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Összefoglaló helyzetkép Tiszaföldvár városról  
 

Tiszaföldvár város az Észak-alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén, 

Szolnoktól délre, a Tiszazug északi részén, a Tisza bal partján található.  

Tiszaföldvár 1993 kapta városi rangját. A város Szolnok tágabb agglomerációjában található 

és szinte minden tekintetben sokkal inkább a tőle északra elhelyezkedő regionális jelentőségű 

pólushoz, mint saját járásközpontjához (Kunszentmárton) húz. 

A város állandó népessége 10 866 fő volt 2018-ban, a járáson belül a legnépesebb település. A 

város teljes területe 80,34 km², népsűrűsége: 135,3 fő/km².  

Tiszaföldvár társadalmára jellemző az elöregedő korszerkezet, a jelentős vándorlási veszteség 

és a szociális problémákkal terhelt, nagyszámú szegény és mélyszegény lakosság. A helyi 

munkaképes korú társadalomban a munkanélküliek aránya a megyei átlagot meghaladó és a 

munkanélküliek között szignifikánsan képviseltetik magukat az alacsony képzettséggel 

rendelkezők, akiknek foglalkoztatásában a közmunkaprogram nyújt segítséget. A várost 

elsősorban fiatal, magasabban képzett csoportok hagyják el, így alacsony a szakképzettek és a 

felsőfokú végzettségűek aránya. Az átlagjövedelmek alacsonyak megyei összehasonlításban, 

ugyanakkor kedvezőbb a helyzet, mint a járás településeinek többségében. A lakosság 

körében az egészségtudatosság alacsony szinten áll. A deviáns viselkedésformák és a 

mélyszegénység hatással vannak a bűnözések számának alakulására.  

Tiszaföldvár városi funkcióinak legtöbbje közintézményi funkció. A város alap- és középfokú 

intézményei elsősorban a helyi lakosságot szolgálják, viszont bizonyos funkciók térségi 

vonzerővel rendelkeznek.  

Tiszaföldváron egy középiskola, három általános iskola és ugyanennyi óvoda, egy 

gyógypedagógiai intézmény, egy bölcsőde működik részben önkormányzati, részben állami 

fenntartásban. Az oktatási intézmények tanulólétszáma évek óta csökken. A gimnázium 

vonzáskörzete túlterjed a település határain.  

A városban működik a Kunszentmártoni Járási Hivatal kirendeltsége (okmányiroda, hatósági 

osztály), kormányablak nincs.  

A városban egy idősek nappali ellátását szolgáló intézmény is működik, és egy tartós 

bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthon, melynek kihasználtsága 100%-os.  
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A város egészségügyi és szociális infrastruktúrája változó állapotú, az épületek többségében 

jelentősebb rekonstrukciók történtek az utóbbi években EU és önkormányzati forrásból. OEP 

finanszírozású egészségügyi szakellátások közül egyedül a fizikoterápiás szakrendelés érhető 

el, egyéb szakrendelések fizetős formában (magánrendelések) érhetők el.  

Az óvodákra, iskolákra, szociális intézményekre és a háziorvosi alapellátásra jellemző, hogy 

komoly szakember problémák jelentkeznek. A közszolgáltatások végzésében sem egyházi 

sem pedig civil szervezetek nem vállalnak jelentősebb szerepet a városban, ami az 

önkormányzat számára jelentős megterhelést jelent.  

Tiszaföldváron a kultúra és közművelődés intézményeit a Városi Művelődési Ház, a 

Tiszazugi Földrajzi Múzeum és a Városi Könyvtár képviseli. Az intézmények helyi és térségi 

vonzáskörzettel rendelkeznek, a múzeum vonzása kiterjed a szomszédos megyékre is.  

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2013. január 1-én került át megyei fenntartásból az 

önkormányzathoz. A Múzeum természettudományi ismeretterjesztő és múzeumpedagógiai 

tevékenysége országosan is elismert (az „Év Múzeuma 2013” cím elnyerése). Állandó és 

időszaki kiállítások, ismeretterjesztő előadások és családi rendezvények szervezésével 

jelentősen hozzájárul a város kulturális életének színesítéséhez.  

A Városi Művelődési Ház gyűjtőházként funkcionál, azaz a programok és tevékenységek 

széles körét fogadja be. A Városi Művelődési Házban számos képző- és iparművészeti, 

népművészeti kiállítást, színházi előadást, komoly- és könnyűzenei koncertet, ifjúsági és 

gyermekrendezvényt, előadói estet, táncrendezvényt szerveznek, de helyet adnak családi, 

társadalmi eseményeknek is.  

A Városi Könyvtár egyben a teleház funkciót is betölti, több mint 60 ezres kötetállománya 

mellett informatikai szolgáltatásokat is nyújt.  

Tiszaföldváron számos egyesület és civil szervezet működik. Működési helyük elsősorban a 

Művelődési Ház. A városban Civil Ház nincs, egyes szervezeteknek (pl. Polgárőrség, 

nyugdíjas klub stb.) az önkormányzat biztosít üresen álló épületeket.   

Tiszaföldvár gazdaságának gerincét jellemzően kis- és középvállalkozások alkotják. Ezen 

túlmenően nagyszámú mikro-vállalkozás dolgozik főleg a szolgáltatások és kereskedelem 

területén. A jelentősebb, 50-150 főt foglalkoztató helyi vállalkozások döntően a korábbi 

martfűi iparból nőttek ki a cipőipar, cipőgyártással kapcsolatos gépipar, szállítmányozás-

logisztika, csomagolástechnika stb. Ezen túl még az agráriumban (főleg gabonafélék és 

olajosmagvak szántóföldi termesztése) és a szesziparban működnek jelentősebb cégek a 

városban.  
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E cégek nemzetközi szinten is megjelennek, jellemzően nem a helyi piacra termelnek és 

beszerzéseiket sem onnan intézik, kapcsolatuk a helyi adottságokkal csak a munkaerőpiacon 

keresztül van. Ez utóbbi tekintetében a képzett munkaerő utánpótlás problémája egyre 

fokozódó nehézséget okoz a cégeknek.  

A város beruházói fogadókapacitása nem versenyképes. Tiszaföldváron jelentősebb külső 

működő tőke beruházás ezidáig nem történt. 

A helyi vállalkozások közötti kapcsolatok szinte nem léteznek, nincs szervezett formája, 

kapcsolódásuk az önkormányzat tevékenységéhez minimális.  

A költségvetés kiegyensúlyozott, likviditása biztosított, az eladósodottság szintje minimális. 

Az iparűzési adó bevételek növekvő tendenciát mutatnak.  

 

Az elmúlt évek jelentősebb beruházásai 

 

▪ Zöld Város, Városi főtér kialakítása Tiszaföldváron  

A fejlesztés keretében sor került a Szerviz út és a Kossuth Lajos utca közötti park 

zöldfelületeinek, közterületeinek megújítására, funkcióbővítésére. A Városi Főtér, mint 

közösségi tér létesítésére, a városközpont arculatának átalakítására.  

A szerviz úton parkolók, kerékpárút és a szerviz út aszfalt burkolatának felújítására, 

csapadékvíz elvezető rendszer hálózat kiépítésére került sor. 

A zöldpark, a szerviz út díszvilágítását nosztalgia típusú kandeláber oszlopok, a Főtér 

díszkivilágítását modern kandeláber oszlopok biztosítják. 

A Gimnázium előtt kihelyezésére került a dísz ivókút.   

 

▪ Útalapos utak építése, útalapos utak lezárása 2015-2019 között 

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019 időszakban 31.216 m2 

útalapot létesített. Az útalap műszaki paraméterei 5 cm vastagságú sóder, 20 cm vastagságú 

daráltbeton és 5 cm vastagságú keszegi kő.  

2019-ben 9.388 m2 útalapos út lezárására került sor. Az útalap lezárás műszaki paraméterei 

kétrétegű, alászórásos bitumenemulziós felületi bevonat. 

 

▪ Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában  

A projekt keretében kialakításra került egy 5 ágú körforgalmi csomópont. Megépítésre került 

298 fm elválasztott rendszerű gyalog- és kerékpárút, 121 fm gyalogjárda.  
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Átépítésre, kiépítésre került 5 db gyalogátkelőhely, 10 db parkoló és 1 db buszmegálló. 

Kiépült 202,9 m új ivóvíz vezeték és 162 m új gázvezeték gerinc hálózat és bekötő vezeték.  

A 0,4 kV-os erőátviteli hálózat kiváltása, áthelyezése megtörtént, az új közvilágítási hálózat 

keretében kihelyezésre kerültek az új acél közvilágítási oszlopok.  

A közműkiváltások során kiváltásra kerültek a körforgalmat érintő hírközlési hálózatok 

(Magyar Telekom és PR-Telekom hálózat).  

 

▪ Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése  

A beruházás célja a Podmaniczky út csapadékvíz elvezetése. 

Megépített létesítmények: 

Földmedrű csatorna, árok kotrása       415,8 m 

Földmedrű csatorna, árok kotrása, meder burkolat készítése      24,4   m 

Zárt csatorna Ø300 KG-PVC         764,5 m 

Zárt csatorna Ø40 tokos betoncső cementhabarcs kötéssel      81,1 m 

Zárt csatorna Ø60 tokos betoncső cemethabarcs kötéssel     626,3 m 

Útpadka folyóka 40/15/200        629,6 m 

Zárt csatorna Ø400 PVC (T-5-1-0)         53,9 m 

Remény utcai szikkasztó árkok zárt csatornára történő rákötése Ø200 KG-PVC   65,9 m 

Podmaninczky utcai útpadka folyókák víznyelő rákötések Ø200 KG-PVC    23,6 m 

Megépített vízi létesítmények összes hossza:      2685,1 m 

 

▪ Túri úti iparterület szennyvízcsatorna - és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása 

Beruházás tárgya a Túri úton ipari ingatlanok szennyvízellátása, vízellátása.  

Épült összesen:   

▪ 1359,3 méter nyomott rendszerű szennyvíz vezeték  

▪ 632,9 méter gravitációs rendszerű szennyvíz vezeték  

▪ 1304,6 méter ivóvízvezeték  

▪ 1 db szennyvíz átemelő. 
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▪ Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése (TOP-

3.2.1-15-JN1-2016-00078 azonosító számú projekt) 

A projekt keretében megvalósult a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének széles 

körű, a kor igényeinek megfelelő energetikai felújítása.  

A beruházás elemei: utólagos külső oldali hőszigetelés; külső nyílászáró csere; hőtermelő 

rendszer átalakítása (kondenzációs kazán, talajszondás hőszivattyú); HMV rendszer 

korszerűsítése (indirekt tároló); hőleadó rendszer korszerűsítése (acéllemez lapradiátor + fan 

coil); világítási rendszer korszerűsítése.  

 

▪ Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2018-ban térfigyelő kamerarendszert építtetett ki a 

közbiztonság javítása és a városlakók biztonságérzetének növelése céljából. A bázisállomás a 

tiszaföldvári víztorony tetején, valamint a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatalban került 

kialakításra. 2018-ban 6 darab fix térfigyelő kamera (ezen belül 3 darab rendszámfelismerő 

infrakamera) 2019-ben pedig 7 db kamera került kihelyezésre a város területén. A közterületi 

térfigyelő kamerák üzemeltetését a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője 

végzi.  

 

▪ A Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és 

ebédlővel  

A fejlesztés eredményeként megvalósul a Homoki Óvoda épületének bővítése. Megépül 196 

m2 hasznos alapterületű bővítmény, melyben kialakításra kerül egy korszerűen felszerelt 

melegítőkonyha, egy ebédlő, melyet az óvoda közösségi teremként is hasznosíthat. 

Kialakításra kerül egy akadálymentes bejárat és egy akadálymentesített WC. Felújításra kerül 

a meglévő óvoda épületének 650 m2-es tetőfelülete,  
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▪ Tiszazugi otthonok” bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi  

A projekt fő célkitűzése a XIX. századi lakóépület korhű építészeti rekonstrukciója. A 

fejlesztés részeként kialakításra kerül egy akadálymentesített szociális blokkal is ellátott 

fogadó tér az egykori istálló épület helyén felépülő bővítményben. A házban berendezett 

állandó kiállítás keretében életterek, tárgyak, az egykor ott élt család minden napjai és 

ünnepnapjai kerülnek bemutatásra. A bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzése: 

viselhető, tapintható, kipróbálható tárgyi eszközök, replika enteriőrök (korhű, nem eredeti, 

kipróbálható bemutatáshoz), és a bemutatást segítő informatikai eszközök. Az ingatlan 

udvarán 5 db parkoló és kerékpártároló kerül kialakításra.  

 

A Város jövőképe, átfogó céljai (hosszú távú 15-20 év) 

 

Jövőkép 

Tiszaföldvár a megye kisvárosi hálózatába integrálódó, vonzó településképpel, a helyi 
adottságokra épülő stabil, versenyképes gazdasággal rendelkező élhető kisváros, ami a 
társadalmi megújulás eredményeként kiegyensúlyozott belső szerkezetű, megfelelő 
foglalkoztathatósági potenciállal bíró lakossággal rendelkezik. 

 

Átfogó fejlesztési célok:  

1. Térségi szerep cél: 

A Közép-Tisza vidék településhálózatában a kisvárosi funkciógazdagság erősítése, a térségi 
kapcsolatokat és a fenntarthatóságot szem előtt tartó fejlődés megvalósulása. 

2. Társadalmi megújulás cél: 

A város lakosságszámának stabilizálódása és korszerkezetének javulása, az átlagos 
képzettségi szint növelése ezzel a jövedelmi viszonyok és az egyéni életlehetőségek pozitív 
változása, valamint a veszélyeztetett társadalmi csoportok leszakadásának megállítása. 

3. Termelékenység cél: 

Innovatív helyi gazdaság kialakulása, amely a város helyi adottságaira támaszkodik, beleértve 
az agrárium versenyképes, feldolgozott termékeit, a helyi vállalkozások és képzett munkaerő 
bevonását, az ipari termelő kapacitások növelését és a helyi megújuló energiaforrás komplex 
hasznosulását. 

4. Városi életminőség cél: 

A város épített és természeti környezetének minőségi javításával és a közösségi és üzleti 
szolgáltatások fejlesztésével, a helyi önszerveződő közösségek és a köz-, és vállalkozói szféra 
együttműködésében a tiszaföldvári lakosok életminőségének javulása. 
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Részcélok / Tematikus célok:  

1. A társadalmi kohézió a városi identitás erősödése ezzel a közösségi részvétel és 
felelősség erősítése 

2. A közösségi és üzleti szolgáltatások színvonalának javulása térségi vonzerejük 
erősítése 

3. A versenyképes helyi agrárgazdaság kialakulása 

4. Innovációra, technológiai megújulásra valamint képzett munkaerőre épülő helyi ipar 

5. Az épített környezet és települési infrastruktúra általános minőségének javítása, a 
minőségi szabadidő eltöltésre alkalmas városi zöldfelületek kialakulása - különös 
tekintettel a város központi területeire 

6. A területhasználat és a komplex társadalmi problémák összefüggéseinek kezelése, 
kiemelten a Homok városrészben 

7. A helyi potenciálokra épülő turisztikai vonzerő növekedése, építve a termálvízre és a 
lovasturizmusban rejlő lehetőségekre 

8. Piacképes képességekkel és tudással rendelkező helyi munkaerőbázis kialakulása 

9. A köz- és vagyonbiztonság javulása 

 

Tiszaföldvár Város 2020-2024 között elérendő középtávú fejlesztési, stratégiai céljai. 

Középtávon a város legfontosabb integrált (átfogó) célja a népességcsökkenés ütemének 
lelassítása, a város gazdasági stagnálásból történő kimozdítása, szolgáltatásai színvonalának 
növekedése és mindezzel kisvárosi térségi szerepének erősítése. 

 

Középtávú stratégiai tematikus célok:  

T1 Gazdasági középtávú stratégiai cél: A város gazdasági dinamizmusának és 
versenyképességének erősödése. 

FONTOSABB BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK 

Iparterület kijelölése és fejlesztése (ipari park létrehozása):  

A város szerkezeti terve már jelenleg is számos ipari hasznosításra alkalmas területet jelöl ki, 
ugyanakkor ezek a területek nincsenek az alapvető infrastruktúrával ellátva és többnyire 
magántulajdonban vannak. Ez a szerkezeti terv által biztosított adottság tehát kevés a helyi és 
az egyéb kívülről érkező befektető vállalkozások területigényének kielégítésére.  
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Stratégiai fontosságú lépések:  

● A szerkezeti tervben kijelölt ipari hasznosítású területek átfogó értékelése (terület 
nagysága, megközelíthetősége, fejleszthetősége szempontjából)  

● További szerkezeti terv módosításával átminősíthető terület kijelölése (amennyiben 
indokolt)  

● Olyan továbbfejlesztendő terület kijelölése, amelyen, vagy amely közelében már zajlik 
gazdasági tevékenység és jelen vannak vállalkozások.  

 

Turisztikai vonzerőt jelentő adottságok pozícionálása és fejlesztése 

A turizmus jelenleg nem járul hozzá számottevően a város bevételeihez. Mivel az adottságok 
(termálvíz, múzeum, lovas tanya) megfelelőek ahhoz, hogy a térségi turisztikai kínálatban 
mérvadó szereplő legyen Tiszaföldvár. Indokolt az adottságokhoz kapcsolódó szolgáltatások 
magasabb szintre emelése. Kiemelten fontos a termálvíz hasznosítása, ami nem csupán a 
fürdő szolgáltatásainak továbbfejlesztését jelenti, hanem az annak komplex, többlépcsős 
hasznosítását is. Ennek gazdasági vonzatai természetesen messze túllépnek a turizmus 
területén: hozzájárulnak az intézményi fenntarthatósághoz, és lehetővé teszik az üvegházas 
termelés újbóli megvalósítását. Az agrárium vonatkozásában nem egyszerű technológiai 
kérdésről beszélünk, hanem a termékek termelési láncokba való bekapcsolásának térségi 
megszervezése is feladat.  

Stratégiai fontosságú lépések:  

● fontos olyan kezdeményezések felkarolása, amely a fürdő esetében OEP kezelések 
bevezetetését célozza  

● mérlegelni kell komplex energetikai és turisztikai / gyógyászati hasznosítás 
lehetőségeinek feltárását  

● a fürdő esetében olyan működtetőt kell találni, aki képes jelentősebb fejlesztések 
végrehajtására, mivel a támogatások korlátozottak  

● a jelenleg legnagyobb vonzerőt jelentő Földrajzi Múzeum további fejlesztése, térségi 
és megyehatárokon túlnyúló szerepvállalásának támogatása a múzeumpedagógiai 
tevékenységek tekintetében  

● turisztikai vonzerők (NATURA 2000 területek, épített környezet, épített örökség, 
régészeti lelőhelyek) körének szélesítése 

 

T2 Városi infrastruktúra középtávú stratégiai cél: A mai kor igényeinek megfelelő vonzó 
városközpont kialakítása, a város vonalas infrastruktúráinak kiteljesedése, minőségének 
javulása.  
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FONTOS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK :  

A városközpont fizikai és ezzel esztétikai megújítása, funkció-gazdagságának növelése  

A település központ városi agora jellegének erősödése hozzájárul a település vonzerejének 
javulásához, mind a gazdasági szereplők, mind pedig a városba látogatók számára, valamint 
lehetősséget biztosít olyan rendezvények megvalósítására, amelyek hozzájárulnak a lakosság 
városi kötődéséhez. Az átfogó (integrált) megújulás nem csupán rendezett közterületek 
(zöldfelületek) létrehozását, hanem új ideiglenesen és tartósan működtethető funkciók 
kiépítését is jelenti. A városközpontban indokolt a rendezvények idején működtethető vásárok 
infrastruktúrájának kialakítása, valamint további közösségi, ill. turisztikai funkciót betöltő, 
kor elvárásainak megfelelő komplexum létrehozása. 

Elengedhetetlen, hogy a beavatkozások a partnerség eszközeinek használatával és a lakosság 
igényeinek figyelembevételével történjen.  

Stratégiai fontosságú lépések: 

● városközponti tér további alakítása, kapcsolódó zöldfelületi, szabadidős fejlesztések 
megvalósításával;  

● városközponti funkciók erősítése többfunkciós rendezvényközpont megvalósításával 

 

A belterületi úthálózat és csapadékvíz elvezető rendszer városi infrastruktúra 
fenntarthatóságának biztosítása  

A belterületi utak karbantartása és további burkolt utak kiépítése kiterjedésük miatt 
megterhelik a város költségvetését.  

 

 

Az úthálózat speciális elemei az állami kezelésben lévő utak, amelyek rossz állapota miatt 
középtávon feltétlen be kell avatkozni. Az önkormányzatnak erre csak közvetett ráhatása van 
és a jelenlegi helyzetben csak lobbi tevékenységet folytathat a feladat mihamarabbi teljesítése 
érdekében.  

A város földrajzi elhelyezkedésénél fogva esetenként érintett a belvízhez kötődő 
problémákkal. A csapadékvíz elvezetési rendszerek jelentős szerepe van ezek 
megszűntetésében, illetve a helyzet javulásában. A városüzemeltetés kiemelt feladatai közé 
tartozik a csapadékvíz elvezető hálózat bővítse és a meglévő karbantartása.  
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Stratégiai fontosságú lépések:  

● folyamatos konzultáció az állami közútkezelővel a városon áthaladó állami utak 
mihamarabbi megújítása miatt;  

● a középtávú belterületi úthálózat fejlesztési terv ütemezett felújítási és burkolási 
feladatainak elvégzése  

● rendezett parkolási körülmények kialakítása közintézmények közelében 

● csapadék és belvízelvezető rendszerek további kiépítése  

 

Közlekedésbiztonság javítása, kedvezőbb belső, elérhetőségi feltételek megteremtése  

A közlekedésbiztonsági fejlesztések területén elsősorban a hétköznapi életet megkönnyítő, a 
gyorsabb elérhetőséget biztosító, a lakosság utazási közérzetét javító beruházásokat kell 
előnyben részesíteni. Így továbbra is fontos feladat a városi közlekedési infrastruktúra további 
fejlesztése. Ennek keretében javasolt beavatkozási területek a következők: 

Stratégiai fontosságú lépések:  

● Útkereszteződések, közlekedési csomópontok, forgalmasabb, egyedi jellemzőkkel bíró 
útcsatlakozások forgalom- és biztonságtechnikai eszközökkel való ellátása; 

● Az utak új burkolattal, útalappal való ellátása mellett a már meglévő kiépített 
útszakaszok karbantartása; 

● Az útpadkák közlekedésbiztonságot és a parkolási feltételeket is javító rendbetétele; 

● A városi járdahálózat további bővítése, kiépítése, gyalogossávok kijelölése; 

● A kerékpárutak hálózati szemléletű, a hivatásforgalmat is kiszolgáló, turisztikai célú 
továbbfejlesztése  

● A közvilágítás hiányosságainak pótlása, a hálózat folyamatos fejlesztése, 
korszerűsítése; 

 

T3 Szolgáltatások fejlesztése középtávú stratégiai cél: A közintézményi és üzleti 
szolgáltatói környezet működési feltételeinek javulása.  

 

 

FONTOS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK:  

A közintézményi infrastruktúra fejlesztése  

A városban működő közszolgáltatásokat biztosító épületállomány változó állapotú.  

Az óvodák közül mind a három és azok tagintézményei is intenzívebb fenntartási célú 
beavatkozásokat és fejlesztéseket igényelnek.  
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Az általános iskolák és a középiskola fenntartója és működtetője is a Szolnoki Tankerület.  
2017-ben megvalósult a Kossuth L. Általános Iskola tornatermi öltözőinek és a 
vizesblokkoknak a felújítása, a tornaterem tetőszigetelése, a tornatermi folyosók felújítása, 
játszótér kialakítása az iskola udvarán. 2018-ban megvalósult a Kossuth L. Általános Iskola 
tornatermének utólagos külső homlokzati hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, az Ószőlői 
Papp László Általános Iskola és a Homoki Általános Iskola épületének homlokzati 
nyílászáróinak cseréje, melyet a fenntartó állami támogatásból finanszírozott. A Hajnóczy 
József Gimnázium fenntartója uniós pályázati forrásból megvalósította az intézmény külső 
nyílászárók cseréjét és a homlokzati szigetelést. 

A kulturális és közösségi szolgáltatások több helyen találhatók a városban. A Városi 
Művelődési Ház épülete irodaháznak épült, nagy teret igénylő és tömegeket vonzó események 
programok lebonyolítására nem alkalmas (külső helyszínek szükségesek). Indokolt egy kisebb 
léptékű turisztikai és közösségi célokat szolgáló, több funkciós rendezvényközpont 
létrehozása a városközpont integrált megújításához kapcsolódóan.  

A város egészségügyi intézményeinek szinte mindegyike felújításra került. 

A bölcsőde infrastrukturális szempontból megfelelő állapotban van, ugyanakkor csökkenő 
születésszám mellett a GYED extra (2015) beevezetésével jelentkező, nagyobb számú 
potenciálisan beíratható gyermek miatt felmerült a bölcsőde igény szerinti bővítése.  

A szociális intézmények vonatkozásában a három telephely közül a két alapellátást biztosító 
komplexum változó állapotú, de strukturális problémák nincsenek. A fűtés hatékonyság 
növelése mindenhol beavatkozást igényel és a vizesedés is probléma bizonyos 
épületrészekben. A nemrégiben épült szakellátó bentlakásos intézmény kihasználtsága 
maximális, bővítése indokolt, emellett belső átalakítások is szükségesek a speciális 
szükségletek fokozott jelentkezése miatt.  

Horizontális szempontból a közintézményi épületállomány ENERGETIKAI megújítása 
elsődleges feladat. Fontos, hogy olyan fejlesztések történjenek, amelyek mindegyike 
tartalmaz energetikai hatékonyságnövelő elemet. A fenntartható önkormányzati gazdálkodás 
egyik alapfeltétele az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozásokban és 
intézkedésekben rejlik.  
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Stratégiai fontosságú lépések:  

● közintézmények energetikai helyzetének felmérése – fejlesztési, megújítási terv 
elkészítése –  

● kulturális és közösségi célú létesítmények korszerűsítése  

● a bölcsődei férőhelyek bővítése  

● az óvodák általános állapotának javítása  

● a háziorvosi ellátást biztosító épületek megújításának befejezése  

● a szociális alapellátást biztosító intézmények átfogó megújítása a szakellátó intézmény 
változó igények szerinti átalakítása és bővítése  

● az oktatási intézmények energetikai fenntarthatóságot veszélyeztető problémáinak 
felszámolása  

● az iskolai sportlétesítmények fejlesztése  

A közintézmények/közszolgáltatások humán erőforrás szükségletének biztosítása  

A közszolgáltatásokra országosan jellemző, hogy az állomány átlagéletkora idősödő és a 
szakemberképzésnek kevés a kapcsolata a jövendő foglalkoztatókkal. A probléma hátterében 
az alacsony bérezés, a nem túl vonzó életpálya áll, valamint az erkölcsi megbecsülés hiánya 
sem elhanyagolható. A fiatalok nem a tanult szakterületükön, illetve nem az országban, ill. az 
országnak nem ezen részén helyezkednek el.  

Stratégiai fontosságú lépések:  

A közszférában szükséges nem infrastruktúrát érintő beavatkozások kevéssé tartoznak a helyi 
önkormányzatok kompetenciájába. Ugyanakkor, lehetséges bizonyos ösztönző rendszerek 
kidolgozása (ösztöndíjprogramok, adókedvezmény, egyéb jövedelemszerzési lehetőség 
biztosítása, minőségi lakhatás biztosítása, stb.), amelyekkel a fiatal szakemberek talán jobban 
helyben tarthatóak, illetve visszacsábíthatók.  

Kiemelt stratégiai célok/feladatok:  

● az egészségügyi ellátásban fontos fiatal orvosokkal megerősíteni a háziorvosi 
praxisokat, amennyiben ez nem történik meg éveken belül a városban üres praxisok 
fognak jelentkezni  

● a szociális szakellátásban egyre inkább előtérbe helyeződnek a szakápolói 
kompetenciák, mivel a bentlakásos otthon lakói nem csupán idős koruk, de 
betegségeik miatt is igénybe veszik az ellátást – lényeges, hogy bérezés tekintetében 
ne szenvedjenek hátrányt a szociális szférában eü-i szakellátást végző dolgozók 

● az óvodák esetében a pedagógusok szintén az indokoltnál magasabb átlagéletkorúak, 
itt hatványozottan jelentkezik egy ösztöndíjprogram előnyeiből származó kedvező 
fordulat szerepel 

 



13 
 

T4 Társadalmi megújulás középtávú stratégiai cél: Kedvezőbb demográfiai folyamatok 
megindulása, a város lakosságnak, komplex megújulása foglalkoztathatóság és általános 
egészségi állapot szempontjából. 

 

A lakosság foglakoztatási potenciáljának erősítése  

A városban magas a munkanélküliség, miközben a helyi vállalkozások sok esetben nem, vagy 
nehezen találnak munkaerőt. A településen a munkanélküliek jelentős arányban még általános 
iskolai végzettséggel sem rendelkeznek. Sok esetben több generáció óta nem alkalmazott a 
családfő. A munkaerőbázis javítása a helyi gazdaság fejlődésének egyik legfontosabb 
alapfeltétele. A foglalkoztathatóság alapfeltétele a befejezett nyolc osztály és alapvető 
munkakultúra elsajátítása. A célok megvalósításához szükséges az Önkormányzat és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat együttes szerepvállalása.  

Lényeges lépés a folyamatos igényfelmérés, információszerzés a munkaerőpiac keresleti 
oldaláról, valamint az információk közvetítse a megfelelő megyei munkaerő piaci képzéseket 
(felzárkóztatást) bonyolító szervezet felé.  

A JNSZ Megyei Önkormányzat kulcsszerepet játszik stratégiai időtávban, mivel a megyei 
foglalkoztatási paktumok koordinációját ő végzi.  

Tiszaföldváron az alacsony átlagjövedelmek kapcsán jelentkező mélyszegénység komoly 
probléma, ami nyomon követhető a hátrányos helyzetű gyermekek magas arányában és a 
városban található, a szegénység területi megnyilvánulásaként KSH által kimutatott 
szegregátumokban. A mélyszegénységből a kivezető út az oktatáson át a munka világába 
vezet. Ugyanakkor, ez a kérdéskör nem csak egyoldalúan az alapkompetenciák és 
szakképesítés megszerzését jelenti, hanem komplexen kezelendő szociális és egészségügyi 
feladatokat is felvet. Fontos kialakítani azokat a belső helyi szervezeti mechanizmusokat, 
amelyek az egyének szintjén képesek a probléma megoldásában segítséget nyújtani. Ezek a 
mechanizmusok kulcsszerepet játszanak az anti-szegregációs program végrehajtásában is.  

 

Stratégiai fontosságú lépések:  

● Az általános iskolát el sem végzettek alapkompetenciáinak javítása, 
foglalkoztathatóságuk alapfeltételeinek megteremtése  

● A város vállalkozásaival való kapcsolatok megerősítése és folyamatos kontaktálasuk 
az aktuális és a jövőben várható munkaerőigény vonatkozásában 

● A megyei foglalkoztatási paktum és a város kapcsolatépítése  

● A szociális kerekasztal működése során fokozott figyelmet fordít az anti-szegregációs 
programot megvalósítására  
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A lakosság általános egészségi állapotának javítása - Drogprevenció  

A város lakossága számára rendelkezésre állnak mindazok az egészségügyi szűrővizsgálatok, 
amelyeket a helyben működő házi és szakorvosok biztosítani tudnak. Sőt ezen felül a helyi 
gyógyszertárat működtető szakemberek részt vállalnak a kapcsolódó rendezvények 
megszervezésében. Az érdeklődés nem éri el az elvárható szintet és pontosan azok a 
társadalmi csoportok nem veszik igénybe a szolgáltatásokat, amelyek a leginkább rászorulók.  

A komplex foglalkoztathatóságot elősegítő programok egyik fontos része kell, hogy legyen 
alacsonyabb társadalmi státuszú leszakadó népesség önmagával szemben való igényességének 
erősítése. Ez feltétele annak, hogy a munka világába történő visszatérés zökkenőmentesen 
történjen.  

Az alkoholizmus és a drogfogyasztás gyakori probléma és ugyanúgy a komplex beavatkozás 
fontos eleme, mint maga a képzés. A drogprevenció bűnügyi és bűnmegelőzési kérdéseket is 
felvet, ami viszont csak a helyi rendőri szervekkel együtt szociális munkások bevonásával 
lehet eredményes.  

Stratégiai fontosságú lépések:  

● egészségügyi szűrővizsgálatok promóciója  

● drogprevenciós célú akciók következetes végrehajtása a fiatal lakosság körében  

● bűnmegelőzési célú felvilágosító akciók, infrastrukturális fejlesztések  

 

Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások 2020-2024 között 

 
1. Úthálózat fejlesztés 
 

● Országos közutak megújítása: 
Az országos közutak a magyar állam tulajdonában vannak és a kezelésükről és 
fejlesztésük koordinálásáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondoskodik. Ennek 
megfelelően a Tiszaföldvárt érintő országos közutakkal kapcsolatos fejlesztések e 
cégen keresztül és közreműködésével valósíthatók meg. Az önkormányzat elsősorban 
lobbi-tevékenységet folytathat a mielőbbi beavatkozások kieszközlése érdekében, 
illetve sajátos pénzügyi és együttműködési konstrukció kidolgozásával előmozdíthatja 
a fejlesztést. Érintett közutak: 
- Kossuth L. út - Ószőlő Fő út - Ókincsem Fő út - Kurázsi Fő út;  
- Döbrei János út 

 
● Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése: 

- Virág út kiszélesítése, burkolat felújítása  
- Nefelejcs út szélesítése, burkolat felújítása  
- Útalapos utak lezárása szilárd burkolattal 
- Belterületi földutak úttalappal történő ellátása  
- Makadám utak felújítása 
- A strand melletti üdülőterület utcáinak leburkolása: érintett utak a Vadvirág, 

Tölgyfa és Sziget utcák és más, helyi tömbfeltáró utak 
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● Külterületi útkapcsolatok kiépítése:  
A fejlesztések a bel- és külterületi utak hálózatba kötését célozza, a város kedvezőbb 

elérhetőségi feltételeinek megteremtése érdekében. 
- Strand út összekötése új út építésével a 442. sz. országos közúttal 
- Vezsenyi komplejáróhoz vezető közút kiszélesítése, burkolat felújítása 
- Petőfi Sándor út – 442. sz. országos közút összekapcsolása új út építésével 

 
● Belterületi utak összekapcsolása: 

- Új belső feltáró út további építése a Tavaszmező út és a Döbrei J. utakat 
összekötésével 

 
2. Csapadékvíz elvezetés 
 

- Kossuth Lajos út Mártírok út és a Strand út közé eső szakaszon zárt csapadékvíz 
elvezető rendszer kiépítése 

- Főbb csapadékvíz elvezető gyűjtőágak kiépítése  
- Podmaniczky úttól délre eső területen található utak csapadékvíz elvezetésének 

megoldása, ahol nincs hely szikkasztó árkok, valamint felszíni vízelvezető rendszer 
kialakítására, ott zárt vízelvezető rendszer kiépítése. Érintett utak: Petőfi S. út, 
Kertvárosi út, Árpád út, Ókincsem utak, Óvirághegyi utak, Kurázsiban lévő utak. 

- Üdülőterületen történő csapadék és talajvíz elvezetés megoldása. Érintett utak a 
Vadvirág, Tölgyfa és Sziget utcák és más, helyi tömbfeltáró utak 

- Virág út csapadékvíz elvezetése  
 
3. Járdák, gyalogossávok és kerékpárutak kiépítése 

 
● Járdák, gyalogos sávok építése  

- Kurázsi Fő út melletti járda kiépítésének további folytatása. 
- A Kossuth L. úton a Kollégiumtól a Csobolyó útig a meglévő járda felújítása. 
- A balesetveszélyes útszakaszokon szükséges a gyalogos forgalom biztonságosabbá 

tétele, olyan széles járda kiépítésével, mely a szabályozási szélességben 
elhelyezhető.  

 
● Kerékpárutak építése, felújítása 

 
Belterületen építendő: 
- Kossuth út Kígyó út közötti szakasz kiépítése. 
- Kígyó út ás a Rákóczi út közötti szakasz felújítása. 
- Rákóczi út és a Szerviz út összekötése. 
- Nefelejcs út és Malom és Bajcsy-Zs. út út közötti szakasz kiépítése. 
- Mártírok út melletti szakasz kiépítése. 
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Külterületen építendő: 
- Tiszaföldvár, Ókincsem II. út – Cibakháza közötti szakasz kiépítése mintegy 1,5 

km hosszban 
- Martfű - Tiszaföldvár közötti szakasz kiépítése mintegy 3,5 km hosszban  

 
4. Új parkolóhelyek kialakítása  

 
- Kossuth Lajos út Strand út csatlakozástól a Csobolyó út csatlakozásáig 

(egészségügyi, szolgáltató stb. épületek előtt) parkolók kiépítése az országos 
közút területén. 

- Szerviz út Virág út, Strand úti csatlakozás közötti szakaszon további parkolók 
kialakítása. 

- Városi Főtér mögötti területen parkoló helyek kialakítása. 
- Piactér környékén parkolóhelyek kialakítása. Érintett utcák: Nefelejcs út, Szegfű út, 

Malom út. 
- Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola környezetében parkolók kiépítése.  
- Ószőlői Óvoda előtt parkolóhely kialakítása.  
- Homoki Általános Iskola előtt parkolóhelyek kialakítása.  
- Gimnázium belső udvarrészén parkolók kiépítése. 
- Strandfürdő környezetében parkolók további kiépítése.  
 

5. Közvilágítási fejlesztési igények 
 

- Közvilágítással ellátott útszakaszokon a világító testek számának növelése, 
korszerűsítése 

- Kiépítetlen területek, szakaszok számának csökkentése. Kiépítetlen területek: 
Szigeti tanya, Partalja, Üdülőterület. 

 
6. Ivóvízhálózat korszerűsítése 

 
Az elöregedett azbeszt vezetékhálózat cseréje az útépítési, útfelújítási munkákkal 

párhuzamosan. 
 

7. Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energetikai korszerűsítése – 
közoktatás, közművelődés 

 
● Városi Művelődési Ház külső homlokzatának szigetelése, belső udvarrész átalakítása, 

belső parkoló kialakítása 
● A Homoki Óvoda központi épületének felújítása – homlokzat, terasz felújítása, 

elektromos hálózat korszerűsítése. Homoki Óvoda tagintézmény (Ószőlő Fő út 50.) 
épületének energetikai korszerűsítése. 

● Belterületi Óvoda központi épületének rekonstrukciója. A Szondi V. út 6/a épület 
tetőszerkezetének felújítása, nevelői szoba kialakítása, konyha felújítása. A 
tagintézmény (Szondi V. út 17) épületének nyílászárócseréje. 

● Vadárvácska Óvoda központi épületének homlokzati szigetelése, orvosi és nevelői 
szoba kialakítása. 

● A Tiszazugi Földrajzi Múzeum raktárépületének felújítása. 
● Városi Galéria épületének felújítása 
● Az Ószőlői és a Homoki Általános Iskola főépületének külső homlokzati szigetelése, 

vizesblokkok felújítása.  
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● A Homoki és az Ószőlői Sportcsarnok épületének felújítása, energetikai 
korszerűsítése. 

● A Malom úti iskolaépület felújítása, energetikai korszerűsítése.  
● Kollégiumi épület további hasznosításának meghatározása. 
● Kalap úti volt iskolaépület további hasznosításának meghatározása. 
● MHSZ Iroda további hasznosításának meghatározása. 

 
Mivel az általános iskolák fenntartója és működtetője a Szolnoki Tankerület a beruházási 

igényt szükséges feléjük közvetíteni, egyeztetni, lobbizni a beruházások mihamarabbi 
megvalósítása érdekében. 

 
8. Egészségügyi és szociális intézmények 

 
● Új főzőkonyha kialakítása 
● Az Idősek Otthona bővítése és az új típusú igényeknek megfelelő átalakítása (növekvő 

számú demens beteg miatt). Az átalakuló igények miatt indokolt az intézmény 
bővítése és annak működési átszervezése.  

● Idősek Napközi Otthona (Mártírok út 86.) fűtési hatékonyságát támogató fejlesztések. 
Az intézmény fűtéskorszerűsítése állmennyezetek beépítése, a folyamatos vizesedés 
(salétromosodás) elleni védelem. 

● Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Bajcsy-Zs. út 10-12.) nyílászáró csere és 
részleges megújítás. Az épület hátsó részében a süllyedés és a folyamatos vizesedés 
megállítása (salétromosodás). 

● Körösi Csoma S. út háziorvosi rendelő akadálymentesítése. 
● Az Ószőlő Fő úti gyermek háziorvosi rendelő burkolat cseréje. 
● Bérlakások számának növelése, meglévők felújítása, energetikai korszerűsítése. 
● Széchenyi úti volt Idősek Nappali Ellása épült további hasznosításának 

meghatározása. 
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Vagyongazdálkodás 
 
1. Alapelvek a gazdasági programra nézve:  
- A Képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára és racionálisan kell 
gazdálkodnia.  

- A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes állapotukat 
biztosítani kell.  

- A költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy rendkívüli helyzetben is tudjon forrást 
biztosítani.  

- A tartalékoknak biztosítaniuk kell, hogy a pályázóképesek legyünk váratlan, be nem 
tervezett új lehetőségek esetén is.  

- Az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását biztosítani kell.  

- A Képviselő-testület felvállalja a lakosság szempontjából fontos, de nem kötelező 
feladatokat úgy, hogy ezek ellátása nem történhet a kötelező feladatok ellátásának rovására.  

- A Képviselő-testület hitel felvételét kizárólag fejlesztési célokra tartja elfogadhatónak, 
figyelemmel a jelenleg fennálló fejlesztési hitelre. 
 
2. Az önkormányzat gazdasági helyzete és tendenciája 
 
2.1. A vagyoni helyzet  
  

Az önkormányzat vagyoni helyzete stabil, vagyonvesztés nem történt. A pályázattal 
megvalósult és folyamatban lévő beruházások a törzsvagyont és korlátozottan forgalom képes 
vagyont növelik. 
Az önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg alapján 6.365.687.325.- forint.  
 

Az Önkormányzat vagyonszerkezete 2019. december 31-én a következő: 
 

Vagyonelem megnevezése  Nettó érték Ft 
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem 
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)  

1.899.966.017 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott 
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)  

4.329.313.954 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és 
megterhelhető)  

   136.407.354 

Összesen:  6.365.687.325 
 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: terek, parkok, árkok, utak, 
műtárgyak. 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények, 
középületek, játszótér, ivóvíz és szennyvízrendszer 
Forgalomképes vagyontárgy: telek, földterület, lakások, nem lakás célú helyiségek. 
 
2.2. A pénzügyi helyzet 
 
Az önkormányzat pénzügyi helyzete a tervszerű, szigorú gazdálkodásnak köszönhetően stabil. 
A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás a pénzügyi kifizetések ütemezésének és a 
takarékos gazdálkodás következtében biztosított volt a 2015-2019. év közötti időszakban. 
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Az önkormányzati bevételek körében az állami támogatások növekedésére reálisan nem 
számíthatunk a közeljövőben. A tervezés során ezért az állami támogatások jelenlegi szintjére, 
esetleges további csökkenésére kell készülnünk ebben a ciklusban. Így az önkormányzat saját 
bevételeinek szerepe megnő, ezért minden lehetőséget ki kell használnunk eddigi forrásaink 
megtartására, lehetőség szerinti növelésére.  
Az önkormányzatunk négy nagy bevételi forrásra támaszkodhat. Az állami támogatás, amely 
a legnagyobb összeget képviseli gazdálkodásunkban, a helyi adók, amelyek egyre növekvő 
tendenciát mutatnak előző évek tapasztalati adatai alapján, az önkormányzat saját bevétele, és 
a pályázatokon elnyerhető támogatások. 
 
A feladatfinanszírozás alapján biztosított állami hozzájárulásokból 900-950 millió Ft közötti 
összeggel számolhat az önkormányzat. 
 
Az önkormányzat saját bevételei a térítési díjakból, bérleti díjakból, szolgáltatási bevételeiből, 
és az ÁFA bevételekből áll. Évente az e bevételekből 190-200 millió Ft bevétel folyik be 
várhatóan. 
 
A pályázatoknak összhangba kell lenni a gazdasági programmal, lehetőleg minden fejlesztést 
ilyen formában kell megszerezni, amelyhez így csak az önrészt kell biztosítani. 
 
Az önkormányzat kizárólag fejlesztési célú hitelt vett igénybe az időszakban. A 2016.-ban 
igénybe vett hitelből valósult meg a strandfürdő túlfolyó vizének hűtését szolgáló hűtőtó 
létesítése. A hitel összege 35.266eFt, ami 2020.év június 30-ig jelent 3918eFt fizetési 
kötelezettséget 
A 2019.évben 142.473eFt Kormányzati engedéllyel fejlesztési célú hitel igénybevételére kerül 
sor a Balogh sarok körforgalom és közlekedési létesítmények kialakításának beruházására. A 
tervek szerint a beruházás 100%-os támogatással valósult volna meg, de az elhúzódó 
támogatási döntés, a támogatási összeg csökkentése, az építőiparban az elmúlt időszakban 
tapasztalható 40-50%-os áremelkedés a kivitelezői költségek emelkedését eredményezték. 
Ezért a megvalósításhoz elkerülhetetlenné vált a fejlesztési hitel igénybevétele. 
A hitel törlesztését 2020. szeptember hóban kell megkezdeni és 2029. I. negyedévig terheli az 
önkormányzatot, évi 16.283.eFt fizetési kötelezettséggel. 
 
2.2.  Adópolitika 
 
Adóbevételek alakulása 2015-2019 években: 
 

 
 
A különböző adónemekből származó adóbevétel ebben az időszakban folyamatosan 
növekedett. 
Építményadóban 2019. évben kiugróan magas teljesítés történt, amely egyrészt abból adódik, 
hogy jelentős számú végrehajtást kezdeményezett az Adóiroda, másrészt megnőtt a 
befizetések összege, amely részben túlfizetést eredményezett. 
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Új jogintézményként az építményadó részeként 2018.01.01 napjától adóköteles az 
önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről 
szóló törvény szerinti reklámhordozó. Ez tehát nem új adónem, hanem az építményadón 
belüli új adótárgy meghatározás, így az részévé vált az önkormányzatok által már bevezetett 
helyi építményadónak. Az önkormányzati rendeletet ennek megfelelően módosítani kellett, 
amelyben az adó mértéke reklámhordozó reklám közzétételre használható felülete 
vonatkozásában 6.000 Ft/m2. 
Telekadó bevétel kiegyensúlyozott, jelentős eltérés nem tapasztalható. A külterületi telek a 
helyi adó törvény változása miatt adótárggyá vált, ezért 2013.01.01. napjával bevezetésre 
került a külterületi telkek adóztatása. Külterületi telek adója 2 Ft./m2. Az adómérték a 
belterületi telkek vonatkozásában 2005.01.01 napjától nem változott. 
 
 
 
Idegenforgalmi adó bevételben jelentős szerepe van a Griff Nemzetközi Motoros találkozó 
megtartásának. Folyamatos növekedést mutat az adóköteles vendégéjszakák száma. A 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz 2020. 01. 01. napjával közvetlen eléréssel 
rendelkezünk, folyamatosan, valós időben figyelemmel tudja kísérni az Adóiroda a 
foglalásokat és a vendégszámok alakulását.  
Helyi iparűzési adó a 2018. és 2019. évben kiemelkedően teljesített, a beruházások miatt 
bejelentkezett cégek adója megemelte a bevételt annak ellenére, hogy a háttérjogszabályok 
folyamatosan bővítik az éves nettó árbevételből levonható tételeket, pl. 2016. 01. 01. napjától 
a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, 
autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, 
autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak a 7,5%-a. További csökkentő 
tényező (2016.01.01.-től) az is, hogy az IFRS-re áttérő adózóknak az áttérés miatti elszámolás 
változása alapján kevesebb iparűzési adót kell fizetni.  
A gépjárműadó mértéke 2010. óta nem változott a személygépjárművek tekintetében. A 
tehergépjárművek esetén 2013. -tól a légrugós gépjárművek kedvezményesen adóznak, az 
1380 Ft./100 kg. helyett mindössze 850 Ft./100 kg-al. A nyerges vontatók és pótkocsik 
adózása 2016.01.01-tól szintén változott, amely összességében adócsökkenést eredményezett. 
Gépjárműadó esetén a 2019. évben a gépjárművek (adótárgyak) száma növekedett, 
összességében a települési szintű magasabb adóalap nagyobb bevételt is jelentett. 
Gépjárműadóban a bevétel nagyságát nem önmagában a gépjárművek számossága határozza 
meg, hanem az adó alapjának és a hozzá tartozó mértéknek az alakulása. 
Személygépjárművek esetén pl. magasabb mérték (szorzószám) tartozik a fiatalabb 
gépjárművekhez, ezért az adó összege magasabb. Ha pl. a személygépjárművek kora 
települési szinten kisebb, azaz a gépjárműállomány fiatalabb, akkor ahhoz nagyobb bevétel 
társul akkor is, ha a gépjárművek száma nem nő. 
A mulasztási bírság és végrehajtási költség összege is jelentősen megemelkedett. Az 
emelkedés oka egyrészről a végrehajtásokhoz kapcsolódó végrehajtási költségátalány, 
másrészről pedig a megváltozott bírságszabályok miatti magasabb mulasztási bírság 
kiszabása. Végrehajtási költségátalányként 5.000 Ft.-ot kell előírni az adózónak minden 
végrehajtási cselekménnyel kapcsolatban. 
 

A stabil és kiegyensúlyozott költségvetés egyik eleme a szakmailag átgondolt és pénzügyileg 
megtervezett adópolitika. Az önkormányzat az adópolitika kialakítása során három 
szempontot helyez előtérbe: a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét, a megfelelő 
minőségi szolgáltatások garantálását, valamint a kiegyensúlyozott költségvetés 
megvalósítását. 
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Az önkormányzat fontosnak tartja olyan – törvényes és reális - helyi adópolitika fenntartását, 
amivel hosszútávon biztosítható a város működőképessége, fejlesztéseinek 
finanszírozhatósága. Igazságos és méltányos is egyben, nem jelent elviselhetetlen terhet a 
településen élő magánszemélyek és vállalkozások részére.  
A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 
kialakítani, hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse. 
Az adópolitika megalkotása során figyelmet kell fordítani arra, hogy 
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel 
kell kísérni az adóalanyi kör, adó bejelentési kötelezettségének teljesítését, 
- kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését. 
 

3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése: 
 
 A gazdasági programban kitűzött célok megvalósításához szükséges források 
megteremthetők: 
 
- a működési kiadások takarékos, hatékony és gazdaságos felhasználásával, 
- a saját bevételek körében a szolgáltatások árának legalább tényleges költségen történő 
meghatározásával, 
- a helyi adók rendszerének fenntartásával, 
- pályázati forrásokkal, 
- beruházási hitel felvételével (figyelemmel a meglévő fejlesztési hitelre). 
 
 
 
 

Szociális helyzetelemzés 
 
 

Demográfiai  Az elmúlt 5 év statisztikai mutatóit alapján  az állandó lakónépesség száma 
folyamatos kismértékű (évenkénti átlag 1%) csökkenést mutatott, ami az elmúlt 5 évet 
tekintve  összesen mintegy 3,5-4%.  A jelenlegi 65 év feletti lakosság száma igen magas. 
Egyre nagyobb probléma a település vonatkozásában is az időskori elszigetelődés 

elmagányosodás. A település elöregedése folyamatos, az öregedési index  132 %, ami 2 %-al 
magasabb az országos átlagnál.  

 

Társadalom Tiszaföldvár társadalmára jellemző a vándorlási veszteség és a szociális 
problémákkal terhelt, nagyszámú szegény és mélyszegény lakosság. A várost elsősorban a 
fiatal, magasabban képzett csoportok hagyják el, így alacsony a szakképzettek és a felsőfokú 
végzettségűek aránya. A mélyszegénység a település központi részének nyugati peremén és 
délen a Homoki városrészben koncentrálódik, ahol a település - Központi Statisztikai Hivatal 
a 2011. évi Népszámlálási adatai alapján lehatárolt  - öt szegregátuma  is elhelyezkedik.  

 A háztartástípusokat megvizsgálva megállapítható, hogy a szegénységi kockázatok által 
veszélyeztetettebbek a gyermekes, különösen a többgyermekes háztartások, illetve a 
gyermeküket egyedül nevelők.  
 
Foglalkoztatás  A  megyei illetve települési adatokat tekintve is elmondható, hogy bár az 
országos átlagot nem érte el, de a munkanélküliségi ráta relatív mutatója az utóbbi két évben   
jelentősen csökkent. A szabad munkaerő települési összetételét tekintve sajnálatos módon a 
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városban  mind a regionális mind a strukturális munkanélküliség jelen van. azonban a 
strukturális munkanélküliség  sokkal nagyobb kihívást jelent a település számára, hiszen az itt 
élő munkanélküliek jelentős hányada szakképzettség nélküli, nehezen foglalkoztatható 
munkaerő formájában van jelen.  
 
Szociális szolgáltatások  

A szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást Tiszaföldvár Város Önkormányzata   az 
integrált szervezeti formában működő Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár 
működtetésével biztosítja. Az önkormányzat által kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt 
szolgáltatások teljes körűen biztosítottak.  
 
Alapszolgáltatások   

A városban a következő  szociális alapszolgáltatások biztosítottak:     
       - szociális étkeztetés, 

 - házi segítségnyújtás, 

 - családsegítés, 

 - nappali ellátás - idősek klubja 

                                                                                   - demens személyek nappali ellátása. 

 

Szakosított ellátások   
Az Egyesített Szociális Intézmény az Szt. 67. § és 68. § szerint a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szakosított ellátásként  ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi 
részleget működtet. 
 
Az idősek otthona iránti ellátási szükséglet változatlanul folyamatos. Az igénylések 
benyújtása rendszeres, mind településünkről, de a szomszédos településekről egyaránt 
(kiemelten Martfű, Rákóczifalva jelentősebb számban).  
 
Szociális ellátások   
A hátrányos helyzetű társadalmi rétegekért viselt felelősség – az egyén önmagáért és 
családjáért  viselt felelősségén  túl -  az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatok 
feladata.  Tiszaföldvár Város Önkormányzata  a szegénységben élőkről történő gondoskodás 
keretében - 2015. évtől -  települési támogatások körében nyújt segítséget.   

A jelenleg nyújtott támogatási formák a következők:  

 
● Rendkívüli települési támogatás 

● Települési lakhatási támogatás 

● Egyszeri települési támogatás 

● Települési közlekedési támogatások 

● Köztemetés  

 
Családsegítés 

 

A szociális válsághelyzet, krízis megelőzése érdekében a Család- és Gyermekjóléti szolgálat 
passzív pénzbeli támogatások  mellett a természetbeni eszközökkel (családsegítés, 
idősgondozás)  nyújtott aktív segítséget.   
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A Szolgálatnál jelentkező problémacsoportok közül változatlanul az anyagi és megélhetési 
problémák fordulnak elő  a leggyakrabban, de változatlanul magas a gyermeknevelési 
problémák száma is.   
 
 

Jövőbeli faladatok, fejlesztési lehetőségek 

 
● Kedvezőbb demográfiai folyamatok erősítése. Település dinamizmusának, gazdasági 

versenyképességének, javítása.   
 

● Képzési átképzési programok támogatása, különös tekintettel a foglakoztatást segítő, 
alapkompetenciák növelésére és  a  szakképzésre. Nehezen foglalkoztatható munkaerő 
minél nagyobb   számban történő bevonása a közmunkaprogramokba, mely 
megteremti az előfeltételét az elsődleges munkaerőpiacra való belépésnek. 

 
●  A demográfiai tendenciáknak megfelelően alakított ellátórendszer, az alapvető 

szociális ellátások és szolgáltatások biztosítása. Kötelező feladatok maradéktalan 
ellátása, e mellet a meglévő ellátások és szolgáltatások lehetőség szerinti fejlesztése.  

 
● A szociális problémák hatékony kezelése érdekében törekedni kell a különböző 

ágazatok ( szociális, egészségügy, köznevelés ) közötti hatékony együttműködésre.  
 

 
Kulturális és köznevelési helyzetelemzés  

 
 

Köznevelés 

 
Az önkormányzat a köznevelés biztosítása érdekében gondoskodik: 
 

- bölcsődei ellátás megszervezéséről (Városi Bölcsőde útján), 
- az óvodai ellátás megszervezéséről (Belterületi Óvoda, Homoki Óvoda, Vadárvácska 

Óvoda útján).  
 
A Városi Bölcsőde (Tiszaföldvár, Orgonás út 2.) 2006-ban kezdte meg működését. A 26 
férőhelye a jelentkező igényeket többnyire ki tudja elégíteni.  Az intézménybe  többnyire  
azon  gyermekek nyernek  felvételt, akiknek szüleik munkavállalásuk miatt nem tudják  
biztosítani a gyermekük nappali ellátását. Az Intézményben várólista van, de a felvételre váró  
gyermekeket folyamatosan fel tudják venni. Az épület és környezete,  valamint a berendezése, 
eszközállománya a jelenleg hatályos  jogszabályi előírásoknak és a mai kor követelményeinek 
megfelel.  
 
A településen az önkormányzat három óvodát tart fenn. A jelenlegi gyermeklétszámhoz 
megfelelő az intézményhálózat, a feladatellátáshoz megfelelő keretet nyújt. Az elmúlt évben 
összesen 395 gyermek gondozásáról neveléséről gondoskodtak. Az Intézmények  
berendezése,  valamint eszközállománya a Városi Bölcsődéhez hasonlóan  a jelenleg hatályos  
jogszabályi előírásoknak és a mai kor követelményeinek megfelelnek.  
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Közművelődés 

 

A helyi közfeladatként az önkormányzatnak biztosítani kell a kulturális szolgáltatást, a 
nyilvános könyvtári ellátást, a kulturális örökség helyi védelmét, a helyi közművelődési 
tevékenységet.  
 
Az Önkormányzat a közművelődési és kulturális tevékenységek ellátásának az önkormányzati 
rendeletében, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosításával tesz eleget. 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata által fenntartott közművelődést szolgáló intézmények: 
 

- Városi Könyvtár  
- Városi Művelődési Ház 
- Tiszazugi Földrajzi Múzeum. 
-  

 Jövőbeli faladatok, fejlesztési lehetőségek 

 

● Az elkövetkező időszakban is cél a köznevelési intézmények esetében az  
épületállomány minőségének javítása.   

 
● A településen élő bölcsődés korú gyermeklétszám változását nyomon követve 

vizsgálni kell az intézmény bővítésének esetleges lehetőségét.  
 

● Szorgalmazni kell a köznevelési intézmények közötti kapcsolat építését és 
fenntartását. 

 
● Az önkormányzatnak segíteni kell a nevelési intézmények pályázati tevékenységét, 

figyelemmel kell kísérni a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. 
 

● Mind a köznevelési, mind a közművelődési intézmények vonatkozásában   

folyamatosan biztosítani szükséges a jogszabályokban előírt kötelező eszközállományt 
azok elhasználódása, avultsága esetén. Ezen cseréket előre meghatározott terv alapján 
célszerű megoldani. Ezzel egyidejűleg törekedni kell a meglévő eszközállomány 
fejlesztésére. 

 
● A közművelődési intézmények vonatkozásában is feladatként jelentkezik az 

épületállomány minőségének folyamatos biztosítása (pl: a Tiszazugi Földrajzi 
Múzeum külső zárt raktár épületének állományvédelmi szempontú felújítást tervezni 
szükséges).  

 

● Közművelődési intézményeinkben az éves statisztikai adatok alapján több tízezer helyi 
és más településen élő ember fordul meg. Törekedni kell arra, hogy ehhez méltó 
legyen mind az intézmények építészeti állaga, mind a szolgáltatásaik színvonala. 

 
● A könyvtár működése során a könyvállomány gyarapításán kívül bővíteni kell 

különösen a számítógépes ellátottságot, az elektronikus információhordozók 
használatát. A könyvtár nyitva tartását az igényekhez kell igazítani. 

 
● Az önkormányzatnak segíteni kell a közművelődési intézmények pályázati 

tevékenységét, figyelemmel kell kísérni a benyújtott pályázatokat és azok 
megvalósulását. 
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Egészségügyi ellátás 
 

A városban öt háziorvosi körzet, két gyermekorvosi körzet és két fogorvosi körzet valamint az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás is  működik.  Négy  körzetben területi védőnői 
szolgálat, illetve két  külön iskolai védőnői szolgálat is működik a településen. A fejlesztő és 
rehabilitációs ellátások, valamint az egészségügyi szakrendelések - a  fizikoterápiás 
szakrendelés kivételével - a településen élők számára a Megyeszékhelyen érhetők el. Szintén 
a Megyeszékhelyen biztosított a fogászati ügyeleti ellátás is. Az iskola egészségügyi ellátást 
személyes közreműködi szerződés alapján két gyermekorvos és egy háziorvos biztosítja.  
               
Az utóbbi négy évben négy háziorvosi praxisban történt praxisváltás. Jelenleg valamennyi 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és egy fogorvosi  körzet betöltött, ahol magasan képzett 
orvosok és  szakdolgozók végzik munkájukat. Egy fogorvosi praxis betöltetlen, 
működtetéséről 2019. június 1. napjától az Önkormányzat gondoskodik. Sajnos  az 
egészségügyi ellátás terén tapasztalható  szakember hiány erősen érezteti hatását a fogászati 
ellátásban is, ezért a körzet működése jelenleg csak tartós helyettesítéssel megoldott.  
 
Az alapfelszereltség és az ellátáshoz szükséges egyéb tényezők minden körzetben 
rendelkezésre állnak. A rendelők állapota a biztonságos munkavégzést lehetővé teszi.  
 
 
 

Jövőbeli faladatok, fejlesztési lehetőségek 

 

● Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, ezért az 
elkövetkező időszakban is kiemelt feladat a megfelelő szintű és folyamatos háziorvosi, 
gyermekorvosi, fogorvosi védőnői, ügyeleti, és  iskola egészségügyi ellátás 
biztosítása. Legsürgetőbb feladat jelenleg  2. számú fogorvosi körzet folyamatos 

ellátásának biztosítása.   
 

● Támogatni kell az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő 
fejlesztéséket, pályázati lehetőségeket.  

 
● Az egészségügyi ellátásban is cél az épületállomány minőségének megóvása és 

fejlesztése.  
 

● Az elöregedő településszerkezet valamint  szociális szolgáltatásokat igénybe vevőkre 
jellemző  leromlott egészégi állapot miatt egyre nagyobb hangsúlyt szüksége helyezni 
szűrőprogramok szervezésére, egészségügyi és életvitelt érintő ismeretek bővítésére.  
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Összegzés 
 

Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a városi infrastruktúra fejlesztésével, a 
közszolgáltatások színvonalának emelésével, a szociális ellátásokkal javítsa a város 
polgárainak életminőségét.  Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a város 
polgárainak, az itt működő vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és az itt érdekelt 
közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív 
részvételére és konstruktív együttműködésére. Az önkormányzat a megyei önkormányzattal 
és a környező önkormányzatokkal szorosan együttműködve törekszik arra, hogy a különböző 
erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös mederbe 
terelje, minden itt élő, itt dolgozó vagy ide látogató ember közös java érdekében. 
 
 
 
Tiszaföldvár, 2020. március 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs István       
    polgármester 

 
 

 

 

 

 

 


