

49 463 209 Ft

46 395 717 Ft

87 855 774 Ft

79 070 197 Ft

8 785 577 Ft

130 348 065 Ft

117 313 258 Ft

13 034 807 Ft

88 224 263 Ft
26 541 428 Ft

47 425 391 Ft
22 117 857 Ft

40 798 872 Ft
4 423 571 Ft

148 005 000 Ft

125 804 250 Ft

22 200 750 Ft

14 635 200 Ft
142 385 514 Ft
7 562 849 Ft

10 149 200 Ft
120 000 000 Ft
5 954 999 Ft

4 486 000 Ft
22 385 514 Ft
1 607 850 Ft

19 600 000 Ft

18 620 000 Ft

980 000 Ft

0 Ft
1 735 840 Ft

Forrás: palyazat.gov.hu
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19

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0049

20

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0381

21

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0501

22

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0587

23

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0050

24

LEADER - 1432513980

25

LEADER - 1625339575

26

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0052

Ivóvízminőség-javító program Sándorfalva Városában
Tiszta és környezetbarát energia hasznosítása Sándorfalva
közintézményeiben
Napelemes rendszer kiépítése a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
épületén
Pallavicini Sándor Iskola hálózati villamosenergia-felhasználás
csökkentése megújuló energiaforrással (napelemmel)
A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése
megújuló energiaforrással kombinálva
Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark sportcélú tevékenységek,
szolgáltatások fejlesztése
Az egységes kisvárosi hangulat megteremtése - Sándorfalva "A Délalföldi vidék gyöngyszeme"
A sándorfalvi és dóci könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb
kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés; könyvtárhasználat
népszerűsítésére irányuló helyi kampány lefolytatása
ÖSSZESEN

199 203 155 Ft

179 282 840 Ft

19 920 315 Ft

57 044 563 Ft

48 487 878 Ft

8 556 685 Ft

28 373 002 Ft

24 117 051 Ft

4 255 951 Ft

54 408 885 Ft

46 247 552 Ft

8 161 333 Ft

33 330 000 Ft

28 330 500 Ft

4 999 500 Ft

5 451 347 Ft

4 292 399 Ft

1 158 948 Ft

14 287 826 Ft

11 250 257 Ft

3 037 569 Ft

12 344 456 Ft

12 344 456 Ft

0 Ft

2 211 913 705 Ft

1 829 278 279 Ft

382 635 426 Ft
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HAZAI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULT PROJEKTEK17
1
2
3

Azonosító
060002607D
HOLCIM Bérlakás program
TFA-08/2008

4

TPEA/2009/13

5

060002909D

6

060001908D

7

BMÖNAL-110-12116365-06

8
9

TANYA/2013/3928
TP-1-2012/1389

17

Pályázat megnevezése
Széchenyi udvar, Ifjúsági Találkozási Pont
Négylakásos bérlakásépítés környezettudatos építészeti megoldásokkal
Kis körút melletti játszótér felújítása
Alternatív energiaforrás-kihasználás lehetőségének vizsgálata
Sándorfalván, különös tekintettel a geotermikus energiára, mint
potenciális energiaforrásra” című előkészítő tanulmány elkészítése
Sándorfalva, Szabadság tér rehabilitációja
Sándorfalva Önkormányzata kulturális rendezvényei színvonalának
emelése, gazdaságosságának növelése: fedett színpad beszerzés
"Ivóvízminőség-javító program Sándorfalva Városában" c. projekthez
tartozó EU önerő Alap
Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Sándorfalván
Sándorfalva helyi piacának fejlesztése
ÖSSZESEN

Összköltség
3 401 374 Ft
85 578 000 Ft
4 277 360 Ft

Elnyert támogatás
2 040 824 Ft
24 930 000 Ft
2 800 000 Ft

Önerő
1 360 550 Ft
60 648 000 Ft
1 477 360 Ft

3 125 000 Ft

2 500 000 Ft

625 000 Ft

5 599 765 Ft

3 697 847 Ft

1 901 918 Ft

5 194 512 Ft

3 116 707 Ft

2 077 805 Ft

19 920 315 Ft

19 920 315 Ft

0 Ft

2 222 097 Ft
11 976 100 Ft
141 294 523 Ft

1 999 887 Ft
10 476 100 Ft
71 481 680 Ft

222 210 Ft
1 500 000 Ft
69 812 843 Ft

Forrás: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
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1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állami forrásból származó település számára
folyósított bevételek egyre inkább csökkennek. Az állami normatív támogatásból és az átengedett
bevételekből származó költségvetési bevételek, kedvező esetben a jelenlegi szinten stabilizálódnak. A
központi szabályozásban olyan irányú elmozdulás tapasztalható, melynek során a központi források
lehívhatóságát hatékonysági feltételekhez kötik, mely a működési és fejlesztési forrásokra is egyaránt
hatással van. Ennek következtében az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy optimális és
hatékony gazdálkodási szemlélettel a fennálló elvárásoknak maximálisan eleget tudjon tenni. Az
önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források, melyek az önkormányzat
gazdaságfejlesztő tevékenységének fő mozgatórugói. A hazai és uniós forrásokból megvalósított
projektek elsősorban a település infrastrukturális, intézményi hátterének és az alapszolgáltatások
fejlesztésére irányultak, melyek közvetlenül, illetve közvetett módón hozzájárultak a település gazdaság
fejlesztéséhez.
A település belterülete körül van véve természetvédelmi (Natura 2000) területekkel, így a
gazdaságfejlesztés lehetséges helyszínei rendkívül korlátozottak. Külterületen új gazdasági, ipari
területek kialakítása érdekében a külterületi potenciális ipari területeket fel kell térképezni. Belterületen
gazdaságfejlesztésre, a vállalkozások letelepedésére is így munkahelyek teremtésére egyedül alkalmas
hely a Bikakaszáló területe. Egy átgondolt, tudatos területhasznosítási stratégiával a Bikakaszálón egy
értékes, új gazdasági és szolgáltató városközpont kialakítására van mód, a terület előkészítésével,
teljes közművesítésével megteremthető a potenciális befektetők számára, hogy gazdasági,
kereskedelmi, szolgáltatási vagy rekreációs funkciókat ellátó és egyben munkahelyteremtő
beruházásaikat megvalósítsák. Gazdaságfejlesztési szempontból a közeljövőben elengedhetetlen a
Bikakaszáló területén lévő alapinfrastruktúra kiépítése. Az ipari tevékenységek ösztönzése mellett,
kiemelten fontos az egyéb jövedelemtermelő tevékenységek fejlesztése is, köztük a turizmus és azt
kiegészítő szolgáltatások támogatása, melyek szintén munkahelyteremtő és gazdaságélénkítő hatással
bírnak.
Gazdaságfejlesztési lehetőségek:
 Kihasználatlan területek (pl. Bikakaszáló) gazdasági, turisztikai, rekreációs célra történő
hasznosítása. Bikakaszáló közművesítésével és elérhetőségének javítása.
 Külterületi potenciális ipari területek feltérképezése, bevonása
 Sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése,
ökoturizmus fejlesztése, Szeged-Ópusztaszer turisztikai tengelyhez való csatlakozás
 Aktív-, falusi és tanyasi turizmus, horgászturizmus fejlesztése (alternatív foglalkoztatási
lehetőségek megteremtése)
 Helyi gazdaságfejlesztés: Helyi piac fejlesztése, termelés ösztönzése, helyi termékek
létrehozása
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A település foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos adatait és társadalmi jellemzőit a
megalapozó vizsgálat korábbi fejezetei ismertetik. A munkanélküli társadalmi rétegek
foglalkoztatásában és képzésében az önkormányzat jelentős szerepet vállal. A közmunka program
lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetben lévő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, alkalmi
munkából élő lakosság számára.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek eleget téve az önkormányzatok elsődleges
kötelezettsége az aktív korú ellátására jogosult lakosság tekintetében a közfoglalkoztatás
megszervezése. Erre tekintettel a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződéseknek megfelelően, a biztosított támogatás
mellett látja el feladatát.
A közmunkaprogram keretén belül képzésben és foglalkoztatásban részt vevő intézmények:
 Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Kft (SÖV)
 Sándorfalvi Kulturális Központ (SKK)
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI)
 Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
A 2013.11.01. és 2014.04.30. közötti időszakban 105 fő, míg 2014.12.01. és 2015.03.31 közötti
időszakban 83 fő vett részesült foglalkoztatásban és képzésben.
1.10.5. Lakás- és helységgazdálkodás
A település belterülete 4,71 km², külterülete 51,06 km², melyből 38,00 km² mezőgazdasági terület,
12,45 km² erdő és vízállás, 0,61 km² ipari terület. Sándorfalván 2014-ben 3096 lakóingatlant tartottak
nyilván, mely az elmúlt 10 évben csekély mértékben (összesen több mint 100 lakóingatlan) ugyan, de
folyamatosan bővült. Az önkormányzati tulajdonú lakásállományt 18 db lakás alkotja, melyből 12 db
költségalapú bérlakás, 5 db szociális bérlakás, 1 db-ot pedig a helyi önkéntes tűzoltó egyesület használ.
A szociális bérlakások közül 1 db komfortos, 2 db félkomfortos, 2 db komfort nélküli. Területük összesen
480,3 m². A szociális bérlakások mindegyike kertes családi ház, összterületük: 3367 m². Állaguk és
komfortfokozatuk alapján felújításra szorulnak.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 27-i ülésén (49/2008. (III. 27.)
Kt.) elfogadta Sándorfalva Város Bérlakásprogramját. A program fejlesztési javaslataiban kitér a
szociális bérlakások felújítására, új szociális bérlakások, valamint új költségalapú bérlakások építése,
melyek megvalósítására jelentős önerőt igényel az önkormányzat részéről. A bérlakások pályáztatási
feltételeit Sándorfalva Város Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről
szóló 9/2003. (IV.17.) Önkormányzati rendelete szabályozza. Egy költségalapú 8 lakásos bérház
pályázati támogatás segítségével valósult meg 2003-ban, melynek köszönhetően minden lakás egy
földszinti és egy tetőtéri részt kapott. Az összkomfortos lakások mérete 61-85 m² közötti. A lakásokban
összesen átlagosan 20 fő él. Emellett a 85 millió Ft-ból épült Holcim-ház 2009 őszén került átadásra,
mely a fiatalok átmeneti lakhatását biztosító költségalapú, 4 lakásos bérház. Az épület modern és
környezetbarát technológiával épült. A fűtést energiatakarékos hőszivattyú látja el, melyet gázkazán
fűtés támogat. A meleg víz előállításához pedig a napkollektorok járulnak hozzá. Az épületben
különböző méretű lakásokat alakítottak ki, melyek alapterülete 50-76 m²-ig változik, összes alapterülete
pedig 235 m². A bérlakásban lakók száma átlagosan 10 fő körül mozog. A lakásokba pályázat útján
maximum 5 évre költözhetnek a 40 évnél fiatalabb lakók.
1.10.6. Intézményfenntartás
Sándorfalva Város Önkormányzata a településen lévő intézmények fenntartásában és a város
tulajdonában álló gazdasági szervezetek működtetésében jelentős szerepet vállal (12. táblázat). A
város több mint két éve a szomszédos Dóc községgel közös önkormányzati hivatalt működtet. Az
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önkormányzat által működtetett kulturális, egészségügyi- és szociális intézmények számos közfeladat
ellátását támogatják. A Sándorfalvi Kulturális Központ és hozzá tartozó telephelyek kulturálisművelődési, valamint ifjúsági, rendezvényszervező és a helyi turisztikát támogató funkciókat látnak el.
Az Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény integrált formában a bölcsőde, a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat feladatait látja el, továbbá települési szolgáltatásai kiterjednek az idősek
klubjára, a védőnői, tanyagondnoki szolgálat ellátásra, valamint a házi segítségnyújtásra, szociális
étkeztetésre. A Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és
szennyvízcsatornázásának kiépítése projekt kapcsán a két település létrehozta a SándorfalvaSzatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulást, emellett a város tagja a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulásnak és a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulásnak is. Az önkormányzat
településfejlesztési és településüzemeltetési feladatok ellátása érdekében a korábbi önkormányzati
vállalkozások jogutódjaként 2012-ben létrehozta a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. Oktatási intézmények közül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásába Pallavicini Sándor Általános Iskola, Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola
(STAMI) tartozik. Az óvodát pedig a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás működteti.
Kiemelt önkormányzati intézmények
Sándorfalva Város Önkormányzata 2013 óta Dóc
településsel közös önkormányzati hivatalt működtet.
Az intézmény fenntartása alá tartozik:
- Budai Sándor Művelődési Ház
- Petőfi Emlékkönyvtár
Sándorfalvi Kulturális Központ
- Budai Sándor Emlékház és Tájház
- Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
- Pallavicini Kastély és a Kastély Kávézó
Az intézmény fenntartása alá tartozik:
- Bölcsőde
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Idősek Klubja
Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény
- Védőnői szolgálat
- Tanyagondnoki szolgálat
- Házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés
Önkormányzati feladatokat ellátó társulások
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás (Munkaszervezet:
Sándorfalvi KÖH)
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (Munkaszervezet: Sándorfalvi KÖH)
Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában Sándorfalván működő intézmények

Pallavicini Sándor Általános Iskola

Az intézmény Szeged és Térsége Eötvös József
Gimnázium, Általános
Iskola tagintézményeként működik, 2007. évtől a
Szegedi Kistérségi Többcélú
Társulás keretében. Az intézmény fenntartása 2013-tól
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik.
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Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola
(STAMI)

Az intézményt 2007 szeptemberében alapította a
Sándorfalva Város Önkormányzata, amely 2013
januárja óta a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában működik.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának fenntartásában működő intézmény
Pipacs Óvoda

12. táblázat: Sándorfalván működő intézmények, társulások és önkormányzati gazdasági társaságok
(saját szerkesztés)
1.10.7. Energiagazdálkodás
A település energiaellátását szolgáló közművek kiépítettsége teljes. Az Ivóvízellátás és szolgáltatás
fejlesztése egy 2013-ban megvalósított ivóvízminőség-javító program keretében valósult meg, melynek
keretében ivóvíztisztító művet és hozzá tartozó víztározó medencét hoztak létre a településen, valamint
a meglévő V. számú ivóvízkút rekonstrukciója is hozzájárult a város ivóvízellátásának javításához.
Jelenleg a városi ivóvízbázis biztonságosan szolgálja a vezetékes ivóvízellátáshoz szükséges
vízmennyiséget. A település vízműveinek üzemeltetését az Alföldvíz Zrt. látja el. A település
gázszolgáltatója a GDF-SUEZ – Égáz-Dégáz Zrt., míg a villamosenergia-szolgáltatást az EDF-DÉMÁSZ
Zrt. látja el, melyek szolgáltatási területét a jövőben az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (ENKSZ
Zrt.) veszi majd át. A közvilágítási hálózat korszerű és jól kiépített. Az üzemelő belterületi lámpatestek
mindegyike energiatakarékos. Térvilágítás van a Május 1. téren és a Szabadság téren. A település
külterületén a Nádas-tó melletti Kővágó I, II, III, IV dűlőkben kiépített a közvilágítás. Sándorfalva Város
Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóságra, így a megújuló energiaforrások
használatára, melyet a településüzemeltetés és -fejlesztés során a legfőbb prioritások között tart
számon („Zöld település”). Az intézmények fenntartható és költséghatékony energiagazdálkodásának
fejlesztését zömében pályázati forrásból finanszírozott projektek révén valósította meg az önkormányzat
(13. táblázat).
Pályázati azonosító
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0381

TPEA/2009/13

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0587
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0050
HOLCIM Bérlakásprogram

Pályázat megnevezése
Tiszta és környezetbarát energia hasznosítása
Sándorfalva közintézményeiben
Alternatív energiaforrás-kihasználás lehetőségének
vizsgálata Sándorfalván, különös tekintettel a
geotermikus energiára, mint potenciális
energiaforrásra” című előkészítő tanulmány
elkészítése
Pallavicini Sándor Iskola hálózati villamosenergiafelhasználás csökkentése megújuló
energiaforrással (napelemmel)
A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
energetikai fejlesztése megújuló energiaforrással
kombinálva
Négylakásos bérlakásépítés környezettudatos
építészeti megoldásokkal

13. táblázat: Önkormányzat által megvalósított energetikai pályázatok 2007 – 2013 között
(Forrás: Sándorfalva Közös Önkormányzati Hivatal, palyazat.gov.hu)
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
A településüzemeltetés a helyi közszolgáltatásokat biztosító humán és anyagi infrastruktúra
folyamatos működését elősegítő igazgatási, jogi, gazdálkodási és szolgáltatási tevékenység, melynek
célja a lakosság, valamint az intézmények, gazdálkodó szervezetek egyéni és közösségi
közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek, folyamatos és zavartalan kielégítése, a települési
komfortérzet elősegítése, erősítése, az élhető település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság
biztosítása mellett.
Sándorfalva város településüzemeltetési közfeladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg: köztemetők kialakítása és fenntartása, a
közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása.
A törvény 11. § (1) értelmében a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni
köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait,
különösen a gazdasági teljesítőképességet, a lakosságszámot és a közigazgatási terület nagyságát. Így
Sándorfalva város esetében is a szabályozás az önkormányzatok teherbíró képességére figyelemmel a
differenciált hatáskör telepítés elvén alapul. Sándorfalva Város Önkormányzata a törvényben
meghatározottak szerint, olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében
gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani. A
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat Sándorfalva Város Önkormányzata és az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. Sándorfalva Város Önkormányzata az alábbi feladatok ellátásáról
gondoskodik, különösen:
 az egészséges ivóvízellátás,
 az óvodai nevelés,
 az általános iskola működtetése,
 az egészségügyi és szociális alapellátás,
 a közvilágítás,
 a helyi közutak és köztemetők fenntartása (az Alsó temető és a Felső temető tulajdonosa és
fenntartója a Római Katolikus Egyház)
 kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása: (A szolgáltatást a településen a Szegedi
Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. látja el.)
 az etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése.
 a településrendezés és településfejlesztése,
 az épített és természeti környezet védelme,
 a lakásgazdálkodás,
 vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás,
 a helyi közutak és közterületek fenntartása,
 köztisztaság biztosítása,
 gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatai
 közreműködés az energiaszolgáltatásban,
 közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
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 a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása,
 az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése.

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
Sándorfalva város természetföldrajzi adottságai alapján az Alsó-Tisza-vidék középtáj, azon belül
főként a Dél-Tisza-völgy kistáj területén helyezkedik el, azonban a Dorozsma–Majsai-homokhát
közelsége is meghatározza a táj arculatát. A két kistáj találkozásnak köszönhetően az északi és nyugati
irányban fekvő területeken jellegzetes homokhátsági felszíni formák és homoktalajok jellemzőek, míg a
településtől déli és keleti kiterjedésben a Tisza által lerakott hordalékából képződött löszös területeken
csernozjom talajok, öntéstalajok, réti talajok és szikesek egyaránt előfordulnak. A település változatos,
mozaikos tájszerkezetének köszönhetően számos védett táji- és természeti értékkel rendelkezik. A
természeti értékek mellett, változatos növény- és állatvilág jellemzi. A település közigazgatási területén
a számottevő antropogén beavatkozások hatására, elhagyott folyómedrek, holtágak és árterületek,
továbbá halastavak, láprétek, szikes gyepek, homoki erdők és puszták egyaránt megtalálhatóak. A
természeti értékek elkötelezett védelmét jól jelzi, hogy 1976 óta a település területének közel 53%-a
(2945 hektár) a Kiskunsági Nemzeti Park felügyelete alá tartozik, azon belül pedig a Pusztaszeri
Tájvédelmi Körzet részét képzi. A sokrétű természeti értékek mellett, Sándorfalva vidékét változatos
növény- és állatvilág jellemzi.
1.12.1.1. Domborzat és talajviszonyok
Sándorfalva belterülete, valamint attól nyugati és északi irányban fekvő Dorozsma–Majsai-homokhát
részére eső területek 80-90 méter közötti tengerszint feletti magassággal rendelkeznek. A felszín nagy
része enyhén hullámos, szélhordta homokkal fedett hordalékkúp-síkság, melynek a vertikális
felszabdaltsága kicsi, átlagos relatív relief értéke 2 m/km² alatti. A horizontális felszabdaltság értéke
szintén alacsony, 5 m/km² alatti értékekkel rendelkezik. A táji egyhangúságot a szabályosan ÉNy-DK-i
csapású, a Tisza völgyéig futó hosszanti, enyhe mélyedéseket mésziszapos és szikes laposai teszik
változatosabbá.
A Dél-Tisza völgy területének tengerszint feletti magassága a Tiszához közeledve fokozatosan
csökken, mely Sándorfalva közigazgatási területén belül 80 méter alá is esik, ezzel az ország egyik
legmélyebben fekvő területei közé tartozik. A Dél-Tisza völgye lösszel és homokkal fedett hordalékkúpsíkság, melynek felszíni formái döntő többségükben folyóvízi eredetűek. Tagoltabb felszínek csak a
löszből képződött ármentes kiemelkedések és övzátonyok, parti zátonyok környezetében alakultak ki. A
kistáj 83 m alatti részei a folyószabályozások előtt általában időszakosan vízzel borítottak voltak. A szél
által kialakított akkumulációs formák (homokdűne, homoklepel) a kistáj északi részére jellemzőek.
A fejlődéstörténet során végbement fizikai, kémiai és biológiai folyamatok jellege alapján a kialakult
genetikus talajtípusok változatossága jellemzi a területet. A talajviszonyok heterogenitását a két kistáj,
illetve a Tisza határozza meg. A lösz és futóhomok rétegek egymásra rakódásával a fellelhető
talajtípusok iszapos homok alapkőzeten alakultak ki. A település természeti erőforrásai közül a talaj
kiemelt jelentőséggel bír, így termékenységi és gazdasági szempontból a Tisza völgyének üledékes
talajai, valamint a Duna-Tisza közi hátságok keleti nyúlványain elterülő humuszos és csernozjom jellegű
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homoktalajok a meghatározóak. A jobb minőségű talajok a település északi és keleti felén találhatóak.
Ezek a talajféleségek, öntés és réti talajok, amelyek a folyó egykori árterületén jöttek létre. A karbonátos
humuszos és csernozjom jellegű homoktalajok termőképessége és vízháztartása ugyan gyengébb,
azonban megfelelő mezőgazdasági kultúrák termesztésével és tápanyag utánpótlással gazdálkodásra
kiválóan alkalmasak. A legnagyobb területi kiterjedéssel a réti- és réti öntéstalajok és a humuszos,
csernozjom jellegű homoktalajok rendelkeznek, melyeket szikes talajtípusok (réti szolonyecek,
szoloncsákok), szikes tavak tesznek tagolttá.
A főbb talajtípusokat a 4519. számú Szeged-Csongrád közúti vonalas létesítmény szeli ketté. Az
közúttól nyugatra eső területen döntően homoktalajok, azon belül is karbonátos humuszos és
csernozjom jellegű homoktalajok fordulnak elő, foltokban réti, szolonyeces réti talajokkal és a mélyebb
fekvésű területeken szoloncsákos szikes talajjal. A 4519. számú úttól keletre fekvő területeken a réti
talaj altípusai dominálnak, köztük a réti és réti öntés és a karbonátos humuszos öntéstalajok.
Sándorfalva közigazgatási területének déli, dél-keleti részén réti talajok, köztük réti csernozjom és
döntően réti szolonyec talaj, valamint foltokban szoloncsákos szikesek fordulnak elő.
1.12.1.2. Vízrajz
A település vízrajzát elsődlegesen a Tisza határozza meg, melynek vízjárása erősen ingadozó,
amelynek oka a kontinentális éghajlati hatás. település gazdagon ellátott vízfolyásokkal, csatornákkal,
holtágakkal és természetes és főként mesterséges állóvizekkel, időszakos vízborítású szikesekkel,
nádasokkal. A település domborzati adottságai és az ártéri fekvés következtében az alacsonyabb
fekvésű térszíneken gyakoriak a felszíni elöntések, belvizek. Elsősorban a mélyebb fekvésű területeken
okoz problémát a jelenség. A magasabb térszínek mérsékelten-közepesen (homokhátsági területek),
míg a folyóhoz közelebb eső területek közepesen-erősen veszélyeztetettek.
A folyamatosan növekvő beépített, burkolt felületek hatására a belterületeken is egyre nagyobb
problémát jelentenek a vízelvezetés hiányosságai. A települést északkeleti irányból a Tisza, illetve a
folyószabályozáskor levágott morotvájának egy darabja, és annak hullámtéri, fokozottan védett része,
az Atkai-Holt-Tisza határolja. A közigazgatási határának déli oldalán a szegedi Fehér-tó és annak
halastó hasznosítású része terül el, a település északi területén pedig a Nádas-tó és az ahhoz
közvetlenül csatlakozó Sándorfalva-Kővágói bányatavak együttese található, mely mára a turisztikai és
szabadidős tevékenységek kiemelt színhelyévé vált. További mesterséges vízfolyásként Dóc-Erzsébeticsatornát és Nádastó-Nagyszéki-főcsatornát és mellékágait említhetjük meg.
A felszín alatti vizek szempontjából Sándorfalva fokozottan érzékeny területek közé tartozik,
kiemelten a Homokhátság sajátos vízgazdálkodási problémáját, a talajvíz-csökkenést szükséges
megemlíteni. Az elmúlt évtized mérési adatai alapján a talajvízszint csökkenése és jelentős mértékű
szennyezettsége tapasztalható. A talajvíz szennyezésének fő forrása a lakossági
szennyvízszikkasztókból és a mezőgazdasági tevékenységekből származik. A település területe nem
tartozik a nitrátérzékeny területek közé. Ipari létesítmények által okozott szennyezés pedig nincs jelen a
településen.
1.12.1.3. Növényzet és állatvilág
Sándorfalva közigazgatási területén található szikesek, halastavak, holtágak, mocsarak, nádasok,
valamint homokpuszta, gyep és erdő területein változatos növény- és állatvilág alakult ki. A minőségben
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és térben eltérő élőhelyek természeti megőrzésének alapja az őket összekötő zöldfolyosó rendszer
fenntartható fejlesztése.
A település a Duna-Tisza közi homokvidék és a Tisza-völgy réti és szikes talajú zónájának
találkozásánál fekszik. A természetes növénytakaró kiterjedtsége az országos viszonyokhoz hasonlóan
jelentősen lecsökkent. Fő talajképző kőzetei a folyók lerakott alluviális üledékei (homok, iszap, agyag),
valamint a szélhordta (átmozgatott, illetve idehozott) homok és lösz. A homokpuszták, homoki legelők,
szikes gyeptársulások, mocsarak és a folyóvölgyekben jellemző természetes növénytársulások területi
kiterjedése a mezőgazdaság térhódítása következtében jelentősen lecsökkent. A homoki gyepek
jellegzetes növénytársulásai mellett, a szikes gyeptársulások viszonylag nagy kiterjedésben
képviseltetik magukat a területen (rövid- és magas füvű szikespuszták).
Sándorfalva egész területét a kisebb-nagyobb kiterjedésű, állandó és időszakos vízborítású
nádasok, illetve szikes foltok és vízállások teszik változatosabbá, azonban a mélyebb fekvésű,
vízállásos területek szabad vízfelületei mára jelentősen lecsökkentek, melyeket elhódított a nád és a
sás. A Tisza mentén található hullámtéri erdőtársulások közös jellemzője, hogy bokros-ligetes
társulásaikat évente akár többször is viszonylag tartós víz boríthatja. A Tisza ezen szakaszainak nedves
élőhelyein mindenütt előfordulnak a ártéri fűz-nyár ligeterdők, a kőrislevelű juhar és a cserjeszintben a
gyomnövénynek minősített gyalogakác, valamint a különböző mocsári- és iszaplakó lágyszárú
növények egyaránt. A Tisza menti társulásokat jellemzően ültetett nemesnyárasok szabdalják fel. A
változatos szerkezetű, növénytársulásokban gazdag Sándorfalvi-erdő (Vöröscsárdai erdő) a Tisza
vonalával párhuzamosan terül el, ezért a madárvonulásban kiemelt szerepet játszik. Az Országos
Erdőállomány Adattár adatai alapján a település közigazgatási területén 591,31 hektár erdő található,
ebből védelmi rendeltetési erdő 472,24 hektár, gazdasági rendeltetésű erdő 119,07 hektár, közjóléti
rendeltetésű erdő nem található a településen.
A település közigazgatási területe madárfajokban igen gazdag, a Pusztaszeri tájvédelmi körzet a
vándorló madarak kiemelt célpontja, emellett település térsége számos emlős élőhelyéül szolgál (őz,
vaddisznó, róka, nyest, mezei nyúl, borz stb.). A lakott területek jellegzetes állatvilága között
megtalálható a fehér gólya, a balkáni gerle, a házi veréb és a különböző fecskefélék egyaránt.
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat
Sándorfalva közigazgatási területének tájtörténeti fejlődése során változatos tájszerkezet jött létre,
melynek fejlődéstörténetét leginkább a negyedidőszaki tektonikus mozgások és a folyóvízi akkumuláció,
hordalékkúpok épülése határozta meg, ahol a legmeghatározóbb felszínformáló elem az Ős-Duna és a
Tisza volt.
Kezdetben a fluviális felszínformáló folyamatok hatásai voltak dominánsak, az éghajlat változásával
azonban később a szél felszínformáló tevékenysége alakította a felszínt. A pleisztocén elején az ŐsDuna még Szeged felé folyt, s hatalmas hordalékkúpot alakított ki, kezdetekben durvább, később
finomabb üledéket szállított. A würm közepén a tektonikai változások miatt a Duna fokozatosan
elhagyta a területet és a szárazabb, hideg éghajlat miatt az eolikus felszínformálás vált meghatározóvá.
A hordalékkúp egyenletes felszíne ettől az időszaktól vált hullámossá, mely ma is jellegzetes
felszínformákat képez. A nagyarányú homokmozgások jelentősen átalakították a hordalékkúpok
felszínét, így változatos buckás felszíneket, deflációs laposokat, akkumulációs eredetű homokmezőket
hoztak létre, továbbá felszabdalták a hordalékkúpokon levő elhagyott folyómedreket. Az eolikus
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felszínformáló tevékenység csökkenése után jöttek létre a lösszel borított felszínek, amelyek egyben
konzerválták a korábban kialakult formákat és alapjaiban meghatározzák a mai tájszerkezet arculatát.
A természeti elemek felszínformálása mellett, mára az antropogén felszínformálás vált uralkodóvá. A
népesség és ezzel párhuzamosan a termelés alá vont mezőgazdasági területek növekedése, a
település és az ahhoz szorosan kapcsolódó épített környezet és infrastruktúra bővülése jelentősen
hozzájárult a mozaikos tájszerkezet kialakulásához. A folyószabályozások után már a védőtöltéseken
belül folytatódott a Tisza által végzett feltöltés, így ott már magasabb a térszín a régi, természetes ártér
szintjénél. A település környékén idővel a mezőgazdálkodás alakította át a tájat, azonban a
természetközeli állapotú szikes tavak, a nagy kiterjedésű halastavak, az ártéri erdők, a szikes puszták
máig a terület értékes természeti állapotokat őrzik.
1.12.2.2. Tájhasználat értékelése
Sándorfalva földrajzi elhelyezkedése, domborzata, éghajlata, kialakult talajtípusai és a felszíni vizek
nagyban befolyásolják a táj szerkezetét, a táj aktuális hasznosítását. A település alapvetően síkvidéken
fekszik, mely a talajadottságainak köszönhetően leginkább a mezőgazdasági tevékenységek
határoznak meg. Csongrád megye Térségi Szerkezeti Tervéből, valamint Sándorfalva Város Szerkezeti
Tervéből és a CORINE Land Cover felszínborítási adatbázis alapján egyértelműen megállapítható a
strukturált tájhasználat (23. ábra).
A település belterülete falusias, kertvárosias és kisvárosian lakóterületre bontható, továbbá a
külterületen lévő, egybefüggő tanyás, kertes területek (pl.: Kővágó dűlő) hagyományosan vidéki
településtípust alkotnak. Emellett a település közigazgatási területének északi és észak-nyugati felén
jelentős számú tanyával találkozhatunk, melyeket vegyes területhasználatú térségekként
jellemezhetünk. A tanyákon többnyire kisüzemi, intenzív zöldség- és gyümölcstermesztés folyik. A
kistáblás szántóföldek főként a tanyásodott területeken, míg a nagytáblás szántóföldi birtokstruktúra
főként a 4519. számú úttól keletre eső, Tisza menti területeke jellemző. A kistáblás szántóföldek több
mint kétezer hektárnyi területet, míg a nagytáblás szántóföldek közel 700 hektárt tesznek ki. A
tanyavilág virágzását követően az 1950-es évektől kezdve fokozatos hanyatlásnak indult, így a tanyák
száma nagymértékben lecsökkent, az elhagyott tanyatelkek és a hozzájuk tartozó műveletlen
földterületek száma növekedésnek indult. A mező- és erdőgazdálkodást érintő privatizáció és területi
átrendeződés még nem fejeződött be.
A természetes és természet közeli erdőterületeket a település belterületétől közvetlenül északi
irányban, valamint mozaikosan a 4519. számú út mentén elterülő telepített Sándorfalvi-erdő területébe
ékelődve találhatóak. Sándorfalvi-erdő mellett további telepített erdők a Tisza árterében, illetve a
Nádastó-Nagyszéki-főcsatorna mentén fordulnak elő. Az erdők területei (természetes és telepített)
együttesen közel 600 hektárt tesznek ki. A gyepterületek (természetes és intenzíven használt)
nagysága pedig megközelíti az 500 hektárt.
Legjelentősebb felszíni vízfelületeket (517 ha) a Tisza és az egyéb csatornák, valamint a szegedi
Fehér-tó, a Nádas-tó és bányatavai teszik ki. Továbbá Sándorfalva esetében a vizenyős, ideiglenes
vízborítással rendelkező területek, szikesek is nagy kiterjedéssel bírnak (kb. 200 ha), melyek leginkább
a belterülettől északra eső közigazgatási területekre jellemzőbbek. A tájhasználat szoros
összefüggésben áll a természeti adottságokkal, így a település területét főként az intenzív gazdálkodási
formák, a gyepterületek célirányos hasznosítása, valamint víz- és erdőgazdálkodás jellemzi, melyet
kiegészít a természeti területek fokozott védelmének szem előtt tartása.
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23. ábra: Sándorfalva közigazgatási területének területhasználata
(Forrás: Sándorfalva Város Környezetvédelmi Programja)
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT törvény) foglaltak
alapján Sándorfalva közigazgatási területének közel kétharmadát tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területi övezetbe, valamint országos ökológiai hálózat övezetébe sorolja. A tájképvédelmi
területek közé a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezetek tartoznak,
amelyek a természeti vagy kulturális örökség adottságai és a táj látványa alapján, a kilátás-rálátás
szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező, valamint a védett történeti tájjá
nyilvánított, megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bíró területek.
Sándorfalva esetében ilyen tájképi jelentőséggel bíró területek közé sorolhatók az ideiglenes vízborítás
alatt álló árterületek, elhagyott folyómedrek, homoki erdők, kunhalmok, puszták és az ehhez köthető
tanyavilág, a szabályozások során létrejött holtágak, láprétek, szikes gyepterületek. Tájképvédelmi
szempontból kiemelendő területek közé és az országos ökológiai hálózat övezetébe Sándorfalva
belterületétől déli irányba fekvő területek, a települést Ópusztaszerrel összekötő 4519. számú úttól
keletre eső, valamint a Nádas-tó környékén lévő területek tartoznak.
1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
. A település területének 52,62%-a (2934,7 ha) a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet (24. ábra) része,
mely a területileg illetékes Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának kezelése alá tartozik.
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24. ábra: A Pusztaszeri tájvédelmi körzet és a Nádas-tó ex-lege területe
(Forrás: Sándorfalva Város Környezetvédelmi Programja)
A Pusztaszeri Tájvédelmi körzetet 1976-ban alapították. A tájvédelmi körzet egyik legismertebb
része a szegedi Fehér-tó és a Csaj-tó. A körzetben található puszták és a tavak legszembetűnőbb
értéke a madárvilága. Eddig több mint 220 madárfajt figyeltek meg. A tájvédelmi körzet keleti határát
Tisza hullámtere képezi, legnagyobb holtága az Atkai-holtág, mely biztosítja a holtágak jellegzetes
növény és állatvilágának megőrzését, másrészt gazdag halfaunája miatt rekreációs célokat (horgászat)
is szolgál. A védett terület nagy egybefüggő erdeje a Sándorfalvi-erdő, melyet homokra telepítettek.
Fellelhető benne homokbánya, szikes laposok, homoki gyepek, telepített lomb- és tűlevelű erdők, és
természetközeli erdőfoltok (tölgyesek, hazai nyárasok) egyaránt. Az erdő elsősorban madarakban igen
gazdag, 62 faj fészkelt a területen. A legfontosabb fajok ezek közül a fekete harkály, a szalakóta és a
lappantyú. Sándorfalva város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről
rendeletet hozott, melynek céljai között szerepel a település természeti környezetének megőrzése,
természeti területek, emlékek és tájak védelme, megismertetése, a védelmükkel kapcsolatos
ismeretterjesztési tevékenység támogatása és a város természeti területeinek ökoturisztikai
hasznosítása, fejlesztése. A rendelet hatálya kiterjed a város területén lévő, az országos védelem alatt
nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai, kultúr- vagy helytörténeti jelentőségük miatt
megőrzésre érdemes és e rendelettel helyi védelem alá helyezett természetes, természet-közeli
tájrészletekre, élőhelyekre, állóvizekre, árterületekre és kultúrtörténethez kötődő természeti emlékekre
és természetvédelmi területekre.
Védetté nyilvánított külterületi helyi jelentőségű természetvédelmi területek a következők:
 Zsikó-semlyék (Nádas-tó)
 Bika-semlyék
 Nádas-tó
 Sándorfalva-Kővágó homokbányatavak (Nádas-tó felhagyott bányatavai)
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 Kapca-szék
 Kéri-dűlő semlyékei és annak környéke
 Kuti-dűlő gyepe szikes tóval (Homokpuszta)
 Makra-tanya semlyékei
 Békás
A Zsikó-semlyék regisztrált természeti terület a település belterületétől északra, a Pozsonyi és a Dózsa
György utca között terül el, mely a 0366 hrsz. alatt található. A semlyék időszakosan vízzel borított
mélyedés, szélbarázda, szikesedő, vizenyős terület, mely elnádasodott. Korábban a területén
vályogvetést folytattak. A Bika-semlyék szintén északi irányból nyúlik be Sándorfalva belterületébe a
Csongrádi, a Zrínyi utca, valamint a Homok dűlő és a Sport utca vonala mentén, egészen az Alkotmány
körútig. A semlyék északkeleti határa telepített erdőkhöz csatlakozik. A terület az ökológiai hálózat a
belterületbe beékelődött nyúlványként a homoki sztyepprétek és szikes rétek fajtakészletét őrzi. A
Nádas-tó ex lege védettség alatt álló szikes tó, mely a Natura 2000 - Közép-csongrádi szikesek
(HUKN20017) különleges természet-megőrzési terület részét képzi. A természeti terület a Natura 2000es lehatárolásánál jóval nagyobb kiterjedésű, mivel a Nádas-tó a homoki sztyepprétekkel és északról
kapcsolódó felhagyott homokbányával együtt a település külterületének természeti értékei és faji
diverzitás szempontjából legértékesebb területe, mely nem tartozik a tájvédelmi körzet területekhez. A
Nádas-tó mellett található felhagyott bányatavak (Sándorfalva-Kővágói bányatavak - 0384/4; 0384/6
hrsz.) szintén védettségre javasolt természeti területek, mivel a Nádas-tóval határosak, peremükön
szélesebb sávban nádas, illetve szikes mocsár is megjelent. A tavak legnagyobb botanikai értéke a
mocsári nőszőfű, mely a legdélebbi bányató partjának nádasodó partszegélyében fordul elő. A Kapcaszék szintén ex lege szikes tóként van nyilvántartva. A Nádas-tóhoz hasonlóan egy igen mély
szélbarázdában helyezkedik el, melybe egy szigetszerű maradékgerinc sziget ékelődik. Napjainkban is
a különböző madárfélék kiemelt fészkelő helye. A Kapca-szék a környező szélbarázdákhoz képes
nagyobb mélységű, lefolyástalan tómeder, mely a település homokhátsági (Dorozsma-Majsaihomokhát) részének egyik legjobb állapotú szikes tómedre, a település egyik legnagyobb kiterjedésű
zsiókás szikes mocsara. A Kéri-dűlő három egymásba nyílt semlyékei a Bodor-szék és a tőle keletre
fekvő semlyék vizét a Tiszába levezető két csatorna mentén találhatók. A semlyékek összterülete
viszonylag csekély, a Kiskunsági Nemzeti Park által nem regisztrált terület. A Kuti-dűlő gyepterületei
szintén nem szerepelnek a regisztrált természeti területek között. A gyep egy semlyékből és azt övező
homoki sztyepprétből áll. A Kuti-dűlő szikes tavától északabbra, attól elkülönülve a Makra-tanya
semlyékei találhatóak. A Békás természetvédelmi szempontból a sajátos elhelyezkedésű terület, mely
Sándorfalva, Szeged és Algyő hármas határánál fekszik, mely tanyák közé kelődve, egyedülálló módon
őrzi a löszmaradvány-felszínek ősi padkás szikeseit, a löszsztyepp-rétek mozaikjait, valamint
folyamszabályozás után kialakult rétsztyeppes másodlagos szikesek karakterjegyeit.
Védetté nyilvánított belterületi helyi védettségű természeti emlékek:
 Zrínyi utcai platánfa sor
 Széchenyi utca 13. szám alatt álló platánfa
 Sportpályát övező fák
 Régi városi strand fái
 Pallavicini-kastély kertje
 Szabadság tér fái
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Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásával az EU területén található 6 biogeográfiai régió kiegészül
a pannon régióval, amely legnagyobb részt Magyarország területén található. A Natura 2000 területek
jogi hátterét, a kijelölés előkészítési eljárását szabályozó, valamint a Natura 2000 területekre vonatkozó
általános szabályozást a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről tartalmazza. A Natura 2000 hálózat által érintett területek
(különleges madárvédelmi területek és különleges természetmegőrzési területek) helyrajzi számainak
átdolgozott listáját a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által jóváhagyott 14/2010. (V. 11.) KvVM
rendelet részletezi. Sándorfalva Natura 2000 területeit a 25. ábra szemlélteti.
Kiemelt jelentőségű, különleges természet-megőrzési területek:
 Közép-csongrádi szikesek (HUKN20017)
 Alsó-Tisza hullámtér (HUKN20031)
Kiemelt jelentőségű különleges madárvédelmi területek:
 Alsó-Tisza-völgy (HUKN10007)

25. ábra: Sándorfalva közigazgatási területére eső Natura 2000 területek
(Forrás: Sándorfalva Város Környezetvédelmi Programja)
1.12.3.3. Ökológiai hálózat
Az országos ökológiai hálózat az országos területrendezési tervben (OTrT törvény) megállapított
övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok
között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek
részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek (26. ábra).
Magterületnek nevezzük a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezetet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott
területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani
képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. Ökológiai folyosó olyan
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övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek,
élőhely-sávok, élőhely-mozaikok, élőhely-töredékek, élőhely-láncolatok - tartoznak, amelyek döntő
részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb
élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. A pufferterület pedig
egy olyan övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy
mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai
folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. Sándorfalva
közigazgatási területéhez tarozó ökológiai hálózatának magterülete 3868 hektár, míg az ökológiai
folyosónak minősített területek 46 hektárt tesznek ki.

26. ábra: Sándorfalva Országos Ökológiai Hálózatának területei (Piros = magterület, Zöld = ökológiai
folyosó) (Forrás: Sándorfalva Város Környezetvédelmi Programja)
Természetvédelmi szempontból a legnagyobb területi lefedettséget az Országos Ökológiai Hálózat
biztosítja, míg a Natura 2000 és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, valamint az ex lege védettséggel
rendelkező területek is közel azonos arányban vannak jelen Sándorfalva közigazgatási területén (14.
táblázat). A lehatárolt területek főként a településen áthaladó 4519. számú úttól keletre alkotnak
egybefüggő egységet a Tisza vonaláig, melyet a településtől északra elhelyezkedő Nádas-tó és
környéke egészít ki.
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Védett területek
Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet
3572 hektár
Nádas-tó ex lege területe
156 hektár
Natura 2000 területek
Alsó-Tisza-völgy
3456 hektár
Közép-csongrádi szikesek
145 hektár
Alsó-Tisza hullámtér
136 hektár
Országos Ökológiai Hálózat
Magterület
3868 hektár
Ökológiai folyosó
46 hektár

14. táblázat: Sándorfalva közigazgatási területének természetvédelmi területeinek megoszlása
(Forrás: Sándorfalva Város Környezetvédelmi Programja)
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A szellemi-gazdasági kultúra fejlődése Sándorfalva esetében is mozaikos tájhasznosítást,
térstruktúrát eredményezett. A táj széleskörű szükségleteket elégít ki, mely termelő (gazdasági),
ökológiai és társadalmi térfunkciókat lát el. A konfliktusok oka egyértelműen a változatos igényekben és
a megfelelő szakértelem hiányában rejlik. A tájhasználati konfliktusok időtartama és jellege szerint
lehetnek reverzibilisek és irreverzibilisek, időszakosak és tartósak, valamint mérsékelhetőek, nem
mérsékelhetőek és véglegesek.
A tájkonfliktusokat három fő típusba sorolhatjuk: funkcionális, ökológiai; lokális; vizuális, esztétikai
konfliktusok. Vizuális vagy esztétikai konfliktusokról Sándorfalva esetében aligha beszélhetünk, mivel a
település belterülete és a hozzá tartozó tanyák nem keltenek diszharmóniát, valamint nem ütnek el a
terület tájképétől, azonban ide sorolhatjuk a telekommunikációs adótornyokat, víztornyot, közművek
létesítményeit (pl.: magasfeszültségű póznák és távvezetékek). Funkcionális és ökológiai tájhasználati
konfliktusokat Sándorfalva esetében a mezőgazdasági tevékenységek (földhasználat), a felszíni és
felszín alatti vizek szennyezése, a folyószabályozások, a belvíz- és öntözőcsatornák és a mesterséges
állóvizek kialakításához köthetőek. A folyószabályozások eredményeként új, árvízmentes területek
szabadultak fel a mezőgazdaság számára, a vízjárás kiegyenlítettebbé vált, azonban a folyó
szabályozása a növény- és állatvilág pusztulásával, degradálódásával járt. A szabályozások hatására
jött létre az Atkai-Holt-Tisza holtág, mely a megváltozott környezeti feltételekhez alkalmazkodva
ökológiai szempontból mára gazdag állat és növényvilággal rendelkezik, enyhítve a konfliktust. A belvíz
elvezető csatornarendszer szintén a mezőgazdasági területek kiterjedését bővítette, ennek hatására
azonban az ideiglenes vízfelszínek, vízállások és szikesek területe számottevően zsugorodott, továbbá
a talajvízszint is jelentős mértékben csökkent, melyet tovább fokoz az Alföld, de főként a homokhátsági
területekre kiterjedő szárazodás problematikája. A település megalapítása óta mezőgazdasági jellegű
település volt. A mezőgazdasági termelés intenzívebbé válásával a túlzott vízkitermelés is hozzájárul a
talajvízszint csökkenéséhez, a közvetetten a másodlagos szikesedéshez.
A védettséggel rendelkező területeken (Tájvédelmi körzet, Natura 2000) a mezőgazdasági
tevékenység számos esetben konfliktusok forrása. Megelőzésük megfelelő lakossági tájékoztatással,
képzésekkel és erre jogosult hatósági fellépés révén, illetve környezettudatos földhasználattal (pl,
ökológiai gazdálkodás) valósítható meg. A települési levegőszennyezés az ipari létesítmények
alacsonyabb száma, továbbá a lakossági fűtést és közlekedést figyelembe véve nem számottevő,
azonban Szeged földrajzi közelsége e téren is érzékelhető. A település határában (Csongrádra vezető
út mellett) működő szilárd hulladéklerakó felszámolásra került 1995-ben. Sándorfalva szilárd
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hulladékainak összegyűjtését és a hulladékártalmatlanító telepre történő elszállítását a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.
Összességében megállapítható, hogy a település területén nem található nagyszámú, illetve kiemelt
jelentőséggel bíró tájhasználati- és tervezési konfliktus, azonban a településen felmerülő környezeti
konfliktusok megoldása során figyelembe kell venni a lakossági észrevételeket és panaszokat is,
melyek a hatályos hazai és nemzetközi környezetvédelmi szabályozások és helyi programok18
alkalmazásával egybekötve mérsékelhetik vagy megakadályozhatják azok kialakulását.

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
Az OTÉK-ban (országos településrendezési és építési követelmények) foglaltak alapján a helyi
építési szabályzatban gondoskodni kell a település igazgatási területén a klimatikus viszonyok
megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből
álló egységes és összefüggő zöldfelületi rendszer kialakításáról, valamint az épített környezet alaktani
és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeinek a megőrzéséről. A zöldterületek a zöldfelületi
rendszer kiemelt tagjaiként állandóan növényzettel fedett közterületek (közpark, közkert), amely a
település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést
és testedzést szolgálják. Megközelíthetőségüket biztosítani kell közútról, köztérről kerekesszékkel,
gyerekkocsival egyaránt. A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet előírásai szerint a zöldterületek
maximálisan 3%-a beépíthető, és kizárólag a pihenést, testedzést, vagy vendéglátást, esetleg a
zöldterület fenntartását szolgáló épületek helyezhetők el rajtuk. A zöldterületek közé soroljuk a
közparkokat, közkerteket, fásított köztereket, és a játszótereket.
A település zöldfelületi rendszerének elemei: közparkok, közkertek, illetve intézmények,
létesítmények kertjei (temető, sport- és rekreációs területek, oktatási létesítmények kertjei),
lakóépületek kertjei, külterületi erdő- és mezőgazdasági területek, a vonalas létesítmények mellett
elhelyezkedő gyepes, fásított zöldsávok, fasorok, felszíni vizek és azokat övező növénytársulásai. A
település belterületének falusias-kertvárosias jellege következtében a város egyes részein nagy
számban fordulnak elő beépítetlen telkek, melyek a többi zöldfelülettel együtt (közpark, díszkertek)
lazábbá teszik az intenzív területhasználatot. A település zöldterületeinek funkciók szerinti ellátottságát
az alábbi táblázat foglalja össze19:
Közpark (m²)
56 923

Erdősített terület
(m²)
69 013

Sportpálya területe
(ha)
6,3586

Temető területe
(ha)
5,5037

A zöldterületek a beépített területek között alapvető szerepet játszanak abban, hogy az emberek
lakóhelyükön a természeti környezethez közel kerüljenek. Sándorfalva falusias-kertvárosias jellegű
településképének kialakulását alapvetően a kertek és a zöldfelületek települési jelentősége adja meg. A
város belterületére vonatkozóan a közterületek, zöldterületek fenntartásával, gondozással kapcsolatos
feladatokat részletesen önkormányzati rendelet határozza meg. A közterületek, zöldterületek
fenntartását, fejlesztését az önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő Városüzemeltetési Közhasznú
Fenntartható Fejlődés Program -2012; Sándorfalva Város Környezetvédelmi Programja - 2010
19 Forrás: Sándorfalva Közös Önkormányzati Hivatal
18
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Nonprofit Kft. végzi. Sándorfalva településrendezési tervében és helyi építési szabályzatában (HÉSZ) is
a lehető legmagasabb települési zöldfelületi fedettség elérésére törekszik. A minimális zöldfelületi
fedettség mértékét a HÉSZ a különböző települési építési övezetek tekintetében a következőképpen
határozza meg:

Különleges

Gazdasági

Település
központi

Lakóterületek

Övezet
típusa

Lf-1
Lf-2
Lf-3
Lke-1
Lk-1

Minimális
zöldfelületi
fedettség
40 %
40 %
60 %
50 %
30 %

Vt-1

20 %

Vt-2

25 %

Gksz-1

20 %

Egyéb ipari területek 1.

Gip-1

25 %

Egyéb ipari területek 2.

Gip-2

30 %

Honvédelmi területek
Temető területek
Sportterület
Különleges rekreációs és
rendezvényterületek
Különleges rekreációs
területek
Különleges közlekedési

K-H
K-T
K-Sp

20 %
nem releváns
40 %

Építési övezeti egység
megnevezése
Falusias lakóövezet
Kertvárosias lakóövezet
Kisvárosias lakóövezet
Településközponti vegyes
területek
Településközponti új
fejlesztési intézményterületek
Kereskedelmi, szolgáltató
területek 1.

Övezeti egység
HÉSZ kódja

K-Rk-1

40 %

K-Rk-2

40 %

K-Bv

40 %

Különleges zöldfelületi szabályok

Felszínen tervezett
parkolók esetén 4
gépkocsi-beállónként
1 db nagy
lombkoronát növelő
fa telepítéséről kell
gondoskodni
Mezőgazdasági vagy
lakóövezeti
ingatlanokkal határos
ingatlanok telekhatárai
mentén min. 2 fasor
szélességű zöldsáv
kialakítása szükséges

A zöldsávok és
telepítendő egyéb
zöldfelületek
növényállományát a
honos fajokból kell
választani.
Közterületeken
kétoldali utcai fasor
telepítendő (kivéve,
ahol a műszaki
létesítmények nem
teszik lehetővé ezt)

15. táblázat: A zöldfelületek megjelenésére vonatkozó szabályok Sándorfalva Területrendezési
Tervében és Helyi Építési Szabályzatában meghatározott beépítésre szánt építési övezeteiben (Forrás:
Sándorfalva Város Önkormányzata 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet alapján saját szerkesztés)
A település helyi építési szabályzata három nem beépíthető zöldterületet jelölti ki:
 Közparkok (Z-Kp jelű): A településen két közparkot találunk: a Szabadság tér és a Víztornyot
körülvevő park tartozik ide a szabályzat szerint, melyek a szabályzat szerint
gyalogosközlekedési, séta- és pihenőfunkciót szolgálnak. A terület épületekkel való
beépíthetőségének maximális értéke 5 %.
 Gyepes közkertek (Z-Kk jelű): A Szegfű utcától Nyugatra eső, egyéb ipari területek déli részén
elhelyezkedő területrész sorolódik ide. Csak őshonos fák ültethetőek ki a területről
természetszerűen, melyek listáját a hatályos rendelet tartalmazza.
 Speciális, időszakos hasznosítású, ligetes parkerdők (Z-KU jelű): Funkciója megegyezik a
közparkokéval (a rekreációval kiegészülve). A területen előírás a talajfelszín megkötésének és
háromszintű növényzettel történő részleges lefedésének megoldása.
Sándorfalva védett zöldterületei a 19/2003. (X.16.) Önkormányzati rendelet szerint a következők:
 Templomkert (1. hrsz 2/1)
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 Az Alkotmány krt. és a Kis krt. sarkán (1994/2. hrsz)
 Erdőalján a (2637. hrsz)
 Május 1. tér (1067/2. hrsz)
1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
A település zöldfelületeinek megújítása, fenntartása, alternatív módon történő növelése és
összefüggő, egységes zöldfelületi rendszerek kialakítása jelentősen javítják a környezeti minőséget,
mely megfelelő zöldfelület gazdálkodás révén érhető el. Településfejlesztési szempontból a meglévő
zöldterületek rehabilitációja, funkciók szerinti kihasználása, minőségük javítása, megfelelő térelemekkel
történő fejlesztése (pl.: játszóterek építése, ivó kutak, szökőkutak, térszobrok, utcabútorok, egyéb
díszítő elemek elhelyezése) kiemelten fontos. A település zöldfelületi rendszer funkcióját tekintve
kedvezően befolyásolja a helyi klímát, összekapcsolja a település különböző rendeltetésű területeit,
alkalmas szabadidő eltöltésére, továbbá javítja a település arculatát, imázsát.
Közparkok, közkertek
A településen központja gazdagon ellátott közparkokkal, közkertekkel és terekkel. A közpark
besorolású övezetek területén közhasználat elől elzárt területet, a meglévő templom kivételével nem
szabad kialakítani, a területek nem keríthetők le kerítéssel, a zöldfelület védelmét szolgáló gyepvédő
rácsok és korlátok kivételével. Az építmények maximális beépített területe nem haladhatja meg a terület
5%-át. Legnagyobb kiterjedésű, parkosított, fasorral körülhatárolt zöldfelület a Május 1. tér, mely
szabadidős programok, települési rendezvények helyszínéül szolgál, ami funkcióját tekintve a
közelében elhelyezkedő játszótér egészít ki. A Szabadság tér és Templomkert (Szűz Mária Szent
Neve templom), valamint a Pallavicini kastély kertje a település igazgatási és szolgáltatási
központjában, egymás szomszédságában helyezkednek el, egybefüggő parkosított és fásított,
műemlékekkel, gyalogutakkal ellátott zöldterületet alkotva.
Utcafásítások, fasorok és fásított zöldsávok
A kikapcsolódásra alkalmas, minőségi lakókörnyezet kialakítása megkívánja a település
parkosítását, a bel- és külterület fásítását. Emellett a fásítás elengedhetetlen eleme a turisztikai
fejlesztések megvalósítása során. A fasoroknak és zöldsávoknak a zöldfelületi rendszerben kiemelt
szerepe van, mivel tagolják és környezethez közelivé teszik a beépített területeket, emellett zöldfelületi
kapcsolatot biztosítanak a zöldfelületek területi egységei között. A Helyi Építési Szabályzatban foglaltak
alapján a település közterületein kétoldali utcai fasor telepítendő, kivéve, ahol a közterület használathoz
szükséges műszaki létesítmények ezt nem teszik lehetővé. Továbbá a zöldsávok és telepítendő egyéb
zöldfelületek növényállományát a honos fajokból kell választani. Településképi szempontból fontos,
hogy lehetőleg azonos fajú és korú állomány kerüljön kialakításra. A HÉSZ legutóbbi 2014-ben elindított
módosítása kitér a faültetési szabályokra, mely megállapítja 3 méternél magasabbra növő fák, fás szárú
bokrok magántelken való elhelyezésére, az épülettől és a telekhatártól számított minimumérték
lombkoronától függően vonatkozó szabályait. Ennek értelmében az ültetés helyét az épületektől – akár
saját, akár szomszéd épülettől – legalább 3 méterre érdemes kijelölni.
Jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges területek
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Sándorfalva város belterületén két temető található, melyek tulajdonosa és fenntartója a sándorfalvi
Római Katolikus Egyház. Az Alsó temető a belterület 2115. helyrajzi szám alatt, a Petőfi, Kolozsvári és
a Kölcsey utcák által határolt területen fekszik, területe 24 858 m². A Felső temető a belterület 623.
helyrajzi szám, a Jókai és Aradi utcák által közrefogott terülten található, területe 30 179 m². A temetők
területe jelentős fásított, parkosított zöldterülettel rendelkezik. A HÉSZ alapján temetők területén belül
parkolót csak fásítottan szabad kialakítani. A maximális beépítettség nem haladhatja meg a 15%-ot. A
telekhatárok mellett tömör kerítés létesíthető, külső oldalán látványnövényzet (cserjesor, fasor, futtatott
növényzet) telepítésével.
A sportpálya a Május 1. térrel párhuzamosan, a település központjában található, mely a település
egyik legnagyobb egybefüggő zöldterülete. A sportpálya területe elsősorban laza beépítésű, összefüggő
nagy zöldfelülettel tagolt, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, sportcélú (öltözők) és
egyéb rekreációs építmények elhelyezésére szolgál. A sportpályához tartozó terület 6,3 hektár.
A település külterületén fekvő Sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark a különleges rekreációs területek
övezetébe került besorolásra, mely nagy víz- és zöldfelülethez kapcsolódó terület. A turisztikai
szolgáltatások kiszélesítése mellett, a zöldterületek fenntartása és fokozatos növelése, fásítása,
parkosítása indokolt és szükségszerű. A szabadidőpark üzemeltetését a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.
A területhasznosításból adódóan a zöldfelületi rendszer részeként jelentős zöldterületet képeznek a
település külterületén lévő mezőgazdasági és erdőterületek, továbbá a vízgazdálkodási területek.
Továbbá kiemelendő az intézmények és lakóházak telkein létesített kertek (dísz- és konyhakertek),
valamint a gazdasági (ipari) területek fásítása, parkosítása, melynek környezetvédelmi, mind
településkép-védelmi szempontból kiemelt szerepe van.
Zöldfelülettel rendelkező egyéb területekhez sorolhatjuk a piacteret, a víztorony és környékét, a
beépítetlen telkeket, valamint a Bikakaszálót, melynek egy része jelenleg is területrendezési átsorolás
alatt áll, ahol különleges rekreációs területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe, valamint
lakóházas beépítésű telekcsoportból kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe és kisvárosias
lakóterületbe kerül átsorolásra.
1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése
A település belterületének falusias-kertvárosias jellege élhető lakókörnyezetet és életteret biztosít a
lakosság számára, azonban egyes településrészeken a zöldfelületi rendszer elemei hiányosak, melyek
fejlesztése szükséges. A település közterületei (parkok, terek, utcák stb.) a Városüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft. és a lakosság munkájának köszönhetően rendezettek és gondozottak,
jelentősen hozzájárulva az egységes településkép kialakításához. Az egy lakosra jutó közösségi
zöldfelület nagysága: 7,2 m²/fő (2011. évi lakónépességre számolva). A település belterületén belül a
zöldterületek aránya meghaladja az 5%-ot. Az település külterületén ex lege védettséggel 156 hektár
rendelkezik, míg a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet részeként 3572 hektárt, Natura 2000 területként pedig
3737 hektárt tartottak nyilván védett területként.
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A zöldfelületi rendszer konfliktusai alapvetően a zöldfelületek mennyiségi és minőségi problémáiból
eredeztethetők. Fontos feladat a zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése, melyek kihatással
vannak a lakosság egészsége, a környezetminőségre és nem utolsó sorban a településképre.
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Mennyiségi és minőségi szempontból a zöldfelületek fenntartása és növelése az önkormányzat
számára számottevő anyagi terhet jelent. A település zöldfelületi rendszere egyes elemeit tekintve
hiányosnak mondható, a beépítettség és a művi területek növekedésének hatására a zöldfolyosók
egyre keskenyebbé, bizonyos helyeken mozaikossá váltak. Településfejlesztési szempontból a jövő
tekintetében kihívást jelent majd a településvezetés számára, hogy a település belterületének bővítése
a zöldfelületek arányának csökkenése nélkül valósuljon meg. Minőségi problémát jelenthet a rekreációs
területek (Sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark) belterületről történő kerékpáros-, gyalogos
megközelíthetőségének javítása, zöldterületeket, természetközeli területeket összekötő folyosók hiánya,
közművek és egyéb települési infrastruktúra zöldfelületekkel való kapcsolata és összefüggései, a
külterületi utak fásítottságának hiánya, valamint a meglévő erdőállomány fenntartása, védett területek
megóvása, fenntartható területhasználat kialakítása.

1.14. Az épített környezet vizsgálata
Az 1879. június 12-én alapított település egykori szőlőtermesztő hátságra épült, magját
morfológiailag a nyugati rész sakktábla alaprajzú területe adja, amelyen az első telkek kialakításra
kerültek. A telekstruktúra alakulását az 1950 után bevont új területek - melyek település középső és
keleti részein találhatóak – is jelentősen befolyásolták, hiszen ezek szerkezetükben sem követik le
teljesen szabályosan az alföldi településeket jellemző sakktábla alaprajzot. Ennek oka, hogy a
településen átvezető Szeged – Csongrád közötti 4519. sz. út vonala nem egyenes vonalban vezet át a
településen, a Rákóczi és a Mátyás utca kereszteződésénél meghajlik, melyet lekövet a Rigó u. – Sport
u. vonalától keletre eső településrész szerkezete (27. ábra).

27. ábra: Sándorfalva belterületi településszerkezete (Forrás: Google Maps)
A település összterülete 55,77 km2, belterülete 4,71 km2, külterülete 51,06 km2, melyből 38 km2
mezőgazdasági terület, 12,45 km2 erdő és vízfelület, 0,61 km2 ipari terület.20 A belterület a
20

Forrás: Pallavicini Terv – Sándorfalva Város Önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálata és módosítása 2015., pp. 10 .
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közigazgatási területnek mindössze 8,5 %-át teszi ki. A település területe a hatályos szabályozási terv
(SZT) és építési szabályzat (HÉSZ) szerint beépítettség és beépítésére való jogosultság alapján 24
különböző övezetre bontható (16. táblázat).
Beépített és beépítésre szánt területek

Beépítésre nem szánt területek

Kisvárosias lakóövezet
Kertvárosias lakóövezet
Falusias lakóövezet

Közúti közlekedési övezet
Közpark zöldövezet
Gyepes közkert zöldövezet
Speciális, időszakos hasznosítású ligetes
parkerdő zöldövezet
Védelmi erdőövezet
Gazdasági erődövezet
Oktatási-kutatási erdőövezet
Turisztikai, egészségügyi-szociális erdőövezet
Tájvédelmi illetve egyéb természetvédelmi
területen belül lévő mezőgazdasági övezet
Tanyás mezőgazdasági övezet
Kertes mezőgazdasági övezet
Vízgazdálkodási övezet
Bányaműveléssel érintett és rekultiválandó
különleges övezet

Településközpont vegyes övezet
Kereskedelmi és szolgáltató gazdasági övezet
Egyéb ipari gazdasági övezet
Honvédelmi különleges övezet
Temető különleges övezet
Sportterület különleges övezet
Rekreációs és rendezvény különleges övezet
Közlekedési különleges övezet

16. táblázat: Sándorfalva területhasználati besorolási rendszere
A falusias-kertvárosias településképet a 19. század végének – 20. század elejének falusias
építészete, a szocializmusban épült sztenderd lakóházak („kockaházak”), beépítetlen gyepterületek és
épített parkok uralják. A település legrégebben épült házai többnyire vályogtéglából épültek. Néhány
oromzata jellegzetes, napsugaras díszítésű, melyeket a Szegedről betelepült lakosok építettek, jól
megkülönböztetve státuszukat a település többi lakosától. A szocializmus éveiben a vidéki településekre
jellemző kockaépületek kezdték el alakítani a település képét, melyek ma is erősen jellemzik azt.
Igazolja ezt a folyamatot az is, hogy a település jelenlegi lakásállományának több mint kétharmada
1946 – 1990 között épült (28. ábra).
Sándorfalva lakásállománya építési év szerint
3%

5%

1946 előtt

14%

1946–1960

11%

1961–1970

12%

20%

1971–1980
1981–1990

22%

13%

1991–2000
2001–2005
2006-2011

28. ábra: Sándorfalva lakásállományának megoszlása építési év szerint
(Forrás: KSH Népszámlálás, 2011)
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Sándorfalva településszerkezeti jellegzetességét adja az SZT-ben és a HÉSZ-ben már megjelölt,
jelenleg kialakulóban lévő kettős településközpont. Az Alkotmány krt. – Szent István utca – Széchényi
István utca - Brassói utca által határolt elsődleges településközpont védett építészeti területnek
minősül, azonban településképileg kevésbé markánsan különül el a település többi részéről. Itt
találhatóak a fő intézmények és szolgáltatók, így a polgármesteri hivatal, az általános iskola, a
takarékszövetkezet, gyógyszertárak, valamint üzletek és vendéglátóhelyek is. A településszerkezet
jelenlegi változása abban az irányban hat, ami a központ bővülését hozza magával, viszont Sándorfalva
esetében egészen sajátságos módon zajlik ez a folyamat. A jelenlegi településközponttól szerkezetileg
különálló, másodlagos központi terület kialakulása megy végbe a Csongrádi utca – Erdő sor – Sport
utca – Kis körút utcák között. A két központot a Csongrádi utca – Szent István utca közötti lakóövezeti
sáv választja szét. A másodlagos központban jelenleg még csak a lakó- és rekreációs funkciók
dominánsak, az elsősorban fejlesztendő területként vehető számításba. A 2014-ben módosított
területrendezési terv alapján a közlekedési – turisztikai – gazdasági tevékenységek központjaként fog
funkcionálni, a buszpályaudvar révén a közlekedési funkciók már jelenlegi is működnek.
Műemlékek nem találhatóak a településen. Környezeti, építészeti értékek között a település több helyi
értékű építészeti emléket tart nyilván. Ezek közé tartozik Kúti dűlőn található Kopasz Antal-féle tanyát, a
település Katolikus temploma és Református Templom, Budai Sándor lakóháza (Budai Sándor
Emlékház és Tájház), a Pallavicini Kastély és Kastély-kert, illetve a Pallavicini családi Díszsírhely. A
településkép értékvédett, kiemelt területének számít a kettős településközpont. A település
közigazgatási határán belül viszont jelentős – összesen 71 db - régészeti lelőhely és régészeti
érintettségű terület fekszik, melyek kezelése az örökségvédelmi előírások alkalmazásának megfelelően
történik. Régészeti területek többnyire a település külterületén találhatóak, mindössze egyetlen terület
fekszik a belterületi részen. A régészeti értékek mellett nyolc települési környezeti elem védelmét írja
elő helyi szabályzat.
Az önkormányzati vagyonkataszter 2015. júniusi adati alapján a település önkormányzatának
1206 db ingatlana és vagyon értékű joga volt – ez nem tartalmazza az utakat, közcélú létesítményeket
(terek, parkok). Ebből 1000 db forgalomképtelen, 124 db pedig csak korlátozottan forgalomképes –
utóbbiak közé az közszolgáltatásokat nyújtó épületek, létesítmények tartoznak. Az állományban lévő
forgalomképes ingatlanvagyon bruttó értéke 229,3 millió Ft. Sándorfalván nincs olyan ingatlan, amely
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lenne. Az önkormányzati tulajdonú
lakásállományt 18 db lakása alkotja, melyből 12 db költségalapú bérlakás, 5 db szociális bérlakás, 1
db-ot pedig a helyi önkéntes tűzoltó egyesület használ. A költségalapú bérlakásként egy 8 lakásos
bérházat valamint az ún. Holcim-házat biztosítja az önkormányzat. Előbbiek összkomfortos, földszinti és
tetőtéri részből állnak, méretük 61 – 85 m2 közötti, a lakásokban 23 fő él. A 235 m2 alapterületű,
négylakásos, tetőtér-beépítéses, összkomfortos Holcim-ház fiatalok átmeneti lakhatását biztosítja, a
lakások alapterülete 50 – 76 m2 közötti, jelenleg 10 fő él a társasházban. A szociális bérlakások
összterülete 480,3 m2, bennük 27 fő él, a lakások közül 1 db komfortos, 2 db félkomfortos és 2 db
komfort nélküli.
A település belterületének bővítési lehetőségei korlátozottak. Köszönhető ez annak, hogy déli és
keleti határait Natura 2000 területek szegélyezik, a nyugati rész belterületi határa pedig egyben
Szatymaz közigazgatási területének határát is jelenti. A lakófunkció dominanciája, valamint a bővítési
akadályok együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy kiterjedt gazdasági területek nem alakulhattak ki a
városban. A rendelkezésre álló gazdasági területek kiterjedése és száma is korlátozott, a rá vonatkozó
előírások pedig főként mikro- és kisvállalkozások tevékenységeire szabottak.
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Sándorfalván alulhasznosított barnamezős és rozsdaterületnek számító terület is azonosítható.
Ilyen területnek számít a városközpont Árpád utca és az Ady Endre utca közötti területe az itt található
ún. „Futurával”. A település mentes a szlömösödéstől, azaz nincsenek olyan területek, melyek az
épített környezetükben és társadalmi összetételükben negatív irányban eltérnek az átlagostól, de a
külterületeken romos, elhagyott épületek, tanyák előfordulnak. Elértéktelenedés ezeket a területeket, a
lakatlan ingatlanokat és a dűlőterületeket érintik. A települési lakóövezetekre vonatkozó jelenlegi
építészeti előírások, illetve bővítési lehetőségek az alvó- és kertvárosias funkció továbbvitelét, valamint
településkép jelenlegi formájának megtartását szolgálják.

1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok, közúti közlekedés
A településen a Szeged – Csongrád közötti 4519. sz. út Észak-Dél-keleti irányban vezet át, melynek
közigazgatási határon belüli hossza 10 km, belterületen 2,8 km, külterületen 7,2 km21. A 4519. sz. út
legforgalmasabb szakaszának a Szeged – Sándorfalva viszonylat számít, napi átlagos
személygépjármű forgalma közel 19 620 szgk./nap.22 A kiépített önkormányzati utak hossza 32,1 km, a
kiépítetlen utaké és közterületeké 121 km (KSH, 2013). A kiépítetlen utak nagy arányának oka a
település belterülethez képest jelentős arányú külterületi kiterjedtsége, ahol a tanyák, dűlők
megközelítése csak földutakon lehetséges. A gyalogos és kerékpáros közlekedés infrastruktúrája az
elmúlt években javult: kiépített járdák hossza bár számszerűleg csökkent, ezzel párhuzamosan a
gyalog- és kerékpárutak száma növekedett. A településtől délre halad el az M43-as, nyugatra az M5-ös
autópálya.
Járdák és kerékpárutak Sándorfalván
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29. ábra: A járdák, gyalog- és kerékpárutak hosszának alakulása Sándorfalván
(Forrás: KSH, 2013)
A kiépítetlen utak nagy arányának oka a település belterülethez képest jelentős arányú külterületi
kiterjedtsége, ahol a tanyák, dűlők megközelítése csak földutakon lehetséges. A KSH 2013-as adatai
szerint súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset 4, könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset 4
esetben történt. Az összesen 8 esetből 5 lakott területen, 3 külterületen következett be. Egy esetben a
Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzata
Forrás: ONE PLANET MÉRNÖKIRODA KFT. - KÖZLEKEDÉS FŐVÁROSI TERVEZŐ IRODA KFT. - MAGYAR KÖZÚT ZRT., 2015., Az országos
közutak 2014. Évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma. Magyar Közút Zrt., Budapest, pp. 150 – 151. alapján az 5262, 5810 és 9276 számláló állomások
személygépkocsikra vonatkozó forgalmi adatainak összege.
21
22
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balesetet ittas vezető, 6 esetben személygépkocsi, 1-1 esetben motorkerékpár és kerékpár okozta. A
balesetekben összesen 4 súlyos és 7 könnyebb sérült volt. Halálos baleset 2013-ban nem történt
Sándorfalván.
1.15.2. Közösségi közlekedés
Sándorfalva tömegközlekedési eszközök közül autóbusszal közelíthető meg. A településen egy
korszerű központi autóbusz-állomás található, illetve összesen 21 buszmegállónál szállhatnak fel az
utasok, amelyből 10 belterületen 11 pedig külterületen helyezkedik el. Hétköznap a hajnali óráktól késő
estig összesen 60 autóbusz járat érinti Sándorfalvát, hétvégén 34, fél-egyórás járatsűrűséggel. A
buszjáratok kiinduló helye illetve célja Szeged. Sándorfalva kiemelkedően jó tömegközlekedési
lefedettsége annak köszönhető, hogy a Szegedről kiinduló és Szegedre tartó távolsági buszok többsége
is megáll Sándorfalván. A célállomásokat tekintve a járatok között egyaránt találhatóak országos
(Szeged-Eger, Szeged-Szolnok, Szeged-Kunszentmárton), megyén belül közlekedő járat (SzegedCsongrád, Szeged-Dóc, Szeged-Baks, Szeged-Ópusztaszer, Szeged-Tömörkény), Szeged-Sándorfalva
céljárat, Szeged-Sándorfalva-Szeged körjárat. A felsorolt és közbeeső településeket átszállás nélkül el
lehet érni Sándorfalváról. Szeged-Sándorfalva viszonylatban az utazás átlagosan 20 - 30 percet vesz
igénybe a fel- és leszállási hely függvényében, ami ingázás szempontjából rendkívül kedvező. Az
autóbuszok az alábbi megállóhelyeket érintik:
Megállóhely megnevezése
Sándorfalva, autóbusz-váróterem
Sándorfalva, Fodor-tanya
Sándorfalva, Felszab. Tsz.
Sándorfalva, 38-as km-kő
Sándorfalva, autóbusz-állomás
Sándorfalva, Borbola-ház
Sándorfalva, felső
Sándorfalvai erdőgazdaság
Sándorfalva, Kolozsvári u.
Sándorfalva, Kővágó 1-es dűlő
Sándorfalva, Kővágó 5-ös dűlő
Sándorfalva, Lovasiskola bejáró
Sándorfalva, Magyarok Világparkja
Sándorfalva, Mezőgép
Sándorfalva, Munkácsy u.
Sándorfalva, Sipos-tanya
Sándorfalva, Sportpálya
Sándorfalva, Tisza u.
Sándorfalva, Tsz bejáró
Sándorfalva, vegyesbolt
Sándorfalva, Vetró-tanya

Megálló
elhelyezkedése
belterület
külterület
külterület
külterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
külterület
külterület
külterület
külterület
belterület
belterület
külterület
belterület
belterület
külterület
külterület
külterület

Járatok száma/nap
Szeged-Sándorfalva
Sándorfalva-Szeged
hétköznap

hétvégén

hétköznap

hétvégén

47
19
44
19
47
33
24
19
34
19
19
19
19
50
10
19
47
25
44
20
19

25
13
23
13
25
19
17
13
15
13
13
13
13
28
6
13
25
10
23
14
13

44
20
45
20
45
35
25
20
36
20
20
20
20
50
9
20
44
24
45
21
20

20
13
25
13
20
16
16
13
20
13
13
13
13
28
4
13
20
11
25
13
13

17. táblázat: Szeged-Sándorfalva viszonylatban közlekedő autóbusz járatok sűrűsége
(Forrás: www.menetrendek.hu alapján saját szerkesztés)
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A belterületi buszmegállók mellett a külterületen is napi több alkalommal lehet eljutni Szegedre, illetve
az autóbuszok által érintett többi településre.
Sándorfalván nem halad át vasútvonal, a Budapest-Szeged vasútvonal a szomszédos Szatymazt, a
Szeged – Orosháza vasútvonal Szeged-Rókus megállóhelyet érinti, itt találhatóak a településhez
legközelebbi vasútállomások.
1.15.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A település belterületén 4 km különálló gyalog- és kerékpárút található, amely az Alkotmány körúton
halad végig és a Sövényházi út a város belterületi részén található szakaszához csatlakozik. A
Sándorfalvát a környező településekkel összekötő kerékpárút hálózat még nem épült ki. Szeged
irányából a megyeszékhely határáig található az autóúttól elkülönített kerékpárút. Ópusztaszer felől a
Nemzeti Történeti Emlékparkig van lehetőség kerékpárúton haladni. Szeged és Sándorfalva viszonylag
kis távolsága lehetővé tenné a kerékpárral ingázók számának növekedését.
1.15.4. Parkolás
A településen az Önkormányzat nem szed parkolási díjat. Az intézményekhez, kereskedelmi
üzletekhez néhány férőhelyes kiépített parkolók tartoznak, más esetekben a parkolás a leállósávban
biztosított.

1.16. Közművesítés
1.16.1. Vízközművek
A településen a vezetékes ivóvizet felszín alatti vízforrásokból nyerik. A vizek vas és ammónium
tartalmuk miatt kifogással érintettnek számítottak, ezt a kellemetlenséget 2014-ben megvalósult
ivóvízminőség-javító beruházás megvalósításával sikerült felszámolni, az ivóvizek kémiai összetételét a
vonatkozó EU határértékek alá szorítani. Ennek keretében ivóvíztisztító mű és víztározó medence épült,
valamint egy ivóvízkút rekonstrukciója és városi hálózatba történő bekapcsolása valósult meg. A
településen 15 közkifolyó működik, melyek összesen évente 296100 m3 vizet szolgáltatnak, melyből
290100 m3 vizet a lakosság használ fel (KSH, 2013). Sándorfalván a vízszolgáltatását 2013 óta az
ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el.
Kutak műszaki
adatai

EOV-Y
(m)

EOV-X
(m)

Létesíté
s éve

Talpmélysége

1.sz.kút (B-27)
2.sz.kút (B-28)
3.sz.kút (B-30)
4.sz.kút (B-33)
5.sz.kút (B-26)

730 841
730 778
730 801
730 810
731 155

113 536
113 454
113 408
113 400
114 187

1961
1974
1981
1986
1986

303
405
460
305
305

Kitermelhető
vízhozam
(l/min)
400
420
850
435
1250

Üzemi
vízszint
(cm)
-670
-1411
-279
-249
-299

Nyugalmi
vízszint
(cm)
-240
+160
-225
+75
+200

18. táblázat: A vízművek víznyerő kútjai Sándorfalván (Forrás: Sándorfalva Város Önkormányzata)
Az ivóvíz-ellátásban tapasztalható minőségi problémák mellett a települési szennyvíz-tisztítás sem
volt megoldott egészen 2014-ig. A 2011-ben Szatymazzal közösen elindított szennyvíztisztítási és
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szennyvíz-csatornázási projekt eredményeként 2014-re a két település 1350 m3/nap, 12550 lakosegyenérték kapacitású, ciklikusan működő eleveniszapos biológiai fokozatú szennyvíztelepet épített,
melyhez a két településen összesen 59 km-nyi gravitációs gerinccsatornából, 44 km-nyi gravitációs
bekötőcsatornából és 17 szennyvízátemelőből álló rendszer épült ki23.
1.16.2. Energia
A gázellátás feltételei a településen megfelelőek és biztonságosak, a településen élők és
gazdálkodók számára megoldott a hálózatra való csatlakozás. Magyarország nagynyomású
gázvezetékei közül Sándorfalva külterületi részein vezet át Algyő – Városföld DN600 nevű országos
jelentőségű és a DN 700 elnevezésű nemzetközi jelentőségű, valamint a Szeged – Dóc közötti nagy
középnyomású vezeték is.24 A település gázcsőhálózatának hossza 96,2 km, mely összesen a 2752
fogyasztó számára 2 988 200 m3-nyi, ebből a háztartások (2616 db, melyből fűtési 2444 db) számára
2 587 700 m3-nyi gázt szolgáltatott (KSH, 2013). Az elmúlt hét év trendjeit vizsgálva kitűnik, hogy a
fogyasztók száma 2010-ben érte el a csúcsot, azóta csökkenés tapasztalható (30. ábra), mely
betudható a lakosságszám csökkenésének és az alternatív fűtési módok (pl. tűzifa, pellet stb.)
megjelenésének is.
Gázszolgáltatás- és fogyasztás mutatóinak alakulása Sándorfalván (2013)
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30. ábra: Gázszolgáltatás- és fogyasztás mutatóinak alakulása Sándorfalván
(Forrás: KSH, 2013)
A szolgáltatott gáz mennyiségében hektikusság tapasztalható, 2007 – 2009 között folyamatos
csökkenés történt (ennek oka a gazdasági helyzet romlásában keresendő), 2010-ben azonban újabb
növekedés állt be a hidegebb téli időszaknak köszönhetően. A 2013-as növekedést már a
rezsicsökkentés hatásaként értelmezhetjük.
A település jelenlegi gázszolgáltatója a GDF-SUEZ – Égáz-Dégáz Zrt., azonban várhatóan
szolgáltatást az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (ENKSZ Zrt.) veszi majd át. A szolgáltatóváltás várhatóan nem okoz fennakadást az ellátás minőségében és biztonságában.
A település három 120 kV-os elektromos távvezeték kiindulópontja: Csongrád Megye
Területrendezési Terve a Sándorfalva – Hódmezővásárhely, Sándorfalva-Makó és a Sándorfalva –
23
24

Forrás: http://www.sandorfalva.hu/palyazat/2fordulo.html
Forrás: VÁROS-TEAMPANNON KFT., 2012, Csongrád Megye Területrendezési Terve Megalapozó munkarészek – Módosítás. pp. 65 – 67.
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Kiskundorozsma viszonylatot nevezi meg a MAVIR Zrt. és az EDF-DÉMÁSZ Zrt. által üzemeltetett
hálózati elemek között. A kisfeszültségű villamosenergia-elosztó hálózat hossza 79,5 km, a településen
szolgáltatott villamosenergia mennyisége 12 964 000 kWh, a hálózatra 4047 fogyasztó csatlakozik rá
(31. ábra). A hálózatot alkotó, a lakosságot és az intézményeket kiszolgáló légvezeték rendszerek
tartóoszlopai közül sok még ma is fából készült, melyek cseréje és korszerűsítése az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása érdekében releváns szükséglet a település egész területén. 25 A
közvilágítási hálózatot belterületen jelenleg közel 1300 lámpatest biztosítja. A hálózat kiépítettségében
rejlő hiányosságok területileg a dűlőknél jelentkeznek, elsősorban itt szükséges a közvilágítás kiépítése.

Villamosenergia-szolgáltatás és fogyasztás jellemzői Sándorfalván (2013)
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31. ábra: Villamosenergia szolgáltatás- és fogyasztás mutatóinak alakulása Sándorfalván
(Forrás: KSH, 2013)
Sándorfalva jelenlegi villamosenergia szolgáltatója az EDF-DÉMÁSZ Zrt. A szolgáltatónak a 20 KWos primer rendszeren elmúlt években elvégzett beruházásai révén a városközpontban új trafókörzetek
jöttek létre, újabb szabad kapacitásokat biztosítva a villamosenergia szolgáltatásnak. 26 A gázellátáshoz
hasonlóan a jövőben ezen a területen is kilátásban van az ENKSZ Zrt. megjelenése.
1.16.3. Elektronikus hírközlés
A településen hírközlési infrastruktúrája teljes körűen kiépített. A 21. század követelményeinek
megfelelően nem vizsgáljuk külön az analóg telefon- és távbeszélő hálózatokat, mivel azok száma
folyamatosan csökken és a jövőbeni fejlesztések is várhatóan nem ezeken a hálózatokon valósulnak
meg. Ezért fontosabb a jövőben is potenciálisan fejlesztendő mobiltelefon, az internet és kábeltévé
hálózati infrastruktúra és ellátottság vizsgálata.
Sándorfalva internethálózata a hazai optikai gerinchálózat szegedi végpontjához csatlakozik a helyi
optikai hálózaton keresztül, ezen elérhető a szélessávú, ISDN kapcsolódási lehetőség. A hálózat
maximális sávszélessége szolgáltatótól függően akár 120/10 MBit/s is lehet. A telefon fővonalak teljes
körűen kiépítettek. 3G/HSPA hálózati lefedettség is teljes, 4G hálózat lefedettsége Szeged
közelségének köszönhetően is megvalósult.

25
26

Forrás: Pallavicini Terv – Sándorfalva Város Önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálata és módosítása 2015., pp. 19 – 20.
Forrás: Pallavicini Terv – Sándorfalva Város Önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálata és módosítása 2015., p. 19.
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1.17. Környezetvédelem
1.17.1. Talaj
Sándorfalva a Tisza hajdani árterületeinek találkozásánál helyezkedik el. Az egymásra rakódó lösz
és futóhomok rétegek eredményeképp alakultak ki a talajok iszapos homok anyakőzeten. Ezt mutatja a
talajtípusok és altípusok száma is. A település talajtani viszonyok szempontjából változatos képet mutat.
A szikes talajok mellett találhatók itt a Duna-Tisza közi hátságok keleti nyúlványainak homoktalajai és
réti talajok is, melyeket a Tisza folyószabályozásáig szabadon szétterülő vizek alakítottak ki. A vízben
oldható sók, azon belül is a nátrium ionok döntő szerepet játszanak a szikes talajok kialakulásában. A
szikes területeken találkozik és keveredik a Duna-Tisza közi szoloncsákos szik, és a Tiszántúli
területekre jellemző szolonyec szikes talajok. Előbbi a magasabb talajvízállású, mélyebb területeken
jellemző. A szoloncsák szikeseknél a talajfelszínen jelentkezik a sófelhalmozódás, nem úgy, mint a
szolonyecek esetében, ahol a sófelhalmozódás valamivel lentebbi rétegekben fordul elő. A
homoktalajok a váztalajok körébe tartoznak, közös jellemzőjük, hogy a talajképző tényezők csak
mérsékelten észlelhetők. A biológiai talajélet minimális mértékű, vagy teljesen hiányzik. A szél eróziós
hatása, a defláció és az ásványosodás jelentős szerepet játszik a talajképződés genetikai
folyamatában. A térségre a humuszosodásra hajlamos karbonátos humuszos homoktalaj altípus
jellemző. A humuszosodás mértéke nem haladja meg az 1%-ot és a 40 cm vastag humuszréteget. Az
altípus további jellemzője hogy a felszíntől több-kevesebb meszet tartalmaz. Előfordul továbbá a
területen a karbonátos többrétegű humuszos homoktalaj altípus is, amelyben a homokos talajszint alatt
egy eltemetett humuszréteget tartalmaz, amiben eltér az előzőtől. Ez a réteg abból a növényzetből
alakult ki, melyet a földtörténet során beborított a futóhomok. A bőséges nedvesség hatására alakultak
ki a réti talajok, melyeknek természetes növénytakarója vízkedvelő fajok társulásából áll. A
mikrobiológiai folyamatok általánosságban levegőtlen körülmények között zajlanak le, ami bizonyos
mértékű szervesanyag-felhalmozódással jár. E talajok változatos természeti folyamatok között
képződtek, ami miatt összetételük meglehetősen heterogén.
A településen található talajok védelme szempontjából az ITS-ben megjelenő, fokozott
talajhasználattal járó projektek megvalósítása során kiemelten szükséges betartani a földtani közegek
védelme szempontjából hatályos jogszabályok közül a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi. LIII. törvény, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.
(VII.21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet,
valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
előírásait.
1.17.1.1. A talajok területi elhelyezkedése
A 4519. számú Szeged-Csongrád közúttól nyugatra található területen döntően homoktalaj, azon
belül pedig karbonátos humuszos, és karbonátos többrétegű humuszos homoktalaj jellemző, foltokban
réti és szolonyeces réti talajokkal és a mélyebb fekvésű területeken szoloncsákos szikes talajjal
találkozhatunk. A 4519. számú úttól keletre a réti talaj altípusai lelhetők fel: a réti öntés, az öntés réti a
karbonátos öntés réti és a karbonátos humuszos öntéstalajokat. A közigazgatási terület déli, dél-keleti
területén is előfordul a réti talaj, de itt más altípusai jöttek létre: a réti csernozjom és a réti szolonyec
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talaj. A szikes talaj szintén jellemző talaja a területnek. Döntően szolonyec van jelen, foltokban pedig
szoloncsákos sziket találunk. (Sándorfalva Környezetvédelmi Programja, 2010)
1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek
1.17.2.1. Felszíni vizek
A túlzott igénybevétel, és a magas szennyezőanyag-kibocsátás következtében az elmúlt időszakban
a felszíni vizek minőségében jelentős romlás következett be. A problémát helyi és globális szinten
egyaránt meg kell oldani. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik, a vízgyűjtőgazdálkodásához szükséges tervek elkészítéséhez 42 alegységre osztották fel. Sándorfalva az AlsóTisza jobb parti tervezési alegységhez tartozik. A tervezési alegységet a Tisza jobb parti vízgyűjtőjének
természetes határaihoz igazították. Keleten a Tisza folyó árvízvédelmi töltése, délen Szerbia
államhatára, nyugaton a Dong-éri főcsatorna vízgyűjtőjének keleti határa, az Alsó-Duna völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területének határa, Bugac és Kunszállás
közigazgatási terület nyugati határán elhelyezkedő vízválasztók, és a Csukáséri főcsatorna
vízgyűjtőjének határa, északon pedig Nagykőrös, illetve Pest megye, továbbá Bács-Kiskun megyéhez
tartozó Lászlófalva és Lakitelek község közigazgatási területi képezi az Alsó-Tisza jobb part tervezési
alegység határait. A közigazgatási területen az ATIVIZIG kizárólagos vagyonkezelésébe a Tisza érintett
szakaszai és az Atkai-Holt-Tisza érintett szakaszai mellett alábbi csatornák tartoznak27:
 Sándorfalvi-csatorna
 Algyői-főcsatorna
 Dóc-Erzsébeti főcsatorna
 Dóc-Keleti főcsatorna
 Ilonasíki csatorna
 Kecskeméti csatorna
 Nádastó-Nagyszéki főcsatorna
 Romafő-Sándorfalvi csatorna
 Szakony-Súlymosi csatorna
 Szillér-Baktó-Fertői főcsatorna
 Győriszék-Szirtosszéki csatorna
A tervezési alegység a Tiszától nyugatra található, területe 5374,96 km 2. A 140 km hosszú és 21342
km2 szakasz tartozik a Dél-Tisza völgy kistájhoz, a Tisza völgye Tiszajenőtől a határig. A Tisza ezen
szakaszán számos mellékfolyás vizeit veszi fel. A Tisza bal parti vízfolyásai jelentősebb vízhozammal
rendelkeznek, míg a jobboldalról érkezők csak kisebb mellékvizek. A terület jellemzően száraz, gyér
lefolyású, erősen vízhiányos. A nagy árvizek általában nyár elején fordulnak elő, a kisvizes időszakok
pedig nyár végén és ősszel jellemzőek. A Tisza egész évben hajózható: a település által érintett
folyószakasz (a Tisza jobb partján a 198,200 – 201,340 fkm szelvények között) a Törökbecsei vízlépcső
duzzasztása által befolyásolt, EGB IV. osztályba sorolt víziút. Az érintett folyószakaszon a kategóriára
előírt hajózási paraméterek a Saséri kanyarulat (198,0 – 199,0 fkm, R=380 m) kivételével biztosítottak,
ez azonban forgalomtechnikai eszközökkel kezelhető. Sándorfalva közigazgatási területén a folyómeder
elfajulását megakadályozó folyószabályozási létesítmények nem találhatóak. A vízminőség II. illetve III.
osztályú. A folyókat végig árvízgátak kísérik, a belvízelvezető csatornahálózat hossza pedig meghaladja
27

Forrás: ATIVIZIG
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a 900 km-t. A kisvizek átemeléséért 39 szivattyútelep felelős. A kistájon számos tó található,
természetes tavak, illetve levágott meander, valamint újabb mesterséges tározók és halastavak.
Sándorfalva környékén egyaránt találhatók folyó és álló vizek, mesterséges tavak és időszakos
szikes tócsák. A területet északkeletről a Tisza határolja, valamint a folyószabályozáskor levágott
morotva egy darabja, és annak hullámtéri, fokozottan védett része. A közigazgatási határ déli oldalán a
szegedi Fehér-tó halastavi része található, és a sándorfalvi bányatavak, Sándorfalva egész területén
pedig kisebb-nagyobb kiterjedésű, állandó és időszakos vízborítású nádasok, szikes foltok és pocsolyák
teszik színesebbé. A térségre közel kiegyenlített vízmérleg jellemző, az évi 550 mm csapadékkal
szemben 525 mm a párolgás mértéke. A szikes tavak, mocsarak egyrészt csapadékból, másrészt a
felszín alatti vízkészletből nyerik vízutánpótlásukat.
1.17.2.2. Felszín alatti vizek
Felszín alatti víz szempontjából a 27/2004. (XII.25.) KvVM, rendelet szerint Sándorfalva a fokozottan
érzékeny területen helyezkedik el. A település a tiszai vízgyűjtő terület 2-20. sz. Alsó-Tisza jobb part
alegységének területén fekszik, közigazgatási területén felszín alatti víztestek közül alábbiak
találhatóak:
 Alsó-Tisza-völgy sekély-porózus víztest (sp. 2.11.2.): A víztest vízmérleg teszt szerint a jó/nem
jó határán van. A víztest kémiai állapota a diffúz mezőgazdasági eredetű nitrátterhelés miatt
gyenge. A víztest állapota jó.
 Alsó-Tisza-völgy porózus víztest (p.2.11.2): A víztest a vízmérleg teszt szerint a jó/nem jó
határán van. A víztest állapota jó.
 Dél-Alföld termál víztest (pt 2.1): A víztest a vízmérleg teszt szerint a jó/nem jó határán van. A
víztest kémiai szempontból jó állapotú. A víztest állapota nem jó.
A térség érinti a Tisza egykori árterét, ami a vízellátás szempontjából kedvező, de ár- és belvízi
veszélyeztetettséget tekintve és az élővizek szennyezési kockázatának szempontjából kedvezőtlen
adottság; és a Duna-Tisza közi homokhátság területét, ahol sajátos vízgazdálkodási probléma, a
talajvíz-csökkenés van jelen. A vízfolyások, csatornák, holtágak és állóvizek minőségét a területen
meghatározza a befolyó vizek minősége. A kommunális szennyvizek és a területen végzett gazdasági
tevékenységek (növénytermesztés és állattenyésztés) következtében keletkező szennyvizeket
kiemelten fontos megfelelő módon gyűjteni és kezelni. A terület morfológiai adottságainak
köszönhetően a belvizek gyakran okoznak felszíni elöntéseket, a magasabb domborzati helyzetben lévő
homokhátsági részeken is. A belvizek kialakulását a területen található folyók közelsége elősegíti. Az
1992-es, 7 megfigyelő kútban végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a település talajvizei erősen
szennyezettek. Ezt a lakossági szennyvízszikkasztó medencékből és az állattartó telepekről a talajvízbe
szivárgó szerves szennyeződések okozzák. A 27/2006. (II.7.) Kormány Rendelet 2. számú melléklete
szerint a település területe nem nitrát érzékeny terület.
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
A környezeti légszennyezettséget a lakossági fűtésből, a közlekedésből, az ipari, szolgáltatói
tevékenységből származó légszennyező anyagok együttesen határozzák meg. A forgalmas közlekedési
útvonalak és a szennyező ipari tevékenységek közelében a szennyező anyagok koncentrációja
lényegesen magasabb, mint a szennyező forrásoktól távol.

83

A településen a lakossági gázellátási program gyors ütemű megvalósításának köszönhetően
jelentősen csökkent a hőenergia termelés során keletkező kén-dioxid és szilárd légszennyező anyag
kibocsátás. Sándorfalva elhelyezkedése, domborzati fekvése és a környező talajok tulajdonságai miatt
a talajszemcsékhez tapadó káros anyagok, mikroorganizmusok, növényvédő szerek szél általi szállítása
okozhat levegőtisztasági problémákat, amihez társul a környező földterületeken található növények
allergén virágporainak hatása. A hatásos védelmet ezek ellen a mezővédő erdősávok, földfolyosók
biztosítják.
A jelentős mezőgazdasági tevékenység miatt fontos szempont a bűzhatás elleni védelem és a
felszín alatti vizek védelme. Ennek érdekében a 7/2001. (VI.19.) Ör. helyi rendelet szabályozza a
belterületi állatállomány létszámát. Sándorfalván csak mások nyugalma és jogos érdekeinek
tiszteletben tartásával lehet csak állatot tartani. A belterületi haszonállat-létszámot korlátozza és zárt
tartási technológiát követel meg a rendelet. A külterületen, a kiskerteket kivéve eltérő számú állat
tartása is engedélyezett, ha adottak a tartás feltételei. Haszonállatot közterületen, pihenő és
kirándulóhelyeken, műemlék környezetben tilos legeltetni. A haszonállat által közterületen okozott
szennyeződést a tulajdonos köteles azonnal eltávolítani. A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás
tartása tilos.
A településen a 32/2007. (XII.20.) Ör. rendelet szabályozza a kerti hulladék-égetést. Március 1. és
április 30. között, és ősszel szeptember 1. és november 30. között csak jól kialakított tűzrakó-helyen
lehet égetni avart és kerti hulladékot úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa,
az égetés hősugárzása semmiben ne tegyen kárt. A kerti avar égetését úgy kell elvégezni, hogy a
szomszédos ingatlanok lakóit a túlzott mértékű füstöléssel, szaggal szükségtelen mértékben ne zavarja.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ipari eredetű hulladékot, PVC-t,
veszélyes hulladékot. Szükséges megjegyezni, hogy a kerti hulladékok égetéssel történő
megsemmisítése helyett környezetvédelmi szempontból kedvezőbb a helyi komposztálás és a
hulladékudvaron való elhelyezés megoldása. A szabadban csak úgy lehet tüzet gyújtani,
tüzelőberendezést használni, hogy az a környezetére ne jelentsen tűz- vagy robbanásveszélyt. A
szabadban nem szabad őrizetlenül hagyni a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést, veszély
esetén, vagy ha nincs rá szükség, a tüzet haladéktalanul el kell oltani. A tevékenység során a
helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megfékezhető, a
tűz eloltható.
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
Sándorfalva a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 27/2008. (XII.3.)
KvVM-EüM együttes rendeletet figyelembe véve olyan lakóterületként definiált, mely (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű28. A településen a 19/2003. helyi önkormányzati rendelet
foglalkozik a zaj- és rezgésvédelmi kérdésekkel. A határértékek: lakó- és intézményterület laza
beépítésnél: nappal 50 dB; éjszaka 40 dB. Stratégiai zajtérkép nem készült a településre.
A település elhelyezkedése zajvédelmi szempontból szerencsésnek mondható. A 4519. számú út
kihasználtsága a forgalmi adatok alapján sehol nem éri el a 20%-ot. A rendszeres nehézgépjárműforgalom elsősorban az autóbuszokból tevődik össze, ezt követi a mezőgazdasághoz kapcsolódó,
idényjellegű tehergépjármű-forgalom. Az útburkolatok minőségjavításával jelentős javulás érhető el a
Zajvédelmi szempontból Sándorfalvát a korábban hatályos 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 2. kategóriába sorolta, ami kisvárosias,
kertvárosias lakóterületnek számít. Ezt a rendeletet a 284/2007. (X.29.) korm. rendelet váltotta fel, melynek egyes kérdéseit részletesen az említett 27/2008.
(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 25/2004. (XII.20.), valamint a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet szabályozza.
28

84

zavaró zajkibocsátások leküzdése érdekében. Mivel az autóbusz forgalom jelentős, ezért a korszerű,
környezetkímélőbb motorok beépítése szintén zajcsökkentő tényező lehet. A Szeged-Budapest
vasútvonal Sándorfalvától 5 km-re halad el, jelentős zaj- és rezgés kihatása a településre a megfelelő
távolság miatt nincs. A település jelentős iparral nem rendelkezik, számottevő ipari zajkibocsátás nincs.
1.17.5 Sugárzásvédelem
Sándorfalva területén egy mobiltelefon adótorony található, magas feszültségű vezeték nincs a
településen. A település távolsága Pakstól légvonalban 100 km, így a 30 km-es Sürgős Óvintézkedési
Zónája nem érinti. A szlovákiai Bohunice és Mochovce atomerőmű és Paks 300 km-es Élelmiszerkorlátozások Óvintézkedési Zónáján belül található.
1.17.6 Hulladékkezelés
Sándorfalva Város Településszerkezeti tervében és Helyi építési szabályzatában (HÉSZ) foglaltak
alapján a hulladékkezeléssel kapcsolatban a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokról szóló
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, valamint az Önkormányzat által létrehozott szabályozások és az
Európai Unió irányelvei az irányadóak. A dokumentumok egyértelműen megfogalmazzák, hogy az
ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan határán belül, környezetszennyezést és
környezetveszélyeztetést kizáró módon kell gyűjteni, különös tekintettel a veszélyes hulladékokra. A
kommunális jellegű hulladékok gyűjtését és elszállítását település tisztasági szolgáltatás keretén belül
kell megoldani. Emellett a csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz elvezető árokba szennyvizet, vagy
állattartás hulladékait tartalmazó vizet még tisztítottan sem szabad bevezetni. Az ingatlanok
használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan határán belül, szelektíven, környezetszennyezést és
környezetveszélyeztetést kizáró módon kell gyűjteni. A területen keletkező veszélyes hulladékok
szakszerű/jogszerű kezelése a hulladék termelőjének a kötelessége.
A településen keletkező szilárd és folyékony hulladékok települési szintű kezelését,
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályait, rendjét és módját a jelenleg is hatályos Sándorfalva
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.
(IV.30.) önkormányzati rendelete a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról c. dokumentum foglalja össze. A településen keletkező
települési szilárdhulladékok rendszeres begyűjtése közüzemi szolgáltatás és engedéllyel rendelkező
vállalkozók igénybevételével jelenleg is megoldott. A település szilárd hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásának ellátását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosított. A csatorna közműhálózatra nem
csatlakozott ingatlanhasználók számára az önkormányzat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás ellátását a Pataki és Arany Egyéni Vállalkozók Konzorciummal megkötött közszolgáltatási
szerződés útján biztosítja.
A hatékony és környezettudatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás létrehozásával
párhuzamosan a település határában működő szilárd hulladéklerakó telep 1995-ben felszámolásra
került. Sándorfalva szilárd hulladékainak összegyűjtését és a hulladékártalmatlanító telepre történő
elszállítását térségre kiterjedően a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. A belterület
hulladékelszállítási lefedettsége 100 %-os. A hulladékot hetente egy alkalommal gyűjtik és szállítják el a
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település határában lévő Szegedi Regionális hulladéklerakóba (Sándorfalvi úti Regionális
Hulladékkezelő Telep). A településen élőknek a szelektív hulladékgyűjtés mellett, lehetősége nyílik 1m³
mennyiségig terjedően a hulladékudvarba szállítani a keletkező szilárd hulladékát. Továbbá a
közszolgáltató évente két alkalommal lakossági lomgyűjtő akciót szervez, ezzel is mérsékelve az
illegális hulladéklerakók létrejöttét a település közigazgatási területén belül. A lakossági
hulladéktermelés 2014-ben 1882 tonnát tett ki, mely a település lakónépességére vetítve 232 kg/fő/év.
A lakosságtól elszállított szilárd hulladék mennyisége évről-évre növekvő tendenciát mutat (19.
táblázat), mely az elmúlt 10 évben több mint 40%-kal növekedett, ezzel szemben a szelektív
hulladékgyűjtés keretében elszállított települési hulladékok mennyisége számottevően nem növekedett.
A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program 33 települése által érintett nagytérség részeként
Sándorfalvára vonatkozóan is elkészült a helyi hulladékgazdálkodási tervezés, melynek felülvizsgálata
az elmúlt években történt meg. Emellett a települési hulladékgazdálkodás meghatározó szegmense a
város településfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumainak, kiemelendő Sándorfalva Város Települési
Környezetvédelmi Programja, valamint Sándorfalva Város Fenntartható Fejlődés Programja.

Időszak
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év

Összes elszállított
települési szilárd
hulladék (tonna)

A lakosságtól elszállított
települési szilárd hulladék
(tonna)

1925,4
2131
2137,2
2231,4
2478,6
2634,3
2 190.2

1565,3
1489
1659,4
1788,9
2140,9
2283,6
1822,1

A lakosságtól szelektív
hulladékgyűjtésben
elszállított települési
szilárd hulladék (tonna)
98,2
61
47,9
41,7
48,2
49,8
54,3

19. táblázat: Sándorfalva város elszállított települési hulladékainak megoszlása 2008-2013 között
(Forrás: KSH)
A folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terén kiemelt jelentőséggel bírt a SándorfalvaSzatymaz Szennyvíz -, Csatorna Beruházó Társulás által 2010-ben benyújtott „Sándorfalva-Szatymaz
települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése- kivitelezési
szakasz” című, pályázati forrásból finanszírozott fejlesztése, mely a 2014-ben valósult meg a város
legjelentősebb infrastrukturális beruházásaként. A fejlesztésnek köszönhetően a település teljes
belterületén biztosítottá vált a keletkezett szennyvizek zárt rendszerű elvezetését és korszerű tisztítása.
A fejlesztés keretén belül egy biológiai fokozatú szennyvíztisztító telepet hoztak létre, továbbá több mint
100 km gravitációs- gerinccsatorna és bekötőcsatorna, valamint 17 db körzeti nagyátemelő építése
valósult meg. A lakosság jelentős része (92%) csatlakozott rá a hálózatra, azonban akadnak olyan
ingatlanok a településen, melyek jelenlegi kihasználatlanságuk miatt nem csatlakoztak a
csatornahálózatra.
1.17.7 Vizuális környezetterhelés
A tájkonfliktusok részeként vizuális vagy más nevén esztétikai konfliktusok Sándorfalva esetében is
fennállnak, azonban ennek mértéke elenyésző egy iparvároshoz képest. Az épített környezet részeként
a belterületi lakóingatlanok, közintézmények, illetve a külterületen szétszórtan elhelyezkedő tanyák az
alföldi tájba illeszkedő módon alkotnak egységet. Vizuális környezetterhelést a közművek létesítményei,
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köztük leginkább a magasfeszültségű póznák és távvezetékek, a telekommunikációs szolgáltatásokat
támogató adótornyok, valamint a víztorony (hidroglóbusz) jelenthet. Vizuális környezetterhelésnek
minősülnek az illegális hulladéklerakók, melyek felszámolása folyamatos, megelőzését
szemléletformálással igyekszik megoldani a település. A településen korábban működő szeméttelep
1995-ben került felszámolásra. A szilárd hulladék elszállítását hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
keretében, közszolgáltató bevonásával látja el a település. A fentiek mellett, a közterületi károkozás is
jelentős probléma a városban, mely az épített környezet fizikai, esztétikai leromlását eredményezi. Az
antropogén környezeti beavatkozások közül a bánya- és halastavak kialakítását emelhetjük ki, melyek
kivitelezése környezetbe illő módon valósult meg, gazdasági és turisztikai jelentőségük a települési
környezet részeként egyre inkább fokozódik.
1.17.8 Árvízvédelem
Környezetbiztonsági szempontból a belvízi elöntések mellett, az árvízvédelmi kockázat Sándorfalva
esetében is fennáll. A terület vízrajzi adottságait egyértelműen a Tisza folyó vízjárása határozza meg.
Sándorfalva közigazgatási területére a 11.NMT.01.29 tervszámú, a Tisza 159,600 – 253,800 fkm
(Magyarország – Szerbia országhatár és Csongrád - Csépa közigazgatási határa) közötti szakaszára, a
folyó jobb, illetve bal parti árvízvédelmi töltései között kijelölt mederkezelési terv vonatkozik. A
mederkezelési terv építési szabályokat, előírásokat is tartalmaz, melyeket szükséges figyelembe venni
a mederben megvalósítandó építkezések során. A Tisza védőtöltései által mentesített ártér a település
vízellátottságát tekintve kedvezőnek, míg ár- és belvízi kitettség tekintetében kedvezőtlennek
mondható. A Tisza folyó alsó szakaszának vízhozama és vízállása évszakonként erősen ingadozó,
évente három jelentősebb árvíz vonul le a folyón. A település a 2.54 számú szegedi ártéri öblözet (342
km²) része. Árvízvédelemi szempontból az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
vagyonkezelésében lévő, 11.02. számú Algyő-Dongéri (Tisza jobb parti) árvízvédelmi szakasz 38+36040+330 tkm szelvények közötti védvonala, valamint a 2.54.03. sz. Sövényházi keresztgát helyezkedik el
Sándorfalva közigazgatási területén (I. és II. rendű védvonalak).
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók
(Szegedi árvíztározó) a település közigazgatási területét nem érintik. A település területét Tisza folyó
közvetlenül csak egy rövidebb, 4 km-es védőtöltéssel ellátott szakaszon határolja, ahol az árvízvédelmi
megfigyelés és árvíz esetén, a készültség folyamatos. Az ATIVIZIG az évi rendszeres, őszi kisvízi
felülvizsgálatai során elvégzi a megépült folyószabályozási művek állapotfelmérését. A város belterülete
körülbelül 6 km távolságra fekszik a Tisza vonalától, mely árvízvédelmi szempontból további kockázatot
jelent.
1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A települést érintő árvízi, illetve belvízi kitettsége mellett, a globális éghajlatváltozás hatásai az
országos tendenciákhoz hasonlóan települési szinten is érzékelhetőek, melyek leginkább a
Homokhátság területét érintik a legérzékenyebben. Egyre gyakrabban fordulnak elő aszályosabb
időszakok, szélsőséges időjárási körülmények. Az éghajlatváltozás egyik következménye, hogy az
aszályos nyári időszakokban csökken a lehulló csapadék mennyisége. A télvégi, tavaszi árvizek
NMT: Nagyvízi Mederkezelési Terv. A nagyvízi meder területének használata, hasznosítása, valamint a fenntartási tevékenységek szabályozott kereteken
belül történő végrehajtása érdekében a 83/2014. (III.14.) korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével szükséges elkészíteni. A terv az árvíz elvezető
képesség javítása érdekében az erdőgazdálkodásra, a hullámtéri területhasználatra vonatkozó előírásokat fogalmaz meg. Tervezési folyamatának lezárását
követően lehetőség nyílik a nagyvízi meder adott területeink a szabályozott körülmények között történő hullámtéri építkezésre.
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hamarabb, ezzel párhuzamosan növekvő csúcsokkal érkeznek. A tavak vízforgalma átalakul, várhatóan
csökken a felületük, fokozódik az eutrofizáció. A kisvízhozamok csökkenése érzékenyebbé teszi a
vízfolyásokat a szennyezőanyag-terhelésekkel szemben. Emellett a biológiai sokféleség csökkenése
még intenzívebbé válik a jövőben. A környezeti hatások mögött elsősorban a növekvő területhasználati,
gazdasági igények állnak, melyek a biológiailag aktív területek leszűküléséhez, felaprózódásához,
természeti értékek csökkenéséhez vezetnek. A település szinten a környezetkímélőbb területhasználat
és tájgazdálkodás egyre jobban előtérbe kerül, mivel Sándorfalva közigazgatási területének több mint
kétharmada Natura 2000 védettséget élvező terület. Az ipar és mezőgazdasági tevékenységek mellett,
a turizmus fellendülése (bányatavak), annak gazdasági vonzata is jelentős környezeti nyomást gyakorol
a természeti értékek megőrzésére, mely további környezeti konfliktusok forrása lehet.

1.18. Katasztrófavédelem
1.18.1. Építésföldtani korlátok
Sándorfalva közigazgatási területén építéstani korlátok (alábányászott területek, barlangok és pincék
területeinél jelentkező problémák, csúszás-, süllyedésveszélyes területek) nincsenek. A település nem
tartozik a földrengés által veszélyeztetett területek közé.
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
A város ár- és belvíznek egyaránt kitett település, viszont az árvíznél a belvizek előfordulása
jellemzőbb. Az árvízi veszélytérkép alapján (32. ábra) megállapítható, hogy Sándorfalva város
közigazgatási területének ártéri fekvésű részei árvízveszélyes területnek minősülnek. A település
területének 61,5%-a árvízi elöntéssel veszélyeztetett egy esetleges töltésszakadás esetén, melynek 0,9
%-a belterületet is érint.

32. ábra: Magyarország árvízi veszélytérképe (Forrás: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:
Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés – 2011)
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Sándorfalva közigazgatási területéhez tartozó elsőrendű, 11.02. számú árvízvédelmi szakaszra
(38+340-40+330 tkm szelvény) 1,0 m magassági biztonság meghatározott, a szakaszon a mértékadó Balti-tenger alapsíkra vonatkoztatott és jogszabályban meghatározott töréspontokhoz rendelt30 árvízszintek a következők:
 11.02. árvízvédelmi szakasz 38+360 tkm: 85,37 m.B.f.
 11.02. árvízvédelmi szakasz 39+828 tkm: 85,44 m.B.f.
 11.02. árvízvédelmi szakasz 40+330 tkm: 85,46 m.B.f.
A bel- és külterületi vízrendezés a települési vízgazdálkodás fontos része. Magában foglalja a
felesleges csapadék és belvizeket összegyűjtő belvízcsatornák kiépítését, a nyílt csatornák, árkok,
tavak, folyómedrek gondozását. A település közigazgatási területe a 11.01. Algyő-Tápé-Köröséri és a
11.02. Dongéri belvízvédelmi szakaszon helyezkedik el. Sándorfalva külterületén a csapadékosabb
időszakokban jelentős területek kerülnek belvíz alá (33. ábra), ezáltal kedvezőtlen talajkémiai
folyamatokat okozva. A negatív környezeti hatások elkerülése érdekében a mezőgazdasági
tevékenységek során környezetbarát belvízgazdálkodást szükséges folytatni az érintett területeken. A
terület morfológiai adottságai miatt a belvizek viszonylag gyakran okoznak felszíni elöntéseket, még a
kedvezőbb domborzati helyzetben levő homokhátsági területeken is. A település közigazgatási területén
az átlagos talajvíz mélysége 0,4-1,2 m közötti. Pálfai-féle belvíz- veszélyeztetettségi index alapján
Sándorfalva a belvízzel mérsékelten és közepesen veszélyeztetett terület kategóriájába tartozik. A
település közigazgatási területe belvízelvezető csatornákban igen gazdag, melyek közül kiemelhetjük a
Nádastó-Nagyszéki főcsatornát és a Dóc-Erzsébeti-csatornát, valamint a település határában lévő
Algyői-főcsatornát, illetve a Kisteleki-főcsatornát. A belvízelvezető csatornák közvetetten a Tisza folyóba
vezetik le a csapadék és belvizeket. A meglévő csatornák állapota elhanyagolt, növényzet által benőtt,
felújításra, tisztításra szorulnak. A rajtuk elhelyezett műtárgyak, átereszek, egyéb vízi létesítmények
szintén korszerűsítésre szorulnak. A település a 70-es években intenzív belvízvédekezésre kényszerült,
ezt követően a nagyfokú belvíz elhárítása érdekében az önkormányzat további csapadékvíz elvezető
csatornákat létesített, melynek köszönhetően a csapadékvíz csatornázottság 80% feletti, ebből a szilárd
burkolattal ellátott részek 40%-ot tesznek ki. A belvízvédelem növelése érdekében, azonban további
fejlesztéseket szükséges megvalósítani a településen, mely a belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat
folyamatos rekonstrukcióját és bővítését, a befogadó mellékágak takarítását, illetve karbantartását
jelenti.
A belvízelöntési gyakoriság alapján, a belvízjárta, mélyfekvésű területek (34. ábra) a település
közigazgatási területén mozaikosan helyezkednek el, főként a Tiszához közelebb eső, ártéri
területeken. Belvízveszély szempontjából a település belterületének leginkább a Sövényházi úttól
keletre eső részei érintettek (Rózsa, Dóci, Rét, Tölgy, Szegfű utca).
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A folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet alapján
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33. ábra: Csongrád megye belvízelöntési gyakoriságának területi eloszlása (Forrás: Magyar Földrajzi
Konferencia 2004., PÁLFAI I. et al..: Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutató (KBM) és Csongrád
megye ez alapján szerkesztett belvíz-veszélyeztetettségi térképe)

34. ábra: Sándorfalva város közigazgatási területének belvízjárta, mély fekvésű területei (Forrás:
Sándorfalva Város Településrendezési terv – Igazgatási terület, Szabályozási Terv)
1.18.3.Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
Kedvezőtlen morfológiai adottságok a településen nincsenek jelen, emellett mélységi, magassági,
valamint gazdasági tevékenységből eredő korlátozások nincsenek. Kiemelt veszélyforrást és kockázatot
jelentő ipari tevékenységet végző üzemegység nincs a településen.
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
A Csongrád megye Területrendezési Terve tartalmazza az „Ásványi nyersanyag-gazdálkodási
terület” övezeteket (35. ábra), amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt,
de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek, lignit
és barnakőszén, ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területekkel érintett településeket
településhatáros kijelölését ábrázolja. A megyei terv szerint Sándorfalva érintett az övezetbe tartozik.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján Sándorfalva közigazgatási területe
szénhidrogén (CH) bányatelkek és szénhidrogén kutatások által érintett. A jelenleg hatályos törvényi
meghatározás szerint „ásványi nyersanyagvagyon-terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervekben megállapított övezet, amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett és bányatelekkel le
nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az Országos Ásványanyag Nyilvántartás szerint
nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei találhatók”.
Sándorfalva Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatában foglalt terület-felhasználás alapján
különleges, bányaműveléssel érintett és rekultiválandó területek (K-B jelű) a település belterületétől
északra találhatók. A Sándorfalva-Kővágói homokbányatavak egy része felhagyott, jelenleg rekreációs
célokat szolgál, míg kettő tavon aktív termelés zajlik. A Helyi Építési Szabályzat alapján a művelés
felhagyása után azonnal ki kell alakítani a rendezett talajfelszínt és az erózió megakadályozása
érdekében be kell ültetni növényzettel a szabad talajfelszínt.

35. ábra: Csongrád megye ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetei
(Forrás: Csongrád megye Területrendezési Terve)

1.20. Városi klíma
Az országos viszonyokhoz hasonlóan Sándorfalva területét nedves kontinentális éghajlat jellemzi,
melyet a szomszédos klímatípusok jelentősen befolyásolnak. Az ariditási indexre alapozott tipizálási
módszer alapján (Péczely Gy.) az Alföld déli felében meleg-száraz éghajlat a meghatározó, mely révén
a település területe a csapadékeloszlás tekintetében a szárazabb térségek közé tartozik. Az évi
csapadékösszeg 520 – 570 mm között változik, de extrém, aszályos években előfordul, hogy a 400 mm
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sem éri el a csapadék mennyisége. Megállapítható, hogy az elmúlt évszázad folyamán a csapadék
mennyisége fokozatosan csökkent a térségben, melyet a csapadék időbeni és térbeni egyenlőtlen
eloszlása tovább súlyosbít. Az évi középhőmérséklet 10,2–10,7 °C étékek között ingadozik. A nyári
abszolút maximum hőmérsékletek átlaga megközelíti a 35 °C-ot, tél időszakban pedig a -17 °C-ot.
Az évi napsütéses órák száma kiemelkedően magas, 2050–2100 óra között változik, melynek közel
felét a nyári időszak (850 óra) tesz ki. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, illetve D-i, DK-i, a szélsebesség
átlagos értéke 2-3 m/s közötti. A legnagyobb átlagsebesség a téli és tavaszi hónapokban, míg
szélcsendes időszak a nyár végi, kora őszi hónapokban jellemző.
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A település térbeli helyzete és kapcsolatai: szoros kapcsolódás Magyarország meghatározó
régióközpontjához
A település térségi szerepkörét megalapítása óta nagymértékben befolyásolta a földrajzi fekvése, főként
Szegedhez való közelsége. Sándorfalva szervesen kapcsolódik a régióközponthoz mind gazdaságifoglalkoztatási, közlekedési, intézményi-ellátási és szolgáltatási szempontból is. A település városi
rangja és a Szegedi járáson belüli jelentős népességszáma ellenére is lényegesen kevesebb térségi
kihatású intézményt, szolgáltatást mondhat magáénak. A funkciók tekintetében túlnyomóan és
egyértelműen Szeged irányú vonzáskör érvényesül a településen, mely a közlekedési és gazdasági
kapcsolatok mellett, a szolgáltatás-ellátás és a kulturális élet terén is meghatározó. Az OTFK
térszerkezeti jövőképében Sándorfalva Szeged külső városgyűrűnek része, ami a hazai gazdaságitechnológiai magterületi térségeként vehető számításba, meghatározó gazdasági szerepkört teremtve a
térségnek, így a településnek is az országos területpolitikában. Ez a befolyás indokolja, hogy a megyei
területfejlesztési koncepció „Szeged ‐ Hódmezővásárhely ‐ Makó ‐ Arad ‐ Temesvár ‐ Szabadka
városhálózati csomópont felépítése” területi céljának prioritásai kiterjednek Sándorfalvára is, valamint a
megyei operatív program „10. Infrastrukturális feltételek javítása Csongrád megye városaiban” prioritás
a megvalósítandó intézkedések területi fókuszában nevesíti Sándorfalvát a fejlesztendő települések
között. Fontos megemlíteni, hogy a város régió egyik legjelentősebb turisztikai áramlási útvonalán, a
Szeged-Ópusztaszer tengelyen fekszik, melyben jelenleg csak tranzit funkciót tölt be.
Társadalom: változó demográfiai folyamatok
Sándorfalva állandó népessége alapján a Szegedi járás második legnagyobb települése. Népessége
2000-től 2007-ig tartó időszakban növekedett, a folyamat azonban 2008-tól kezdve megfordult és
napjainkig folyamatos csökkenés tapasztalható. A település természetes demográfiai mutatói
(élveszületések és halálozások egyenlege) – összhangban a hazai trendekkel – negatívak.
Hasonlóképpen az országos folyamatokat követi le a települési korstruktúra is, melyben
felülreprezentáltak az idős, 60 év feletti korosztályok. Magasabb halálozási mutatóiknak következtében
az elkövetkező évtizedekben a település lakosságának nagyobb mértékű csökkenése
prognosztizálható, amennyiben az előző évtizedhez hasonló, „megújuló” kiköltözési folyamat,
odavándorlás nem alakul ki és ellensúlyozza a természetes népességcsökkenési folyamat hatásait. Ez,
elsősorban a fiatal családokat tekintve célcsoportnak, vonzó és élhető települési környezet, okos városi
szolgáltatások kialakításával érhető el, mivel a települési infrastrukturális adottságok és ingatlankínálat
optimális.
Szolgáltatások: megvalósult fejlesztések, megoldandó feladatok
A szolgáltatás-ellátottság az ország hasonló méretű és térbeli helyzetű, a megyeszékhelyekhez, fő
közigazgatási, oktatási, művelődési, egészségügyi centrumokhoz közeli településekkel azonos. Az
oktatási-nevelési szolgáltatások az alapfokú szintig bezárólag teljes körűen biztosítottak, kiegészítve a
középfokú gimnáziumi oktatással (Budakalász Gimnázium) és művészeti oktatással. A település
általános iskolája a térség egyik legkorszerűbb, legújabb infrastruktúrájával rendelkező intézményének
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számít. A közművelődés szervezetileg megfelelő színvonalon működik. E területen több jelentős
infrastrukturális beruházás is megvalósult az elmúlt években (így a Széchényi Ifjúsági Közösségi
Központ, Budai Sándor Emlékház és Tájház, Pallavicini Kastély esetében), de egyes épületek műszaki,
technikai és esztétikai adottságaiban jelentkező összes hiányosságot még nem sikerült megszüntetni.
Hasonló helyzetben vannak a szabadidős és sportszolgáltatások, lehetőségek is: a szervezeti,
szervezési feltételek adottak, az infrastrukturális ellátás javítása már elkezdődött, a sport hazai
szakpolitikai támogatottságára is építve tovább folytatódnak. Az egészségügyi ellátás az alapellátási
szintig biztosított. A települési szociális ellátások többnyire nappali ellátásra épülnek: az idősgondozás,
s család- és ifjúságsegítés, illetve a rászorulók segítése mellett tanyagondnoki szolgálat is működik,
továbbá a rászorulók közvetlenül az önkormányzattól számos különböző szociális támogatást
igényelhetnek.
Gazdaság: területrendezési szabályok közé szorítva
A város gazdasági súlyát jelentősen befolyásolja a megyeszékhely közelsége. A lakosság legfőbb
munkaerőpiaci adottságának számító iskolai végzettség tekintetében a felsőfokú végzettségűek hazai
és megyei adatoktól való jelentős elmaradása, a középfokú és annál alacsonyabb képzettséggel bírók
nagyobb aránya jellemzi a települést. Ennek ellenére a településen a munkanélküliek aránya
alacsonyabb az országos átlagnál, köszönhetően többek közt annak, hogy a foglalkoztatottak több, mint
kétharmada napi rendszerességgel ingázik Szegedre. Helyi szinten az egybefüggő gazdasági területek
kialakítása, illetve új gazdasági területek kijelölése a belterület növelésével a települést körülvevő
természetvédelmi területekre vonatkozó szigorú szabályokra tekintettel a településrendezési eszközök
megváltoztatásával is csak korlátozottan lehetséges. Ezért egybefüggő ipari, kereskedelmi, szolgáltató
területek létrehozására a meglévő, hasznosítatlan területek (pl. Bikakaszáló) illetve ingatlanok
bevonására van lehetőség, melyek infrastrukturális fejlesztése a település jövője szempontjából
kiemelten fontos, stratégiai jelentőségű fejlesztésnek számít ahhoz, hogy egy megfelelő települési üzleti
környezeten alapuló sikeres befektetés-ösztönzés valósuljon meg.
Önkormányzati gazdálkodás: törekvés a kiegyensúlyozottságra
Az önkormányzat vagyoni helyzete az átlagosnál kedvezőtlenebb: bár vagyonainak értéke magasnak
számít, köztük alig van olyan, amely forgalomképesnek minősülne. A működőképességhez szükséges
forrásokat az állami támogatások révén biztosítani tudja az önkormányzat, fejlesztési célra bevonható
forrásai azonban szűkösek, a megye számos önkormányzatával egyetemben rászorul a külső,
különösen a hazai és uniós támogatások révén elérhető forrásokra. Az önkormányzat gazdálkodásának
továbbra is a legfőbb célja a kiegyensúlyozott, zavartalan működés biztosítása, illetve a saját, az
intézmények és a gazdasági társaságok fenntartható gazdálkodási, pénzügyi feltételeinek
megteremtése. A 2022 után várhatóan csökkenő uniós támogatási források, valamint a külső gazdasági
kockázatok mérséklésének eszközeként növekszik a jelentősége a gazdasági társaságok
tevékenységéből származó jövedelmezőség növelésének, a helyi adófizetési készség fokozásának, az
iparűzési adó bevételek növelésének és az adófeltáró tevékenység javításának. A bevételek
növeléséhez szükséges fejlesztések megtételére és a jelenleg hatályos, hét éves uniós költségvetési
ciklusban rendelkezésre álló források minél hatékonyabb bevonására a 2022-ig tartó időszakban még
megfelelő támogatási lehetőségek adottak az önkormányzat számára.
Természeti táji, adottságok, zöldfelületek: értékgazdagság
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Sándorfalva külterületének változatos tájszerkezetéből adódóan számos védett táji- és természeti
értékkel rendelkezik: szikesek, halastavak, holtágak, mocsarak, nádasok, valamint homokpuszta, gyep
és erdő területein változatos növény- és állatvilág alakult ki. A település keleti része szinte teljes
egészében az Országos Ökológiai Hálózat magterületének számít, az összterület 52,62%-a (2934,7 ha)
a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, Natura 2000 területnek minősül. A település természeti
értékeinek védelmének jelentőségét hangsúlyozza „Sándorfalva város helyi jelentőségű természeti
területeinek és emlékeinek védelméről” szóló 14/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet. A rendelet
alapján „külterületi helyi jelentőségű természetvédelmi területek” közé tartozik a Zsikó-semlyék
(Nádastó), a Nádas-tó, a Kapca-szék, a Kuti-dűlő gyepe szikes tóval és a Békás. A külterületek mellett
a belterületen is találhatóak a helyi jelentőségű természeti emlékek: ezek közé tartoznak a Szabadság
tér fái, a Zrínyi utcai platánfa sor, a Széchenyi utcai platánfa, a Sportpályát övező fák, a Régi városi
strand fái és Pallavicini kastély kertje is. A homoki gyepek jellegzetes növénytársulásai mellett, a szikes
gyeptársulások viszonylag nagy kiterjedésben képviseltetik magukat a területen. A kisebb-nagyobb
kiterjedésű, állandó és időszakos vízborítású nádasok, szikes foltok és vízállások, valamint a Tisza
ártere és az Atkai-Holt-Tisza mentén található hullámterek növényvilágai teszik változatosabbá a táj
ökológiáját. Ezek a területek különösen gazdagok madárfajokban, a vándorló madarak egyik jelentős
hazai állomásai, emellett település és térsége számos emlős élőhelyéül szolgál. Erdők a Tisza
árterében, illetve a Nádastó-Nagyszéki-főcsatorna mentén fordulnak elő. A település belterületén a
zöldfelületek aránya kedvezően járul hozzá a település élhetőségéhez, azonban egyes
településrészeken még tapasztalhatóak hiányosságok, melyek fejlesztése szükséges az élhető,
komfortos település és esztétikus településkép megteremtéséhez.
Épített környezet: falusias-kertvárosias adottságok
A településkép a 19 – 20. század falusias, valamint szocialista építészetének jegyeit hordozza magán, a
jelenlegi épített környezeti kép falusias-kertvárosias jelleget kölcsönöz Sándorfalvának. Az épített
környezet számos értékes, helyi értéknek is minősített épülettel rendelkezik. Ezek közé tartozik a
Sándorfalvi Református Templom, a Mária neve Római Katolikus Templom, Budai Sándor lakóháza
(Budai Sándor Emlékház és Tájház), a Pallavicini Kastély és Kastély-kert és a Pallavicini családi
Díszsírhelye. A helyi értékek közé tartozó kulturális örökség között tartja számon a települési értéktár a
Szabadság téren, a Petőfi utca és Mátyás utca találkozásánál, illetve a Csongrádi utca és Alkotmány
körút kereszteződésében található kőkereszteket, a Szent János külterületen található Nepomuki Szent
János Kőkeresztet, a Szaporhegy külterületen található Szaporhegyi Kőkeresztet, illetve a Szabadság
téren található Szent István, Petőfi Sándor és Arany János szobrokat. Értékvédett területként a
településközpontot jelölte ki a településrendezési terv. A külterületeken számos régészeti terület
található. A belterület, ezen belül a lakóövezet bővítési lehetőségei korlátozottak, a meglévő ingatlanok
közül sok lakatlan. A külterületeken található romos, elhagyott épületek, tanyák, dűlők fokozottan ki
vannak téve az elértéktelenedés veszélyének. A települési lakóövezetekre vonatkozó jelenlegi
építészeti előírások, illetve bővítési lehetőségek az alvó- és kertvárosias funkció továbbvitelét, valamint
településkép jelenlegi formájának megtartását szolgálják.
Közlekedés: kiemelten kezelendő modernizációs és fejlesztési szükségletek
Sándorfalva térségben betöltött társadalmi - gazdasági jelentőségéhez képest közlekedési
infrastruktúrája hiányosnak, korszerűtlennek számít. A 4519. sz. út Sándorfalva és Szeged közötti
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szakasza az út legforgalmasabb szakaszának számít. Annak ellenére, hogy naponta átlagosan közel 20
ezer személygépjármű közlekedik rajta, hosszú évtizedek óta elhanyagolt állapotú, minőségi problémái
miatt egyes szakaszai balesetveszélyesnek számítanak. Az infrastrukturális hiányosságok a közutak
mellett a kerékpárutak tekintetében is jelentkeznek, hiszen a településről Szeged irányába nincs
kiépített kerékpárút, ami a hivatáscélú forgalom mellett a térség turizmusára is kedvezőtlen hatással
van. Szegedről Sándorfalván keresztül elérhető Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
megközelíthetőségében a kerékpárút olyan közlekedési alternatívát nyújtana, ami a gyors autós
áthaladással ellentétben a településen való megállás, időtöltés lehetőségét hordozza magában. Bár
Szeged és Sándorfalva között intenzív a tömegközlekedési kapcsolat, a munkavállalóknak és a
lakosságnak a megyeszékhelyhez való kötődése a szegedi helyi tömegközlekedésbe való szorosabb
integrálódást kívánná meg. Sándorfalva közlekedésszervezési szempontból Szeged agglomerációselővárosi térségének tekintendő, melyre a jelenlegi tömegközlekedés-szervezés csak a járatok
számában van tekintettel, azok városi tömegközlekedési rendszerbe való becsatlakozását lehetővé tevő
útvonalak és a járatszervezés technikai és információs körülményei kapcsán viszont még nem. A
település külső elérhetőségének fejlesztése mellett a jelenlegi belterületi infrastruktúra is
korszerűsítésre szorul: így a szilárd burkolattal nem ellátott utak hosszának csökkentése, a kerékpárosés gyalogos közlekedés, valamint a parkolás feltételeinek javítása is potenciális infrastruktúra-fejlesztési
feladatként jelentkezik.
Közművek: a fenntarthatóságra és modernizációra való törekvés
A település ivóvizének tisztasága és a csatornázottsági szint is sokat javult az elmúlt években
megvalósított ivóvízminőség-javító és szennyvíz-csatornázási beruházások révén. A településen
számos, országos és nemzetközi fontosságú szénhidrogén, valamint villamos vezeték halad át. A
meglévő települési infrastruktúra lehetővé teszi a gáz- és villamosenergia-ellátás folyamatos és
biztonságos fenntartását. A közvilágítás modernizálása aktuális feladat: egyrészt a lámpatestek és a
hálózati IT rendszerek, másrészt a tartóoszlopok cseréje, korszerűsítése szükséges. A hírközlési
hálózat megfelelő, a hálózat modernizációja azonban nagyban függ attól is, hogy a szolgáltatók milyen
gyorsasággal tudnak lépést tartani a fogyasztói trendekkel, azokra modernizációs beruházásokkal kellő
gyorsasággal és hatékonysággal reagálnak-e. A jövőben a település vonzerejét növelhetik azok a
beruházások, melyek a széleskörű, nyitott digitális hálózati hozzáférést biztosítják a lakosság és az ide
érkezők számára (pl. a nyílt, díjmentes internet hálózati hozzáférés biztosítása).
Környezetvédelem és katasztrófavédelem: belvíz által veszélyeztetve
A felszín alatti vizek szempontjából a település területe fokozottan érzékeny területek közé tartozik, a
talajvízszint lakossági hatások általi csökkenése és jelentős mértékű szennyezettsége tapasztalható,
hasonlóképpen a Duna-Tisza közi Homokhátság más részeihez. A település belvíz-veszélyeztetettsége
a külterületeken fokozottan jelentkezik, belterületeken a csapadékelvezető rendszerek kiépítésében
jelentkező hiányosságok okoznak kockázatokat. Ásványi nyersanyag lelőhelyeken nagy intenzitással és
terheléssel járó kutatások okozhatnak környezeti konfliktusokat.
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. Helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
3.1.1. A folyamatok értékelése
Sándorfalva egy mesterségesen létrehozott település, alapításának elsődleges célja az volt, hogy
biztonságos és megfelelő lakhatási feltételeket nyújtson az emberek számára. Sándorfalvát a Szeged
közelségéből adódó földrajzi helyzet és az alapítás körülményei már idejekorán elsődlegesen
lakófunkcióval rendelkező településként predesztinálták. A település fejlődésének is ez a körülmény vált
a bázisává: kedvező árú és megfelelő minőségű, többnyire nagy alapterületű ingatlanok álltak a
beköltözni szándékozók rendelkezésére, ami a Szegeden végbemenő szuburbanizációs folyamatok
ideális célpontjává is tette a települést. Sándorfalva népessége az alapítás óta folyamatosan
növekedett, a 2000-es évek első éveiben már 8000 fő fölé emelkedett. A növekvő lakosság és a
falusias jellegre fokozatosan ráépülő, kertvárosias településképi jegyek eredményeként „kinőtte” magát
a községek közül, ennek eredményeként 2005-ben sikeresen pályázott és nyerte el a városi rangot.
Mára Sándorfalva a Szegedet körülvevő agglomerációs gyűrű legnagyobb lélekszámú településévé vált,
azonban továbbra is erősen kötődik Szegedhez. A megyeszékhely vonzereje a közszolgáltatások
(különösképpen az oktatás, egészségügy, kultúra) és a foglalkoztatás területén jelentkezik a
legmarkánsabban. A Sándorfalván hiányzó szolgáltatásokat a lakosság Szegeden gyorsan és könnyen
tudja elérni, emellett a város megyei és régiós gazdasági erejéből fakadóan Sándorfalvánál
nagyságrendekkel szélesebb munkaerőpiaci kínálattal rendelkezik, munkahelyet biztosítva a település
lakosai számára is. Ez a függőségi viszony a település adottságaira és lehetőségeire is hatással van.
A szuburbanizációs folyamatok által előidézett lakosságszám-emelkedés az elmúlt években
lelassult. Ennek eredményeként - az országos és megyei trendekhez hasonlóan – a természetes
népesedési mutatókban jelentkező kedvezőtlen folyamatok ismét felszínre kerültek. Sándorfalva
lakossága elöregedőben van, a lakosság közel negyede 60 év feletti, a természetes népszaporulat
értéke negatív. A lakosságnak kevesebb, mint 10 %-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, közel
egyharmaduk végzettsége nem haladja meg a nyolc osztályt, ami behatárolja ezeknek a társadalmi
csoportoknak az anyagi, egzisztenciális, munkavállalási lehetőségeit is. A település gazdasága jelenleg
nem tudja lekötni teljes körűen a helyi munkaerőt, a foglalkoztatottak kétharmada más településre
(elsősorban Szegedre) jár dolgozni.
A 4519. sz. út Sándorfalva – Szeged közötti szakasza a megye négy számjegyű útjai között a
legforgalmasabb számít, tovább erősíti azokat az igényeket, amelyek a fenntartható és korszerű
közlekedési rendszerek kialakítására vonatkoznak. A települések közötti közlekedési módok – így a
közúti közlekedés, a tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés – fejlesztési igényei egymásra
épülnek, integráltak, azok hatásköre túllép a településközi szinteken, az egész megye gazdaságára
hatással vannak.
A települések közötti hálózatosodás a turizmus területén is fontos tényezőnek számít. Az
idegenforgalom az elmúlt években Csongrád megye egyik sikerágazatává vált. Sándorfalva
szempontjából földrajzilag szerencsés helyzetet teremt, hogy Szeged révén a megye leglátogatottabb
települése és legismertebb látnivalója, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark között található, a
két turisztikai célpont közötti összeköttetés a rajta keresztülmenő 4519. sz. úton a legrövidebb. Ez a
helyzet megteremti a lehetőséget egy Szeged – Sándorfalva – Ópusztaszer közötti egybefüggő
turisztikai útvonal/desztináció kialakítására, ami sokoldalú és vonzó kínálatot nyújt az ide látogatók
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számára. A lehetőség kihasználása egy kooperációra épülő, közös programcsomagok kialakítására
irányuló fejlesztési célok mentén valósítandó meg, melyben a település elsődleges és fő attrakcióként a
Nádastó Szabadidőpark révén, valamint a köré épülő, a gazdag növény- és állatvilág megismerésére
irányuló aktív- és ökoturisztikai potenciál kiaknázásával és fejlesztésével képes hatékonyan
képviseltetni magát. Az elsődleges és fő attrakciónak számító Nádastó Szabadidőpark körül az elmúlt
években megvalósított ambiciózus fejlesztések eredményei már szembetűnőek, a park mára a megye
egyik leglátogatottabb szabadvízi turisztikai vonzerejévé vált. A népszerűség bizonyítja a szabadidőpark
fejlesztésének létjogosultságát, a település számára pedig azért is fontos fejlesztése és
látogatószámának növelése, mert önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatásként a bevételek
közvetlenül az önkormányzatnál jelentkeznek, kis költségvetéssel bíró településként pedig sokat javíthat
a település gazdálkodási, fejlesztési lehetőségein. Tekintetbe véve, hogy a megye – és különösen
Szeged – kereskedelmi szálláshelyeinek kihasználtsága még a növekvő forgalom ellenére is hiányos, új
szálláshelyek létrehozása speciális és olcsó szálláslehetőséget kínáló típusok – így pl. a kemping,
magánszálláshely – révén alternatíva a település számára. A körülményt figyelembe véve Sándorfalva
törekvése és célja, hogy az összefogás erejével élve a meglévő kapacitások feltöltésére irányuló, több
napos tartózkodást elősegítő közös programcsomagokat kínáljon a megyei turisztikai szereplőkkel a
turisták számára.
A turizmus fontos eleme a helyi gazdaságfejlesztésnek, azonban ismert terület- és
településfejlesztési tézis, hogy egy település fejlődésének fenntarthatósága szempontjából egy ágazatra
támaszkodni önmagában nem szerencsés, a gazdaságot diverzifikálni szükséges. A nagyobb
foglalkoztatotti létszámmal rendelkező közép- és nagyvállalkozások tevékenységének megkezdéséhez
a területi feltételek nem voltak adottak, illetve teljes körűen rendezettek az elmúlt években. Sándorfalva
belterületét természetvédelmi területek veszik körül, amelyek megóvására vonatkozó szabályok szigorú
keretek közé szorítják a településrendezési lehetőségeket is. Az erre tekintettel megalkotott helyi
településrendezési és építési szabályozás sajátossága miatt – más megyei településekkel ellentétben –
Sándorfalva csak korlátozott mértékben tudja nagyobb beruházásokra is alkalmas új gazdasági
területekkel bővíteni területét, ezért a meglévő területi adottságokat kell hatékonyabban kihasználnia a
helyi gazdaság fellendítését elősegítendő ingatlanok és infrastruktúrák megfelelő színvonalú
biztosításával. Az önkormányzat jól mérte fel ennek a helyzetnek a súlyát és 2014-ben hozzáfogott a
településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosításához. A módosítások egyik legfőbb
elemeként a korábban rekreációs és sportcélú hasznosításra kijelölt Bikakaszáló területe gazdasági –
kereskedelmi - szolgáltató besorolással rendelkező területté vált, gazdasági típusú hasznosítására
tervek is készültek. Ezáltal Sándorfalván településrendezés és építési szabályozás a beruházások
megvalósításához szükséges telekfeltételeket megteremtette, így a mikro- és kisvállalkozások mellett
már a közép- és nagyvállalkozások új munkahelyeket teremtő befektetéseinek megjelenését, egy
modern üzleti környezet kialakulásának lehetőségét, illetve gazdasági terület létrehozását is
megalapozta.
A foglalkoztatás növelésére épülő gazdaságdinamizálás és a gyors, korszerű mobilizációt lehetővé
tevő infrastrukturális- és szolgáltatásfejlesztések lehetővé teszik, hogy a település vonzereje ismételten
növekedjen és hozzájáruljon a lakosságszám emelkedéséhez. A beköltözők számára a megfelelő
elérhetőség mellett fontos tényező a meglévő szolgáltatásoknak a település gazdálkodási
lehetőségeihez mérten legszélesebb körének biztosítása. Az oktatási – nevelési infrastruktúra sokat
fejlődött, alapfokú oktatásig bezárólag megfelelő lehetőségek biztosítottak a településen élő családok
számára gyermekeik neveléséhez, iskoláztatásához. A települési környezetben elmúlt években
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végbement változások hozzájárultak a települési szolgáltatások bővítéséhez, az infrastrukturális
feltételek javításához. A helyi településrendezési szabályok, előírások nagy hangsúlyt fektetnek a
zöldterületi lefedettség minél nagyobb mértékű megtartására, így a kellemes, nyugodt kertvárosias
településkép fennmaradására. A településkép további fejlesztése a minőségi színvonal javításának
irányába hat, amely kiterjed a településközpont és a Bikakaszálóhoz szorosan kapcsolódó területek
teljes környezetének megújítására, a szolgáltatások infrastrukturális körülményeinek vállalkozás- és
látogatóbaráttá tételére, a környezeti fenntarthatóság elveinek gyakorlati átültetésére.
A gazdasági hasznosítás tekintetében szükséges kitérni a település belterületének délkeleti
határában található, jelenleg kihasználatlan Szegfű utca melletti telek gazdasági
hasznosíthatóságára. Hosszú távú cél, hogy megvalósuljon a Szegfű utca melletti külterületi sávban
elhelyezkedő Gip-övezet ingatlanainak funkció szerinti hasznosítása. Az elképzelés valóra váltását
viszont gátolja, hogy az érintett ingatlanok tájvédelmi körzetben, az ökológiai hálózat magterületén,
Natura 2000-es védettségű területen fekszenek. A Kiskunsági Nemzeti Park legutóbbi állásfoglalása
szerint a Gip-övezeti besorolást továbbra sem tartják összeegyeztethetőnek a természetvédelmi
célokkal, mivel a gazdasági területek beépítései nem veszik figyelembe a természetvédelmi
szempontokat és nem szolgálják a természetvédelmi érdekeket. Célszerű előtérbe helyezni a HÉSZ
2011. évi módosításakor - a Környezetvédelmi Felügyelőség támogatásával, a megfelelő
természetvédelmi szempontok figyelembe vételével, speciális övezeti előírások meghatározásával a
fenti területtől délre kijelölt - Lf-3 besorolású 5,4 ha-os Szegfű utcai lakóövezet értékesítését. Ez a
külterületi lakóövezet a védett természeti területek és a belterület határán helyezkedik el, mely speciális
helyzetéből adódóan unikumnak tekinthető. Területén nagytelkes, természetközeli, a tanyasi építészet
mintáját követő családi házak kaphatnának helyet. Egyfajta „tanya a város szélén” gondolat valósulna
meg, mely ötvözné a külterületi nyugalmat, szabadságot a város nyújtotta biztonsággal, komforttal.
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
Erősségek
Gazdag növény- és állatvilág
Kiváló közbiztonság, nyugodt települési
környezet
Megfelelő intézményi ellátottság
Kedvező árú és jó minőségű lakóingatlanok
Teljekörű, korszerű közműellátottság
Eltökélt, céltudatos városvezetés
Nádastó Szabadidőpark növekvő vonzereje
Zöldterületek (és megóvására nagy figyelmet
fordító építési szabályozás)
Helyközi buszok járatsűrűsége
Szorgalmas, vendégszerető lakosság
Tevékeny civil szervezetek
Széleskörű szociális szolgáltatások

Gyengeségek
Elöregedő lakosság
Lakosság alacsony iskolai végzettsége
Önkormányzati gazdálkodás nehézségei
Helyi munkahelyek hiánya
Kevés versenyképes vállalkozás
Munkahelyteremtő beruházások hiánya
Településközpont esztétikai és funkcionális
hiányosságai
Utak, járdák minősége
Csapadék-elvezető hálózat kiterjedtsége
nem megfelelő
Elhagyatott, lakatlan külterületi ingatlanok
Belterület bővítésének korlátai
Színvonalas szabadtéri rekreációs és
szabadidős létesítmények hiánya
Fehér-tavi látogatóközpont elérhetőségének
problémái
Kerékpárutak hiánya
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Lehetőségek
Szeged közelsége
M43-as autópálya közelsége
Dinamikusan növekvő megyei turizmus
Magas hozzáadott értékű beruházások
megvalósulása a térségben (pl. ELI)
Szeged és Ópusztaszer turisztikai célpontok
közötti fekvés
Szeged agglomerációs térség fellendülő
gazdasága
Szuburbanizációs folyamatok feléledése
Sándorfalva célponttal
GINOP pályázatok területi fókusza miatt
növekvő beruházási kedv
Befektetés-ösztönzési és vállalkozásfejlesztési
program

Veszélyek
Növekvő elvándorlás
Gazdasági helyzet romlása
Korlátozódó forráslehetőségek
Kedvezőtlenül változó jogszabályi keretek
Csökkenő önkormányzati hatáskörök
Csökkenő önkormányzati bevételek
Intézményi finanszírozási támogatások
visszaesése

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
A településfejlesztési tevékenység legfőbb kereteit a Helyi Építési Szabályzat és a
Településrendezési Terv jelöli ki. A szabályozás által meghatározott követelmények és előírások
behatárolják a település azon kulcsterületeit, melyek központi funkcióval bírnak, védettnek számítanak,
így a fejlesztések szempontjából is speciális körülmények vonatkoznak rájuk. Ennek egyik legfőbb helyi
sajátossága ún. kettős településközpont. A városban megjelenő központi funkciók – pl. közigazgatás,
kereskedelem, szolgáltatás, oktatás, közlekedés, szabadidő - térben nem egybefüggően jelennek meg.
A Szabadság tér körüli központban a közigazgatási, szolgáltató, kereskedelmi, oktatási funkciók
dominánsak, míg az ún. Bikakaszáló körül rekreációs, nevelési (óvoda) és közlekedési
(buszpályaudvar) funkciók jelennek meg, kiegészülve a szabályozások 2014. évi módosítása által
gazdasági – kereskedelmi – ipari beruházások létrehozására alkalmassá tett, jelenleg hasznosítatlan
területekre vonatkozó tervekkel. A település belterületi fejlesztéseinek korlátait a várost körülvevő
természetvédelmi területek megóvását szem előtt tartó szigorú országos és nemzetközi előírások
jelentik.
Az ITS figyelembe veszi a területrendezési terv különböző területi besorolásaira vonatkozó
előírások, a módosítási javaslat területi átsorolásait, az átsorolások céljait és a Bikakaszálóra vonatkozó
beépítési javaslatot. Sándorfalva jelenleg hatályos gazdasági programjának, a Pallavicini Tervnek a
fejlesztési elképzelései is megjelennek az ITS projektjei, projektelemei között. A korábbi
településfejlesztési koncepciók, ágazati programok meg nem valósult elemei is helyet kaptak a
projektek között.
3.2. Probléma- és értéktérkép
A megalapozó vizsgálat, a helyzetelemzés és a helyzetértékelés során bemutatott települési jellemzők,
valamint az azok alapján megállapított szintézisek alapján Sándorfalva problémáit és értékeit alábbiak
szerint foglalhatjuk össze:
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PROBLÉMÁK
Negatív vándorlási egyenleg
Elöregedő társadalom
Piacterület korszerűtlen infrastruktúrája
Művelődési Ház állagának romlása, korszerűtlen
infrastruktúrája
Piac melletti romos épület
Polgármesteri Hivatal helyhiánya
Településközponti épületek homlokzatának állapota
Széchényi Ifjúsági Központ udvarának állapota,
kihasználtsága
SÖV székhelyéül szolgáló épület korszerűtlensége
Kastélykert- és Szabadság tér közötti fal
Lakatlan, hosszú ideje eladásra, bérlésre váró
ingatlanok
Algyő és 43. sz. út szilárd útburkolaton való
közvetlen elérhetőségének hiánya
4519. sz. út rossz állapota
Kerékpárút hiánya Szeged és Ópusztaszer irányába
Szeged felé induló buszjáratok helyi
tömegközlekedésbe való integrálása nem megoldott
Kevés helyi munkalehetőség
Álláskeresés hatékonyságát javító szolgáltatások
hiánya
Erdő sor hiányzó szilárd útburkolata
Hiányzó bevezető utak a Bikakaszálón
Öltözőhelyiség elavult állapota a sportpályán
Kiépítetlen járdák
Sűrűbben lakott külterületeken hiányzó közvilágítás
Nádas-tóhoz vezető bekötőút rossz állapota
Szálláshelyek hiánya
Állandó rendőrségi jelenlét hiánya
Korszerű szabadtéri rekreációs- és szabadidős
létesítmények, eszközök nem állnak rendelkezésre
Kevés településközi ifjúsági program
Külterületi belvíz-veszélyeztetettség
Csapadék-elvezető rendszer kiépítettsége nem teljes
Közvilágítás, villamos- és távközlési vezetékek
tartóoszlopai elavultak
Tanuszoda hiánya
Belterület bővítési lehetőségeinek korlátja
Elhagyatott, romló állagú külterületi ingatlanok
Belterület nyugati része közvetlenül Szatymazzal
határos
Turisztikai együttműködések, közös
programcsomagok hiánya
Belvárosban és a Brassói u. végénél parkolók hiánya
Fehér-tavi látogatóközpont szilárd burkolatú úton és
kerékpárúton való elérhetősége nem megoldott
alapinfrastruktúra a Bikakaszálón

ÉRTÉKEK
Tevékeny helyi civil szervezetek
Budai Sándor öröksége
Pallavicini család öröksége
Citerazenekar
Csendes, nyugodt lakókörnyezet
Kedvező árú ingatlanok
Zöldfelületek megőrzését elősegítő településrendezési,
építészeti előírások
Megfelelő közbiztonság
Intenzív lakossági mobilizáció Szeged irányába
Szeged közelsége
M43 autópálya közelsége
Sövényházi út mentén kiépült belterületi kerékpárút
Piacterület
Széchényi Ifjúsági és Közösségi Központ
Szabadság tér és a Szűz Mária Szent Neve Templom
Pallavicini-kastély
Budai Sándor Emlékház és Tájház
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola
Gazdaságfejlesztésre alkalmas terület a Bikakaszálón
Május 1. tér kiterjedt zöldterülete
Sportpálya, műfüves pálya
Egészségház
Pipacs Óvoda
Családsegítő szolgálat
Tanyagondnoki szolgálat
Szociális és idősgondozási szolgáltatások: idősek
klubja, házi segítségnyújtás, családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat
Széleskörű települési szociális támogatások
Szomszédos településekkel kialakított együttműködések
Testvérvárosok: Stettlen, Baragiano, Loitz, Dumbravita
Külterületek gazdag növény- és állatvilága
Atkai Holt-Tisza
Településről könnyen elérhető Fehér-tavi
Látogatóközpont
Nádastó Szabadidőpark
Országos jelentőségű turisztikai célterületek (Szeged és
Ópusztaszer) közelsége, Csongrád megye
turizmusának fellendülése
Országos Kék-túra útvonal általi érintettség
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II.
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA
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1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.1. Jövőkép
Sándorfalva alapításának elsődleges célja a megfelelő és – a természeti katasztrófáktól való
védelem (lásd az 1879-es árvíz pusztításai) szempontjából is - biztonságos lakhatási feltételek
biztosítása volt. A település fekvése által nyújtott biztonságérzet és a kellemes, nyugodt, kedvező
árfekvésű lakhatási körülmények felismeréseként folyamatosan növekvő lakosságszám és a bővülő
funkciók eredményeként 2005-ben megtörtént várossá nyilvánítása. A cím - a rang mellett - növekvő
felelősséget is rótt a település önkormányzatára, hiszen nyilvánvalóvá tette, olyan irányban kell folytatni
a település fejlesztését, amely a lehető legszélesebb körben biztosítja a megfelelő, európai színvonalú
városi életkörülményeket a lakhatástól kezdve a közszolgáltatásokon át a munkahelyekig és a
megfelelő üzleti, vállalkozási környezetig.
A város jövőképének megfogalmazásakor nem kerülhető meg Szeged közelsége. Szeged központi
szerepéből fakadóan vonzerőt jelent a Sándorfalván élők számára, közelsége pedig hozzásegíti a
lakosságot széleskörű (köz)szolgáltatásainak mindennapos igénybevételéhez. A közszolgáltatások
(különösképpen az oktatás és az egészségügy tekintetében), valamint a gazdaság területén Szegeden
összpontosuló funkciók, illetve a gazdasági, megélhetési körülmények változásai a két település között
folyamatos és aktív lakossági mobilizációt tartanak fenn. Nem kérdés, hogy ez a folyamat várhatóan a
jövőben is működni fog, az a kérdés, hogy Sándorfalva ennek előnyeit vagy hátrányait viseli majd.
A jövőképet az Európai Városok Chartája elveinek, a „Lipcsei Charta a fenntartható európai
városokról” ajánlásainak és a 2010. június 22-én elfogadott toledói nyilatkozat „Az integrált
városfejlesztés értelmezéséről és annak stratégiai lehetőségeiről az intelligens, fenntartható és
befogadó városfejlesztésért Európában” mellékletében foglaltaknak figyelembe vételével,
különösképpen alábbi tématerületek és megállapítások mentén alkothatjuk meg:
 Lakható város fenntartását lehetővé tevő mobilitási feltételek kialakítása.
 Szabad területek védelme és jobb minőségűvé tétele.
 Lakossági tudatosítást szolgáló kampányok támogatása.
 Természeti erőforrásokkal való gazdálkodás és a környezet minőségének javítása.
 Magas színvonalú települési környezet kialakítása.
 Az emberek egészséges, biztonságos, nyugodt, kellemes és ösztönző hatású környezetben
való élésének biztosítása.
 Kiegyensúlyozott lakóhelyi lehetőségek és a városközpont lakóhely jellegének fenntartása.
 Városi örökség megóvása.
 Háborítatlan, biztonságos, higiénikus lakhatási feltételek biztosítása.
 Leghátrányosabb helyzetűek lakhatási feltételeinek biztosítása, lakástulajdonhoz jutásuk
segítése, lakásbérlet biztonságának megteremtése.
 A biztonság megteremtése és a bűnözés megakadályozása.
 Mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők akadálymentességének biztosítása.
 Hátrányos helyzetűeket, kisebbségeket képviselő egyesületek, csoportok közötti
együttműködés erősítése.
 Sportot és felüdülést célzó tevékenységek biztosítása minden városlakó számára.
 A kultúra fejlesztése és a kulturális kapcsolatok erősítése.
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 Munkához jutás egyenlőségének biztosítása.
 A jó egészség biztosítását lehetővé tevő, megbízható és folyamatos közhasznú infrastrukturális
ellátás biztosítása.
 Egészségügyi kezdeményezések és a részvétel ösztönzése az egészség megőrzése, a
betegek, balesetet szenvedettek segítése során.
 Polgári részvétel biztosítása a helyi politika, az adminisztratív struktúra és a közösség jövőjét
érintő tervek, döntések véleményezésében.
 A fiatalság részvételének biztosítása a helyi életben.
 A települési közösség gazdasági fejlődésének biztosítása.
 A gazdasági növekedéshez szükséges megfelelő háttérinfrastruktúra biztosítása.
 A magánszektor és a hatóságok közötti kohézió hatékonyabbá és szorosabbá tétele.
 Szoros és eredményes együttműködés kialakítása és fenntartása más önkormányzatokkal,
igazgatási szervekkel.
 Integrált városfejlesztési politika hasznosítása, a városfejlesztés szempontjából fontos
problémák és érdekek egyidejűleg és méltányos módon való tekintetbe vétele.
A fentiekben bemutatott fejlődés jelenlegi szakaszában és a településfejlesztés jelenleg rendelkezésre
álló eszközeinek, valamint a bemutatott egyezményekben lefektetett alapelvek figyelembe vételével
megalkotott jövőkép szerint

Sándorfalva emberközpontú- és léptékű, családbarát és vonzó európai
kisváros lesz.
A jövőképhez megvalósításának három átfogó, hosszú távú célja:
1. Lakosság életszínvonalának növelése, a vállalkozási környezet javítása, bővülő
foglalkoztatottság.
2. Emberközpontú, színvonalas települési környezet és egészséges életfeltételek
biztosítása.
3. A település ismertségét, vonzerejét növelő tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése.

1.2. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása
1.2.1. Középtávú tematikus célok
Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
Cél a gazdaság és a foglalkoztatás jelenleg meglévő hiányosságainak csökkentése, ezzel
párhuzamosan pedig az itt lakók életszínvonalának növelése. A település gazdaságfejlesztésre
alkalmas belterületi rendezési lehetőségei korlátozottak, de a meglévő területek, építmények
hatékonyabb hasznosításával és a vállalkozásindításhoz, munkahelyteremtéshez szükséges támogató
szolgáltatások kiépítésével, valamint egy határozott és jól felépített befektetés-ösztönzési
tevékenységgel új utak nyílnak a település gazdasága számára.
A gazdaság fejlesztését a foglalkoztatás növelésével együttesen lehet csak kezelni, tekintetbe véve
a helyi munkaerőpiaci folyamatokat, a lakosság tudását és képzettségét, vagyis a munkaerő
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versenyképességével kapcsolatos jellemzőket. A gyorsan változó munkaerőpiaci követelményekhez
való alkalmazkodás nehézségei különösen kedvezőtlenül érintik a hátrányos helyzetű munkavállalók
esélyeit, gyakran a munkakeresés hatékonyságában és az információáramlásban is lemaradnak
megfelelő lehetőségekről. A munkaadók és munkavállalók közötti kohézió növelésében, valamint a
munkaerőpiaci kínálat és kereslet egyensúlyában egyaránt megoldásra vár az információáramlás
hatékonyabbá tétele, továbbá a munkavállalói kompetenciák jelentős javítása és az erre irányuló
kezdeményezések megvalósítása. A már kialakult munkavállalói mobilitási irányok olyan adottságok,
melyek miatt a munkavállalók versenyképességének javítását szolgáló tevékenységek Szeged és a
környező települések felelős, érintett szervezeteivel való összehangolására van szükség. Ezzel együtt a
településen cél a megfelelő üzleti környezet - annak minden hard (közművesített ipari-gazdasági
övezet) és soft (adókedvezmények, vállalkozásfejlesztési szolgáltatások) elemét beleértve - kialakítása
a vállalkozóvá válás, a kezdő vállalkozók számára is - függetlenül egy vállalkozás méretétől,
tevékenységétől, minden olyan vállalkozónak, gazdálkodónak a tevékenysége végzéséhez szükséges
alapfeltételeket és szolgáltatásokat biztosítani szükséges, aki helyben akar tevékenykedni, akár
termelésről, akár értékesítésről van szó.
A településen megvalósított közmunka-programoknak továbbra is segíthetik a munkaerőpiacra való
visszatérést, hiszen a piaci alapú munkahelyek teremtésében a formálódó operatív programokban
elnyerhető támogatások segítségével az önkormányzatnak és önkormányzati cégeknek is megvannak a
lehetőségei – vállalkozási, üzleti tevékenységek beindításával.
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
A település a kétezres évek elején, Szegeden lezajló szuburbanizációs folyamatok nyertesének
számított. A pozitív vándorlási egyenlegnek köszönhető lakosságnövekedést elsősorban a kedvező
lakhatási körülmények váltották ki. A folyamat a kétezres évek közepe óta megtorpant, mára a
népességfogyás és a negatív vándorlási különbözet jellemzi a települést. A szuburbanizáció kiváltotta
kertvárosiasodással nem tudott teljes körűen lépést tartani a települési környezet és a köz- és egyéb
szolgáltatások mennyisége és minősége, ami csökkentette a település vonzerejét. Az itt élők és az ide
látogatók számára is vonzó kisváros kialakításához olyan és annyi szolgáltatásnak kell könnyen
hozzáférhetőnek lennie, hogy ne kelljen másik településre utazni emiatt. A lakosság és a településre
látogató turisták komfortjának növeléséről van szó mind a települési épített és természeti környezetének
formálása, az abban megvalósuló funkciók kialakítása, mind pedig a szolgáltatások fejlesztése
tekintetében.
A település megjelenése, az emberek által észlelt vizuális hatások jelentősége
megkérdőjelezhetetlen a komfortérzet megítélése szempontjából, ezért cél egy olyan ápolt,
zöldfelületekkel tagolt településkép, ami a lakosság mellett az ide látogatók elégedettségét is kiváltja. A
vizualitás magában foglalja a meglévő területek fenntarthatóvá tételével kapcsolatos feladatok
újragondolását is, melyek elsősorban a városüzemeltetés reformjával valósulhatnak meg. A meglévő
közterületek, terek rendezése egyben funkcióbővítés is: a közösségi élet és a változatos szabadidő
eltöltés színtereinek megteremtését jelenti. Az élhető város forgalmához kapcsolódik a (közösségi)
közlekedési feltételek javítása, azok infrastrukturális és szolgáltatási minőségének fejlesztése - mind a
településen belül, mind a településre való eljutás tekintetében, melyet a lakosság ingázása különösen
indokolttá tesz.
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A tiszta, egészséges, higiénikus környezetet eredményező és azt fenntarthatóvá alakító fejlesztések
ezzel a tematikus céllal közvetlen és szoros kapcsolatban állnak.
Elöregedő társadalmunkban megkerülhetetlen olyan szolgáltatások fejlesztése, melyek az idősek
jóllétére, hátralevő éveik komfortosabbá tételére irányulnak. A családbarát város kialakításának része a
hátrányos helyzetűekkel, idősekkel, fogyatékkal élőkről való gondoskodásával kapcsolatos feladatok
ellátási rendszerének fejlesztése is. A lakossággal való törődés nem csak az infrastruktúra
korszerűsítésén keresztül érvényesül, hanem az általuk igénybe vett szolgáltatások színvonalán, e
célcsoport esetében egészségügyi szolgáltatások színvonalán keresztül is. A település élhetőségének
másik fontos feltétele a lakosság biztonságának megteremtése, ami a település közbiztonsági
infrastruktúrájának (lásd. kamerarendszer) fejlesztésével és a rendvédelmi szervek megerősítésével
(lásd. önálló rendőrőrs létrehozása) biztosítható.
Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és jövedelmező turisztikai célpont
Csongrád megye turisztikai teljesítménye évről-évre javul: vendégek és a vendégéjszakák száma, az
egy vendégre jutó költések mértéke egyaránt növekszik. A megye nemzetközi elérhetősége (lásd.
európai hálózatra közvetlenül rácsatlakozó autópályák), a szerb és a román piac közelségéből fakadó
kedvező körülmények esélyt adnak további beruházások, fejlesztések megvalósítására, a növekedés
fenntartására. Sándorfalva a leglátogatottabb megyei desztinációról, Szegedről gyorsan elérhető
célterületként profitálhat ebből a növekedésből. A Szegedre érkező turisták, vendégek kimozdítása és új
turisztikai utak megnyitása olyan hálózati együttműködésekkel valósítható meg, mint a különböző
tematikus utak, garantált (egy, illetve több napos) programok. Ezekkel egyébként a szezonalitás
csökkentését, a turisták költési hajlandóságának növelését is el lehet érni. Az önmagában is vonzerőt
jelentő turisztikai attrakció kulcshelyszíne a Nádastó Szabadidőpark. A természetes élővízi stranddal
rendelkező park ideális terep arra, hogy a jelenleg a településen csak „szárnyait bontogató” turizmus
jelentős szerepet töltsön be a helyi gazdaságban, új impulzusokat adva a település fejlődésének. Az
önkormányzati fenntartású létesítmény népszerűségét évi több tízezres, folyamatosan növekvő
látogatószám jellemezte az elmúlt években is, így a megye egyik legjelentősebb szabadvízi turisztikai
attrakciójává vált. A növekvő népszerűség akkor tartható fent, ha a tónál és környezetében minőségi
infrastrukturális és szolgáltatásbeli fejlesztések valósulnak meg. Cél, hogy a szabadidőpark Csongrád
megye első számú és legnépszerűbb aktív- és szabadidős turisztikai attrakciójává váljon természetesen a családok, a nyugodt pihenésre vágyók körében.
Sándorfalva turizmusának fejlesztésében nagy hátrányt jelent a szálláshelyek hiánya, azonban
szálláshelyek létrehozásának akkor van létjogosultsága, ha
- a település és környéke olyat kínál (pl. csendes, nyugodt, természetközeli környezet), amit
Szeged nem,
- olyan szálláshely-kategória jön létre, ami hiányzik a szegedi és Szeged környéki kínálatból (pl.
kemping, sátortábor, glamping),
- a település vagy települések képesek több napos programot kínálni az ide érkező turistáknak,
- egyedülálló attrakció jön létre (tanösvény), vagy a meglévő érték kerül turisztikai attrakcióként
hasznosításra, megjelenítésre (pl. vándorló madarak).
Jelenleg új üzleti, kereskedelmi szálláshelyek kialakítása nem tűnik megalapozottnak, ehelyett az olcsó
magánszálláshely kínálat biztosítása és színvonalas kempingezési lehetőség feltételeinek
megteremtése jelent reális alternatívát.
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A másik kitörési pont a turizmus fejlesztéséhez a kedvező földrajzi fekvésből adódó előnyök
kihasználása, hiszen Sándorfalván keresztül lehet eljutni Szegedről az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkba. Cél a Szeged – Sándorfalva – Ópusztaszer desztináció/turisztikai tengely és e mentén
közös programcsomagok, összehangolt marketingtevékenység kialakítása. Természetesen kiemelt
jelentőségű a tervezett turisztikai tengely mentén a hiányzó közlekedési infrastruktúrák, így
különösképpen a kerékpárút megépítése, valamint a települések közötti 4519. sz. út korszerűsítése,
illetve a turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó szolgáltatások fejlesztése. A település turizmusa egy
nagyobb desztináció részeként jelenhet meg a globális turisztikai kínálatban, így a Szeged vagy
Kistelek-Ópusztaszer központtal formálódó térségi desztinációmenedzsment együttműködéshez
javasolt csatlakoznia.
Összességében Sándorfalva turizmusának fejlesztését a megyei kínálat sokszínűségét növelő, abba
integrálódó és széles körű együttműködésen alapuló aktív-, öko-, kulturális- és programturizmus
fejlesztés jelöli ki két kitörési ponttal (Nádas-tó, Szeged-Ópusztaszer tengely). Sándorfalva turisztikai
fejlesztésének elemei a Nádas-tó fejlesztése mellett az elérhetőség javítását, a meglévő infrastruktúrák
fejlesztését, modernizálását (pl. kerékpáros kiegészítő létesítmények, szervizek, vendéglátó egységek),
a funkciók és szolgáltatások bővítését (pl. wifi kiépítése), a meglévő attrakciók (Pallavicini kastély, Budai
Sándor Emlékház, Tájház és Citeramúzeum) látogatottságának növelését (marketingtevékenység
részeként) szolgálják.
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet védelmét és a fenntartható erőforrás-használatot
szolgáló települési infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés
Szoros összefüggésben a második tematikus céllal, az élhető város kialakításának másik igen fontos
tényezője a tiszta, higiénikus és takarékos élet- és - azon belül - a lakhatási feltételek megteremtése. A
környezetvédelem és fenntarthatóság elveinek érvényesítését a településkép javulását célzó
térrendezési megoldások, valamint a meglévő településüzemeltetési szolgáltatások javítása együttesen
eredményezik. A modernizálódó világban egyre több eszközt használunk, energiafogyasztásunkat és
ökológiai lábnyomunkat önkéntelenül is növeljük. „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elvre
támaszkodva Sándorfalva vezetőinek és lakosságának is felelőssége van az energiafogyasztás
csökkentésében, a tiszta környezet megteremtésében és a természet védelmében – utóbbi esetében, a
települést körülvevő Natura 2000 területek jelenléte miatt, naponta szembesül az értékek megóvásával
kapcsolatos feladatokkal.
Az energiafogyasztás csökkentése az ingatlanok épületenergetikai fejlesztésével, másrészt a
megújuló energiaforrások intenzív használatával és további meghatározó települési energiafogyasztók
korszerűsítésével (lásd közvilágítás) érhető el. Az energiaforrások fenntartható használatával
kapcsolatos változásokat, az épületek energetikai korszerűsítését, megújuló energiaforrások
használatának intenzívebb bevonását az önkormányzat az intézményeinek, épületeinek energetikai
korszerűsítésével megkezdte. Meg kell találni annak a módját is, hogy a betelepülő vállalkozások, illetve
lakosok energiatakarékos és környezetkímélő rendszerek haszonélvezői legyenek (pl. napelem-park,
erőmű).
Az ökológiai lábnyom és a környezet védelmének másik fajsúlyos kérdése a hulladékképződés és
annak kezelése, továbbá az olyan speciális hulladéktípusok, mint elektromos hulladék, vagy szerves
hulladék elkülönített kezelésének, gyűjtésének, újrahasznosításának biztosítása. Nem megkerülhető
tényező továbbá a belvízvédelemmel és a települési vízgazdálkodással (különösképpen a csapadékvíz107

elvezetéssel) kapcsolatos beruházások folytatása, a település teljes területén való tartós, fenntartható
megvalósítása. Másodlagos cél, hogy Sándorfalva a fentiekben tevékenységeken keresztül
megvalósított projektek révén a megye leginkább környezetbarát, zöld települése legyen.
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
A 21. század technológiai eszközeinek gyors fejlődésével növekszik az igény a korszerű települési
információs és technológiai megoldások bevezetése iránt. Ebben a folyamatban felértékelődik a
széleskörű szolgáltatásokat felölelő, komplex és sokoldalú rendszerekkel ellátott települések
működtetésének felhasználó-baráttá tétele, a fenntarthatóságot, takarékosságot elősegítő megoldások
bevezetése. Az ilyen rendszerekben gondolkodó és működtetett okos városok megteremtése a
településfejlesztés egyik meghatározó fejlődési irányává és kihívásává vált a 21. században.
Kétségtelen, hogy az okos város, mint kifejezés esetében manapság elsősorban nagyobb városok
racionalizálására és modernizálására gondolunk. A megteremtésükre irányuló első kezdeményezések
és kísérleti fejlesztések is elsősorban a fővárosban és a megyeszékhelyeken (pl. Nyíregyháza, Miskolc)
kezdődtek el, de a technológiai fejődés ütemét figyelembe véve a Sándorfalvához hasonló kisvárosok
számára is megkerülhetetlen lesz erre a 21. századi településmodernizációs hullámra való
rácsatlakozás. A tematikus cél magába integrál minden olyan fejlesztési elképzelést, amelyek az ITS
tematikus és területi céljain keresztül létrehozandó rendszerek fenntarthatóságát, racionális és hatékony
működését teszik lehetővé. Különösen fontos ez a lakosság jó életminőségének biztosításához
nélkülözhetetlen települési- és közszolgáltatások működtetése, így pl. a közvilágítás, a közműszolgáltatások, a hulladékgyűjtés és a közlekedés tekintetében. Az okosvárossá válás érdekében
ezeket a fejlesztések megvalósítását jelentős információtechnológiai háttérfejlesztések kísérik, amelyek
szervesen beépülnek a különböző projektekbe, projektelemekbe, hozzájárulnak azok innovatív és
felhasználóbarát működtetéséhez. A tematikus cél része a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása,
annak érdekében, hogy a náluk rendelkezésre álló technológiák (pl. okostelefonok) használatát hogyan
tudják még hatékonyabbá tenni és milyen előnyöket jelent számukra az okos rendszerek bevezetése –
így pl. a háztartási okos mérőórák esetében. A tematikus cél megvalósítását segíti az okosváros
fejlesztésekben élen járó kutatóintézetek, kutatóhelyek és cégek tevékenységekbe való bevonása is.
1.2.2. Középtávú területi célok
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Egy település megítélése, imázsa szempontjából fontos tényező, hogy településközpontjának
milyen a minőségi, esztétikai színvonala, funkcionalitása mennyire épül az ott élő emberek koré
és szolgálja ki az ő igényeiket. Ezt figyelembe véve Sándorfalva településközpontjában az elmúlt
években megvalósultak beruházások és fejlesztések, azonban ezek csak kis mértékben csökkentették
a meglévő hiányosságokat, nem szolgálták kellőképpen a városi jelleg erősítését.
Sándorfalva hatályos területrendezési tervében a jelenlegi településközpont jól elkülönülő és
pontosan lehatárolt területi egységként jelenik meg. A jelenlegi településközpontból megfelelő
térrendezési, ingatlanhasznosítási eszközök és megoldások alkalmazásával városközpont építhető. A
központ fejlesztésének beavatkozási irányai:
 A településközpont közösségi jellegének erősítése,
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 Aktív, szabadidős és sportolási időtöltést szolgáló terület- és környezetrendezés, zöldfelület
átalakítás, barnamezős területek hasznosítása
 Akár nagyrendezvények megtartására is alkalmas, jól hasznosítható és rugalmasan alakítható
térelemek létrehozása,
 A kihasználatlan ingatlanok, barnamezős területek funkcióval való megtöltése, korszerűsítése,
 Közlekedési, parkolási feltételek javítása, figyelembe véve a közlekedési eszközök
használatának heterogenitását,
 Gazdasági funkciók erősítése és vállalkozási, inkubációs feltételek javítása kkv-k, termelők,
kézművesek, kezdő vállalkozások igényes környezetben való tevékenykedésének lehetővé
tétele érdekében,
 Városba érkezők számára igényes pihenést, kikapcsolódást nyújtó környezet és szolgáltatások.
 Gyors és hatékony ügyintézésre alkalmas közszolgáltatási feltételek megteremtése,
 Vásárlás, kereskedelem igényes infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek biztosítása.
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá alakítása
Sándorfalván a gazdaság növekedés gátjaként jelentkezik, hogy bár közigazgatási területe nagynak
számít, új, elkülönült belterületi gazdasági területek kijelölését nem lehet megoldani, továbbá a
külterületeken a Natura 2000 területek miatt nem lehetséges ipari területek kijelölése. Az ebből fakadó
hátrányok leküzdését a meglévő területek hatékonyabb felhasználásával lehetséges megoldani.
A település hatályos településrendezési terve ilyen, kereskedelmi szolgáltató gazdasági területként
(Gksz) nevezi meg a helyiek által Bikakaszálónak nevezett, jelenleg beépítettség nélküli, kihasználatlan,
3,6 ha-os területet. A területrendezési terv részletesen kijelöli a hasznosítási lehetőséggel kapcsolatos
helyzetet és célokat, így már tervezési, jogszabályi szinten is adottak a feltételei egy új gazdasági-ipari
körzet létrehozásának. A gazdasági és ipari központ kialakítása jelentős infrastrukturális és
szolgáltatásfejlesztést jelent. A terület észak-keleti határán fekvő Erdő sor elnevezésű út jelenleg még
aszfaltozatlan, de közvetlen összeköttetésben van a Szeged és Ópusztaszer irányába tartó 4519. sz.
úttal. Az út aszfaltozása amiatt is fontos, mert így a területre közvetlenül bejuthatnak a teherszállító
járművek, csökkentve a közlekedésbiztonsági kockázatokat.

1.3. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása
A tematikus és területi célok együttesen az átfogó célok megvalósítását szolgálják, időtávuk egyaránt
középtávra terjed ki és azokat a hiányoknak a felszámolására és lehetőségek kihasználására
irányulnak, melyek illeszkednek a hazai és megyei fejlesztéspolitikai célokhoz és a településfejlesztés
eddigi irányaihoz. A tematikus célok a település egészére vonatkoznak, a területi célok pedig – a
települési rendezési tervhez alkalmazkodva – a település szempontjából legfontosabb fejlesztési
területekre összpontosítanak. A tematikus célok így közvetlenül kihatnak a területi célok egészére, a
rájuk gyakorolt szinergikus hatások erőssége viszont különbözik egymástól (20. és 21. táblázat).
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Területi
célok

Tematikus célok

1. Lakosság
életszínvonalának
növelése, a vállalkozási
környezet javítása,
foglalkoztatottság
bővítése

Átfogó célok
2. Emberközpontú,
színvonalas települési
környezet és
egészséges
életfeltételek
biztosítása

3. A település
ismertségét,
vonzerejét növelő
tevékenységek és
szolgáltatások
fejlesztése

Tem1. Foglalkoztatás-növelés és a település
gazdaságának megerősítése
Tem2. Élhető és barátságos települési
környezet, színvonalas közszolgáltatások
Tem3. Sándorfalva, mint vonzó és
jövedelmező turisztikai célpont
Tem4. „Zöld település” - a környezet védelmét
és a fenntartható erőforrás-használatot
szolgáló
települési
infrastruktúraés
szolgáltatásfejlesztés
Tem5. Okosváros kialakítása
Ter1. Településközpont megújítása
Ter2. Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá
alakítása

20. táblázat: Az átfogó és a tematikus, területi célok közötti összefüggések
Erős kohézió
Közepes kohézió
Gyenge kohézió

Tematikus célok

Területi célok
Ter1. Településközpont
Ter2. Bikakaszáló gazdasági-ipari
megújítása
központtá alakítása
Tem1. Foglalkoztatás-növelés és a település
gazdaságának megerősítése
Tem2. Élhető és barátságos települési
környezet, színvonalas közszolgáltatások
Tem3. Sándorfalva, mint vonzó és jövedelmező
turisztikai célpont
Tem4. „Zöld település” - a környezet védelmét
és a fenntartható erőforrás-használatot
szolgáló
települési
infrastruktúraés
szolgáltatásfejlesztés
Tem5. Okosváros kialakítása

21. táblázat: A tematikus és területi célok közötti összefüggések
Erős kohézió
Közepes kohézió
Gyenge kohézió
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2. MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
2.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával
Az akcióterületek a város településrendezési eszközeiben - így a Szabályozási Tervben (SZT) és a
Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) – a településkép szempontjából kiemelt területnek számítanak.
Területi kiterjedésük alapján a településtrendezési szabályokkal és megállapításokkal összhangban
vannak, funkcionális szerepük és fejlesztési céljaik szempontjából is adaptálódnak a településrendezési
szabályokhoz, célokhoz.
Városközpont akcióterület
A település központja a Szabadság tér köré épült fel. Az itt megjelenő funkciók (így pl. igazgatási,
adminisztratív, oktatási, egészségügyi, kulturális, kereskedelmi, turisztikai, vendéglátás, postai stb.) és
intézmények térben összesűrűsödnek, emiatt a terület Sándorfalva többi részétől eltérő, egységesebb
településképet alkot (36. ábra). Az akcióterületre az SZT és HÉSZ „Vt-1 Településközponti vegyes
területek övezete” építészeti előírásai is vonatkoznak. Az akcióterület határai a településrendezési terv
városközponti funkcióval bíró, településképileg kiemeltnek jelölt területeihez illeszkednek. A kijelölés az
előbbiekben említett funkcióval rendelkező telkek területeinek figyelembevételével, valamint a hozzájuk
településképileg kapcsolódó épületek telkeire, illetve a fejlesztendő telkek határaira, építészeti
jellemzőire tekintettel történt meg.

36. ábra: Városközpont akcióterület és főbb intézményei, helyszínei
Bikakaszáló gazdasági akcióterület
A 2006-os Pallavicini Terv tett először javaslatot egy kétpólusú településközpont kijelölésére
Sándorfalván, mely a városközponti akcióterülettől észak-keletre fekvő terület bevonására irányult. Ezen
a területen találhatóak a település olyan fontos funkciói és intézményei, mint – az intenzív lakossági
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mobilizáció miatt kiemelt fontosságú – autóbusz-állomás, valamint a sporttelep, a Pipacs óvoda, illetve
egy szakorvosi rendelő is. Korábban itt működött a település már megszűnt strandja is, ami a terület
rekreációs funkcióját erősítette. A műfüves pályától észak-nyugatra terül el az akcióterület nevét is adó
ún. „Bikakaszáló”, ami a település belterületének jelenleg legnagyobb beépítetlen, kihasználatlan
barnamezős területe (37. ábra). A belterületet körülvevő természetvédelmi és Natura 2000 területek
miatt külterületi irányban a település terjeszkedni csak korlátozottan tud, ezért a belterületi lehetőségek
kihasználásán van a hangsúly. Az SZT és a HÉSZ 2014. évi módosítási javaslata fogalmazta meg a
terület korábban meglévő sport- és rekreációs területi övezetből való átsorolását gazdaságikereskedelmi célú övezetté. A jelenleg kihasználatlan területek egy részének kereskedelmi szolgáltató
gazdasági területbe való átsorolásával, a rekreációs és sportfunkciók megtartásával egy komplex
fejlesztési terület jött létre, amely települési jelentőségéből és funkciójából fakadóan a szükségessé
teszi annak akcióterületként történő kezelését. Az akcióterület határai megegyeznek a HÉSZ-ben és
SZT-ben jelölt, a településkép szempontjából kiemeltnek számító területekkel.

37. ábra: Bikakaszáló gazdasági akcióterület és főbb intézményei

2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló
jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése
2.2.1. Városközpont akcióterület
Az akcióterület fejlesztése alábbi projektelemekből tevődik össze:
- Szabadság tér – Pallavicini kastélykert közötti kerítésfal lebontása, a terek egybenyitása: A
beavatkozás célja, hogy a kastély és a hozzá tartozó kert jobban integrálódjon a települési térbe,
átjárható legyen. A Pallavicini kastély területe jelenleg téglafallal határolt, ami korlátozza az
átjárhatóságot, valamint kedvezőtlen vizuális hatást kelt a tér templom felőli oldaláról. A fal lebontásával
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és a terek összenyitásával egy összefüggő, településképileg is harmonikus, funkcionálisabb,
turisztikailag is vonzóbb tér jön létre. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve a lebontott fal
téglái újrafelhasználása megoldottá válik.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Közlekedési és parkolási feltételek javítása: A városközpont felújításának meghatározó része, hogy
a Szabadság tér és a kastélykert két terének összekötésével a lakosság és a településre látogatók
számára minél nagyobb szabad mozgást biztosító rekreációs-szabadidős tér álljon rendelkezésre úgy,
hogy a közlekedés jelenlegi rendszere is megmaradjon. A feltételek teljesülése érdekében a Szabadság
tér és a kastélykert közötti terület összekötésével, zöldfelületeinek növelésével és parkosításával
párhuzamosan a gépjárműforgalmat lebonyolító jelenlegi út és a parkolóhelyek integrálódnak az új
zöldfelületbe, az átalakítás során kiemelt figyelem hárul a gyalogosbiztonság növelésére. A
tevékenység kiegészül új parkolóhelyek kialakításával (melyben elektromos-gépjármű töltési
lehetőséget biztosító fejlesztés is megjelenik), csapadékvíz-elvezető árkok lefedésével, új
kerékpárforgalmi létesítmények kialakításával, buszmegállók felújításával, szükség esetén
áthelyezésével.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Tematikus cél 4.: „Zöld település” – a környezet védelmét és a fenntartható erőforrás-használatot
szolgáló települési infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés
- Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
- Barnamezős területek rehabilitációja a városközpontban: A piac területéhez tartozó, felhagyott
barnamezős terület rehabilitációjával, valamint az ott található Futura lebontásával és az így
felszabaduló tér újrahasznosításával egy új, közösségi és gazdasági szempontból is értékes központi
terület jön létre a városközpontban, mely hozzájárul a piac és a kastélykert területének megújításához,
bővítéséhez. A megújult területen új közösségi funkciók jelennek meg és korszerű körülmények
biztosítottak a vállalkozások üzleti-kereskedelmi tevékenységének végzésére.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Tematikus cél 4.: „Zöld település” – a környezet védelmét és a fenntartható erőforrás-használatot
szolgáló települési infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés
- Közbiztonság növelése kamerarendszer kiépítésével: Az előbbiekben bemutatott fejlesztésekkel
új, szabad terekhez jut a lakosság, a megnövekedett közterek megóvása jól kiépített térfigyelő
kamerarendszerrel oldható meg hatékonyan.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
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- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Ady Endre utca és Árpád utca közötti piacterület átalakítása: A piac területének fejlesztése a
vásárlóbarát, színvonalas kiszolgálás biztosítása érdekében. A jelenlegi infrastruktúra a kültéri
kereskedést teszi lehetővé, néhány, félig fedett értékesítőhellyel. Mind az időjárási körülményektől
független, négy évszakos árusítás, mind a minőségi szolgáltatási színvonal biztosítása iránti igény
megkívánja a fedett, zárt értékesítési lehetőségeket biztosító infrastruktúra kialakítását.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Új utcabútorok kihelyezése: A megújításra kerülő tér megújítása megkívánja a jelenlegi utcabútorok
cseréjét és helyette új, tartós, a tér környezetébe illeszkedőek kihelyezését.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- SÖV székhelyéül szolgáló épület felújítása és a Széchényi Ifjúsági Közösségi Pont udvarának
rendezése: A település életének irányításában jelentős szereppel bíró Sándorfalva Önkormányzati
Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (SÖV) székhelyéül szolgáló épület jelenleg nem biztosítja a
színvonalas munkavégzéshez szükséges körülményeket, külső homlokzatának felújítása is szükséges,
ami hozzájárul a harmonikus településkép kialakításához. Az épülethez kapcsolódik a Széchényi
Ifjúsági Közösségi Pont, melynek udvarában a közösségi élet fejlesztése, a programlehetőségek
szélesítése megkívánja a jelenlegi udvar teljes körű rendezését, valamint az épület homlokzatának
restaurálását és tetőfelújítását.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Budai Sándor Művelődési Ház teljes körű funkcionális és energetikai korszerűsítése: A helyi
közművelődés és a civil szervezetek tevékenységének megfelelő háttérinfrastruktúra kialakítását jelenti
az állagában, infrastruktúrájában megromlott állapotú épület felújítása. A funkcionális fejlesztés mellett
településképi szempontból is jelentős beruházásként integrálódik az akcióterületi fejlesztések közé.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Egészségház technológiai, energetikai korszerűsítése, bővítése és környezetének rendezése:
Az épület felújítása - együttműködve a házban tevékenykedő szolgáltatókkal – a település
egészségügyi szolgáltatási színvonalának javítása érdekében. Az Egészségház környezetének
megújítása az egységes és esztétikus településkép kialakításához járul hozzá.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
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- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Tematikus cél 4.: „Zöld település” – a környezet védelmét és a fenntartható erőforrás-használatot
szolgáló települési infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés
- Járdák felújítása: A településközpont vonzóvá tételéhez, a megújítandó térfunkció lehetőségeinek
kiteljesítéséhez a meglévő járdák felújítása indokolt. A járdák felújításának kiegészítő tevékenységeként
jelenik meg a csapadékvíz-elvezető árkok burkolása, fedése.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
2.2.2. Bikakaszáló gazdasági akcióterület
Az akcióterület fejlesztése alábbi projektelemekből tevődik össze:
- Gazdasági célú hasznosíthatóság alapfeltételeinek megteremtése: A Műfüves pálya és az Erdő
sor közötti Bikakaszálónak nevezett terület jelenleg hasznosítatlan, egy része építési törmelékkel és
hulladékkal terített, továbbá egyes részei vizenyős területnek számítanak. A hasznosíthatóság
feltételeinek megteremtése teljes körű területrehabilitációt igényel, jelentős földmunkákkal,
területrendezéssel, hulladékelszállítással. Továbbá szükséges a közmű-rácsatlakozási lehetőségek
megteremtése, vizenyős területek felszámolása, záportározó kialakítása, belvízvédelmi intézkedések.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá tétele
- Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
- Tematikus cél 4.: „Zöld település” – a környezet védelmét és a fenntartható erőforrás-használatot
szolgáló települési infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés
- Szilárd útburkolat megépítése az Alkotmány körút és az Erdő sor között a Bikakaszálón
keresztül: Célja, hogy a gazdasági területhez való eljutás zavartalanul biztosított legyen a területen
működő vállalkozások, illetve az ott dolgozók és ügyfelek számára. Az út alkalmas lehet a
megnövekedő teher- és áruforgalom levezetésére is - a település közlekedési útvonalainak forgalmi
terhelése nélkül.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá tétele
- Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
- Erdő sor szilárd burkolattal való ellátása a Bikakaszálótól a Sövényházi útig: Hatása területileg
túlnyúlik az akcióterületen, viszont funkcionálisan szorosan kapcsolódik hozzá. Célja a
tehergépjárművek bejutásának, kivezetésének biztosítása a gazdasági területre. Mivel az út mentén
lakóházak sorakoznak, ezért szükséges forgalomcsillapító és zajszigetelő műtárgyak kihelyezése is.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá tétele
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- Agóra létrehozása: Az óvoda előtti terület is jelenleg kihasználatlannak számít, lehetőséget nyújtva
az új, elsősorban közösségi életet és rekreációt segítő funkciók kialakítását szolgáló beruházások (pl.
óvoda melletti játszótér fejlesztése, bővítése, tér parkosítása) megvalósításához, melyek egyszerre
szolgálják szabadtéri települési rendezvények megtartását, mindennapi kikapcsolódást, rekreációt
lehetővé tevő tevékenységeket.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Sporttelep fejlesztése: A jelenlegi sporttelep megújítását a megfelelő színvonalú sportolási
lehetőségek biztosítása jelenti. Elsődlegesen a meglévő öltözőépület felújítása, modernizálása
szükséges, továbbá a terület rendezésével kulturáltabb, tisztább környezet kialakítása a mai kor
követelményeinek megfelelően. A Bikakaszáló kihasználatlan területein új sportolási lehetőségek
megteremtéséhez tanuszoda, új sportpályák (pl. tenisz, kosárlabda, extrém sportok) kialakítása is
terezett.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
2.2.3. Fejlesztések ütemezése és pénzügyi terve
VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLET PROJEKTELEMEI
Közlekedési és parkolási feltételek javítása
Szabadság tér – Pallavicini kastélykert közötti kerítésfal lebontása,
a terek egybenyitása
Barnamezős területek rehabilitációja a városközpontban
Közbiztonság növelése kamerarendszer kiépítésével
Ady Endre utca és Árpád utca közötti piacterület átalakítása
Új utcabútorok kihelyezése
SÖV székhelyéül szolgáló épület megújítása és a Széchényi
Ifjúsági Közösségi Pont Udvarának rendezése
Egészségház technológiai, energetikai korszerűsítése, bővítése és
környezetének rendezése
Budai Sándor Művelődési Ház teljes körű funkcionális és
energetikai korszerűsítése

ÖSSZESEN
BIKAKASZÁLÓ AKCIÓTERÜLET

Becsült költségigény
80 000 000 Ft
50 000 000 Ft

TOP-2.1

120 000 000 Ft
15 000 000 Ft
170 000 000 Ft
1 200 000 Ft

TOP-2.1
TOP-2.1
TOP-1.1
TOP-2.1

95 000 000 Ft

TOP-2.1

35 000 000 Ft

EFOP, EEMI

75 000 000 Ft

TOP-2.1

641 200 000 Ft
Becsült költségigény

Gazdasági célú hasznosíthatóság alapfeltételeinek megteremtése
Szilárd útburkolat megépítése az Alkotmány körút és az Erdő sor
között a Bikakaszálón keresztül
Erdő sor szilárd burkolattal való ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig
Agóra létrehozása
Sporttelep fejlesztése

ÖSSZESEN

Finanszírozási forrás
TOP-2.1

Finanszírozási forrás

50 000 000 Ft

TOP-1.1, GINOP

85 000 000 Ft

TOP-1.1

170 000 000 Ft

TOP-1.3; TOP-3.1

200 000 000 Ft

TOP-2.1

505 000 000 Ft
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Projektelemek

Évek / Félévek
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

Közlekedési és parkolási feltételek javítása
Szabadság tér – Pallavicini kastélykert közötti kerítésfal lebontása,
a terek egybenyitása
Barnamezős területek rehabilitációja a városközpontban
Közbiztonság növelése kamerarendszer kiépítésével
Ady Endre utca és Árpád utca közötti piacterület átalakítása
Új utcabútorok kihelyezése
SÖV székhelyéül szolgáló épület megújítása és a Széchényi
Ifjúsági Közösségi Pont Udvarának rendezése
Egészségház technológiai, energetikai korszerűsítése, bővítése és
környezetének rendezése
Budai Sándor Művelődési Ház teljes körű funkcionális és
energetikai korszerűsítése
Gazdasági célú hasznosíthatóság alapfeltételeinek megteremtése
Szilárd útburkolat megépítése az Alkotmány körút és az Erdő sor
között a Bikakaszálón keresztül
Erdő sor szilárd burkolattal való ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig
Agóra létrehozása
Sporttelep fejlesztése

2.3. A településfejlesztési akciók és összehangolt vázlatos pénzügyi tervük
2.3.1. Kulcsprojektek
Szeged északi-agglomeráció (Sándorfalva – Szatymaz – Dóc - Balástya) foglalkoztatási paktuma
és komplex foglalkoztatás-növelő munkaerőpiaci programja
A 2014-2020 közötti időszakban a magyar gazdaság legfőbb fejlesztéspolitikai célját a foglalkoztatás
növelése jelenti. A hazai településeknek is figyelembe kell venniük azt, hogy hosszú távon úgy tudják
fenntarthatóvá tenni településük működtetését, ha az ott élők foglalkoztatottsági szintje magas és ehhez
társulva az alapvető jóléti feltételek fenntartásához megfelelő jövedelemmel rendelkeznek. Sándorfalva
kistelepülésnek számít, a munkaképes korú lakosság csak kevés hányada helyben foglalkoztatott, az
önkormányzat, mint munkáltató foglalkoztatási képességei korlátozottak. Szeged közelsége és
vonzereje pedig a munkaerő intenzív mobilitását eredményezi, elszívó hatást gyakorol a munkavállalási
korú népességre. Ezek a foglalkoztatottsághoz kapcsolódó folyamatok és jellemzők a környező
kistelepüléseken is megjelennek. Az önkormányzatoknak a lakosság megtartását figyelembe véve
szükséges megoldásokat találniuk a foglalkoztatással kapcsolatos fennálló kihívásokra. Szeged
abszorpciója miatt el kell fogadni, hogy foglalkoztatás javítását célzó települési elképzelések
megvalósításához a megyeszékhely, mint együttműködő partner bevonása szükséges és a
településekre összpontosuló munkahely-teremtési célok önmagukban nem elegendőek. A közvetlenül a
munkaképes korú lakosságnak célzott, foglalkoztatásukat elősegítő szolgáltatások működtetésére és
versenyképességüket javító programok elindítása lehet célszerű a lakosság megtartását szem előtt
tartó települési foglalkoztatás-növelésben. Figyelembe véve a hasonló kihívásokkal küzdő szomszédos
117

településeket, illetve a munkaerő-abszorpcióban jelentős szereppel bíró Szegedet, a települések, a
megyei önkormányzat valamint a munkaerő-piaci szereplők (pl. vállalkozások, munkaerő-piaci
közvetítők, NFSZ stb.) bevonásával egy közös kooperációra építő foglalkoztatási paktum és program
létrehozásával lefektethetőek azok az alapok, amelyek hozzásegítik a településeken foglalkoztatottak
számának bővülését, új, a munkavállalók és munkaadók igényeit egyaránt figyelembe vevő, specifikus
munkaerő-piaci szolgáltatások bevezetését. A projektbe bevonandó települések köre más, Szegeddel
szomszédos települések bevonásával tovább bővülhet.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
 Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
Nádastó Szabadidőpark infrastruktúrájának és turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése
A települési turizmusfejlesztés a 3. tematikus célként jelenik meg az ITS-ben, mely a Nádastó
Szabadidőpark népszerűségére, vonzerejére építve alapozza Sándorfalva turizmusának fejlesztését.
Önkormányzati tulajdonban lévő attrakcióként hozzájárul a település bevételeinek növeléséhez, ami
megerősíti a park stratégiai jelentőségét: az önkormányzatnak szüksége van a lehető leginkább saját
forrásaira támaszkodnia, különösen a 2022 utáni fejlesztéspolitikai időszakra gondolva, amikor jóval
szűkebbé válik a fejlesztések fő forrását jelentő uniós pályázatokhoz való hozzáférés. Fürdőhelyként
működésében az erőteljes szezonalitás érvényesül, ami fejlesztése során megkerülhetetlen tényező. A
fő turisztikai szezonnak számító nyári időszakban ez látogatószám-maximalizálást igényel, ami
megkívánja a meglévő kapacitások bővítését, a vonzerő-növelését és új célcsoportok bevonását. Ez a
jelenlegi infrastruktúra további korszerűsítését, a szolgáltatások körének szélesítését jelenti. Ehhez
kapcsolódóan a szolgáltatások fejlesztése a szezonális lehetőségek kiaknázása mellett a szezonalitás
csökkentésére irányul, így a fejlesztések során a sporthorgászat, a szabadidős, sport tevékenységek és
a rendezvényszervezés jelentősége is felértékelődik. A szabadidőpark turisztikai hálózatokba való
integrálása érdekében a szolgáltatások további aktív- és ökoturisztikai elemekkel egészülnek ki. Ezek
között az elemek között megjelenik egy új fogadóépület kialakítása, a vízparti létesítmények (pl. stégek,
mólók, hidak, kalandpark) és eszközök fejlesztése (pl. napozók, vízi sporteszközök), horgászturisztikai
infrastruktúra fejlesztése (pl. esőbeállók, horgászcsónakok, horgászházak), illetve a területen új
hálózatos elemek kialakítása (turista- és sétaútvonalak). A park által kínált szolgáltatások a megyei,
különösképpen a Szeged – Ópusztaszer tengelyben meglévő turisztikai kínálatot bővítik, egy közös
programcsomag szerves részeként integrálódnak a desztinációs kínálatba. Az összehangolt megyei –
térségi marketingtevékenységek, szervezeti fejlesztések a „Turisztikai fejlesztések” hálózatos projekten
keresztül jelennek meg, melyek adaptálódnak a kulcsprojekt egészéhez.
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
 Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
 Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
 Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és jövedelmező turisztikai célpont
2.3.2. Hálózatos projektek
Közlekedési hálózat fejlesztése
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A helyi közlekedés fejlesztését szolgáló projektelemek a települési infrastruktúra javítása mellett a
térségi elérhetőség javítására összpontosítanak. A projektek egymásra épülnek, összehangoltan segítik
a települési infrastrukturális feltételek javítását és a mobilitás hatékonyabbá tételét. A hálózatos projekt
alábbi projektelemeket foglalja magába:
 Szeged - Ópusztaszer kerékpárút Sándorfalva Szeged felőli közigazgatási határa és
Ópusztaszer közötti szakaszának kiépítése
 Szilárd burkolatú út kiépítése a település közigazgatási határán belül a Fehér-tói
látogatóközpont felé
 4519. sz. út korszerűsítése Szeged - Sándorfalva - Ópusztaszer között
 Közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, modernizálása
 Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása
 Hiányzó járdák kiépítése belterületi szakaszokon
 Elektronikus utastájékoztatási rendszer kiépítése a település buszmegállóiban
 Agglomerációs közlekedési szövetség kialakítása a DAKK és az SZKT bevonásával
 Nádastó Szabadidőparkba vezető sétány és az Alkotmány krt. közötti útszakasz szilárd
burkolattal történő ellátása
 Parkolási feltételek megteremtése a Brassói u. végénél a Fehér-tói látogatóközpont
megközelíthetősége érdekében
 A településközpont, a Nádas-tó és a Fehér-tói látogatóközpont közötti kerékpáros elérhetőség
kiépítése
 Sándorfalva - Algyő közötti út hiányzó szakaszának szilárd burkolattal való ellátása
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
 Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
 Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
 Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és jövedelmező turisztikai célpont
 Területi cél 1.: Megújuló településközpont
 Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá tétele
Kapcsolódó integrált kulcsprojektek:
 Sándorfalva településközpontjának komplex funkcióbővítő területrekonstrukciója
 Gazdasági- és iparterületi infrastruktúra kialakítása a Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési céllal
KKV-k részére
Kapcsolódó kulcsprojektek:
 A munkaerő mobilitását ösztönző és gazdaságfejlesztést szolgáló fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
 Nádastó Szabadidőpark infrastruktúrájának és turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése
Vonalas, műszaki és telekommunikációs infrastruktúra fejlesztése
A település megfelelő működtetésének alapfeltételét jelenti a közművek, a műszakikörnyezetgazdálkodási, telekommunikációs rendszerek üzemeltetésében a folytonosság és
fenntarthatóság biztosítása, a kockázatok megelőzését szem előtt tartó korszerűsítése. A kockázatok
csökkentése a belvizek tekintetében, a csapadékvíz-elvezető hálózat hiányosságainak felszámolásában
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jelentkeznek, melyhez kapcsolódik a vízgazdálkodási rendszerek a racionális, fenntartható működtetést
biztosító infrastruktúráinak kiépítése. A belterületen a belvízhelyzetek kezelésében szerzett
tapasztalatokra alapozva szükséges a vízrendezési létesítmények felülvizsgálata, szükség esetén újak
építése. A településkomfort javítását segíti továbbá a villamosenergetikai hálózat infrastruktúrájának és
a közvilágítás rendszerének korszerűsítése, utóbbi esetében bővítése a lakott külterületek irányában. A
fejlesztések során nem hagyható figyelmen kívül, hogy modern, XXI. századi településeken már elvárás
a minél szélesebb körű nyílt WiFi-hálózati lefedettség elérése, mely hasznossága mellett jelentősen
növeli egy település presztízsét is, ami az olyan kisvárosok esetében, mint Sándorfalva különösen
fontos tényezőnek számít. Ezekre tekintettel a hálózatos projekt a következő elemeket foglalja
magában:
 Település belterületét veszélyeztető belvizek elhárítását célzó rendszerek fejlesztése és
védelmet szolgáló műtárgyak teljes körű rekonstrukciója
 Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója és záportározó építése
 Villamosenergia-hálózati és közvilágítási infrastruktúra korszerűsítése: Régi, fa felsővezeték- és
közvilágítási tartóoszlopok lecserélése új, időtálló fém vagy vasbeton típusra vagy a
felsővezeték-hálózat föld alá vitelének megoldása a település központjában. A közvilágítás
energiatakarékossá tétele és cseréje LED fényforrásokra, azok működtetését kiegészítő ITrendszerrel, külterületi, lakott részeken alacsony fenntartási költségű, napelemes közvilágítás
kiépítése.
 Teljes települési lefedettséget biztosító, nyílt wifi hálózat kiépítése Sándorfalván
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
 Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
 Tematikus cél 4.: „Zöld település” – a környezet védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés
 Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
Kapcsolódó integrált kulcsprojektek:
 Sándorfalva településközpontjának komplex funkcióbővítő területrekonstrukciója
 Gazdasági- és iparterületi infrastruktúra kialakítása a Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési céllal
KKV-k részére
Kapcsolódó kulcsprojektek:
 Nádastó Szabadidőpark infrastruktúrájának és turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése
Foglalkoztatás növelése
A település átfogó céljai között jelenik meg a foglalkoztatás bővítése. A „Szeged északi-agglomeráció
(Sándorfalva – Szatymaz – Dóc - Balástya) foglalkoztatási paktuma és komplex foglalkoztatás-növelő
munkaerőpiaci programja” kulcsprojekt mellett további projektelemek szolgálják az átfogó cél elérését,
melyek a következőek:
 Hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való visszatérését segítő foglalkoztatása az
önkormányzatnál
 Ingázási támogatás nyújtása más településre történő munkába járáshoz
 Foglalkoztatást elősegítő képzéseken való részvétel támogatása álláskeresők számára
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 Álláskeresők, munkaerőpiacra visszatérők és hátrányos helyzetűek munkakeresését és
munkahelyi beilleszkedését segítő mentor-tanácsadási szolgáltatás (CV írása, fotó készítése,
megfelelő állás kiválasztása, állásközvetítés)
 Helyi vállalkozások számára bértámogatás nyújtása hátrányos helyzetű álláskeresők
foglalkoztatásához
 Kezdő vállalkozásokat segítő üzletviteli és fejlesztési mentorszervezet kialakítása
 Helyi vállalkozássegítő és -fejlesztő alapítvány létrehozása
 Befektetés ösztönzési program létrehozása
 Családok és egyének pénzügyi tudatosságát növelő képzések lebonyolítása, tanácsadói
szolgálat felállítása
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
 Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
 Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és jövedelmező turisztikai célpont
 Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá tétele
Kapcsolódó kulcsprojektek:
 Szeged északi-agglomeráció (Sándorfalva – Szatymaz – Dóc - Balástya) foglalkoztatási
paktuma és komplex foglalkoztatás-növelő munkaerőpiaci programja
Közösségi aktivitást ösztönző, ifjúságnak szóló, illetve közbiztonsági tevékenységek fejlesztése
A település hosszú távú jövőjének megalapozásának kulcsát jelenti a helyi fiatalság
lokálpatriotizmusának megerősítése, hogy ha el is hagyják a települést, jó szívvel őrizzék meg az
emlékét és szívesen térjenek vissza. Az ilyen kötődés kialakítása hosszú távon gazdasági hasznot is
hozhat a település számára, ezért kellemes és hasznos élményekkel szükséges a település ifjúságát
„feltölteni”. A fiatalok életében szervesen résztvevő intézményekkel, szervezetekkel együttműködve
szervezett keretek között lebonyolított, a testi- és szellemi fejlődést elősegítő programok, események a
fiatalok és az ifjúság színvonalas elfoglaltságára irányulnak, hozzásegítik a városban élők jólétének
erősítését és a családok, szülők biztonságát, a családbarát településimázs kialakítását. Ezekre
tekintettel a hálózatos projekt a következő elemeket foglalja magában:
 Esélypont kialakítása hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért
 Önálló rendőrőrs létrehozása a településen
 Tanuszoda építése
 Új gyermekorvosi rendelő kialakítása
 Szomszédos települések bevonásával ifjúsági sportvetélkedő-sorozat indítása
 Szomszédos települések bevonásával ifjúsági szellemi/tanulmányi vetélkedő sorozat indítása
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
Kapcsolódó integrált kulcsprojektek:
 Sándorfalva településközpontjának komplex funkcióbővítő területrekonstrukciója
Környezetvédelmi, energetikai és településüzemeltetési fejlesztések
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A fenntarthatóságot elsődlegesen szem előtt tartva olyan projektelemekre épül a hálózatos projekt,
amely elsősorban a település élhetőségét, a lakossági szolgáltatások színvonalának növelését, az
önkormányzati intézmények üzemeltetési feladatainak és költségeinek racionalizálását szolgálja. A
hálózatos projekt része továbbá a lakosság környezettudatosságának javítása, így a szelektív
hulladékgyűjtés széleskörűvé tétele, valamint a kerti hulladékok égetéssel történő megsemmisítésének
kiváltására alkalmas helyi komposztálás, illetve hulladékudvaron történő elhelyezés népszerűsítése.
Utóbbiak jelentik a lakossági szemléletformálás tematikájának pilléreit, melyhez a szelektív
hulladékgyűjtést ösztönző fejlesztések is kapcsolódnak. Erre tekintettel a hálózatos projekt a következő
elemekből épül fel:
 Szelektív hulladékgyűjtő pontok létesítése a település egész területén
 Elektromos hulladékgyűjtő pontok létrehozása
 EESZI Idősek napközi otthona energetikai korszerűsítése
 Szelektív és elektromos hulladékgyűjtést, valamint helyi komposztálást bevezető,
újrahasznosítást népszerűsítő, szemléletformáló lakossági kampány
 Pipacs Óvoda energetikai korszerűsítése
 Bölcsőde energetikai korszerűsítése
 Energiatakarékosságra és klímatudatosságra ösztönző szemléletformáló lakossági program
 Önkormányzati tulajdonú épületek (Pallavicini Kastély, Budai Sándor Művelődési Ház, Petőfi
Emlékkönyvtár, Széchényi Ifjúsági Közösségi Pont, SÖV épület) teljes körű energetikai
korszerűsítése: hőtechnológia (fűtés-légkondicionálás-szigetelés), világítás
 Komposztáló üzem létesítése
 Napelem park kialakítása Sándorfalva közcélú infrastruktúrájának megújuló energiaellátása
céljából
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Tematikus cél 4.: „Zöld település” – a környezet védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés
- Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
- Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá tétele
Kapcsolódó integrált kulcsprojektek:
 Sándorfalva településközpontjának komplex funkcióbővítő területrekonstrukciója
 Gazdasági- és iparterületi infrastruktúra kialakítása a Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési céllal
KKV-k részére
Turisztikai fejlesztések
A projekt elemei Sándorfalva turizmusának a hazai és megyei turisztikai hálózatokba való integrálása
mellett a turisták mobilitásának segítését, a partneri együttműködések szélesítését és szorosabbá
tételét szolgálják. Jelentős szerepet kapnak a hazai turisztikai hálózatokba való integrálódást erősítő
információs és infrastrukturális fejlesztések, amelyek az aktív- és ökoturisztikai vonzerejét növelik a
településnek. A hálózatos projekt elemek egymásra épültsége és a köztük fennálló kohézió célja, a
lovas (EuroHorse), természetjáró (Alföldi Kék-túra) és kerékpáros (kerékpáros Kék-kör) hálózatokat
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használó turisták igényeit kiszolgáló modern és korszerű szolgáltatási feltételek megteremtése. Ehhez
szorosan kapcsolódó új események, programok bevezetése a meglévő attrakciókban rejlő turisztikai
potenciál kiaknázását, a vonzerő emelését és a látogatószám növelését szolgálja, az információs és
technológiai fejlesztések pedig a látogatóbarát idegenforgalom működtetését. A hálózatos projekt ez
alapján a következő elemekből épül fel:
 Csatlakozás a szegedi TDM-hez
 Közös turisztikai programcsomag kialakítása Szegeddel és Ópusztaszerrel
 Lovas, kerékpáros és természetjáró hálózati együttműködés kialakítása Szatymaz –
Sándorfalva – Dóc – Algyő települések között
 Országos Kéktúra-útvonalhoz tartozó információs fejlesztések
 Turistaház létrehozása
 Vendégeket szállító buszjáratok indítása szegedi és környékbeli szálláshelyekről a Nádas-tóhoz
 Kemping létrehozása a Nádas-tónál, ifjúsági- és lakás (magán) szálláshelyek létrehozása
 Hazai strandlabdarúgó- és strandkézilabda bajnokság rendszeres helyszínévé válás
 Egyedi vásárok szervezése időszakos jelleggel a településen
 Turisztikai okostelefonos alkalmazás fejlesztése
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
 Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
 Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és jövedelmező turisztikai célpont
Kapcsolódó kulcsprojektek:
 Sándorfalva településközpontjának komplex funkcióbővítő területrekonstrukciója
 Nádastó Szabadidőpark infrastruktúrájának és turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése
2.3.3. Integrált kulcsprojektek
A munkaerő mobilitását ösztönző és gazdaságfejlesztést szolgáló fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
Sándorfalván a lakosság intenzív munkavállalási célú mobilitásának biztosítása érdekében alapvető
feladat megoldani, hogy a lakosok a lehető leggyorsabb, legmodernebb, legfenntarthatóbb közlekedési
módokon juthassanak el munkahelyükre, otthonukba. Közlekedési szempontból a települést Szeged
külterületi részeihez hasonlóan szükséges kezelni, a Sándorfalva – Szeged közötti buszközlekedést
bele kell integrálni a szegedi tömegközlekedési rendszerbe, amit ki kell terjeszteni az utazások áraira és
azok szerkezetére, a Szeged települési menetrenddel való összehangolására. A modernizáció
keretében szükséges a meglévő infrastruktúra felújítása, különösképpen a meglévő buszmegállók
tekintetében. Megoldásra szorul a települések közötti kerékpáros kapcsolat kialakítása is, melynek
fontos szerepe van a helyi gazdaság fejlesztésében: a kerékpárút megépítésével az aktív- és
ökoturisztikai kínálat szélesedik, elősegíti a látogatók számának és a tartózkodási idejének,
desztinációban elköltött jövedelmének és Sándorfalva vonzerejének növelését.
Az integrált kulcsprojekthez kapcsolódó projektelemek:
- Városközpont akcióterület projektelemei: Parkolási feltételek javítása, Járdák felújítása
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Bikakaszáló gazdasági akcióterület: Szilárd útburkolat megépítése az Alkotmány körút és az
Erdő sor között a Bikakaszálón keresztül, Erdő sor szilárd burkolattal való ellátása a
Bikakaszálótól a Sövényházi útig
Közlekedési hálózat fejlesztése projektelemei: Szeged - Ópusztaszer kerékpárút Sándorfalva
Szeged felőli közigazgatási határa és Ópusztaszer közötti szakaszának kiépítése, 4519. sz. út
korszerűsítése Szeged - Sándorfalva - Ópusztaszer között, Közösségi közlekedés
infrastruktúrájának fejlesztése, modernizálása, Belterületi földes utak szilárd burkolattal való
ellátása, Hiányzó járdák kiépítése belterületi szakaszokon, Elektronikus utastájékoztatási
rendszer kiépítése a település buszmegállóiban, Agglomerációs közlekedési szövetség
kialakítása a DAKK és az SZKT bevonásával, Nádastó Szabadidőparkba vezető sétány és az
Alkotmány krt. közötti útszakasz szilárd burkolattal történő ellátása, A településközpont, a
Nádas-tó és a Fehér-tói látogatóközpont kerékpáros elérhetőségének kiépítése

A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
- Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és jövedelmező turisztikai célpont
- Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá tétele
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
Sándorfalva településközpontjának komplex funkcióbővítő területrekonstrukciója
Az előzőekben bemutatott városközpont akcióterületen több, különböző típusú esztétikai, turisztikai,
funkcióbővítő, műszaki projekt definiálható a megvalósítandó fejlesztések között, amelyek
összességében a teljes településközpont megújítását szolgálják. A településközpont megújítását ezért
egy komplex, több különböző, akcióterületeken, hálózatos és egyéb projektek között is megjelenő
projektelem együttes megvalósítását magába foglaló, integrált kulcsprojektként szükséges kezelni. A
projektek szinergikus hatások révén erősítik egymást. Céljaikból és jellegükből fakadóan az általuk
kifejtett hatások is jelen átfogó, integrált projekt megvalósítását szolgálják alábbi projektelemeken
keresztül:
- Városközpont akcióterület projektelemei: Szabadság tér – Pallavicini kastélykert közötti
kerítésfal lebontása, a terek egybenyitása, Parkolási feltételek javítása, A kastélykert melletti
romos épület (egykori Futura) lebontása és átjárás biztosítása a piac irányába, Közbiztonság
növelése kamerarendszer kiépítésével, Ady Endre utca és Árpád utca közötti piacterület
átalakítása, Új utcabútorok kihelyezése, SÖV székhelyéül szolgáló épület felújítása, Budai
Sándor Művelődési Ház teljes körű felújítása, Járdák felújítása
- Közlekedési hálózat fejlesztése: Közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése,
modernizálása, Hiányzó járdák kiépítése belterületi szakaszokon, A településközpont
kerékpáros elérhetőségének kiépítése
- Vonalas, műszaki és telekommunikációs infrastruktúra fejlesztése: Belterületi csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója, Villamosenergia-hálózati és közvilágítási infrastruktúra
korszerűsítése, Nyílt wifi hálózat kiépítése
- Környezetvédelmi, energetikai és településüzemeltetési fejlesztések: Szelektív hulladékgyűjtő
pontok létesítése a település egész területén, Elektromos hulladékgyűjtő pontok létrehozása,
Önkormányzati tulajdonú épületek teljes körű energetikai korszerűsítése
- Turisztikai fejlesztések: Egyedi vásárok szervezése időszakos jelleggel
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A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és jövedelmező turisztikai célpont
- Tematikus cél 4.: „Zöld település” – a környezet védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés
- Területi cél 1.: Megújuló településközpont
Gazdasági- és iparterületi infrastruktúra kialakítása a Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési céllal
KKV-k részére
A Bikakaszálón megvalósítandó fejlesztések fókuszában Sándorfalva gazdasági infrastruktúrájának
javítása áll. Az ezt szolgáló infrastrukturális fejlesztések elsődleges célja színvonalas vállalkozási
környezet biztosítása a munkahelyteremtés céljából a településen tevékenykedni szándékozó
vállalkozások részére. Stabil alapot teremt a projekt megvalósításhoz a 2014-ben megalkotott
„Sándorfalva Város Településrendezési Eszközök 2014. évi részleges módosítása belterületi
helyszíneken és a Helyi Építési Szabályzatban” c. dokumentum, amely konkrét beépítési javaslattal élt
a terület megfelelő hasznosítására (38. ábra).
A gazdasági funkciókat kiegészíti a rekreációs funkciók bővítése, ami szintén megjelenítésre került a
terveken. A településközpont megújítására irányuló projekthez hasonlóan jelen projektet is integrált
kulcsprojektként szükséges kezelni, összefog minden olyan projektelemet, amelyek az akcióterületi,
hálózatos és egyéb projektek között is megjelennek:
- Bikakaszáló gazdasági akcióterület projektelemei: Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése, Szilárd útburkolat megépítése az Alkotmány körút és az Erdő
sor között a Bikakaszálón keresztül, Erdő sor szilárd burkolattal való ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig
- Vonalas, műszaki és telekommunikációs infrastruktúra fejlesztése: Település belterületét
veszélyeztető belvizek elhárítását célzó rendszerek fejlesztése, Villamosenergia-hálózati és
közvilágítási infrastruktúra korszerűsítése, Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciója, Nyílt wifi hálózat kiépítése
- Foglalkoztatás növelését segítő és közszolgáltatások javításához kapcsolódó fejlesztések:
Helyi vállalkozássegítő és -fejlesztő alapítvány létrehozása, Befektetés ösztönzési program
létrehozása, Vállalkozásbarát program (adókedvezmények, ügyintézési határidejének jelentős
csökkentése stb.)
- Környezetvédelmi, energetikai és településüzemeltetési fejlesztések: Szelektív hulladékgyűjtőpontok létesítése, Elektromos hulladék-gyűjtőpontok létrehozása, Sándorfalva
közvilágítási rendszerének korszerűsítése
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38. ábra: Beépítési javaslat a Bikakaszáló területének felhasználására
(Forrás: Sándorfalva Város Településrendezési Eszközök 2014. évi részleges módosítása belterületi
helyszíneken és a Helyi Építési Szabályzatban, 2014. szeptember)
A projekt illeszkedése az ITS célrendszerébe:
- Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése
- Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos települési környezet, színvonalas közszolgáltatások
- Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari központtá tétele
2.3.4. A fejlesztések ütemezése és pénzügyi terve
KULCSPROJEKTEK
Projektek megnevezése
Becsült költségigény
Nádastó Szabadidőpark infrastruktúrájának és turisztikai
530 000 000 Ft
szolgáltatásainak fejlesztése
Szeged északi-agglomeráció (Sándorfalva - Dóc - Szatymaz Balástya) foglalkoztatási paktuma és komplex foglalkoztatás-növelő
225 000 000 Ft
munkaerőpiaci programja

ÖSSZESEN

Finanszírozási forrás
TOP-1.2
TOP-5.1, EFOP-1.1

755 000 000 Ft

KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE – HÁLÓZATOS PROJEKT
Projektelemek
Szeged - Ópusztaszer kerékpárút Sándorfalva közigazgatási
határán belüli szakasz
Szilárd burkolatú út kiépítése a település közigazgatási határán
belül a Fehér-tói látogatóközpont felé

Becsült költségigény

Finanszírozási forrás

480 000 000 Ft

TOP-1.3; TOP-3.1

25 000 000 Ft

TOP-1.3; TOP-2.1;
TOP-3.1
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KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE – HÁLÓZATOS PROJEKT
Projektelemek
Szeged - Sándorfalva - Ópusztaszer közötti 4519. sz. út
korszerűsítése (Sándorfalvára közig. területére eső szakasz)
Közösségi közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése,
modernizálása
Belterületi földes utak szilárd burkolattal való ellátása
Hiányzó járdák kiépítése belterületi szakaszokon
Elektronikus utas tájékoztatási rendszer kiépítése a település
buszmegállóiban
Parkolási feltételek megteremtése a Brassói u. végénél a Fehér-tói
látogatóközpont megközelíthetősége érdekében
A településközpont, a Nádas-tó és a Fehér-tói látogatóközpont
közötti kerékpáros elérhetőség kiépítése
Sándorfalva - Algyő közötti úthiányzó szakaszának szilárd
burkolattal való ellátása
Nádastó Szabadidőparkba vezető sétány és az Alkotmány krt.
közötti útszakasz szilárd burkolattal történő ellátása

ÖSSZESEN

Becsült költségigény

Finanszírozási forrás

900 000 000 Ft

TOP-1.3

21 000 000 Ft

TOP-1.3; TOP-3.1

48 000 000 Ft
50 000 000 Ft

TOP-2.1; TOP-3.1
TOP-2.1; TOP-3.1

15 000 000 Ft

TOP-1.3; TOP-3.1

3 000 000 Ft

TOP-2.1; TOP-3.1

60 000 000 Ft

TOP-2.1; TOP-3.1

500 000 000 Ft

TOP-1.3

45 000 000 Ft

TOP-1.2

2 147 000 000 Ft

VONALAS, MŰSZAKI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
HÁLÓZATOS PROJEKT
Projektelemek
Település belterületét veszélyeztető belvizek elhárítását célzó
rendszerek fejlesztése és védelmet szolgáló műtárgyak teljes körű
rekonstrukciója
Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója és
záportározó építése
Villamosenergia-hálózati és közvilágítási infrastruktúra korszerűsítése
Teljes települési lefedettséget biztosító, nyílt wifi hálózat kiépítése
Sándorfalván

ÖSSZESEN

Becsült költségigény

Finanszírozási forrás

470 000 000 Ft

TOP-2.1, KEHOP

250 000 000

TOP-2.1, KEHOP

1 800 000

önerő

721 800 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE – HÁLÓZATOS PROJEKT
Projektelemek
Hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való visszatérését
segítő foglalkoztatása az önkormányzatnál
Foglalkoztatást elősegítő képzéseken való részvétel támogatása
álláskeresők számára
Családok és egyének pénzügyi tudatosságát növelő képzések
lebonyolítása, tanácsadói szolgálat felállítása
Helyi vállalkozások számára bértámogatás nyújtása hátrányos
helyzetű álláskeresők foglalkoztatásához
Ingázási támogatás nyújtása más településre történő munkába
járáshoz
Álláskeresők, munkaerőpiacra visszatérők és hátrányos helyzetűek
munkakeresését és munkahelyi beilleszkedését segítő mentortanácsadási szolgáltatás bevezetése és működtetése
Kezdő vállalkozásokat segítő üzletviteli és fejlesztési mentorszervezet
létrehozása és működtetése
Helyi vállalkozássegítő és -fejlesztő alapítvány létrehozása és
működtetése

Becsült költségigény

Finanszírozási forrás

8 000 000 Ft

TOP-5.1

5 000 000 Ft

TOP-5.1

25 000 000 Ft

TOP-5.1

2 500 000 Ft

TOP-5.1
TOP-5.1

80 000 000 Ft

TOP-5.1
TOP-5.1
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FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE – HÁLÓZATOS PROJEKT
Projektelemek
Befektetés ösztönzési program létrehozása

Becsült költségigény
2 500 000 Ft

ÖSSZESEN

Finanszírozási forrás
TOP-5.1

123 000 000 Ft

KÖZÖSSÉGI AKTIVITÁST ÖSZTÖNZŐ, IFJÚSÁGNAK SZÓLÓ, ILLETVE KÖZBIZTONSÁGI
TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE - HÁLÓZATOS PROJEKT
Projektelemek

Becsült költségigény

Önálló rendőrőrs kialakítása

40 000 000 Ft

Új gyermekorvosi rendelő kialakítása Sándorfalván

25 000 000 Ft

Esélypont kialakítása hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért

8 500 000 Ft

Tanuszoda építése

80 000 000 Ft

ÖSSZESEN

Finanszírozási forrás
TOP-2.1.,
Belügyminisztérium,
INTERREG
EFOP, EEMI
EFOP-1.2, EFOP-1.3,
EFOP-5.2
Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

153 500 000 Ft

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK – HÁLÓZATOS PROJEKT
Projektelemek
Csatlakozás a szegedi TDM-hez
Országos Kéktúra-útvonalhoz tartozó információs fejlesztések

Becsült költségigény
nincs költsége
120 000 Ft

Finanszírozási forrás
nem releváns
INTERREG, önerő

Turistaház létrehozása
Lovas, kerékpáros és természetjáró hálózati együttműködés
kialakítása Szatymaz – Sándorfalva – Dóc – Algyő települések között

100 000 000 Ft

GINOP-7.1.2.

10 000 000 Ft

INTERREG

Kemping létrehozása a Nádas-tónál

280 000 000 Ft

Pénzpiaci
finanszírozás, MNB
hitelprogram

800 000 Ft

önerő, szponzorok

Hazai strandlabdarúgó- és strandkézilabda bajnokság megrendezése
(alkalmanként)
Közös turisztikai programcsomag kialakítása
Ópusztaszerrel (marketinganyagok/év)

Szegeddel

és

Vendégeket szállító buszjáratok indítása és üzemeltetése szegedi és
környékbeli szálláshelyekről a Nádas-tóhoz (turisztikai idényenként)
Ifjúsági- és lakás (magán)szálláshelyek létrehozása

350 000 Ft

1 200 000 Ft

160 000 000 Ft

ÖSSZESEN

INTERREG, önerő,
közös finanszírozásban
a résztvevő
szervezetekkel
önerő, közös
finanszírozásban a
résztvevő
szervezetekkel
Pénzpiaci
finanszírozás, MNB
hitelprogram

552 470 000 Ft

INTEGRÁLT KULCSPROJEKTEK
Projektek megnevezése
A munkaerő mobilitását ösztönző és gazdaságfejlesztést szolgáló
fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Gazdasági és ipari területi infrastruktúra kialakítása a Bikakaszálón
vállalkozásfejlesztési céllal KKV-k részére

Becsült költségigény

Finanszírozási forrás

3 200 000 000 Ft

TOP-1.3; TOP-3.1

280 000 000 Ft

TOP-1.1
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INTEGRÁLT KULCSPROJEKTEK
Projektek megnevezése
Sándorfalva
településközpontjának
területrekonstrukciója

komplex

funkcióbővítő

ÖSSZESEN

Projektelemek

Becsült költségigény

Finanszírozási forrás

380 000 000 Ft

TOP-2.1

3 860 000 000 Ft
Évek / Félévek
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

A munkaerő mobilitását ösztönző és gazdaságfejlesztést szolgáló
fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Gazdasági és ipari területi infrastruktúra kialakítása a Bikakaszálón
vállalkozásfejlesztési céllal KKV-k részére
Sándorfalva településközpontjának komplex funkcióbővítő
területrekonstrukciója
Nádastó Szabadidőpark infrastruktúrájának és turisztikai
szolgáltatásainak fejlesztése
Szeged északi-agglomeráció (Sándorfalva - Dóc - Szatymaz Balástya) foglalkoztatási paktuma és komplex foglalkoztatás-növelő
munkaerőpiaci programja
Szeged - Ópusztaszer kerékpárút Sándorfalva közigazgatási határán
belüli szakasz
Szilárd burkolatú út kiépítése a település közigazgatási határán belül a
Fehér-tói látogatóközpont felé
Szeged - Sándorfalva - Ópusztaszer közötti 4519. sz. út korszerűsítése
(Sándorfalvára közig. területére eső szakasz)
Közösségi közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, modernizálása
Belterületi földes utak szilárd burkolattal való ellátása
Hiányzó járdák kiépítése belterületi szakaszokon
Elektronikus utastájékoztatási rendszer kiépítése a település
buszmegállóiban
Parkolási feltételek megteremtése a Brassói u. végénél a Fehér-tói
látogatóközpont megközelíthetősége érdekében
A településközpont, a Nádas-tó és a Fehér-tói látogatóközpont közötti
kerékpáros elérhetőség kiépítése
Sándorfalva - Algyő közötti út hiányzó szakaszának szilárd burkolattal
való ellátása
Nádastó Szabadidőparkba vezető sétány és az Alkotmány krt. közötti
útszakasz szilárd burkolattal történő ellátása
Település belterületét veszélyeztető belvizek elhárítását célzó
rendszerek fejlesztése és védelmet szolgáló műtárgyak teljes körű
rekonstrukciója
Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója és
záportározó építése
Villamosenergia-hálózati és közvilágítási infrastruktúra korszerűsítése
Teljes települési lefedettséget biztosító, nyílt wifi hálózat kiépítése
Sándorfalván
Hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való visszatérését
segítő foglalkoztatása az önkormányzatnál
Foglalkoztatást elősegítő képzéseken való részvétel támogatása
álláskeresők számára
Családok és egyének pénzügyi tudatosságát növelő képzések
lebonyolítása, tanácsadói szolgálat felállítása
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Projektelemek

Évek / Félévek
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

Helyi vállalkozások számára bértámogatás nyújtása hátrányos
helyzetű álláskeresők foglalkoztatásához
Ingázási támogatás nyújtása más településre történő munkába
járáshoz
Álláskeresők, munkaerőpiacra visszatérők és hátrányos helyzetűek
munkakeresését és munkahelyi beilleszkedését segítő mentortanácsadási szolgáltatás bevezetése és működtetése
Kezdő vállalkozásokat segítő üzletviteli és fejlesztési mentorszervezet
létrehozása és működtetése
Helyi vállalkozássegítő és -fejlesztő alapítvány létrehozása és
működtetése
Befektetés ösztönzési program létrehozása
Önálló rendőrőrs kialakítása
Új gyermekorvosi rendelő kialakítása Sándorfalván
Esélypont kialakítása hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért
Szomszédos települések bevonásával ifjúsági sportvetélkedő-sorozat
indítása
Tanuszoda építése
Szomszédos települések bevonásával ifjúsági szellemi/tanulmányi
vetélkedő sorozat indítása
Csatlakozás a szegedi TDM-hez
Országos Kéktúra-útvonalhoz tartozó információs fejlesztések
Turistaház létrehozása
Lovas, kerékpáros és természetjáró hálózati együttműködés
kialakítása Szatymaz – Sándorfalva – Dóc – Algyő települések között
Kemping létrehozása a Nádas-tónál
Hazai strandlabdarúgó- és strandkézilabda bajnokság megrendezése
Közös turisztikai programcsomag kialakítása Szegeddel és
Ópusztaszerrel
Vendégeket szállító buszjáratok indítása és üzemeltetése szegedi és
környékbeli szálláshelyekről a Nádas-tóhoz
Ifjúsági- és lakás (magán)szálláshelyek létrehozása
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2.4. A fejlesztések illeszkedése a stratégia céljaihoz
Akcióterületi projektek
Tematikus célok

TEM.1.
Foglalkoztatás-növelés és
a település gazdaságának
megerősítése

TEM.2.
Élhető és barátságos
települési környezet,
színvonalas
közszolgáltatások

Integrált kulcsprojektek

 Gazdasági- és iparterületi
infrastruktúra kialakítása a
Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési
céllal KKV-k részére
 A munkaerő mobilitását ösztönző és
gazdaságfejlesztést szolgáló
fenntartható települési
közlekedésfejlesztés

 Sándorfalva településközpontjának
komplex funkcióbővítő
területrekonstrukciója
 Gazdasági- és iparterületi
infrastruktúra kialakítása a
Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési
céllal KKV-k részére

Kulcsprojektek

 Szeged északi-agglomeráció
(Sándorfalva – Szatymaz – Dóc Balástya) foglalkoztatási paktuma és
komplex foglalkoztatás-növelő
munkaerőpiaci programja
 Nádastó Szabadidőpark
infrastruktúrájának és turisztikai
szolgáltatásainak fejlesztése

 Nádastó Szabadidőpark
infrastruktúrájának és turisztikai
szolgáltatásainak fejlesztése

TER.1.
Településközpont megújítása

TER.2.
Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása

 Közlekedési hálózat fejlesztése
 Foglalkoztatás növelését segítő
és közszolgáltatások javításához
kapcsolódó fejlesztések
- Turisztikai fejlesztések

 A munkaerő mobilitását ösztönző
és gazdaságfejlesztést szolgáló
fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
 Közlekedési hálózat fejlesztése
 Foglalkoztatás növelését segítő
és közszolgáltatások javításához
kapcsolódó fejlesztések

 Gazdasági célú
hasznosíthatóság alapfeltételeinek
megteremtése
 Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor
között a Bikakaszálón keresztül
 Erdő sor szilárd burkolattal való
ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig
 Gazdasági- és iparterületi
infrastruktúra kialakítása a
Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési
céllal KKV-k részére
 A munkaerő mobilitását ösztönző
és gazdaságfejlesztést szolgáló
fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
 Közlekedési hálózat fejlesztése
 Foglalkoztatás növelését segítő
és közszolgáltatások javításához
kapcsolódó fejlesztések

 Közlekedési hálózat fejlesztése
 Vonalas, műszaki és
telekommunikációs infrastruktúra
fejlesztése
 Közösségi aktivitást ösztönző,
ifjúságnak szóló, illetve
közbiztonsági tevékenységek
fejlesztése
 Környezetvédelmi, energetikai és
településüzemeltetési fejlesztések

 Szabadság tér – Pallavicini
kastélykert közötti kerítésfal
lebontása, a terek egybenyitása
 Közlekedési és parkolási
feltételek javítása
 Barnamezős területek
rehabilitációja a városközpontban
 Közbiztonság növelése
kamerarendszer kiépítésével
 Ady Endre utca és Árpád utca
közötti piacterület átalakítása
 Új utcabútorok kihelyezése
 SÖV székhelyéül szolgáló épület
felújítása és a Széchényi Ifjúsági

 Agóra létrehozása
 Sporttelep fejlesztése
 Gazdasági- és iparterületi
infrastruktúra kialakítása a
Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési
céllal KKV-k részére
 Közlekedési hálózat fejlesztése
 Vonalas, műszaki és
telekommunikációs infrastruktúra
fejlesztése
 Környezetvédelmi, energetikai és
településüzemeltetési fejlesztések

Hálózatos projektek
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Akcióterületi projektek
Tematikus célok

Integrált kulcsprojektek

Kulcsprojektek

Hálózatos projektek

TER.1.
Településközpont megújítása

TER.2.
Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása

Közösségi Pont udvarának
rendezése
 Budai Sándor Művelődési Ház
teljes körű funkcionális és
energetikai korszerűsítése
 Egészségház technológiai,
energetikai korszerűsítése, bővítése
és környezetének rendezése
 Járdák felújítása
 Sándorfalva
településközpontjának komplex
funkcióbővítő területrekonstrukciója
 Közlekedési hálózat fejlesztése
 Vonalas, műszaki és
telekommunikációs infrastruktúra
fejlesztése
 Környezetvédelmi, energetikai és
településüzemeltetési fejlesztések

TEM.3.
Sándorfalva, mint vonzó
és jövedelmező turisztikai
célpont

TEM.4.
„Zöld település”

 Sándorfalva településközpontjának
komplex funkcióbővítő
területrekonstrukciója

 Sándorfalva településközpontjának
komplex funkcióbővítő
területrekonstrukciója
 A munkaerő mobilitását ösztönző és
gazdaságfejlesztést szolgáló
fenntartható települési
közlekedésfejlesztés

 Nádastó Szabadidőpark
infrastruktúrájának és turisztikai
szolgáltatásainak fejlesztése

 Közlekedési hálózat fejlesztése
 Foglalkoztatás növelését segítő
és közszolgáltatások javításához
kapcsolódó fejlesztések
- Turisztikai fejlesztések

 Sándorfalva
településközpontjának komplex
funkcióbővítő területrekonstrukciója
 Közlekedési hálózat fejlesztése

 Közlekedési hálózat fejlesztése
 Foglalkoztatás növelését segítő
és közszolgáltatások javításához
kapcsolódó fejlesztések

 Vonalas, műszaki és
telekommunikációs infrastruktúra
fejlesztése
 Környezetvédelmi, energetikai és
településüzemeltetési fejlesztések

 Közlekedési és parkolási
feltételek javítása
 Barnamezős területek
rehabilitációja a városközpontban
 Egészségház technológiai,
energetikai korszerűsítése, bővítése
és környezetének rendezése
 Sándorfalva
településközpontjának komplex
funkcióbővítő területrekonstrukciója
 A munkaerő mobilitását ösztönző
és gazdaságfejlesztést szolgáló
fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
 Vonalas, műszaki és

 Gazdasági célú
hasznosíthatóság alapfeltételeinek
megteremtése
 A munkaerő mobilitását ösztönző
és gazdaságfejlesztést szolgáló
fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
 Vonalas, műszaki és
telekommunikációs infrastruktúra
fejlesztése
 Környezetvédelmi, energetikai és
településüzemeltetési fejlesztések
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Akcióterületi projektek
Tematikus célok

TEM.5.
Okosváros kialakítása

Integrált kulcsprojektek

Kulcsprojektek

Hálózatos projektek

 Vonalas, műszaki és
telekommunikációs infrastruktúra
fejlesztése
 Környezetvédelmi, energetikai és
településüzemeltetési fejlesztések

TER.1.
Településközpont megújítása
telekommunikációs infrastruktúra
fejlesztése
 Környezetvédelmi, energetikai és
településüzemeltetési fejlesztések
 Vonalas, műszaki és
telekommunikációs infrastruktúra
fejlesztése
 Környezetvédelmi, energetikai és
településüzemeltetési fejlesztések

TER.2.
Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása

 Vonalas, műszaki és
telekommunikációs infrastruktúra
fejlesztése
 Környezetvédelmi, energetikai és
településüzemeltetési fejlesztések
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3. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
3.1. Külső összefüggések
3.1.1. A stratégia illeszkedése a településrendezési eszközökhöz

•Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Országos
szint

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt

•Csongrád Megye Területrendezési Terve

Megyei
szint

A Csongrád Megyei Közgyűlés 10/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelettel módosított
21/2005. (XII. 1.) önkormányzati rendelete Csongrád Megye Területrendezési Tervéről

•Sándorfalva Város Településrendezési Terv
Sándorfalva Város képviselőtestülete 33/2009. (III.26.) Kt. határozata, módosítva
79/2011.(VI.30) Kt. határozattal. A jelenlegi módosítás elindításáról a város képviselőtestülete a 47/2014.(IV.24.) Kt. határozatában döntött

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

Települési
szint

Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelete
Sándorfalva Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról, 9/2011.(VI.30.)
önkormányzati rendelettel módosult. A jelenlegi módosítás elindításáról a város képviselőtestülete a 47/2014.(IV.24.) Kt. határozatában döntött
(Szomszédos települések területrendezési terveinek érintettsége)

Az integrált településfejlesztési stratégiában foglalt célok megvalósítása országos, megyei és
települési szinten egyaránt kapcsolódik a településrendezési eszközökhöz. Az Országos
Területrendezési Terv (OTrT), valamint a Csongrád Megye Területrendezési Terve (CsMTrT) országos
és megyei szintű keretet ad a terület- és településfejlesztési folyamatok végrehajtásához. A CsMTrT az
OTrT-ben meghatározott terület-felhasználási szabályok és tervek mentén részletezi és szemlélteti a
megyei térszerkezeti egységeket. A stratégia fejlesztési elképzeléseit az alábbi országos és megyei
övezeteket érintik:
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OTrT
Országos Vízminőség-védelmi Terület övezete
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Országos ökológiai hálózat
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

CsMTrT
Országos Ökológiai Hálózat magterülete
Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
Nagyvízi meder övezete
Honvédelmi terület övezete
Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete

A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveit vizsgálva megállapítható, hogy
számos esetben érintettség áll fent a Sándorfalva és a környező települések között, melyek elsősorban
a hálózatos projektek és egyéb településközi fejlesztések terén kerülhetnek előtérbe. Algyő település
esetében Helyi Építési Szabályzatában és Szerkezeti Tervében feltüntetett 45326. számú utat
emelhetjük ki, mely megvalósítása esetén lehetővé teszi a két település közötti közvetlen
összeköttetést. Dóc és Sándorfalva közötti belvízjárta területek belvízvédelmi beruházások esetén
megkövetelik a közös tervezést és együttműködést. Az útfejlesztések kapcsán figyelmet érdemel, hogy
a 4519. sz. út és a Tiszamente kerékpárút szakaszai Sándorfalvához hasonlóan Dócon is áthaladnak.
Területrendezési szempontból érzékenyebb terület, hogy Sándorfalva belterületének nyugati része
közvetlenül Szatymaz külterületével határos. A fennálló sajátos településszerkezeti helyzet
konfliktusforrást is jelenthet a települések között, ezért a települések közötti szakmai együttműködés és
párbeszéd megléte elengedhetetlenné válik a tervezési folyamatokban. Sándorfalva és Szeged között
meglévő településrendezésbeli kapcsolat sajátossága, hogy a déli közigazgatási területhatár mellett
Sándorfalva Észak-keleti részén az Atkai-Holt-Tisza holtágnál egy külső, a várostól különálló külterületi
résszel is rendelkezik. Turizmusfejlesztési szempontból kiemelt jelentőségű a Fehér-tavi
látogatóközpont megközelíthetőségének kérdése, mely jelenleg Sándorfalva felől közelíthető meg a
legkönnyebben. A településfejlesztés másik fontos kérdése ugyancsak a településközi mobilitással
kapcsolatos, mivel a két település közötti kerékpáros kapcsolat (EuroVelo 11 - Tiszamente kerékpárút)
kiépítése is megkívánja a települések közötti kooperációt, valamint a közös tervezést.
Területrendezési szempontból az ITS középtávú fejlesztési céljai elsődlegesen gazdaság-,
közlekedés-, és szolgáltatásfejlesztést, valamint infrastrukturális (vonalas, műszaki) és turisztikai
fejlesztéseket fogalmaznak meg. A gazdaságfejlesztési és turisztikai fejlesztésekhez szükséges
területek rendelkezésre állnak. A város településrendezési terve jelenleg is módosítás alatt áll (végső
véleményezési szakasz), melyről korábban a város képviselő-testülete a 47/2014.(IV.24.) Kt.
határozatában döntött. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítendő új településrendezési
eszközök már az aktuális igényekhez, fejlesztési elképzelésekhez igazodnak. Gazdaságfejlesztési
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szempontból a kulcsponti elem a Bikakaszáló (sportpályától É-ra lévő belterületrész) és közvetlen
környéke hasznosíthatósági feltételeinek megteremtése, mivel a település belterületének terjeszkedése
a sajátos földrajzi adottságok miatt korlátozott (Natura 2000 területek). A Településszerkezeti terv és a
HÉSZ-ben foglalt övezeti besorolások módosításával értékes területek szabadíthatók fel gazdasági
funkciókat betöltő tevékenységek számára. A Bikakaszáló és környékének területe 8,1 hektár, melynek
hatékonyabb felhasználásával új gazdasági-ipari területek kijelölésére nyílik lehetőség a letelepedni
kívánó vállalkozások számára. Az új gazdasági- ipari terület kialakítása jelentős infrastrukturális és
szolgáltatásfejlesztést von magával a későbbiekben. Az módosítás révén a Bikakaszáló egy részének
átsorolása különleges rekreációs területből Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe (1,5
ha), valamint a lakóházas beépítésű Sport utca Ny-i oldalán lévő telekcsoport átsorolása
településközpont vegyesből Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe (2,1 ha) és Lk
kisvárosias lakóterületbe (3,9 ha) valósul meg. Emellett a K-Sp sportterület és K-Rk rekreációs terület
elválasztó vonalának kismértékű korrekciójára (rekreációs terület 0,6 ha-os növelése) is sor kerül. A
területrendezési beavatkozás hatására a rekreációs és sportterület övezetbe sorolt területek kiterjedése
csökken, azonban a funkcionalitást szem előtt tartva a külterületi „Nádastó Szabadidőpark”
fejlesztésével hatékonyabb területhasznosítás jön létre.
Az ITS megvalósítása során a területrendezési előírások betartása különösen fontos a honvédelmi
területek vonatkozásában. Sándorfalva közigazgatási határán belül kiemelt fontosságú honvédelmi
terület övezetébe sorolt, állami tulajdonú, honvédelmi rendeltetésű ingatlanok is találhatóak (11.
melléklet). A 2011. CXIII. törvény 42.§. (1) bekezdését figyelembe véve úgy kell tekintettel lennie az
önkormányzatnak a terület rendeltetésének megőrzésére, hogy a különböző fejlesztések
megvalósításuk és üzemeltetésük során semmiképpen sem akadályozzák a honvédelmi feladatok
ellátását. Ehhez kapcsolódóan a 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet a Sándorfalva Szabályozási tervéről és
Helyi Építési Szabályzatáról 18.§. (1) bekezdése alábbiak szerint határozza meg a létesítmények
zavartalan működéséhez szükséges védőtávolságokat:
- a gyakorlótér 1500 m távolságán belül gyúlékony szerkezetű, vagy gyúlékony anyagok tárolására
szolgáló épület, vagy egyéb építmény, szérűskert nem helyezhető el.
- a gyakorlótér 1000 m távolságán belül lakás, üdülés céljára szolgáló építmény, szociális,
egészségügyi, ipari, mezőgazdasági és egyéb üzemi építmény nem helyezhető el.
3.1.2. A stratégia illeszkedése az EU 2020 Stratégia és az Európai Unió Kohéziós Politika 20142020 tematikus célkitűzéseihez
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési és foglalkoztatási stratégiája, mely
minden egyes tagállam számára öt nemzeti célt határoz meg. A stratégia elsődleges célkitűzése, hogy
a tagországokat kivezesse a válság okozta gazdasági helyzetből és megteremtse az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit. A stratégia öt átfogó célja a foglalkoztatás növelése, a
K+F+I tevékenységek ösztönzése, az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, az oktatás fejlesztése,
valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. A stratégia célkitűzéseinek
megvalósítását az öt kiemelt cél mellett, hét kiemelt kezdeményezés segíti.
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EURÓPA 2020 STRATÉGIA
Foglalkoztatás
Kutatás - Fejlesztés - Innováció
Éghajlatváltozás - Energia
Oktatás
Szegénység - Társadalmi kirekesztés
- Európai digitális menetrend
Intelligens növekedés
- Innovatív Unió
- Mozgásban az ifjúság
- Erőforrás-hatékony Európa
Fenntartható növekedés
- Iparpolitika a globalizáció korában
- Új készségek és munkahelyek menetrendje
Inkluzív növekedés
- Szegénység elleni európai platform
Az Európa 2020 stratégia központi eleme a gazdasági, társadalmi és területi kohézió biztosítása. Az
Európa 2020 stratégia beruházási prioritásai (ERFA, ESZA, KA), céljai nagymértékben befolyásolják a
2014-2020 közötti kohéziós politika megvalósítását, melyben a hazai tervezésnek és programoknak is
kiemelt jelentősége van, így a terület- és településfejlesztési dokumentumoknak is ezen kell alapulnia.
Európai Unió 2014-2020 közötti Kohéziós Politikájának tematikus célkitűzései:
1.
2.

A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése
Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és
minőségének javítása
3. A kkv-k, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az
ETHA esetében) versenyképességének javítása
4. A karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati
infrastruktúrákban
8. A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
10. Beruházások az oktatás, a képességfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás területén
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

ITS tematikus célok

Kohéziós Politikai
2014-2020
kapcsolódó
tematikus céljai

Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete –
„ERFA rendelet” 5. cikk Beruházási prioritások: 1. a), b); 2.
a), c); 3. a) - d); 4. b); 5. a); 6. g); 8. a) – d); 10; 11.

TEM. 1.
Foglalkoztatásnövelés és a
település
gazdaságának
megerősítése

EU beruházási prioritások

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 11

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete –
„ESZA rendelet” 3. cikk: 1. a); c); 2. a) – d).
Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU rendelete –
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ITS tematikus célok

Kohéziós Politikai
2014-2020
kapcsolódó
tematikus céljai

TEM. 2.
Élhető és barátságos
települési környezet,
színvonalas
közszolgáltatások

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11

EU beruházási prioritások
„KA Kohéziós Alap rendelet” 4. cikk: b), e)
Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete –
„ERFA rendelet” 5. cikk Beruházási prioritások: 2. a) – c); 4.
a) – g); 5. a) – b); 6. a) – g); 7. a) – e); 8. a) – c.); 9. a) – d); 10.;
11.
Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete –
„ESZA rendelet”: 1. a), b), c) ,d);
Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU rendelete –
„KA Kohéziós Alap rendelet” 4. cikk: a), b), c), d) e),

TEM. 3.
Sándorfalva, mint
vonzó és
jövedelmező
turisztikai célpont

TEM. 4.
„Zöld település”

TEM. 5.
Okosváros
kialakítása

4, 5, 6, 7, 8, 11

Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete –
„ERFA rendelet” 5. cikk Beruházási prioritások: 4. c); 5. a); 6.
a) – g); 7. a) – d); 8. b); 9. a) – d); 11.
Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU rendelete –
„KA Kohéziós Alap rendelet” 4. cikk: c), d)
Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete –
„ERFA rendelet” 5. cikk Beruházási prioritások: 1. a) – b); 2.
c); 4. a) – g); 5. a) – b); 6. a) – g); 7. a) – e); 8. b); 9. c) – d); 11.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete –
„ESZA rendelet”: 2. a).
Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU rendelete –
„KA Kohéziós Alap rendelet” 4. cikk: a), b), c), d)
Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete –
„ERFA rendelet” 5. cikk Beruházási prioritások: 1. a) – b); 2.
a) – c); 3. d); 4. a) – g); 5. a); 6. a) – g); 7. a) – e); 10; 11.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete –
„ESZA rendelet”: 1. c), d); 2. b), c).
Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU rendelete –
„KA Kohéziós Alap rendelet” 4. cikk: a), b), c), d) e)

22. táblázat: Az ITS tematikus céljai és az EU beruházási prioritásai közötti összefüggések
3.1.3. A stratégia illeszkedése az országos és megyei területfejlesztési koncepciókhoz és
programokhoz
Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OTFK), mely a 2014-2020-as fejlesztési időszak,
nemzeti, szakpolitikai céljait jelöli ki. A Koncepció jövőképe és célrendszere 2030-ig szól, mely az
Európai Unió Európa 2020 Stratégiájához és a 2014–2020 közötti programfinanszírozási időszakhoz
illeszkedik. Az átfogó fejlesztési célok megvalósítása érdekében a Koncepció tizenhárom specifikus
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célkitűzését, köztük hét szakpolitikai és hat területi célt fogalmaz meg, melyek nemzeti jelentőségű
ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel.
Szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok:
 versenyképes, innovatív gazdaság
 gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
 életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar
fejlesztése
 kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I
 értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
 jó állam, szolgáltató állam és biztonság
 stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme
Területi specifikus célok:
 az ország makro-regionális szerepének erősítése,
 a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat,
 vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,
 kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése,
 területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése,
 összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása.
Az OTFK szakpolitikai és területi célkitűzései és Sándorfalva ITS-ben megfogalmazott tematikus
célok számos pontban kapcsolódnak egymáshoz, illetve a helyi adottságokhoz mérten jelennek meg.
Az OTFK-ban foglalt célok a társadalmi-gazdasági élet, valamint minden ágazat, térségi és helyi
szereplőknek egyaránt szólnak. A település jövője szempontjából kiemelten fontosak a szakpolitikai
specifikus célok, köztük a „versenyképes, innovatív gazdaság”, és az „életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése”, valamint a területi specifikus
célok közül a „vidéki térségek népességeltartó képességének növelése”, a „területi különbségek
csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése”, az „összekapcsolt terek: az
elérhetőség és mobilitás biztosítása”, valamint a „kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése” egyaránt.
A 69/2013. (XII. 13.) Közgyűlési határozattal elfogadott Csongrád Megye Területfejlesztési
Koncepciója – CSMTFK releváns fejlesztési céljai Sándorfalva stratégiai célrendszerében is
megtalálhatóak. A Koncepció 3 területi, 4 specifikus stratégiai és 3 horizontális cél mentén határozza
meg a fő megyei cselekvési irányokat. A megyei prioritások Sándorfalvára is kiterjednek, köztük
kiemelhetjük a „T1 - Szeged ‐ Hódmezővásárhely ‐ Makó ‐ Arad ‐ Temesvár ‐ Szabadka városhálózati
csomópont felépítése” területi célon belül a „4. A városhálózati csomópont fenntarthatóságának,
energiahatékonyságának, élhetőségének, gazdasági és turisztikai versenyképességének összehangolt,
munkamegosztásra épülő integrált fejlesztése” és az „5. A városhálózati csomópont kisvárosai és
községei környezetminőségének, klímaváltozáshoz való alkalmazkodó képességének és vonzerejének
megerősítése, a helyi gazdaságok térségi piacba integrálása” területi célokat. Emellett a „T2 - Komplex
tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a homokhátságon és a Tisza-térségben” területi
célon belül a „4. Tisza mente összehangolt árvízvédelmi, tájgazdálkodási és turisztikai fejlesztése” is
nagymértékben illeszkedik a stratégiában kidolgozott fejlesztési elképzelésekhez. A CSMTFK
célrendszeréhez illeszkedő Csongrád Megye Területfejlesztési Programja (CSMTOP) 11 megyei
területfejlesztési prioritást határozott meg. Az operatív program „10. Infrastrukturális feltételek javítása
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Csongrád megye városaiban” prioritás a megvalósítandó intézkedések területi fókuszában nevesíti
Sándorfalva várost a fejlesztendő települések között, melyhez jelen stratégia számos pontja illeszkedik.
3.1.4. A stratégia illeszkedése makro-regionális és határon átnyúló fejlesztési stratégiákhoz
Az EU Duna Régió Stratégia célja, hogy az érintett tagállamok részvételével a különböző
szakterületeken összehangolja a fejlesztéspolitikákat, elősegítse a dunai makrorégió fenntartható
fejlesztését, a természeti területek, tájak és kulturális értékek védelmével összhangban. Az ITS-ben
foglaltak közvetetten a Duna Régió Stratégiához is kapcsolódnak, mivel a Tisza folyó a Duna
legjelentősebb mellékfolyója. A stratégia 4 fő pillérre épül, melyek 11 kiemelt területet ölelnek fel:
 a Duna-régió összekapcsolása – közlekedés, energia, turizmus és kultúra
 a Duna-régió környezetének védelme
 a jólét növelése a régióban
 a régió megerősítése
Az ITS a kiemelt prioritási területek közül a „2. A fenntartható energia használatának ösztönzése”, a „3.
A kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való kapcsolatteremtésének
előmozdítása” terén illeszkedik leginkább a stratégiához.
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program a 2014-2020-as fejlesztési
időszakra vonatkoztatva 6 fő prioritást jelöl ki, melyhez az ITS számos pontjához illeszkedik, különösen
az 1. prioritás 2. cél, valamint a 3. és 6 prioritás terén:
1. prioritás:
1. cél: Minőség-irányítás javítása a határon átnyúló folyókon és a felszíni víztesteken
2. cél: A természeti, történelmi és kulturális örökség fenntartható használata
2. prioritás
1. cél: A határon átnyúló mobilitás fenntarthatóvá tétele, szűk keresztmetszetek megszüntetése
2. cél: A fenntartható határon átnyúló közlekedési formákat használó utasok növekvő aránya
3. prioritás: Növekvő foglalkoztatás
4. prioritás: Az alapellátási és gyógyászati egészségügyi szolgáltatások javítása
5. prioritás: Határon átnyúló katasztrófák és kockázatok kezelésének javítása
6. prioritás: Az intézmények és közösségek erősödő és fenntartható határon átnyúló
együttműködései
Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében 4 fő
prioritás mentén kívánja erősíteni a határon átívelő társadalmi-gazdasági kapcsolatokat:
1. Prioritás: A környezet védelme, a klímaváltozás csökkentése és az alkalmazkodás elősegítése,
kockázat megelőzés és menedzsment
2. prioritás: Fenntartható közlekedés előmozdítása és az állami infrastruktúra javítása
3. prioritás: Turizmus, kulturális és természeti örökség
4. prioritás: Versenyképesség növelése, az üzleti környezet és a kis- és középvállalkozások
fejlesztése, kereskedelem és beruházás
3.1.5. A stratégia illeszkedése a Sándorfalva Területfejlesztési Koncepciójához és az
önkormányzat gazdasági programjához
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Sándorfalva településfejlesztési Koncepciója 2002-ben készült el, melyet 2008-ban vizsgáltak
felül, illetve módosítottak. A koncepcióban foglalt jövőkép az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
 A munkahelyteremtés, a vállalkozások fejlesztése és a lakossági jövedelemszerzés
elősegítése,
 Az épített környezet minőségének javítása: európai színvonalú kisváros felépítése,
 A természeti környezet minőségének javítása, a környezetvédelmet szolgáló infrastruktúra és a
zöldterületek fejlesztése,
 A kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások bővítése és a hozzá tartozó
humáninfrastruktúra fejlesztése, civil társadalom erősítése,
 Az oktatás átszervezésével életképes oktatási intézményrendszer kialakítása, humánerőforrásfejlesztés,
 Az egészségügyi ellátás és szociális gondoskodás erősítése
A koncepció általános megfogalmazott céljaihoz az ITS is szorosan kapcsolódik. A koncepció fő
célkitűzése volt, hogy az alvóvárosnak minősített településből egy európai színvonalú, vonzó és élhető
kisvárost hozzanak létre a települési funkciók és szolgáltatások bővítésével, melynek eredményeként
javulnak az életkörülmények és növekszik a város népességmegtartó ereje.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2007. (X. 18.) Kt. határozatával
elfogadta a Pallavicini Tervet, mely a település 2006-2016 közötti városfejlesztési koncepciója,
gazdasági programja. A Terv a település átfogó, hosszú távú, az önkormányzati döntéseket átgondolt
fejlesztési gondolatmenetbe illesztő alapdokumentuma, melyet Sándorfalva Város Képviselő-testülete
az 55/2011. (IV. 28.) Kt. határozatával módosított. A Terv az alábbi célokat tartalmazza, melyhez az ITS
céljai szorosan kapcsolódnak:
 Önkormányzati gazdálkodás és ezzel összefüggő feladatok
 Általános városfejlesztési célok
 Munkahelyteremtés, helyi gazdaságfejlesztés
 Közszolgáltatások, közlekedés és közvilágítás fejlesztése
 Környezet- és természetvédelem
 Idegenfogalom, turizmusfejlesztés
 Egészségügyi ellátás fejlesztése
 Közművelődés, helyi civil szervezetek támogatása
 Szociális ellátás és családvédelem, közbiztonság
 Oktatás fejlesztése
 Ifjúság és sport célú fejlesztések
 Egyéb önkormányzati feladatok ellátása
3.1.6. A stratégia illeszkedése a települési környezetvédelmi programjához
Sándorfalva Város Környezetvédelmi Programja 2010-ben, míg a Sándorfalva Város
Fenntartható Fejlődés Program – Local Agenda 2012-ben került kidolgozásra, melyek a település
környezetpolitikai céljait tartalmazzák. A Programok az uniós, valamint a nemzeti és megyei
környezetvédelmi programokkal összhangban kerültek kidolgozásra. A Programok céljainak teljesülését
az ITS-ben foglalt fejlesztések is támogatják. Az ITS-sel való összhang szempontjából lényeges
környezetvédelmi szempontok:
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 légszennyezettség-csökkentése
 zaj és rezgés elleni védelem
 zöldfelület-gazdálkodás
 települési környezet és a közterületek tisztasága
 ivóvízellátás
 települési csapadékvíz-gazdálkodás
 kommunális szennyvízkezelés
 településihulladék-gazdálkodás
 energiagazdálkodás
 közlekedés- és szállításszervezés
 környezetveszélyeztetés elhárítása és a környezetkárosodás csökkentése
A települési környezetminőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának
javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében fontos
kapcsolódási pont az ITS-sel:
 fenntartható területhasználat
 földtani képződmények védelme
 talaj, illetve termőföld védelme
 felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme
 rekultivációval és rehabilitáció
 természet- és tájvédelem
 épített környezet védelme
 ár- és belvízgazdálkodás
 üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az éghajlatváltozás várható helyi
hatásaihoz való alkalmazkodás
 a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatok

3.2. Belső összefüggések
Jelen fejezet célja, hogy bemutassa a helyzetfeltárás során megfogalmazott problémák, értékek,
valamint stratégia különböző elemei, így a célok, projektelemek közötti kapcsolódásokat, egymásra
gyakorolt hatásaikat. A különböző elemek közötti, mellékletekben megjelenített kapcsolódásokat
erősségük mértéke alapján számmal jelöltek a következőek szerint:
- 1 – gyenge kapcsolat
- 2 – közepes kapcsolat
- 3 – erős kapcsolat
A helyzetértékeléskor feltárt problémák közül legintenzívebben a „Befektetés-ösztönzési és
vállalkozásfejlesztési önkormányzati tevékenységek fejletlensége” megszüntetésére irányulnak az ITSben megfogalmazott középtávú városi célok, közülük leginkább a gazdaság, a lakossági mobilitás és a
települési infrastruktúra hiányosságai révén keletkező problémák megszüntetésére fókuszál
legerősebben az ITS célrendszere. A kapcsolódások alapján megállapítható „2. Élhető és barátságos
települési környezet, színvonalas közszolgáltatások”, a „3. Sándorfalva, mint vonzó és jövedelmező
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turisztikai célpont” és „1. Foglalkoztatás-növelés és a település gazdaságának megerősítése” tematikus
célok segítik a leginkább a fennálló problémák megoldását, kezelését.
A középtávú célokra a nyugodt, biztonságos lakókörnyezet, a lakosság és a civilek, valamint az
intézményi ellátottság értékei vannak a legnagyobb hatással. A települési értékek kiaknázására
legerősebben az 1., 2. és 3. tematikus célok hatnak.
A településfejlesztési projektelemek egymásra kifejtett hatásait vizsgálva a legmagasabb
kapcsolódási pontszámot a kulcsprojektek mutatják, amelyek alátámasztják a településfejlesztésben
betöltött fontosságukat, az ITS megvalósulásában játszott – nevükből is adódó – kulcsszerepüket. Ezek
a projektelemek leginkább a negatív vándorlási egyenlegre, a kevés helyi munkalehetőségre és a
turisztikai együttműködések hiányából fakadó problémák megoldására reagálnak. A legtöbb problémára
a két akcióterületen végbemenő integrált kulcsprojekt, a „Gazdasági és ipari területi infrastruktúra
kialakítása a Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési céllal KKV-k részére” és „Sándorfalva
településközpontjának komplex funkcióbővítő területrekonstrukciója” ad választ. A projektelemek
legerőteljesebben a vendégszerető, szorgalmas lakosság, Szeged közelsége, illetve a közeli turisztikai
attrakciók által nyújtott értékekre építenek.
Az akcióterületi és a településfejlesztési projektelemek közötti kapcsolódásokat vizsgálva
megállapítható, hogy az akcióterületi projektekhez legerősebben a műszaki, vonalas infrastruktúrát
érintő hálózatos projektek, valamint a településközponti integrált kulcsprojektek kapcsolódnak. A
területfejlesztési projektelemek megvalósulásai a Bikakaszáló akcióterület projektjeire vannak a
legnagyobb hatással. Az akcióterületi projektek közötti hatás kevésbé erős, az településközponti
akcióterület projektjeinek befolyása a Bikakaszálóra jelentősebbnek bizonyul, mint fordított esetben. Az
akcióterületi projektek leginkább a negatív vándorlási egyenleg és a műszaki infrastruktúra hiánya általi
problémákra reagálnak, melyek felszámolását leginkább a Bikakaszálón megvalósuló projektek segítik.
Az akcióterületi projektek a település kedvező fizikai adottságaiból (lásd nyugodt lakókörnyezet,
zöldfelületek, értékes épületek), földrajzi helyzetéből és lakosságából származó értékekre építenek, az
értékek kiaknázása pedig a közösségi terek megújítására irányuló projektek (pl. Szabadság tér
megújítása, Agóra építése, Sportpálya fejlesztése) tekintetében mutatja a legszorosabb kapcsolódást.

4. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI
A településfejlesztésben megkerülhetetlen számolni minden olyan tényezővel, ami befolyással van a
célok és különösképpen az azokhoz tartozó akciók teljesülésére. Ebben a fejezetben azokat a
kockázatokat összegezzük, amelyek megjelenésével potenciálisan számolni kell, önmagukban és akár
egymásra hatva szinergikus hatással vannak az ITS megvalósításának teljes folyamatára. Az ITS
megvalósítása során fellépő főbb kockázatokat a következők szerint határozhatjuk meg:
Kockázat megnevezése

Kockázat szintje

Kockázat
megvalósításra
gyakorolt hatása

Hazai gazdaság helyzete
kedvezőtlen irányba változik

közepes

közepes

Jogszabályi helyzet
kedvezőtlen irányú

közepes

jelentős

Kockázatkezelés módszere
A település erősíti saját
gazdaságát, vonzerejét annak
érdekében, hogy kevésbé legyen
kitett a külső hatásoknak.
A jogszabályi változások,
változástervezetek folyamatos
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Kockázat megnevezése

Kockázat szintje

Kockázat
megvalósításra
gyakorolt hatása

változása

Civil és lakossági ellenállás

közepes

közepes

Együttműködési szándék
elutasítása

magas

jelentős

Természeti környezetben
keletkező károk

alacsony/közepes

jelentős

Saját források
biztosításában jelentkező
kockázatok

közepes

jelentős

Műszaki problémák

közepes/magas

jelentős

Foglalkoztatási programok
célcsoportjainak
érdektelensége

közepes/magas

jelentős

Beruházások elmaradása

közepes

jelentős

Pályázati forrásokhoz való
hozzáférés lehetősége
csökken

magas

jelentős

Közbeszerzések során
fellépő ellentmondások,
késések, hiányosságok, jogi
problémák

közepes

közepes

Hatósági eljárások
elhúzódása

közepes

közepes

Kifizetések csúszása

közepes/magas

közepes/jelentős

Kockázatkezelés módszere
nyomon követése és időben
történő reagálás a változásokra.
A szubszidiaritás és a partnerség
elvét betartva a lakosság és a
civilek irányába a legszélesebb
körű nyilvánosság biztosítása
A partnerekkel való tárgyalások
idejekorán való megkezdése, a
kölcsönös előnyöket figyelembe
vevő projektek és projektlebonyolítás megtervezése.
Az előrejelzések folyamatos
figyelemmel kísérése, környezeti
kockázatokkal bíró érdekeltek
felhívása kockázatuk
csökkentésére, előzetes
felkészülés az esetek kezelésére,
preventív tevékenység hatékonnyá
tétele.
Alternatív források felkutatása és
bevonása.
Jól átgondolt, minden részletre
kiterjedő, alapos tervezés, precíz,
pontos kivitelezők, műszaki
szakemberek és menedzsment
kiválasztása.
Hatékony és eredményes
kommunikációs terv létrehozása,
megvalósítása.
Megfelelő infrastrukturális-üzleti
feltételek megteremtése,
befektetés-ösztönzési program
megvalósítása.
Előzetes felkészülés alternatív
finanszírozási lehetőségek
felkutatására.
Alaposan átgondolt, különösen a
jogszabályok minden elemét
betartó és a megvalósítás
körülményeit, kockázatait
figyelembe vevő eljárások
lebonyolítása.
Jó kapcsolat kialakítása a
hatóságokkal, előzetes
egyeztetések a projektek
megkezdése előtt, folyamatos
kapcsolattartás és gördülékeny
információáramlás biztosítása
Jó kapcsolat kialakítása a
finanszírozásért felelős
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Kockázat megnevezése

Kockázat szintje

Kockázat
megvalósításra
gyakorolt hatása

Költségek növekedése

közepes

közepes

Szakemberek hiánya

alacsony

közepes

Tervidőszakon kívülre
húzódik projektek
megvalósítása

alacsony

közepes

Kockázatkezelés módszere
szervezettel, gördülékeny és
hatékony kommunikáció, igények
pontos előrejelzése.
Az árak és a piac alapos elemzése,
szükség esetén árszakértő
alkalmazása.
A megvalósítás szervezeti
hátteréhez szükséges munkaerő
felkutatása, bevonása, szakértői
szervezetek bevonása
A projektek jól átgondolt
megtervezése, kompetens
menedzsmentszervezet felállítása,
a felek közti munka
összehangolása és következetes
irányítása a határidők betartására.

5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE
5.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati
tevékenységek
Az ITS megvalósításának fontos sarokpontját jelenti az önkormányzat, mint a megvalósításért felelős
legfőbb szerv tevékenysége. Az önkormányzat meglévő materiális és immateriális eszközei, a vagyoni,
jogi, politikai, adminisztrációs, gazdasági, műszaki, fejlesztési és humán területeken jelentkező
kapacitásai az ITS megvalósítását alapjaiban befolyásolják. Az ITS hatályát jelentő 2022-ig terjedő
időszakban, az önkormányzat irányításában, politikai és operatív cselekvéseiben teljes körű és kiemelt
figyelmet kell fordítani az ITS által képviselt településfejlesztési megállapításokra, célokra és
projektelemekre. Az önkormányzat hozzáállásával és az általa bevont eszközökkel, kapacitásokkal
sikeres irányítója, de akár komoly akadályozója is lehet a célok, projektek megvalósításának.
A településfejlesztési tevékenységek elsődleges alappillérét jelentik a településre vonatkozó
településrendezési, építési szabályok. Az önkormányzat az elmúlt években többször is bizonyította
rugalmasságát és magas szintű adaptációs képességét ezen a területen, ugyanis a környezeti,
lakossági, vállalkozói és településfejlesztési igényekre reagálva időben megtette a szükséges
változásokat a szabályzatban. Különösen igaz ez a területfejlesztési tevékenységek, célok érdekében
tett módosítások tekintetében, melynek fontos eleme volt a 2015-ben elfogadott Településrendezési
Terv és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása. A településrendezési eszközök jelenlegi hatályuk
alapján - a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben foglalt 45. § szerint - 2018. december 31-ig
alkalmazhatóak, ezt követően hatályukat vesztik és újat kell alkotnia a településnek. Ezért az
önkormányzat az új HÉSZ megalkotására már előzetesen elkezd felkészülni és továbbra is az elmúlt
évek cselekvéseit követve úgy készíti el azt, hogy az folyamatban lévő vagy tervezett fejlesztések,
valamint az ITS-ben is megfogalmazott projektelemek sikeres és zavartalan megvalósítását ne
akadályozza. Ebben szerepe van a stabil, kiszámítható, adaptáció elvét követő építési,
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településrendezési szabályozás mellett a hatékony, ügyfélbarát adminisztratív, engedélyezési eljárások
lebonyolításának is.
A fejlesztési eszközök között jelentkezik továbbá a meglévő ingatlanvagyon hasznosítása is.
Ehhez kapcsolódik egy másik ingatlangazdálkodási eszköz, az opciós jog érvényesítése, amit az
önkormányzatnak szükség esetén alkalmaznia kell, amennyiben egy beruházási igény ezt úgy kívánja
meg.
Sándorfalva ITS-nek egyik fő vívmánya, hogy a gazdaságfejlesztésben a munkaadói és
munkavállalói oldal fejlesztését egyaránt figyelembe veszi és olyan eszközök létrehozását, használatát
jeleníti meg, ami a két fél közötti kölcsönös előnyök kamatoztatására épül. A munkaadói, vállalkozói
oldal esetében jelenik meg a befektetés-ösztönzési program megalkotása, amivel a település
részletes és mélyreható tájékoztatást nyújt a településen történő befektetés előnyeiről. Ez egy alaposan
megtervezett, jól célzott marketingtevékenységnek minősül, melynek alapfeltételét adja a vállalkozási
környezethez megfelelő infrastruktúra kiajánlása is. Utóbbi esetében bár jelentkeznek hiányosságok,
egy településrendezési tervre épülő, ambiciózus, integrált kulcsprojekt ITS-be való beépítése
hozzásegíti a tevékenységet jövőbeni sikeres működtetéséhez. A befektetés-ösztönzés fontos része a
vállalkozásokkal való hatékony és intenzív kapcsolattartás, továbbá helyi adókedvezmények
biztosítása, inkubációs feltételek lehetővé tétele (pl. a meglévő, hasznosítatlan ingatlanok bevonásával),
valamint menedzsment-tanácsadási szervezetek létrehozása is. A munkavállalói oldal esetén képzésük,
fejlesztésük, munkaerő-piaci tevékenységük segítése áll a középpontban, együttműködve a piaci
szereplők legszélesebb körével.
A gazdaságfejlesztési eszközök között említést érdemel a településmarketing is. Sándorfalva
átfogó céljai összességében a település vonzerejének növelésére irányulnak, ennek egyértelműen
legfőbb eszköze a település „eladhatóságának” megteremése, az adottságok és lehetőségek
„értékesítése”. A településmarketingben a tudatosság, a megfelelő, célcsoportokat hatékonyan elérő
kommunikációs eszközök alkalmazása, valamint az együttműködő partnerek és adott esetben külső
szakértők bevonása teszi lehetővé a település érdekeit, gyarapodását szem előtt tartó
marketingtevékenység folyamatos működtetését.
A fejlesztési eszközök között kell említést tennünk az érdekeltek bevonásáról és a partnerségi
folyamatokról. Sándorfalvához hasonló kistelepülések esetén, ahol a személyes kapcsolatok, a
„mindenki ismer mindenkit” elvet figyelembe véve felértékelődnek, ezért hatékony és célszerű módja a
fejlesztési tevékenységek elfogadtatásához, azok zökkenőmentes megvalósításához, ha a
fejlesztésben érdekeltek – különösen a településen élők – észrevételei, elképzelései helyet kapnak a
döntéshozatalban. Ez humánusabb, emberközpontúbb fejlesztési tevékenységet tesz lehetővé,
direktebb visszajelzéseket ad az eredményességről és a fejlesztések hasznosságáról, így alkalmazása
megkerülhetetlen tényezője a fejlesztési célok megvalósításának.

5.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti
kereteinek maghatározása
Sándorfalva Város Önkormányzata a törvényileg meghatározott feladatellátási kötelezettségeivel
párhuzamosan az ITS sikeres megvalósításának legfőbb szerveként definiálható. Az 1997. évi LXXVIII.
törvénynek megfelelve a településfejlesztéssel összefüggő döntési jogkörrel az önkormányzat
képviselő-testülete bír, így az ITS elfogadása, majd az azt követő végrehajtásával kapcsolatos
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feladatok megosztásában, a felelősségi körök kijelölésében betöltött szerepük alapjaiban befolyásolja a
megvalósítás teljes folyamatát. A folyamat meghatározó eszközeiként kell tekintenünk a képviselőtestület által megalkotott és elfogadott határozatokra, rendeletekre, hiszen ezek alapján kerülnek
kijelölésre azok a financiális és szervezeti keretek, amelyek elősegítik a településfejlesztési
tevékenység sikeres működtetését. Sándorfalva képviselőtestülete jelenleg 9 főből, köztük a
polgármesterből és az alpolgármesterből áll. A testület három bizottságban végzi munkáját, amelyek
elnökei a képviselőtestület tagjai közül kerülnek ki, munkájukat önkormányzati szakemberek,
városirányításban meghatározó szervezetek vezetői, szakemberei és civilek is segítik:
 Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottság
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:
 Ügyrendi és Jogi Bizottság
A képviselő-testület és bizottságai döntéshozó, döntéselőkészítő munkáját operatív feladatellátási
szinten az Önkormányzati Hivatalban látják el (39. ábra). A területfejlesztési feladatok elsődlegesen a
Műszaki Iroda hatáskörébe tartoznak, azonban közvetve az önkormányzati iroda PR, marketing és
kommunikációs feladatokat ellátó munkatársai részt vesznek benne. A Műszaki Iroda
településfejlesztési- és rendezési ügyintézője teljes körűen átfogja és koordinálja a településfejlesztési
feladatokkal kapcsolatos települési feladatokat. Az iroda külön pályázatíró projektmenedzsert is
foglalkoztat, aki a hazai és EU-s pályázatokkal kapcsolatos feladatokért is felel, műszaki-beruházási
ügyintéző felel a beruházások megfelelő műszaki színvonalon történő lebonyolításáért. A műszaki iroda
koordinációjával kerülnek megalkotásra a települési építési szabályzatok, településrendezési tervek.
Munkájukban közreműködnek a SÖV munkatársai, valamint pénzügyi feladatok tekintetében a
gazdálkodási iroda munkatársai. Az önkormányzatnak jelenleg tehát megvannak a megfelelő szervezeti
kapacitásai az ITS-sel járó településfejlesztési feladatok ellátáshoz, viszont a stratégia komplexitása
miatt egyes projektek esetében külső szakértők bevonásával is számolnia kell a településnek.

39. ábra: Sándorfalva Önkormányzati Hivatalának szervezeti felépítése
A képviselőtestület és az Önkormányzati Hivatal szervezete mellett ki kell térnünk az önkormányzati
cégek, intézmények szerepére is. Bizonyos projektek esetében – különösen az egyes tenderek során
specifikus kedvezményezetti körök miatt – az önkormányzati intézmények lehetnek a támogatottak, így
147

az ő szerepük felértékelődik ebben a folyamatban. Így az ITS megvalósításában közvetlenül, operatív
szinten is érintett helyi szervezetek, intézmények a következők:
 Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola
 Sándorfalvi Kulturális Központ
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
 SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

5.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok
Sándorfalva működését földrajzi, intézményi és gazdasági struktúrájából fakadóan erősen
befolyásolják a környező településekkel való együttműködései, azok szintje és kohéziós ereje. Ahogy az
ITS helyzetfeltáró, elemző és értékelő fejezetein, valamint a stratégia céljain, projektjein keresztül is
bemutatásra került, a jövőbeni fejlesztések tervezése, kivitelezése és működtetése szoros, kölcsönös
előnyökre épülő kapcsolatrendszerek felépítését kívánja meg az ITS megvalósításáért felelős
önkormányzat részéről. Sándorfalva a közigazgatási hierarchiában betöltött helye és szerepe révén
nem rendelkezik központi funkciókkal, ez a helyzet is arra ösztönzi az önkormányzatot és az ITS
megvalósításához kötődő szervezeteket, hogy együttműködéseket alakítsanak ki más települések
önkormányzataival, szervezeteivel.
A településközi együttműködésekben már gyakorlati tapasztalatokat is szerzett az önkormányzat és
intézményei. A kooperatív koordináció egyik legfőbb, intézményi szinten is működő formája a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása (SZKTT). A szegedi kistérség akkori 12 települését összefogó társulás
elsődlegesen területfejlesztési és feladatellátási célból jött létre 2009-ben. A társulás az egészségügyi,
oktatási és szociális területen jelentkező feladatok ellátásában ért el eredményeket: a településektől
átvett intézményekben számos fejlesztést sikeresen valósított meg, összehangolta működésüket, közös
projekteket sikerült a települések összefogásával megvalósítania. Az SZKTT hozta létre 2007-ben az
integráltan, a kistérség települési intézményeinek összefogásával az SZKTT Közoktatási Intézményét.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 2012. évi megjelenését követően egységes
formájában megmaradt az intézmény, továbbra is több települési intézményt integrál magába, azonban
fenntartója mellett neve megváltozott, jelenleg Szeged és térsége Eötvös József Gimnázium, Általános
Iskola (EJG) néven működik, melynek egyik tagintézménye a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános
Iskola (PSÁI). Az általános iskola működtetésében Sándorfalva önkormányzata is részt vesz, 2016.
januárjától pedig át is veszi az SZKTT feladatait. Még az SZKTT fenntartása alatt valósult meg az iskola
teljes körű infrastrukturális megújítása, melynek eredményeként az EJG egyik legkorszerűbb
infrastruktúrájával rendelkező általános iskolája lett. A járási szint bevezetésével, valamint a KLIK
megjelenésével az SZKTT térségi jelentősége csökkent, mára a Sándorfalván található intézmények
közül a Pipacs Óvoda fenntartásáért felel. Az SZKTT által létrejött települési együttműködések viszont
alapot teremtettek a jövőbeni eredményes településközi kooperációk létrehozásához, melyek
Sándorfalva ilyen irányú tevékenysége szempontjából is értékesnek számítanak. Az SZKTT
tevékenységének másik hozadékának a közös térségi koncepciók, programok számítanak, melyek a
környezetvédelem, a szolgáltatásszervezés, a közoktatás-fejlesztés, esélyegyenlőség területén adtak
iránymutatást a településközi, térségi szintű együttműködések működtetéséhez.
Az önkormányzat 2008-ban csatlakozott a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 32
településéhez, annak érdekében, hogy a régió szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára,
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hulladékgazdálkodási problémáira közös megoldást találjanak és valósítsanak meg. A
hulladékgazdálkodás területén kötött településközi együttműködésekben katalizátor szerepet tölt be a
társulásban Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., amely jelenleg is a település
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásainak ellátója.
Sándorfalva és Szatymaz 2010 és 2013 között hozta létre a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,
Csatorna Beruházó Társulást, melynek célja a két település szennyvíztisztítási és csatornázási
infrastruktúrájának fejlesztése volt. A társuláson keresztül a két település jelentős tapasztalatokat
szerzett nagy költségvetésű műszaki – infrastrukturális – környezetvédelmi projektek megvalósításában.
A projekt egyben a települések közötti kohéziós viszonyra is jó hatással volt, hiszen a két település már
rendelkezik közösen lebonyolított nagyberuházással.
Az előbbiekben bemutatott együttműködési formák révén létrejött kapcsolatok megtartása jelenleg is
fennáll, általuk Sándorfalva lehetőségei is szélesebbek, ami elősegíti a kölcsönös előnyökre építő
fejlesztések tervezését és megvalósítását. Az ITS egyik meghatározó sarokkövének számító
együttműködések kialakítását számos projekt is előrevetíti. Az együttműködések erősítésében, új típusú
kohéziós viszonyok kialakítására a következő településfejlesztési akciók és az általuk generált
hatásmechanizmusok révén tesz lépéseket Sándorfalva az ITS megvalósításával:
 A munkaerő mobilitását ösztönző és gazdaságfejlesztést szolgáló fenntartható települési
közlekedésfejlesztés: Az integrált kulcsprojekt által indítványozott településközi
együttműködésben a fő partnerként Szeged vehető számításba, akivel a helyi tömegközlekedés
összehangolásával és a Sándorfalva – Szeged irányon közlekedő helyközi járatok szegedi
tömegközlekedésbe való integrálása kapcsán tervezett új együttműködések kialakítása. A
kooperációban elsődlegesen a szolgáltatást megrendelő Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata válik Sándorfalva fő partnerévé, a Szegedi Közlekedési Kft. és a DAKK Zrt.
pedig mint szolgáltatást ellátó szervek vesznek részt az operatív tervezésben és
megvalósításban. Ez a típusú kooperáció egy hosszú távon, szervezeti szinten is működő
szisztéma létrehozását jelenti. A másik tényező egy projektszintű együttműködést takar, ez a
közút és kerékpárút hálózat infrastruktúrájának megújítása. A 4519. sz. út Szeged –
Ópusztaszer közötti szakaszának, valamint az út mellett vezető kerékpárútnak a
kivitelezésében Sándorfalva Szeged és Ópusztaszer mellett a Magyar Közút Zrt., a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint az útépítés által érintett föld- és ingatlantulajdonosok
közötti együttműködés kialakítását kívánja megoldani.
 Szeged északi-agglomeráció (Sándorfalva – Szatymaz – Dóc - Balástya) foglalkoztatási
paktuma és komplex foglalkoztatás-növelő munkaerőpiaci programja: A kulcsprojekt a területi
adottságokat figyelembe véve határolta le az együttműködésben érdekelt – címben szereplő
települési – partnerek körét, az akció célja és hatásai miatt azonban ez egy kívülre nyitott,
további szereplők bevonására épülő akcióterv. Az együttműködésben a települési
önkormányzatok mellett a megyei önkormányzat bevonása is megjelenik. Továbbá a
munkaerőpiaci szereplők aktiválásával – különösen a munkaadók, munkaközvetítők,
foglalkoztatási szervek – illetve az önkormányzatok, önkormányzati intézmények, cégek, mint
foglalkoztatók aktív jelenlétével és közreműködésével a megyei gazdaságra jelentős hatást
kifejtő, kölcsönös előnyökre épülő, településközi - munkaerőpiaci kooperációs hálózat alakul ki.
 Közlekedési hálózat fejlesztése: A hálózatos projekt multiplikátor hatást fejt ki az előbbiekben
említett mobilitási integrált projektre. A projekt keretében az együttműködési faktor Szeged
irányába erősödik meg, amelyben kulcsszerepet tölt be a Fehér-tó turisztikai vonzereje, hiszen
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egy Szeged területén fekvő attrakcióról van szó, amelynek megközelíthetősége mégis
Sándorfalva felől megoldott. A turisztikai adottságok kiaknázása a megyei egészének érdeke.
Tekintetbe véve a tó földrajzi helyzetét, a két önkormányzat együttműködése elengedhetetlen
feltétel, hiszen a hiányzó infrastruktúrák megépítése közös felelősség és az általa létrejött
előnyök kölcsönösen segítik egymás turisztikai vonzerejének további bővítését.
 Turisztikai fejlesztések: Sándorfalvának a településközi együttműködésre ezen a területen
rendkívül nagy szüksége van, hiszen egy feljövőben lévő, a Nádastó Szabadidőpark révén jó
adottságokkal rendelkező célterülete a megyének. A fejlődés fenntarthatósága viszont
megkívánja, hogy aktívan és hatékonyan integrálódjon bele a megyei turisztikai kínálatba.
Szeged és Ópusztaszer, mint a megye két leglátogatottabb turisztikai célterülete között elindítja
a két település önkormányzatával, a települések turisztikai attrakcióinak tulajdonosaival,
üzemeltetőivel, a települések és a megye idegenforgalmi menedzsment szervezeteivel való
együttműködések szorosabbá tételét. Az együttműködések célja, hogy a települések között
olyan turisztikai programcsomag jöjjön létre, ami növeli a turisták általi költéseket, valamint a
szálláskapacitások további kihasználtság-növelése mellett hozzájárul a tartózkodási idő
növeléséhez.

5.4. Partnerség
Sándorfalva Város Önkormányzata 2014. április 24-ei képviselőtestületi ülésén fogadta el a
településfejlesztési és településrendezési eljárások partnerségi rendjét a 47/2014. (IV.24.) Kt.
határozattal, amely kiterjed az Integrált Településfejlesztési Stratégiák társadalmasítására vonatkozó
eljárásokra is. Az eljárás rendjét a jogszabályi követelményeknek megfelelően, a 314/2012. (XI.8.)
Korm. Rendeletben megjelenő előírásokhoz adaptálódva, valamint a Belügyminisztérium ITS
útmutatója31 és az NFGM 2009-es Városfejlesztési kézikönyv útmutatásait figyelembe véve dolgozta ki
a település.
A partnerségi folyamat célja, hogy a tervezés során a hatóságok, szakmai szervezetek, civilek és a
legszélesebb körű nyilvánosság számára biztosítsa a részvételi lehetőséget az ITS kidolgozása során
zajló munka során. A partnerségi egyeztetésben résztvevők körére vonatkozóan kötelezettségei is
voltak az önkormányzatnak: a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 9. mellékletében megjelenő szerveket
kötelezően be kellett vonni az egyeztetési folyamatba. A folyamatba rajtuk kívül a Sándorfalvával
szomszédos települési önkormányzatok, a Csongrád Megyei Önkormányzat, a közműveket üzemeltető
és szolgáltató cégek, illetve a helyi civil szervezetek és díszpolgárok is bevonásra kerültek. A
partnerség folyamata a következőképpen valósult meg:
- Előzetes tájékoztatás keretében a résztvevőket direkt módon kereste fel egyenként az
önkormányzat és egyeztetett velük a tervezéssel kapcsolatos elvárásokról, igényekről. A
jogszabályban meghatározott véleményezői kör számára elektronikus és postai úton
tájékoztatót küldött ki az önkormányzat, melyben tájékoztatta az érintetteket az ITS
tervezésének megkezdéséről, valamint az abban való részvételi lehetőségéről. A nyilvánosság
tájékoztatása a helyi újságon, a Sándorfalvi Kisbírón keresztül, valamint az önkormányzati
hivatalban elhelyezett hirdetményen keresztül történt meg.
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A tájékoztatást követően megkezdődött az ITS tervezése, melynek irányítója a Műszaki Iroda
volt.
- A partnerség következő szakaszát az ITS véleményezése jelentette. A keretében az ITS
egyeztetési változata elektronikus úton megküldésre került a jogszabályban meghatározott
véleményezői körnek. A széleskörű nyilvánosság elérése érdekében az ITS hirdetmény jelent
meg a helyi újságban, a Sándorfalvi Kisbíróban, valamint a stratégia egyeztetési változatát az
önkormányzat közzé tette a www.sandorfalva.hu oldalon. A véleményezésre elektronikus úton
a hirdetményben megadott e-mail címen volt lehetőség. A véleményezésre személyes
lehetőséget is biztosított az önkormányzat a hivatal ügyfélfogadási idejében.
A véleményezés során beérkezett javaslatokat az önkormányzat elkülönítetten tárolja és tartja
nyilván. Az önkormányzat tervezésben résztvevő munkatársai (Műszaki Iroda munkatársai) a
javaslatokat megvizsgálták és azokat relevanciájuk esetén beépítették a stratégiába. A vélemények
beépítésének módja dokumentálásra került, mely elérhető az önkormányzatnál.
-

5.5. Monitoring rendszer kialakítása
Az ITS-ben megfogalmazott célok és akciók létjogosultságát a helyzetfeltárás során megállapított
települési adottságok és szükségletek támasztják alá. A helyzetfeltárás és a stratégia által összegyűjtött
információk támpontot nyújtanak az ITS megvalósításakor az akciók és azok projektelemeinek
előkészítő és a tervezési munkáihoz. Az előzetesen feltárt és megállapított információk viszont
dinamikusak, a megvalósítással párhuzamosan fellépő új körülmények révén indukált hatások azok
változását vonják magukkal. Ezeknek a változásoknak a megismerésére, nyomon követésére irányuló
menedzsmentfeladatok teszik szükségessé az ITS monitoring rendszerének kialakítását.
Az ITS monitoring rendszerének célja, hogy biztosítsa a folyamatos adatgyűjtés kereteit, definiálja a
gyűjtendő adatokat, azok mérhetőségének metódusait, célértékeit. A folyamatosságot a változások
dinamikája indokolja. A kitűzött célokat a bázis és a célértékek ismeretére alapozni önmagában
menedzsment szempontból sem szerencsés, a folyamatok mélyére szükséges látni, figyelemmel
kísérve a kvalitatív mellett a kvantitatív tényezők időbeni alakulását. A megvalósítás kockázatai felvetik
a célok meghiúsulásának veszélyét, melyekre a folyamatok nyomon követése és a felmerülő problémák
feloldásához szükséges beavatkozások megtétele nyújt megoldást. Ez az elv teszi lehetővé azt, hogy
még a folyamatok közben lehetővé váljon a célok, akciók sikeres megvalósításának megfelelő mederbe
terelése. A nyomon követés ilyen típusú alkalmazása lehetővé teszi az időben, a stratégia és az akciók
ütemezésének megfelelő korrekciók megtételét, egyúttal hozzásegíti az ITS megvalósításában felelős
szervezeteket, intézményeket, szakembereket, menedzsmentet a céltudatos cselekvések megtételére.
A stratégia monitoring rendszere olyan indikátorokra épül, melyek összhangban vannak az EU2020ban és az operatív programokban (OP) megjelenő kimeneti és eredménymutatókkal. Az EU2020-hoz és
az operatív programokhoz való adaptáció megjelenik a teljes rendszer felépítésében, a mutatók a
különböző akciókhoz hozzárendeltek, követik az ITS-ben megjelenő célok hierarchiáját. A célértékek
előzetesen csak tájékoztatást nyújtanak, pontos értékeik akcióspecifikusan folyamatosan
felülvizsgálandóak. A célértékek végleges számait jelentősen befolyásolják a különböző OP-k
kiírásaiban maximálisan vállalható, projektigényekhez illeszkedő mértékek is. Mivel az OP-k
többségében pontos és részletes kiírások nem ismertek, így a célértékek eléréséhez szükséges
irányvonalak kijelölése (pl. növekedés, értékek megtartása, növekedési százalék stb.) jelenleg
célszerűbb megoldásnak hat a pontos számok feltüntetésénél, ezért az esetlegesen feltüntetett értékek
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iránymutatást, viszonyítási alapot adnak csak, azok pontosítása folyamatos. Így marad a megvalósítás
során lehetőség arra, hogy az időközben megjelenő kiírások feltételeihez, esetlegesen az indikátorszámítási metódusokban megváltozó a körülményekhez a legpontosabban illeszkedő célértékek
teljesítését vállalja a település, ne lépjen fel a túlvállalás veszélye és ne kelljen redukálni a meglévő
akciók számát, listáját. A célértékek elérésének dátuma minden esetben 2022. december 31.
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Outputindikátorok
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Célérték

Indikátorforrás

Mérési gyakoriság

db

10

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

részesült Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a
település gazdaságának megerősítése

db

15

Vissza nem térítendő támogatásban Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a
részesülő vállalkozások száma
település gazdaságának megerősítése

db

10

A nem pénzügyi támogatásban Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a
részesülő vállalkozások száma
település gazdaságának megerősítése

db

5

Újonnan létesített ipari, gazdaság, Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
kereskedelmi terület
központtá alakítása

ha

2,5

Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása

ha

1,5

Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és
jövedelmező turisztikai célpont
Felújított
vagy
korszerűsített Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
belterületi utak hossza
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása

m

800

Településre újonnan
vállalkozások
Támogatásban
vállalkozások száma

Tematikus és területi célok
Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a
település gazdaságának megerősítése
betelepülő
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása

Rehabilitált talaj összkiterjedése

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente
évente
évente
évente
évente

évente
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Indikátor megnevezése

Tematikus és területi célok

Településre látogatók száma

Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és
jövedelmező turisztikai célpont

Fejlesztett és újonnan létrehozott 0 – Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
6 éves gyerekek elhelyezését települési
környezet,
színvonalas
biztosító férőhelyek száma
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraÚjonnan
létrehozott
vagy
és szolgáltatásfejlesztés
helyreállított nyitott települési terek
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
Belés
csapadék-vízvédelmi védelmét és a fenntartható erőforráslétesítmények hossza
használatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
Épített vagy renovált köz- vagy védelmét és a fenntartható erőforráskereskedelmi épületek
használatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása
Megújult vagy újonnan kialakított Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos

Mértékegység

Célérték

Indikátorforrás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

Mérési gyakoriság

fő

5 % növekedés

db

5 % növekedés

m2

500

Önkormányzati
adatszolgáltatás

évente

m

10 % növekedés

Önkormányzati
adatszolgáltatás

évente

m2

300

Önkormányzati
adatszolgáltatás

évente

m2

150

Önkormányzati

évente

évente
évente
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Indikátor megnevezése
zöldfelület nagysága

Tematikus és területi célok
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és
jövedelmező turisztikai célpont
Kialakított
kerékpárosbarát Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
településrészek száma
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és
jövedelmező turisztikai célpont
Kialakított
kerékpárforgalmi Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
létesítmények hossza
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása
Energiahatékonyság: A középületek Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos

Mértékegység

Célérték

Indikátorforrás
adatszolgáltatás

Mérési gyakoriság

db

1

Önkormányzati
adatszolgáltatás

évente

m

650

Önkormányzati
adatszolgáltatás

évente

kWh/év

5 % csökkenés

Önkormányzati

évente
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Indikátor megnevezése
Tematikus és területi célok
éves primerenergia-fogyasztásának települési
környezet,
színvonalas
csökkenése
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása Területi
cél 1.: Településközpont megújítása
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
Megújulóenergia-termelési
védelmét és a fenntartható erőforráskapacitások
használatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása Területi
cél 1.: Településközpont megújítása
Jobb
egészségügyi Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
szolgáltatásokban
részesülő települési
környezet,
színvonalas
lakosság
közszolgáltatások
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
Fejlesztéssel érintett egészségügyi
települési
környezet,
színvonalas
alapellátást nyújtó szolgálatok
közszolgáltatások
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
Újonnan épített vagy felújított
települési
környezet,
színvonalas
rendelők, tanácsadók száma
közszolgáltatások
A fejlesztés révén létrejövő, Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
megújuló
szociális települési
környezet,
színvonalas
alapszolgáltatások száma
közszolgáltatások
Integrált
városfejlesztési
stratégiákba
bevont
területek Minden tematikus és területi cél
lakossága
A
foglalkoztatási
paktumok Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a
keretében
munkaerőpiaci település gazdaságának megerősítése

Mértékegység

Célérték

Indikátorforrás
adatszolgáltatás

MW

növekedés

fő

növekedés

db

1

db

1

db

1

fő

aktuális
lakosságszám

Önkormányzati
adatszolgáltatás

évente

fő

120

Önkormányzati,
kedvezményezetti

évente

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

Mérési gyakoriság

évente

évente
évente
évente
évente

156

Indikátor megnevezése
programokban résztvevők száma
Munkaerő-piaci
integráló
programokba bevont hátrányos
helyzetű személyek száma
Ifjúsági
szolgáltatásokat
és
programokat igénybevevő 25 év
alattiak száma
Egészségfejlesztő
és
betegségmegelőző programokban
részt vevő személyek száma

Tematikus és területi célok
Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a
település gazdaságának megerősítése
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások

Képzéseken résztvevő személyek Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és a
száma
település gazdaságának megerősítése

Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos
szemléletformálási
akciókban
aktívan résztvevő lakosság száma

Vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett
területek nagysága

Az elkülönített gyűjtési rendszerrel
elért lakosság száma

Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása

Mértékegység

Célérték

Indikátorforrás
adatszolgáltatás

fő

50

fő

150

fő

növekedés

fő

70

fő

250

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

ha

növekedés

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

fő

növekedés

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

Önkormányzati
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

Mérési gyakoriság

évente
évente
évente
évente
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Indikátor megnevezése

Hulladék-gazdálkodással
kapcsolatos szemlélet-formálásban
aktívan résztvevő lakosság száma

A középületek éves elsődleges
energia-fogyasztásának csökkenése

Energiaés
klímatudatossági
kampányokban aktívan résztvevő
lakosság száma

Tematikus és területi célok
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a környezet
védelmét és a fenntartható erőforráshasználatot szolgáló települési infrastruktúraés szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása

Mértékegység

Célérték

Indikátorforrás

Mérési gyakoriság

fő

250

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

kWh/év

10 % csökkenés

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

fő

250

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente
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Eredményindikátorok
Indikátor megnevezése

Tematikus és területi célok

Foglalkoztatotti ráta
25
–
40
év
közötti
foglalkoztatottsági rátája

nők

Turisták költése a településen
Vállalkozási aktivitás a településen

Napi utazások esetén fő közlekedési
eszközként gyalogos, kerékpáros
vagy közösségi közlekedési módot
választók részaránya

Primer energia felhasználás

A
megújuló
energiaforrásból
előállított energiamennyiség a teljes
bruttó energia-fogyasztáson belül

Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
a település gazdaságának megerősítése
Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
a település gazdaságának megerősítése
Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és
jövedelmező turisztikai célpont
Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
a település gazdaságának megerősítése
Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
a település gazdaságának megerősítése
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a
környezet védelmét és a fenntartható
erőforrás-használatot szolgáló települési
infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a
környezet védelmét és a fenntartható
erőforrás-használatot szolgáló települési
infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a
környezet védelmét és a fenntartható

Mértékegység
%
%
Ft
db/lakosság

Bázisérték
NFSZ 2014.
év végi adatok
NFSZ 2014.
év végi adatok
KSH 2014. év
végi adatok
KSH 2014. év
végi adatok

Célérték

Indikátorforrás

Mérési
gyakoriság

+10 %

NFSZ

évente

+6 %

NFSZ

évente

+20 %

KSH

évente

+10 %

KSH

évente

%

KSH

+7 %

KSH

évente

PJ

MEKH

10 %
csökkenés

MEKH

évente

PJ

MEKH

csökkenés

MEKH

évente
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Célérték

Indikátorforrás

Mérési
gyakoriság

fő

75

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projektspecifikus

fő

75

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projektspecifikus

fő

200

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

db

növekedés

Munkaerő-piaci programba belépők Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
száma
a település gazdaságának megerősítése

fő

120

Járóbeteg szakellátási kapacitások Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
fejlesztése
(szakorvosi/nem települési
környezet,
színvonalas
szakorvosi óraszám)
közszolgáltatások

óra

növekedés

OEP adatbázis

évente

Újonnan
kialakított
együttműködések száma

db

növekedés

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

Indikátor megnevezése

Tematikus és területi célok

Mértékegység

Bázisérték

erőforrás-használatot szolgáló települési
infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
A foglalkoztatási paktumok keretében Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
álláshoz jutók száma
a település gazdaságának megerősítése
A foglalkoztatási paktumok keretében
álláshoz jutók közül a támogatás után Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
hat hónappal állással rendelkezők a település gazdaságának megerősítése
száma
Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
a település gazdaságának megerősítése
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
Helyi
társadalmi
akciókban közszolgáltatások
résztvevők száma
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a
környezet védelmét és a fenntartható
erőforrás-használatot szolgáló települési
infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
Létrejövő
helyi
és
ifjúsági
települési
környezet,
színvonalas
közösségek száma
közszolgáltatások

turisztikai Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és
jövedelmező turisztikai célpont

Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
Önkormányzati,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente
évente

160

Indikátor megnevezése

Elkülönítetten gyűjtött települési
hulladék aránya a teljes települési
hulladék mennyiségéhez képest

A
megújuló
energiaforrásból
előállított energia-mennyiség a teljes
bruttó energia-fogyasztáson belül

Vállalkozások által fizetett iparűzési
adó értéke

Vállalkozások árbevétele

Tematikus és területi célok
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a
környezet védelmét és a fenntartható
erőforrás-használatot szolgáló települési
infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
Tematikus cél 4.: „Zöld település” - a
környezet védelmét és a fenntartható
erőforrás-használatot szolgáló települési
infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés
Tematikus cél 5.: Okosváros kialakítása
Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
a település gazdaságának megerősítése
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és
jövedelmező turisztikai célpont
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása
Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
a település gazdaságának megerősítése
Tematikus cél 2.: Élhető és barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások
Tematikus cél 3.: Sándorfalva, mint vonzó és
jövedelmező turisztikai célpont
Területi cél 1.: Településközpont megújítása
Területi cél 2.: Bikakaszáló gazdasági-ipari
központtá alakítása

Célérték

Indikátorforrás

Mérési
gyakoriság

%

növekedés

OKIR (HIR)

évente

PJ/év

növekedés

FAIR

évente

Mértékegység

Bázisérték

millió Ft

KSH 2014. évi
adatok

+15 %

KSH

évente

millió Ft

KSH 2014. évi
adatok

+15 %

KSH

évente
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Indikátor megnevezése
Egy lakosra jutó nettó jövedelem

Tematikus és területi célok

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

Indikátorforrás

Mérési
gyakoriság

Tematikus cél 1.: Foglalkoztatás-növelés és
a település gazdaságának megerősítése

ezer Ft

KSH 2014. évi
adatok

+40 %

KSH

évente

162

MELLÉKLETEK

163

1. melléklet: A problémák és a középtávú városi célok közötti belső összefüggések
Középtávú Városi Célok
Tem4. „Zöld település”
- a környezet védelmét
és a fenntartható
erőforrás-használatot
szolgáló települési
infrastruktúra- és
szolgáltatásfejlesztés
1
1

Tem1.
Foglalkoztatásnövelés és a
település
gazdaságának
megerősítése

Tem2. Élhető és
barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások

Tem3.
Sándorfalva, mint
vonzó és
jövedelmező
turisztikai
célpont

Negatív vándorlási egyenleg
Elöregedő társadalom
Alacsony iskolai végzettségűek nagy aránya
Piacterület korszerűtlen infrastruktúrája
Művelődési Ház állagának romlása, korszerűtlen infrastruktúrája
Piac melletti romos épület
Polgármesteri Hivatal helyhiánya
Településközponti épületek homlokzatának állapota
Széchényi Ifjúsági Központ udvarának állapota, kihasználtsága
SÖV székhelyéül szolgáló épület korszerűtlensége
Kastélykert- és Szabadság tér közötti fal
Lakatlan, hosszú ideje eladásra, bérlésre váró ingatlanok
Algyő és 43. sz. út szilárd útburkolaton való közvetlen
elérhetőségének hiánya
4519. sz. út rossz állapota
Kerékpárút hiánya Szeged és Ópusztaszer irányába
Szeged felé induló buszjáratok helyi tömegközlekedésbe való
integrálása nem megoldott
Kevés helyi munkalehetőség
Álláskeresés hatékonyságát javító szolgáltatások hiánya
Befektetés-ösztönzési és vállalkozásfejlesztési önkormányzati
tevékenységek fejletlenek
Erdő sor hiányzó szilárd útburkolata
Hiányzó alapinfrastruktúra a Bikakaszálón
Hiányzó bevezető utak a Bikakaszálón
Öltözőhelyiség elavult állapota a sportpályán
Kiépítetlen járdák
Sűrűbben lakott külterületeken hiányzó közvilágítás
Nádas-tóhoz vezető bekötőút rossz állapota
Szálláshelyek hiánya
Állandó rendőrségi jelenlét hiánya
Korszerű szabadtéri rekreációs- és szabadidős létesítmények,
eszközök nem állnak rendelkezésre
Kevés településközi ifjúsági program
Külterületi belvíz-veszélyeztetettség
Csapadék-elvezető rendszer kiépítettsége nem teljes
Közvilágítás, villamos- és távközlési vezetékek tartóoszlopai
elavultak
Tanuszoda hiánya
Belterület bővítési lehetőségeinek korlátja
Elhagyatott, romló állagú külterületi ingatlanok
Belterület nyugati része közvetlenül Szatymazzal határos településrendezési, építészeti engedélyezési anomáliák

2
2
3
3

2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
2

1
1
2
3
2
3
1
3
3
1
3
1

2

2

Turisztikai együttműködések, közös programcsomagok hiánya

2

1

3

1

3

4

2

3

5

88

72

Probléma megnevezése

Brassói u. végénél és a belvárosban parkolók hiánya
Fehér-tavi látogatóközpont szilárd burkolatú úton és kerékpárúton
való elérhetősége nem megoldott
Kapcsolódás erősségének értéke

3
2
1
1
2
1

2
3
2
2
2
2
1
1

3
3

1
2

3

3

3

2

3
3

1
2

1
1

1

3

2

2

2

2
3
3

1
1
1
3
3
3
3
1
3

1
2
2
3
3
3

3

3

2
3
3

1
1

3
3

3

1

3

3
1
2

1
1
2

1
1
3

57

Ter2. Bikakaszáló
gazdasági-ipari
központtá
alakítása

1
1
2
1
1
3
1

2
2

2
2

1

3
3
3
3
3
3
3
3

Kapcsolódás
erősségének
értéke

11
11
8
15
12
17
12
12
11
9
11
5
3

2
2

2

Ter1.
Településközpont
megújítása

2

3
3

1
2
2

Tem5.
Okosváros
kialakítása

1

3

1

2

12
10

1

1

14

2

3

11
6

2

3

17

2

3
3
3
2
1

1
2

2

7
8
8
6
9
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1

1

2

2

10

1
1

1
1

4
7
9

3

3

15

1

1

1

4
7
6

1

8

2

2

47

22

2

49

10

33
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2. melléklet: A település értékeinek és a középtávú városi célok közötti belső összefüggések
Középtávú Városi Célok

Érték megnevezése

Tevékeny helyi civil szervezetek
Budai Sándor öröksége
Pallavinici család öröksége
Helyi néprajzi értékek gazdagsága
Csendes, nyugodt lakókörnyezet
Kedvező árú ingatlanok
Zöldfelületek megőrzését elősegítő településrendezési,
építészeti előírások
Megfelelő közbiztonság
Intenzív lakossági mobilizáció Szeged irányába
Vendégszerető, szorgalmas lakosság
Szeged közelsége
M43 autópálya közelsége
Korszerű, modern buszmegálló
Sövényházi út mentén kiépült belterületi kerékpárút
Piacterület
Széchényi Ifjúsági és Közösségi Központ
Szabadság tér és a Szűz Mária Szent Neve Templom
Pallavicini-kastély
Budai Sándor Emlékház és Tájház
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola
Gazdaságfejlesztésre alkalmas terület a Bikakaszálón
Május 1. tér kiterjedt zöldterülete
Sportpálya, műfüves pálya
Egészségház
Pipacs Óvoda
Bölcsőde
Családsegítő szolgálat
Tanyagondnoki szolgálat
Szociális és idősgondozási szolgáltatások: idősek klubja, házi
segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Széleskörű települési szociális támogatások
Szomszédos településekkel kialakított együttműködések
Testvérvárosok: Stettlen, Baragiano, Loitz, Dumbravita
Külterületek gazdag növény- és állatvilága
Atkai Holt-Tisza
Településről könnyen elérhető Fehér-tavi Látogatóközpont
Nádastó Szabadidőpark
Országos jelentőségű turisztikai célterületek (Szeged és
Ópusztaszer) közelsége, Csongrád megye turizmusának
fellendülése
Országos Kék-túra útvonal általi érintettség
Kapcsolódás erősségének értéke

Tem1.
Foglalkoztatásnövelés és a
település
gazdaságának
megerősítése

Tem2. Élhető és
barátságos
települési
környezet,
színvonalas
közszolgáltatások

2

2

2
2

3
3

2
3
3
3
2
1

1

3

1

1
3
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
2

3
1
3
1
1
3
3
3
1
2
1

3

Tem3.
Sándorfalva, mint
vonzó és
jövedelmező
turisztikai célpont

3
3
3

3
2
3
3

1
1

1

Tem5.
Okosváros
kialakítása

Ter1.
Településközpont
megújítása

Ter2. Bikakaszáló
gazdasági-ipari
központtá
alakítása

Kapcsolódás
erősségének
értéke

2

2

2

1

1

1

14
3
3
3
11
7

2

2

12

3

3

15
4
8
8
6
12
6
12
8
11
11
10
11
6
8
5
4
12
8
8
2
3

3
2

3
3
3
2
1
2

3
2
2
2
3
3
3
1
1

Tem4. „Zöld település”
- a környezet védelmét
és a fenntartható
erőforrás-használatot
szolgáló települési
infrastruktúra- és
szolgáltatásfejlesztés
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
2
1
2
2
2

2
3
3
3
3
3
3
3

1
2
1
1
1
2

3
2
2
3

2

3

1
3

1
3
3
3
3

1
2

1
3
2
3
3
5
8

3

3

2

8

1
3
1

2
56

55

3
61

18

2
34

7
32

18
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3. melléklet: A településfejlesztési akciók projektelemei közötti belső összefüggések
Projektelem
Sorszáma

1

2
3

KULCSPROJEKT

4

5

6

KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

7

8
9
10
11
12

13
14

Projektelem sorszáma

Projektelem neve
1
A munkaerő mobilitását
ösztönző és
gazdaságfejlesztést
szolgáló fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés
Gazdasági és ipari területi
infrastruktúra kialakítása a
Bikakaszálón
vállalkozásfejlesztési céllal
KKV-k részére
Sándorfalva
településközpontjának
komplex funkcióbővítő
területrekonstrukciója
Nádastó Szabadidőpark
infrastruktúrájának és
turisztikai szolgáltatásainak
fejlesztése
Szeged északiagglomeráció (Sándorfalva
- Dóc - Szatymaz - Balástya)
foglalkoztatási paktuma és
komplex foglalkoztatásnövelő munkaerőpiaci
programja
Szeged - Ópusztaszer
kerékpárút Sándorfalva
közigazgatási határán belüli
szakasz
Szilárd burkolatú út
kiépítése a település
közigazgatási határán belül
a Fehér-tói látogatóközpont
felé
Szeged - Sándorfalva Ópusztaszer közötti 4519.
sz. út korszerűsítése
(Sándorfalvára közig.
területére eső szakasz)
Közösségi közlekedési
infrastruktúrájának
fejlesztése, modernizálása
Belterületi földes utak
szilárd burkolattal való
ellátása
Hiányzó járdák kiépítése
belterületi szakaszokon
Elektronikus
utastájékoztatási rendszer
kiépítése a település
buszmegállóiban
Parkolási feltételek
megteremtése a Brassói u.
végénél a Fehér-tavi
látogatóközpont
megközelíthetősége
érdekében
A településközpont, a
Nádas-tó és a Fehér-tavi
látogatóközpont közötti

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

1

1

3

3

3

3

3

2

2

3

2

2

2

2

1

1

3

2

2

2

2

3

2

1

2

2

3

3

2

3

3

1

1

2

3

3

2

1

1

3

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

3

1

3

3

1

2

3

3

2

2

1

1

1

1

1

3

2

1

3

2

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

21

1
2

2

3

2

2

1

2

1

1

1

2

2

1

24

3

25

2

26

1

27

28

29

30

1

31

32

33

34

35

36

37

3

3

3

3

3

40

41

42

43

44

39

3

3

1

1

1

3

39

38

3

3

38

2

2

3

2

1

1

2

1

3

3

2

2

1

2

45

3

3

3

2

40

1

2

1

2

38

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

18

24

1

1

25

1

21

2

2

1

16

2

2

1

18

1

2

1

23

1

1
1

22

2

2

1

1

1

20

3

3

3

3

2

2

3
1

1

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

19

Kapcsolódások
összesített
értéke

2

1

1

1

1

19

2

2

2

1

2

1

19

3

2

2

1

2

1

25
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PROJEKT
TÍPUSA

Projektelem
Sorszáma

15

VONALAS, MŰSZAKI, TELEKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZAT

16

17

18
19
20

21

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE

22
23

24
25

26

27

Projektelem sorszáma

Projektelem neve
1
kerékpáros elérhetőség
kiépítése
Sándorfalva - Algyő közötti
út hiányzó szakaszának
szilárd burkolattal való
ellátása
Nádastó Szabadidőparkba
vezető sétány és az
Alkotmány krt. közötti
útszakasz szilárd
burkolattal történő ellátása
Település belterületét
veszélyeztető belvizek
elhárítását célzó rendszerek
fejlesztése és védelmet
szolgáló műtárgyak teljes
körű rekonstrukciója
Belterületi csapadékvízelvezető rendszer
rekonstrukciója és
záportározó építése
Villamosenergia-hálózati és
közvilágítási infrastruktúra
korszerűsítése
Teljes települési
lefedettséget biztosító, nyílt
wifi hálózat kiépítése
Sándorfalván
Hátrányos helyzetű
álláskeresők
munkaerőpiacra való
visszatérését segítő
foglalkoztatása az
önkormányzatnál
Foglalkoztatást elősegítő
képzéseken való részvétel
támogatása álláskeresők
számára
Családok és egyének
pénzügyi tudatosságát
növelő képzések
lebonyolítása, tanácsadói
szolgálat felállítása
Helyi vállalkozások
számára bértámogatás
nyújtása hátrányos
helyzetű álláskeresők
foglalkoztatásához
Ingázási támogatás
nyújtása más településre
történő munkába járáshoz
Álláskeresők,
munkaerőpiacra
visszatérők és hátrányos
helyzetűek munkakeresését
és munkahelyi
beilleszkedését segítő
mentor-tanácsadási
szolgáltatás bevezetése és
működtetése
Kezdő vállalkozásokat
segítő üzletviteli és
fejlesztési mentorszervezet

2

3

4

5

6

7

3

3

1

2

3

1

8

9

2

3

2

1

11

12

2

13

14

1

3

15

16

17

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

3

3

2

2

3

3

1

1

2

1

1

2

3

3

3

2

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

1

1

10

1

1

23

3

20

3

17

15

1

5

1

1

27

1

2

1

2

26

1

2

1

25

2

1

2

24

1

2

2

23

1

1

2

22

1

1

2

21

2

3

1

20

2

1

2

2

19

1

1

2

18

1

1

1

10

Kapcsolódások
összesített
értéke

1

3

1

3

3

1

3

1

3

1

1

3

3

1

3

1

3

1

3

1

20

1

20

10

2

1

3

1

1

19

10

3

3

1

3

3

28

3

3

19
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PROJEKT
TÍPUSA

Projektelem
Sorszáma

Projektelem sorszáma

Projektelem neve
1

2

3

4

5

3

1

3

3

1

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Kapcsolódások
összesített
értéke

KÖZÖSSÉGI AKTIVITÁST ÖSZTÖNZŐ, IFJÚSÁGNAK
SZÓLÓ, ILLETVE KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGEK

létrehozása és működtetése

28

Helyi vállalkozássegítő és fejlesztő alapítvány
létrehozása és működtetése

29

Befektetés ösztönzési
program létrehozása

30

Önálló rendőrőrs
kialakítása
Új gyermekorvosi rendelő
kialakítása Sándorfalván
Esélypont kialakítása
hátrányos helyzetű
gyerekek felzárkóztatásáért
Szomszédos települések
bevonásával ifjúsági
sportvetélkedő-sorozat
indítása

31
32
33

1

2
3

3

3

3

1

3

3

3

1

3

20

3

23
1

1
1

1

1

5

2

6

2

0

3

2

Tanuszoda építése

2

3

35

Szomszédos települések
bevonásával ifjúsági
szellemi/tanulmányi
vetélkedő sorozat indítása

2

2

37
38

Csatlakozás a szegedi TDMhez
Országos Kéktúraútvonalhoz tartozó
információs fejlesztések
Lovas, kerékpáros és
természetjáró hálózati
együttműködés kialakítása
Szatymaz – Sándorfalva –
Dóc – Algyő települések
között

1

1

3

1

2

1

2

1

1

1

3

2

1

1

1

3

3

34

36

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK

2

1

9

2

0

2
1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

39

Turistaház létrehozása

1

3

1

2

1

1

2

1

2

1

40

Kemping létrehozása a
Nádas-tónál

1

3

1

1

1

1

2

1

2

1

41

Hazai strandlabdrúgó- és
strandkézilabda bajnokság
megrendezése

3

1

3

2

42

43
44

Közös turisztikai
programcsomag kialakítása
Szegeddel és
Ópusztaszerrel
Vendégeket szállító
buszjáratok indítása és
üzemeltetése szegedi és
környékbeli
szálláshelyekről a Nádastóhoz
Ifjúsági- és lakás
(magán)szálláshelyek
létrehozása

1

1

1

1

1

3

2

1

1

2

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

3

1

2

3

3

3

9

1

6

1

5

3

19

2

3

3

26

3

3

3

25

1

2

2

1

1

25

2

2

1

1

20

2

3

3

19

3

3

27

1

17

2

3

2

3

3

1

2

3

1

3

3

2

3

3

1

25
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4. melléklet: A településfejlesztési akciók projektelemei és a település problémái közötti belső összefüggések
Projektelem sorszáma
Probléma megnevezése
1

2

3

4

5

6

Negatív vándorlási egyenleg

3

3

3

1

3

Elöregedő társadalom

1

1

1

1

Alacsony iskolai végzettségűek nagy
aránya

1

7

8

9

10

11

12

1

3

3

1

2

2

1

1

2

1

1

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

30

31

32

1

1

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Kapcsolódások
összesített
értéke

1

42

1

3

3

3

3

2

3

3

1

1

1

12
2

25

Piacterület korszerűtlen infrastruktúrája

3

1

Művelődési Ház állagának romlása,
korszerűtlen infrastruktúrája

3

Piac melletti romos épület

3

1

Polgármesteri Hivatal helyhiánya

3

1

Településközponti épületek
homlokzatának állapota

3

Széchényi Ifjúsági Központ udvarának
állapota, kihasználtsága

3

SÖV székhelyéül szolgáló épület
korszerűtlensége

3

1

4

Kastélykert- és Szabadság tér közötti fal

3

1

4

1

1

1

4519. sz. út rossz állapota

3

Kerékpárút hiánya Szeged és
Ópusztaszer irányába

3

2

Szeged felé induló buszjáratok helyi
tömegközlekedésbe való integrálása
nem megoldott

3

1

Kevés helyi munkalehetőség

2

2

1

1

Álláskeresés hatékonyságát javító
szolgáltatások hiánya

Erdő sor hiányzó szilárd útburkolata
Hiányzó alapinfrastruktúra a
Bikakaszálón
Hiányzó bevezető utak a Bikakaszálón

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

2

3

1

1

1

1

3
2

2

2

1

1

1

5

2

11

0

1

2

1

1

1

1
2

3

3

1

1

1
1

11

1

1

1

17

1

1

3

3

1

1

24

3

11

3

3

1

3

3

3

3

3

3

37

3

3

2

1

2

3

2

1

1

21

2

3

3

3

22

3

3

3

1

1

1

1

12

3

3

2

2

2

1

13

3

2

2

2

1

1

13
1

1

2

2

1

3

1

2
1

1

3

Szálláshelyek hiánya
Állandó rendőrségi jelenlét hiánya

11

1

Sűrűbben lakott külterületeken hiányzó
közvilágítás
Nádas-tóhoz vezető bekötőút rossz
állapota

2

1

Öltözőhelyiség elavult állapota a
sportpályán
Kiépítetlen járdák

2

4

3

Befektetés-ösztönzési és
vállalkozásfejlesztési önkormányzati
tevékenységek fejletlenek

5

3

Algyő és 43. sz. út szilárd útburkolaton
való közvetlen elérhetőségének hiánya

3

1

3

Lakatlan, hosszú ideje eladásra, bérlésre
váró ingatlanok

2

5

1

1

2

1

1

3

2

14
3

4

2

1

2
1

1

1

1

1

3

3

2

1

16
3

3

16
5
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Projektelem sorszáma
Probléma megnevezése
1

2

Korszerű szabadtéri rekreációs- és
szabadidős létesítmények, eszközök
nem állnak rendelkezésre

3

4

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kevés településközi ifjúsági program

32

3

Külterületi belvíz-veszélyeztetettség

1

1

Csapadék-elvezető rendszer
kiépítettsége nem teljes

2

2

Közvilágítás, villamos- és távközlési
vezetékek tartóoszlopai elavultak

2

2

1

34

2

1

3

2

37

38

39

40

41

42

43

44

8
3

11

1

1

1

1

1

3

3

15

1

1

1

1

1

1

1

1

3

15

1

1

1

1

1

1

1

3

1

Elhagyatott, romló állagú külterületi
ingatlanok

36

1

3

15
2

Belterület bővítési lehetőségeinek
korlátja

35

1

Tanuszoda hiánya

3

5

1

5

1

1

Belterület nyugati része közvetlenül
Szatymazzal határos településrendezési, építészeti
engedélyezési anomáliák

1

Turisztikai együttműködések, közös
programcsomagok hiánya

1

Brassói u. végénél és a belvárosban
parkolók hiánya
Fehér-tavi látogatóközpont szilárd
burkolatú úton és kerékpárúton való
elérhetősége nem megoldott
Kapcsolódások összesített értéke

33

Kapcsolódások
összesített
értéke

3

1

1

1

22

33

41

26

1
17

13

4

25

1

1

1
1

1

13

3

2

1

1

3

1

1

1

1

3

8

13

9

12

8

1

4

1

4

2

3
2

2

2

2

2

12

23

21

3

3

3

1

3

1

14

4

13

11

8

12

13

13

11

11

15

4

1

8

10

7

5

4

6

6

9

5

5

3

3

1

39

3

15

3

17

11

4

4
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5. melléklet: A településfejlesztési akciók projektelemei és a település értékei közötti belső összefüggések
Projektelem sorszáma
Érték megnevezése
1

2

3

4

Tevékeny helyi civil szervezetek

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

22

23

1

2

24

25

26

27

28

1

1

1

29

30

31

32

33

1

1

34

35

36

37

1

1

1

38

39

40

44

Kapcsolódások
összesített
értéke

41

42

43

1

1

1

15

Budai Sándor öröksége

1

1

1

1

1

1

1

7

Pallavinici család öröksége

1

1

1

1

1

1

1

7

Helyi néprajzi értékek gazdagsága

1

1

1

1

1

1

1

7

Csendes, nyugodt lakókörnyezet

1

Kedvező árú ingatlanok

1

1
1

Zöldfelületek megőrzését elősegítő
településrendezési, építészeti előírások

2

2

1

Megfelelő közbiztonság

1

2

1

Intenzív lakossági mobilizáció Szeged
irányába

3

Vendégszerető, szorgalmas lakosság

1

Szeged közelsége

3

M43 autópálya közelsége

3
3

Korszerű, modern buszmegálló

2

Sövényházi út mentén kiépült
belterületi kerékpárút

2

1
1

2

1

1

1

1

1

1

1

11

2

1

1

1

1

1

1

1

11

1

6
1

3

3

1

3

3

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

3

3

3

2

3

3

1

1
1

1

1

0

1

1

2

1
3

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

Pallavicini-kastély

3

1

1

Budai Sándor Emlékház és Tájház

3

1

1

Pallavicini Sándor Általános Iskola

3

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti
Iskola

2

1

1

Egészségház
Pipacs Óvoda

3

1

3

1

1

1

1

1
1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

3

1

1

1
1

1

1

1

1

2

3

3

2

2

1

3

3

1

3

1

3

3

3

66
55

1

15

1

12

1

1

17

1

1

12

1

1

1

27

1

1

1

2

3

3

1
1

3

1

3

2

3

Sportpálya, műfüves pálya

3

1

2

3

1

3

1

3
3

1

Május 1. tér kiterjedt zöldterülete

3

1

3

3

1

3
1

Piacterület
Széchényi Ifjúsági és Közösségi
Központ
Szabadság tér és a Szűz Mária Szent
Neve Templom

Gazdaságfejlesztésre alkalmas terület a
Bikakaszálón

3

3

8

17

1

1

7

1

1

8

1

1

7

1

3

3

3

3

17

1

3

3

3

3

15

3

31
1
2

1

3

1

3

3

9

1

1

16

1

10

1

1

1

1

2

1

1

3

3

3

3

3

24

Bölcsőde

1

1

1

1

1

2

1

1

3

3

3

3

3

24

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

1

1

2

2

3

2

1

3

3

1

1

21

1

2

2

2

7

1

Tanyagondnoki szolgálat
Szociális és idősgondozási
szolgáltatások: idősek klubja, házi
segítségnyújtás
Széleskörű települési szociális
támogatások
Szomszédos településekkel kialakított
együttműködések
Testvérvárosok: Stettlen, Baragiano,
Loitz, Dumbravita

1

1

1

2
1

3

1

3

3

1

3

3

3

2

3

2

1

1

5

2

4

2
1

3

3

1

1

3

3

3

1

3

3

52
3
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Projektelem sorszáma
44

Kapcsolódások
összesített
értéke

1

30

Érték megnevezése
1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

Külterületek gazdag növény- és
állatvilága

1

2

Atkai Holt-Tisza

2

2

Településről könnyen elérhető Fehértavi Látogatóközpont

2

Nádastó Szabadidőpark

3

2

2

Országos jelentőségű turisztikai
célterületek (Szeged és Ópusztaszer)
közelsége, Csongrád megye
turizmusának fellendülése

3

2

3

Országos Kék-túra útvonal általi
érintettség

1

Kapcsolódások összesített értéke 17

17

36

29

22

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3

3

3

1

1

1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

3

3

1

1

1

3

2

1

13

1

3

3

3

2

24

3

3

1

3

3

1

1

2

3

27

31

2
3

2

1

2

1

3

3

3

1

1

1

25

17

26

1

3
1

1

1

3

1
18

7

3

3

3

2

1
12

18

15

18

9

13

11

9

13

14

10

13

14

6

16

13

9

8

8

8

18

24

30

16

33

1

40

41

42

43

3

1

3

3

3

3

1

36

1

3

3

3

3

1

51

3

3

2

3

26

8

6

10

3
10

38

21

10
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Kulcsprojekt

Sándorfalva településközpontjának komplex
funkcióbővítő területrekonstrukciója

3

Nádastó Szabadidőpark infrastruktúrájának és
turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése

3

3

1

Szeged északi-agglomeráció (Sándorfalva - Dóc Szatymaz - Balástya) foglalkoztatási paktuma és
komplex foglalkoztatás-növelő munkaerőpiaci
programja

3

3

3

2

1

1

3

3

3

3

11

3

3

3

9

Sporttelep fejlesztése

1

Agóra létrehozása

Erdő sor szilárd burkolattal való
ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig

1

Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor
között a Bikakaszálón keresztül

Budai Sándor Művelődési Ház
teljes körű funkcionális és
energetikai korszerűsítése

Egészségház technológiai,
energetikai korszerűsítése,
bővítése és környezetének
rendezése

SÖV székhelyéül szolgáló épület
megújítása és a Széchényi Ifjúsági
Közösségi Pont Udvarának
rendezése

Új utcabútorok kihelyezése

Ady Endre utca és Árpád utca
közötti piacterület átalakítása

Közbiztonság növelése
kamerarendszer kiépítésével

1

Barnamezős területek
rehabilitációja a városközpontban

2

Bikakaszáló akcióterület projektelemei
Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése

A munkaerő mobilitását ösztönző és
gazdaságfejlesztést szolgáló fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
Gazdasági és ipari területi infrastruktúra kialakítása a
Bikakaszálón vállalkozásfejlesztési céllal KKV-k
részére

Szabadság tér – Pallavicini
kastélykert közötti kerítésfal
lebontása, a terek egybenyitása

Projektelem megnevezése

Közlekedési és parkolási feltételek
javítása

Integrált kulcsprojekt

Projekt típusa

Településközpont akcióterület projektelemei

3

27
1

1

1

1

2

2

2

0

Szilárd burkolatú út kiépítése a település közigazgatási
határán belül a Fehér-tavi látogatóközpont felé
Szeged - Sándorfalva - Ópusztaszer közötti 4519. sz. út
korszerűsítése (Sándorfalvára közig. területére eső
szakasz)

Közlekedési hálózat fejlesztése

0
3

3

1

1
1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

Elektronikus utastájékoztatási rendszer kiépítése a
település buszmegállóiban
Parkolási feltételek megteremtése a Brassói u. végénél
a Fehér-tói látogatóközpont megközelíthetősége
érdekében
A településközpont, a Nádas-tó és a Fehér-tavi
látogatóközpont közötti kerékpáros elérhetőség
kiépítése
Sándorfalva - Algyő közötti út hiányzó szakaszának
szilárd burkolattal való ellátása
Nádastó szabadidőparkba vezető sétány és az
Alkotmány krt. közötti útszakasz szilárd burkolattal
történő ellátása

6

1

Belterületi földes utak szilárd burkolattal való ellátása
Hiányzó járdák kiépítése belterületi szakaszokon

5

10

Szeged - Ópusztaszer kerékpárút Sándorfalva
közigazgatási határán belüli szakasz

Közösségi közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése,
modernizálása

Kapcsolódások összesített értéke

6. melléklet: Az akcióterületi projektelemek és a településfejlesztési akciók projektelemei közötti belső összefüggések

2

1

10

1

1

9

1

1
1

2

1

1
1

1

1

1

0

0

1

6

0

2

1

3
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Közösségi Aktivitást Ösztönző,
Ifjúságnak Szóló, Illetve
Közbiztonsági Tevékenységek

Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciója és záportározó építése

3

2

2

Villamosenergia-hálózati és közvilágítási infrastruktúra
korszerűsítése

3

1

1

Teljes települési lefedettséget biztosító, nyílt wifi
hálózat kiépítése Sándorfalván

2

Hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való
visszatérését segítő foglalkoztatása az
önkormányzatnál

1

Foglalkoztatást elősegítő képzéseken való részvétel
támogatása álláskeresők számára

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Kapcsolódások összesített értéke

2

Sporttelep fejlesztése

3

Agóra létrehozása

Erdő sor szilárd burkolattal való
ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig

Település belterületét veszélyeztető belvizek
elhárítását célzó rendszerek fejlesztése és védelmet
szolgáló műtárgyak teljes körű rekonstrukciója

Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor
között a Bikakaszálón keresztül

Budai Sándor Művelődési Ház
teljes körű funkcionális és
energetikai korszerűsítése

Egészségház technológiai,
energetikai korszerűsítése,
bővítése és környezetének
rendezése

SÖV székhelyéül szolgáló épület
megújítása és a Széchényi Ifjúsági
Közösségi Pont Udvarának
rendezése

Új utcabútorok kihelyezése

Ady Endre utca és Árpád utca
közötti piacterület átalakítása

Közbiztonság növelése
kamerarendszer kiépítésével

Barnamezős területek
rehabilitációja a városközpontban

Szabadság tér – Pallavicini
kastélykert közötti kerítésfal
lebontása, a terek egybenyitása

Közlekedési és parkolási feltételek
javítása

Projektelem megnevezése

Bikakaszáló akcióterület projektelemei
Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése

Foglalkoztatás növelését segítő és közszolgáltatások javításához kapcsolódó Vonalas, műszaki, telekommunikációs
fejlesztések
hálózat

Projekt típusa

Településközpont akcióterület projektelemei

1

8

2

1

21

2

2

24

3

2

11

1

1

11

1

1

3

Családok és egyének pénzügyi tudatosságát növelő
képzések lebonyolítása, tanácsadói szolgálat felállítása

0

Helyi vállalkozások számára bértámogatás nyújtása
hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásához

2

2

Ingázási támogatás nyújtása más településre történő
munkába járáshoz

1

1

1

1

1

1

Helyi vállalkozássegítő és -fejlesztő alapítvány
létrehozása és működtetése

1

1

Befektetés ösztönzési program létrehozása

3

3

Álláskeresők, munkaerőpiacra visszatérők és
hátrányos helyzetűek munkakeresését és munkahelyi
beilleszkedését segítő mentor-tanácsadási szolgáltatás
bevezetése és működtetése
Kezdő vállalkozásokat segítő üzletviteli és fejlesztési
mentorszervezet létrehozása és működtetése

Rendőrőrs kialakítása

3

1

Új gyermekorvosi rendelő kialakítása Sándorfalván

2

Esélypont kialakítása hátrányos helyzetű gyerekek
felzárkóztatásáért

1

4
2
1

4

Szomszédos települések bevonásával ifjúsági
sportvetélkedő-sorozat indítása

2

2

Tanuszoda építése

3

3

Szomszédos települések bevonásával ifjúsági
szellemi/tanulmányi vetélkedő sorozat indítása

1

1

1

1
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Turisztikai fejlesztések

Projekt típusa

Projektelem megnevezése

Közös turisztikai programcsomag kialakítása
Szegeddel és Ópusztaszerrel

Kapcsolódások összesített értéke
Országos Kéktúra-útvonalhoz tartozó információs
fejlesztések

1

16

1

1

12
14

1

1

13
1

15

Csatlakozás a szegedi TDM-hez

9
7

1

1

8
9
29
25

1

23
18

Bikakaszáló akcióterület projektelemei

1
1

1

Kapcsolódások összesített értéke

Sporttelep fejlesztése

Agóra létrehozása

Erdő sor szilárd burkolattal való
ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig

Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor
között a Bikakaszálón keresztül

Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése

Budai Sándor Művelődési Ház
teljes körű funkcionális és
energetikai korszerűsítése

Egészségház technológiai,
energetikai korszerűsítése,
bővítése és környezetének
rendezése

SÖV székhelyéül szolgáló épület
megújítása és a Széchényi Ifjúsági
Közösségi Pont Udvarának
rendezése

Új utcabútorok kihelyezése

Ady Endre utca és Árpád utca
közötti piacterület átalakítása

Közbiztonság növelése
kamerarendszer kiépítésével

Barnamezős területek
rehabilitációja a városközpontban

Szabadság tér – Pallavicini
kastélykert közötti kerítésfal
lebontása, a terek egybenyitása

Közlekedési és parkolási feltételek
javítása

Településközpont akcióterület projektelemei

2

4

Lovas, kerékpáros és természetjáró hálózati
együttműködés kialakítása Szatymaz – Sándorfalva –
Dóc – Algyő települések között
0

Turistaház létrehozása
0

Kemping létrehozása a Nádas-tónál
0

Hazai strandlabdrúgó- és strandkézilabda bajnokság
megrendezése
0

6

Vendégeket szállító buszjáratok indítása és
üzemeltetése szegedi és környékbeli szálláshelyekről a
Nádas-tóhoz
0

Ifjúsági- és lakás (magán)szálláshelyek létrehozása
0

17
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Bikakaszáló akcióterület
projektelemei

10

1

2

1

9

Barnamezős területek rehabilitációja a
városközpontban

2

3

3

1

1

3

2

3

Közbiztonság növelése kamerarendszer
kiépítésével
Ady Endre utca és Árpád utca közötti
piacterület átalakítása
Új utcabútorok kihelyezése

2

1

1

1

Sporttelep fejlesztése

2

Agóra létrehozása

2

1

Erdő sor szilárd burkolattal való
ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig

1

2

1

Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor
között a Bikakaszálón keresztül

3

Szabadság tér – Pallavicini kastélykert
közötti kerítésfal lebontása, a terek
egybenyitása

1

Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése

3

Budai Sándor Művelődési Ház
teljes körű funkcionális és
energetikai korszerűsítése

3

Egészségház technológiai,
energetikai korszerűsítése,
bővítése és környezetének
rendezése

Ady Endre utca és Árpád utca
közötti piacterület átalakítása

2

SÖV székhelyéül szolgáló épület
megújítása és a Széchényi
Ifjúsági Közösségi Pont
Udvarának rendezése

Közbiztonság növelése
kamerarendszer kiépítésével

2

Új utcabútorok kihelyezése

Barnamezős területek
rehabilitációja a városközpontban

Településközpont akcióterület projektelemei

Közlekedési és parkolási feltételek javítása

Bikakaszáló akcióterület projektelemei

Szabadság tér – Pallavicini
kastélykert közötti kerítésfal
lebontása, a terek egybenyitása

Közlekedési és parkolási
feltételek javítása

Településközpont akcióterület projektelemei

Kapcsolódások összesített értéke

7. melléklet: Az akcióterületi projektelemek közötti belső összefüggések

1

14

1

1

1

2

11
10

1

1

1

5

SÖV székhelyéül szolgáló épület
megújítása és a Széchényi Ifjúsági
Közösségi Pont Udvarának rendezése

1

1

1

3

Egészségház technológiai, energetikai
korszerűsítése, bővítése és környezetének
rendezése

1

1

1

3

Budai Sándor Művelődési Ház teljes körű
funkcionális és energetikai korszerűsítése

1

Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése
Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor között a
Bikakaszálón keresztül

1

1
1

3
3

Erdő sor szilárd burkolattal való ellátása a
Bikakaszálótól a Sövényházi útig

3

Agóra létrehozása

1

Sporttelep fejlesztése

1

3

7

3

7

3

6
2
2

3
3
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8. melléklet: A akcióterületi projektelemek és a település problémái közötti belső összefüggések

1

3

Erdő sor szilárd burkolattal való ellátása
a Bikakaszálótól a Sövényházi útig

Agóra létrehozása

Sporttelep fejlesztése

3

1

1

2

2

1

2

Alacsony iskolai végzettségűek nagy aránya
Piacterület korszerűtlen infrastruktúrája

1

3

1

3
3

Polgármesteri Hivatal helyhiánya

1

3

3

3

1

8

1

Településközponti épületek homlokzatának
állapota

1
9

Művelődési Ház állagának romlása, korszerűtlen
infrastruktúrája
Piac melletti romos épület

15
11

1
1

Kapcsolódások összesített értéke

Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor között a
Bikakaszálón keresztül

3

Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése

Budai Sándor Művelődési Ház teljes körű
funkcionális és energetikai
korszerűsítése

2

Bikakaszáló akcióterület projektelemei
Egészségház technológiai, energetikai
korszerűsítése, bővítése és
környezetének rendezése

2

SÖV székhelyéül szolgáló épület
megújítása és a Széchényi Ifjúsági
Közösségi Pont Udvarának rendezése

Elöregedő társadalom

Új utcabútorok kihelyezése

Ady Endre utca és Árpád utca közötti
piacterület átalakítása
2

Barnamezős területek rehabilitációja a
városközpontban

1

Szabadság tér – Pallavicini kastélykert
közötti kerítésfal lebontása, a terek
egybenyitása

Negatív vándorlási egyenleg

Problémák megnevezése

Közlekedési és parkolási feltételek
javítása

Közbiztonság növelése kamerarendszer
kiépítésével

Településközpont akcióterület projektelemei

1
1

1

1

3

3

3

12

Széchényi Ifjúsági Központ udvarának állapota,
kihasználtsága

3

3

SÖV székhelyéül szolgáló épület
korszerűtlensége

3

3

Kastélykert- és Szabadság tér közötti fal

1

3

3

1

8

Lakatlan, hosszú ideje eladásra, bérlésre váró
ingatlanok

1

1

Algyő és 43. sz. út szilárd útburkolaton való
közvetlen elérhetőségének hiánya

0

4519. sz. út rossz állapota

1

3

4

Kerékpárút hiánya Szeged és Ópusztaszer
irányába

0

Szeged felé induló buszjáratok helyi
tömegközlekedésbe való integrálása nem
megoldott
Kevés helyi munkalehetőség

2

1

1

3

5

Álláskeresés hatékonyságát javító szolgáltatások
hiánya
Befektetés-ösztönzési és vállalkozásfejlesztési
önkormányzati tevékenységek fejletlenek
Erdő sor hiányzó szilárd útburkolata
Hiányzó alapinfrastruktúra a Bikakaszálón
Hiányzó bevezető utak a Bikakaszálón
Öltözőhelyiség elavult állapota a sportpályán

2

0
1

3

3

3

3

3

3
3

3

3

10

1

1

3
11
6

3

3
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Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor között a
Bikakaszálón keresztül

Erdő sor szilárd burkolattal való ellátása
a Bikakaszálótól a Sövényházi útig

Agóra létrehozása

Sporttelep fejlesztése

1

1

1

1

1

Kapcsolódások összesített értéke

Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése

Budai Sándor Művelődési Ház teljes körű
funkcionális és energetikai
korszerűsítése

1

Bikakaszáló akcióterület projektelemei
Egészségház technológiai, energetikai
korszerűsítése, bővítése és
környezetének rendezése

1

SÖV székhelyéül szolgáló épület
megújítása és a Széchényi Ifjúsági
Közösségi Pont Udvarának rendezése

1

Új utcabútorok kihelyezése

1

Ady Endre utca és Árpád utca közötti
piacterület átalakítása

1

Közbiztonság növelése kamerarendszer
kiépítésével

Barnamezős területek rehabilitációja a
városközpontban

Kiépítetlen járdák

Szabadság tér – Pallavicini kastélykert
közötti kerítésfal lebontása, a terek
egybenyitása

Problémák megnevezése

Közlekedési és parkolási feltételek
javítása

Településközpont akcióterület projektelemei

10

Sűrűbben lakott külterületeken hiányzó
közvilágítás

0

Nádas-tóhoz vezető bekötőút rossz állapota

0

Szálláshelyek hiánya

0

Állandó rendőrségi jelenlét hiánya

1

Korszerű szabadtéri rekreációs- és szabadidős
létesítmények, eszközök nem állnak
rendelkezésre

2

Kevés településközi ifjúsági program

1

1
2

1
1

Külterületi belvíz-veszélyeztetettség
Csapadék-elvezető rendszer kiépítettsége nem
teljes

1

1

1

0

1

Közvilágítás, villamos- és távközlési vezetékek
tartóoszlopai elavultak

1

1

1

2

1

1

3

3

11

1

1

4

1

1

1

3

2

2

2

1

1

13

2

2

2

2

2

16

2

2

Tanuszoda hiánya
Belterület bővítési lehetőségeinek korlátja

3

3

3

9

Elhagyatott, romló állagú külterületi ingatlanok

0

Belterület nyugati része közvetlenül Szatymazzal
határos - településrendezési, építészeti
engedélyezési anomáliák

0

Turisztikai együttműködések, közös
programcsomagok hiánya

0

1

1

1

3

Brassói u. végénél parkolók hiánya

0

Fehér-tavi látogatóközpont szilárd burkolatú úton
és kerékpárúton való elérhetősége nem
megoldott

0

Kapcsolódások összesített értéke

6

13

14

7

19

5

10

10

8

23

19

25

14

18
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Budai Sándor öröksége

1

1

Pallavinici család öröksége

2

2

Helyi néprajzi értékek gazdagsága

1

1

3

3

Csendes, nyugodt lakókörnyezet

2

Kedvező árú ingatlanok

1

Sporttelep fejlesztése

Erdő sor szilárd burkolattal való
ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig

Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor
között a Bikakaszálón keresztül

Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése

Budai Sándor Művelődési Ház teljes
körű funkcionális és energetikai
korszerűsítése
3

1

3

1

4
1
3

3

2

3

1

2

2

1

1

1

2

1
1

3

3

23

1

1

3

3

2

11

1

1

8

Intenzív lakossági mobilizáció Szeged
irányába
Vendégszerető, szorgalmas lakosság

10
3

1

Zöldfelületek megőrzését elősegítő
településrendezési, építészeti előírások
Kiváló közbiztonság

Egészségház technológiai,
energetikai korszerűsítése, bővítése
és környezetének rendezése

3

Agóra létrehozása

Tevékeny helyi civil szervezetek

Bikakaszáló akcióterület projektelemei

SÖV székhelyéül szolgáló épület
megújítása és a Széchényi Ifjúsági
Közösségi Pont Udvarának
rendezése

Új utcabútorok kihelyezése

Ady Endre utca és Árpád utca
közötti piacterület átalakítása

Közbiztonság növelése
kamerarendszer kiépítésével

Barnamezős területek
rehabilitációja a városközpontban

Szabadság tér – Pallavicini
kastélykert közötti kerítésfal
lebontása, a terek egybenyitása

Értékek megnevezése

Közlekedési és parkolási feltételek
javítása

Településközpont akcióterület projektelemei

Kapcsolódások összesített értéke

9. melléklet: Az akcióterületi projektelemek és a település értékei közötti belső összefüggések

0
1

3

2

1

1

2

1

1

12

Szeged közelsége

2

3

5

M43 autópálya közelsége

2

3

5

Korszerű, modern buszmegálló

0

Sövényházi út mentén kiépült belterületi
kerékpárút, biztonságosan kerékpározható
belterület
Piacterület

1
1

1

3

1

3

8

Széchényi Ifjúsági és Közösségi Központ

3

Szabadság tér és a Szűz Mária Szent Neve
Templom

1

3

3

1

Pallavicini-kastély

2

3

3

1

Budai Sándor Emlékház és Tájház

1

Pallavicini Sándor Általános Iskola

1

1

3

11

2

12
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti
Iskola

11
0

Gazdaságfejlesztésre alkalmas terület a
Bikakaszálón

3

3

3

9

Május 1. tér kiterjedt zöldterülete

3

1

4

Sportpálya, műfüves pálya

1

3

4

Egészségház
Pipacs Óvoda
Bölcsőde

3

3
3

2

5
0
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Értékek megnevezése

Országos jelentőségű turisztikai
célterületek (Szeged és Ópusztaszer)
közelsége, Csongrád megye turizmusának
fellendülése

Kapcsolódások összesített értéke
1

11
2

20
2

22
1

11

2

13

2

11

0

10

0

5

1

8

0

9

0

3

0

10

1

19

Bikakaszáló akcióterület projektelemei

Szociális és idősgondozási szolgáltatások:
idősek klubja, házi segítségnyújtású
Széleskörű települési szociális
támogatások
Szomszédos településekkel kialakított
együttműködések

1

Országos Kék-túra útvonal általi érintettség

Kapcsolódások összesített értéke

Sporttelep fejlesztése

Agóra létrehozása

Erdő sor szilárd burkolattal való
ellátása a Bikakaszálótól a
Sövényházi útig

Szilárd útburkolat megépítése az
Alkotmány körút és az Erdő sor
között a Bikakaszálón keresztül

Gazdasági célú hasznosíthatóság
alapfeltételeinek megteremtése

Budai Sándor Művelődési Ház teljes
körű funkcionális és energetikai
korszerűsítése

Egészségház technológiai,
energetikai korszerűsítése, bővítése
és környezetének rendezése

SÖV székhelyéül szolgáló épület
megújítása és a Széchényi Ifjúsági
Közösségi Pont Udvarának
rendezése

Új utcabútorok kihelyezése

Ady Endre utca és Árpád utca
közötti piacterület átalakítása

Közbiztonság növelése
kamerarendszer kiépítésével

Barnamezős területek
rehabilitációja a városközpontban

Szabadság tér – Pallavicini
kastélykert közötti kerítésfal
lebontása, a terek egybenyitása

Közlekedési és parkolási feltételek
javítása

Településközpont akcióterület projektelemei

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
0

Tanyagondnoki szolgálat
0

0

0

0

Testvérvárosok: Stettlen, Baragiano, Loitz,
Dumbravita
0

Külterületek gazdag növény- és állatvilága
0

Atkai Holt-Tisza
0

Településről könnyen elérhető Fehér-tavi
Látogatóközpont
0

Nádastó Szabadidőpark
0

13

0

20
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10. melléklet: Régészeti lelőhelyek Sándorfalván

azonosító

lelőhelyszám név

védelem

29489

1

Csúzdi

szakmai

29490
29491

2
3

Fehérföldes
Nagysulymos

szakmai
szakmai

29492

4

Csúzdipart

szakmai

29493

5

Szalagföldek

szakmai

HRSZ
0441, 0426, 0422, 0443, 0442/22,
0425, 0444/4, 0427/8, 0444/3, 0427/2,
0427/5, 0427/4, 0423/13, 0424,
0423/14
0293/4
0288/2, 0288/4, 0288/3
0270/29, 0270/28, 0268/1, 0268/2,
0269, 0270/27
0270/32, 0270/33, 0270/34, 0270/31
181

azonosító
29494
29495

lelőhelyszám név
6
Szalagföldek II.
7
Rózsa utca

védelem
szakmai
szakmai

29496

8

Rákos

szakmai

29497
29498
29499
29500

9
10
11
12

Homoki major
Köves töltés
Köves töltés II.
Serkéd

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

29501

13

Bezúrszék

szakmai

29502
29503

14
15

Dóci út mellett
Dóci út mellett II.

szakmai
szakmai

29504

16

Serkéd II.

szakmai

29505

17

Oromidűlő

szakmai

29506

18

Szent János dűlő

szakmai

29507

19

Gépállomás

szakmai

29508

20

Nagy I. tanya

szakmai

29509

21

29510

22

Szaporhegy, Bozóki I.
tanya
Fehérföldes II.

29511

23

Fehérföldes III.

szakmai

29512

24

Köves töltés III.

szakmai

HRSZ
0275/24, 0275/25, 0275/23, 0276
0140/3, 0140/4
0163/1, 0141, 0142, 0138, 0345,
0139/7, 0140/1, 0139/6, 0139/10,
0139/11, 0139/9, 0139/13, 0139/8,
0139/5, 0139/14
0346
0163/2, 0144/2
0163/2, 0144/9, 0144/8, 0144/4, 0144/3
0302, 0199, 0299
098/3, 098/5, 097, 0100, 099, 0102/3,
0102/2, 098/10, 098/11, 098/12,
098/19, 098/18, 098/16, 098/15,
098/24, 098/25, 098/17, 098/14,
098/20, 098/21, 098/22, 098/23,
0102/5, 0102/4, 0102/1, 098/13, 0102/6
0172/42
0172/44
0186, 0182, 0172/51, 0172/34,
0172/35, 0172/39, 0172/37, 0172/48,
0172/49, 0172/36, 0172/50, 0184,
0172/18, 0172/54, 0172/53, 0172/1,
0172/55, 0172/7, 0172/52, 0172/20,
0197/52, 0197/12, 0197/58, 0197/59,
0197/53, 0197/54, 0197/56, 0197/55,
0197/57, 0197/60, 0197/61
070, 0102/28, 0102/18, 0102/25, 0103,
0105, 0102/24, 0102/23, 0102/22,
0102/27, 0102/26, 0102/21, 0102/20,
0102/14, 0102/19, 0102/17, 0102/16,
0102/15, 0102/13, 0102/9, 0102/10,
0102/11, 0102/12, 0102/8, 0102/29,
0102/30, 0102/31, 0102/33, 0102/32,
0102/34, 0102/35, 069/2, 069/3, 069/4,
069/1, 069/6, 069/5
02/5, 03, 04, 05, 02/8, 02/25, 02/6,
02/15, 02/11, 02/12, 02/26, 02/14,
02/27
1520, 0116/7, 0115/7
0162/24, 0162/23, 0162/22, 0162/21,
0162/20, 0162/19, 0162/25, 0162/18,
0162/17, 0162/16, 0162/27, 0162/26

szakmai

0152/1, 0152/11, 0152/25

szakmai

0313/5, 0313/6, 0313/7
0309, 0310, 0313/4, 0307/5, 0184,
0313/1, 0313/3, 0313/10, 0313/12,
0313/11
066, 067, 064, 069/13, 068, 065/40,
069/4, 069/6, 069/5, 069/7, 069/8,
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azonosító

lelőhelyszám név

védelem

29513

25

Köves töltés IV.

szakmai

29514

26

Köves töltés V.

szakmai

29515

27

Fehérföldes IV.

szakmai

29516

28

Szokony tanya

szakmai

29517
29518
29519
29520

29
30
31
32

Ilonahát
Farkasd
Csikóshát
Békás

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

29521

33

Irma majori út

szakmai

29522

34

Irma majori út II.

szakmai

29523

35

Sajtos

szakmai

29524

36

Algyői főcsatorna

szakmai

29525

37

Kiss tanya

szakmai

29526

38

Csibafa

szakmai

29527
29528
29529
29530
29531
29532
29533
29535
29536
29537
29538
29539
29540
29541

39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53

Homoki major II.
Csíkós járástól DK-re
Csíkós járástól ÉNY-ra
Körmendi tanya
Laci tanya
Szalagföldek III.
Vöröscsárda
Büdös-tó II.
Büdös-tó III.
Köves töltés VI.
Eperjes
Fertőszék
Nagysulymos II.
Sövényházi út

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

HRSZ
069/9, 069/10, 069/11, 069/12
064, 065/50, 065/51, 065/56, 065/54,
065/52, 065/53, 065/55, 065/57
064, 01286, 065/46, 065/45, 065/47,
065/58, 065/57
0304/2, 0304/3, 0304/4
0238/2, 0237, 0239, 0242/5, 0242/17,
0242/8, 0242/3, 0242/2, 0242/1,
0242/7, 0242/6, 0242/4
0261/4
0220/16, 0220/15
0205/16, 0205/17
045/1, 045/2
049/3, 049/4, 049/5, 049/6, 049/7,
049/8, 046, 049/10, 049/2
049/8, 050/2, 050/3, 050/9, 050/10,
050/8, 049/11, 049/13, 049/12
048, 047/1, 049/16, 049/17, 052/2,
049/11, 049/15
054
065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 065/30,
065/18, 065/2, 065/17, 061, 065/4,
065/15, 065/16, 065/14
729, 2673/9, 2673/10, 2673/11, 0364/5,
2673/8
0377
0380/1
0454/35, 0454/16, 0454/17, 0454/32
0443, 0444/1, 0442/18, 0446/12
0417/4, 0417/16
0282/14, 0282/2, 0282/15, 0282/16
0337/4
0167/1, 0167/2
01297/45, 01305, 0169/2, 0169/1
0172/16, 0172/14, 0172/15
050/9, 050/8
0101, 096, 0102/7, 016, 093, 0102/8
0321
0134/2, 0134/6, 0134/9
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11. melléklet: A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi rendeltetésű ingatlanok
elhelyezkedése Sándorfalva közigazgatási területén (Forrás: Sándorfalva Településrendezési Terve
alapján saját szerkesztés)
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12. melléklet: Sándorfalva belterületének zöldfelületi térképe (Forrás: saját szerkesztés)
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