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DOMASZEK TELEP'OIIF'SFEJLESZT]'SI KONCEPCI('JA
(el6zm6nyek, vizsgalatok)

1. El6zm6nyek:
A tervk6szit6st megel5z5en r6szletes elernz6- 6s programalkot6 munkAk k6szultek Domasz6k
6s a Szegedi kist6rs6g teriilet6re, illetve jelenleg is folyamatban van lakossAgi felm6r6s a
Agenda 21 elk6szft6s6hez..
A teljess6g ig6nye n61kul felsoroljuk azokat a legfontosabb mGveket, melyek adatait,
javaslatait 6s d5nt6seit felhasznAltuk a teleptil6sfejleszt6si koncepci6 elk6szit6s6hez:
*

*

*

@

*

*

*

Helyzetelemz6s Domasz6k teleptiMs j5v6k6pe projecthez - 2007; K6szftette:
Domasz6k j5v6k6pe 2007; k6szftette:
Helyzetelemz6s Szatymaz teleptiMs j5v6k6pe projecthez - 2007; K6szitette:
Egy vArosk5zeli k5zs6g lak6inak a kereskedelemmel szemben tAmasztott elvArAsai;
k6szftette: dr Abonyin6 dr PalotAs JoMn 6s Horv;"th KrisztiAn
Szegedi kist6rs6g teruletfejleszt6si koncepci6ja
Szegedi kist6rs6g k5rnyezetv6delmi programja 2005 6s felulvizsgAlata 2011 ; k6szftette:
Szegedi kist6rs6g t5bbc61u MrsuMsa Kist6rs6gi K5zoktatAs fejleszt6si koncepci6 2007;
k6szftette:

*

Szegedi kist6rs6g t5bbc61u tArsuMsa K5zoktatAsi es61yegyenl5s6gi int6zked6si terve 2008;
k6szitette:

*

Szegedi kist6rs6g t5bbc61'a tArsuMsa SzociAlis szolgAltatasszervez6si koncepci6 2008;
k6szftette:

*

*

*

*

*

*

*

Nemzeti K5rnyezetv6delmi Program 2009-2014
Helyi Vid6kfejleszt6si terv - D61i Napf6ny HagyomAny5rz6 Leader + Akci6csoport
A Homokhmi Kist6rs6g KulturAlis Strat6giAja 2009-201 4; k6szitette:
TAj6koztat6 CsongrAd megye telepul6seinek, kist6rs6geinek fejletts6gi allapotar61,
valamint a megye gazdasAgAr61 2003; TEIR ffizetek
Csongrad megye statisztikai elemz6se 2001.
CsongrAd megye teriiletrendez6si terve 2005
Orszagos Tertiletrendez6si terv 2008
Domasz6k K6pvisel5 Testtilete fejleszt6si d5nt6sek

A felsoroMs is j61 mutatja, hogy b6s6gesen rendelkez6sre allnak azok az anyagok, melyeket
felhasznAlva, a bennuk 16v6 vizsgalatokat kiterjesztve napjainkig biztos alapot jelentenek a
Teleptik:sfejleszt6si Koncepci6 elk6szit6s6hez.

A felsorolt anyagok tartalmAt nem r6szletezve 5sszefoglaljuk a teleptil6s legfontosabb
adottsAgait, azok vAltozAsait; megalapozva ezzel a koncepci6 kialakitAsAt.
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2. A k5zs6g szerep6nek meghatarozAsa a telepiiMshal6zatban
Domasz6k k5zs6g a D61alf61di r6gi6ban, a Duna-Tisza k5zi homokhmsAg tertilet6n, Szeged
vAros k5zigazgatAsi terulet6nek d61nyugati r6sz6hez csatlakozva, az 55-5s f5k5zleked6si ut
ment6n fekszik. A telepiiMst 1952-bell hoztAk 16tre a szegedi kiterjedt kulterulet s'aran lakott
tanyas t6rs6g6b61. Teriilete 5215 ha, melynek jelent6s r6sze (5114 ha) ktiltertilet, .saran lakott

tanyas t6rs6g. Eszakr61 Kiskundorozsma, 6szaknyugatr61 ZakAnysz6k, d61nyugatr61
M6rahalom, d61r61 R5szke, 6s keletr51 Szeged telepul6sek hatAroljak.
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2. 6bra.' Szegedi Kist6rs6g - Forras.' Szeged Integralt varosfejleszt6si strat6giaja 2008-2009.
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Domasz6k a Szegedi kist6rs6g tartoz6 teleptil6s, emellett k5zvetlentil hatAros a M6rahalmi
kist6rs6ggel 6s annak k5zpontjm jelent5 M6rahalom vArossal. Domasz6k teleptil6sszerkezetben elfoglalt hely6t Szegedhez 6s a Szegedi kist6rs6ghez, agglornrAci6hoz val6
k5t6d6se hatArozza meg. Domasz6ket az 55. szAmu ut k5ti 5ssze a ke:t szomsz6dos
teleptil6ssel 6s az aut6pAlyAval; vasuti kapcsolata nincs a telepul6snek..
A Szegedi kist6rs6g meghatAroz6 eleme Szeged, mely vAros hazAnk t5bbi nagyvArosAhoz
hasonl6an szoros kapcsolatban 61 a vArosk5rny6k, az agglomerAci6 telepul6seivel. Szeged
megyesz6khely, 6s a D61-alj61di r6gi6 k5zpontja, fejleszt6si p61usa. Ezen pozfci6jAnAl fogva
hozzAjArul t6rs6ge 6s r6gi6ja kiegyensulyozott, fenntarthat6 fejl6d6s6hez, a n5veked6s 6s
foglalkoztatAs mozgat6rug6ja.
A Szegedi kist6rs6g a ,,vAros 6s vid6ke" tipikus megjelen6si formAja, ami egyr6szt k51cs5n5s
egymAsra utaltsAgot jelent, masr6szt 6ppen a vAros perspektfvAja r6v6n dinamizmust 6s aj
funkci6k kialakuMsanak lehet5s6g6t biztosftja.

A k5zs6g lak6i szAmAra az alapfokunAl magasabb oktatAsi, eg6szs6gtigyi 6s k5zigazgatasi
int6zm6nyek Szegeden Allnak rendelkez6sre. A domasz6ki lakossAg egy r6sze Szegeden talAl
munkahelyet.
A k5zelmultban a t6rs6gben meg6pult aut6pAlyAk, Szeged vAros megl6v6 gazdasAgi
szerepk5re, nemzetk5zi kapuvArossA, logisztikai k5zpontM fejleszthet6 funkci6rendszere,
valamint az, hogy Szeged lehet egy cross-bordcr tfpusu euror6gi6ban a k5zpont uj
munkalehet6s6get jelent Domasz6k lakosai szAmAra, valamint az eg6sz teleptil6s szAmAra uj
funkcionAlis lehet5s6geket 6s fejl6d6si tendeciAt jelenthet.
Ugyanakkor Domasz6k megl6v6 adottsAgai kivAl6 lakhaMsi lehet5s6get jelentenek a
t6rs6gben letelepedni v;Agy6k szAmAra 6s a szegedi vArosi 16t helyett nyugodtabb, csalAdihias
leteleped6si lehet5s6get keres5 vArosi lak6k szAmAra.
Domasz6k szAmAra a telepiil6sszerkezet szempontjAb61 mAsik meghatAroz6 teleptil6s lehet a
dinamikusan fejl5d6 M6rahalom vArosa is. A vAros - fejl6d6s6nek eredm6nyek6nt - jelent6sen
megn5velte a telepul6sszerkezetre gyakorolt hatAsm, amint azt a mell6kelt AbrAk is j61
mutatjAk.
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3. A k5zs6g eg6szs:re vonatkoz6 r5vid helyzet6rt6kel6s
Domasz6k a kist6rs6g egyik legdinamikusabban fejl6d5 teleptil6se. Az egykori homokhAti
tanyavilAgb61 az elmult harminc 6v alatt egy infrastrukturAval j61 ellAtott k5zs6gg6 'v;'lt, 6s
Szeged tipikus szuburMn r6sze lett. BAr a kiilteriileti n6pess6g 16tszAma 6s arAnya nagyon
magas 6s az intenzfv mez6gazdasAgi termel6s a jellernz6 gazdas;'gi tev6kenys6g, a
kormnunAlis mutat6k z5me m6gis vArosi szintG.

A telepQles bemutatasa statisztikai adatokkal
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Domasz6k k5zs6g magyar lakta, egynemzetis6gG telepiil6s. LakossAgAnak szama, 1992-t51
(3190 f5) 1999-ig (3930 f6) 740 f5vel emelkedett. Ez a n5veked6s, a k5vetkez5 hot 6vben
2006-ig (4490 f?5) 560 f6. A n6pess6gszAm
n5veked6si iiteme, hot 6ves id5szakokban
CSONaRAD ME(.YE TERl'LETRENDE;F:SI TERVE - TERVI FAZIS

vizsgAlva: 23-14% cs5kken5 tendenciAju.
Tfz 6ves id5szakra, 1996-t61 (3590 f5)
vizsgAlva, 900 f6vel emelkedett a
lakossAgszAm, amely 25%-os n5veked6st

N6pess6gvaltozas hosszu tjvu progn6zisa

mutat.

A telepul6s n6pess6gszAma 5sszess6g6ben
folyamatosan n5vekszik, ami els6sorban a

4

bevAndorMsnak k5sz5nhet6; mivel a

terrn6szetes szaporodAs minden 6vben
negativ 6rt6kG (az elhalAlozottak szAma
magasabb, mint a sziiletettek szAma).

[

j
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j
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i

Z

A bek51t5z5k jelent5s r6sze Szegedr61
6rkezik, bAr a telepiil6s nagy tAvra
gyakorol vonz6 hatAst.

L

A megye fejleszt6si 6s tertiletrendez6si
tervei kapcsAn elk6szftett6k a megye
n6pess6gvAltozAsAnak hosszu tAvfi
progn6zisAt; (melUkelt s. abra) melyben
Domasz6ket n5vekv5 kateg6riAba soroljak
be a Szegdi kist6rs6g t5bb telepiil6s6vel

ibmsHwud

?

ks

? i4 i ws ? *? # ? ?

egytitt.

A telepul6s kor5sszet6tel6t mutat6 5reged6si index 1,094 6s 1,197 6rt6k k5z5tt mozgott az
elrnalt 10 6vben. Ezek az 6rt6kek kiemelked6en j6 6rt6kek az orszAgos mlaghoz k6pest, 6s a
telepul6s fiatalossAgm mutatjAk, mik5zben a kist6rs6g 6s a megye 5reged6si indexe jelent5sen
n5vekv5 6rt6kG.
6. abra.' Az Orgedesi index wtltozasai
5reged6si index
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Kul5n5sen fontos adat ez annak tiikr6ben, hogy az orszAg 6s azokon beltil az egyes
kist6rs6gek 1990-hez k6pest jelent5sen ,,el6regedtek", azaz jelent5sen megn6tt a 60 6v feletti
lakossAg arAnya a 14 6v alatti lakossAg aranyahoz k6pest.A k5vetkez6 k6t Abra j61 mutatja a
bek5vetkezett vAltozAst:
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4. Meglev6 telepiil6sszerkezet:
Domasz6k teleptil6sszerkezet6t a tAji adottsAgokon kfvul legjobban a kialakulAsAnak k5riilm:nyei befolyAsoltAk. Domasz6k igazgatAsi teriilete az emberi leteleptil6s kezdet6t51 lakott
volt; err61 tarraskodnak a nagyszAmu r6g6szeti leletek. TaMltak itt bronzkori, vaskori,
honfoglalAs kori leleteket; de nagyszAmu szarmata 6s gepida ed6nyt5red6ket is, valamint
leleteket a k6s6 k5z6pkorb61.
A XVI-XVIII. szAzadb61 el5kerult leletek mAr a terfilet tanyAsodAsAra utalnak, csirAiban
kezdett kialakulni a t6rs6g mart arculata. Ennek eredete az, hogy a szegedi lakossAg
els5sorban a mart Domasz6k - tertilet6n ugynevezett szAllasokat alakitottak ki, itt

mez6gazdasAgi tev6kenys6get folytattak.
Megjelenik a Doma n6v is, ami bizonyfthat6an csaMdn6v volt: az 1522-es tizedlajstromban
szerepel a Doma csalAd, mint a k5rny6ken gazdAlkod6 j6szAgtartAssal 6s
marhakereskedelemmel foglalkoz6 csaMd. A t5r5k h6doltsAg Szeged 1543-ban t5rt6nt eleste
utAn e tertiletet is el6rte. Sajmos m6don a tanyavilAg fejl6d6s6t eredm6nyezte a t5r5k uralom,
mivel a vAroslak6k k5ztil, akinek arra m6dja volt, a vArost elhagyva a vAros k5rny6ki f61dekre
telepedett.

A 'f?61dek szant6f?51di n5v6nytermeszt6sre nem, annAl inkAbb legeltet6ses Allatteny6szt6sre
voltak alkalmasak. Hamarosan a k5rny6k a magyar szarvasmarha-teny6szt6s k5zpontja lett.
Azonban ism6t hosszia ideig tart6 duMs k5vetkezett: a k5rny6ket sanyargatta-sarcolta a tizen5t
6ves Mboru ktizd5 felei, majd a t5r5k kiver6se utAn a csAszAri hadak, s bizony m6g a kuruc
seregek is. Ennek ellen6re - s ism6t a r6g6szeti leletek tarraskodnak - a keserves id5kben is sok
tanya Allt a k5rny6ken. A ter'uleten 616 k6tlaki lakossAg - Mz Szegeden, leginkAbb
Als6vAroson - s tanya a f81deken valahogy tal61te a bajokat, vagy a v;'rosban, vagy a tanyAn
maradt annyi, hogy folytatni tudta kuzdelmes 16t6t.
Valamivel k5nnyebb id6k j5ttek, mAr ami a Mborukat illeti, s ism6t er6s5d5tt, gyarapodott a
tanyavilAg. A tanya tulajdonMppen Allattart6 6puletekb61, a csel6ds6g szAllAshely6b61, illetve
a tanyAhoz tartoz6 f81dtertiletb51 Allt. A tanya gyarapodAsa, val6szinffileg az ebb61 ad6d6
t5bbletfeladatok, a vagyon v6delme sztiks6gess6 tette, hogy a tanyagazda is gazdasAgAban
t51ts5n t5bb id6t, fgy a vArosi Mzat meghagyva, oda egyre ritkAbban visszaMtogatva, Mzat
6pftett tanyAjAn s inkAbb itt lakott.
Ezt a k5riilm6nyt azonban a vfiros vezet6se nem n6zte j6 szemmel, mert nem voltak eszk5zei
a tanyavilAg k5zigazgatAsi feladatainak elMtAsra, a k5zbiztonsag fenntartAsAra, s a tanyavilAg
j6 buv6helyet biztositott a katonasz5kev6nyeknek, pusztai betyAroknak. Ebben a
tanyaviMgban 61t maga R6zsa Sandor is.
Ennek okAn mAr a XVIII-XIX. sziadban t5bb int6zked6s szuletett - m6g kormAnyzati szinten
is - a tanyavilAg felszamoMsara, de megoldhatatlan feladatnak bizonyult, nem utols6 sorban
gazdasAgi megfontoMsok miatt: a teriilet talajtani adottsAgai nem tett6k lehet5v6 a szAnt6f61di
n5v6nytermeszt6st, az istAll6s AllattartAst, s a tanyAn el6Allitott mez5gazdasAgi term6kekre a
vArosnak, a megy6nek, de az orszAgnak is szuks6ge volt. A XIX. SzAzad k5zep6n j5tt 16tre az
a k5zigazgaMsi rendszer, mely gyakorlatilag a t6rs6gben az 5nAll6 telepul6sek 16trej5tt6ig mintegy 100 6vig - fennmaradt a kapitanysAgok int6zm6nye. A megye kapitAnysAgokra, ezen
belul kAplArsAgokra osztotta a tanyaviMgot, s ezek a vArosi k5zgyGl6s Altal fizetett kapitAnyok
tartottAk fenn a rendet s k5zbiztonsAgot.
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A k6t vilAgMboru ujabb hanyatMst eredm6nyezett, de a tanyaviMg mAr volt annyira er5s,
hogy kiheverte ezeket a megrAzk6dtatAsokat is. Az 1900-as 6vek elej6n, k5zep6n mAr a
szegedi varosi lakossAg t5bb mint a fele tanyAn 61.
Komoly fejl5d6st hozott az 1927. februAr elsej6n megindult keskeny nyomtAvin vasut. A vasut
k5nnyebb6 tette a mez5gazdasAgi term6kek vArosi piacra juttatAsAt, a k5zleked6st a tanyavilAg
6s a vAros k5zt, de gazdasAgi hasznan tul Mrsadalmi-kulturAlis hozad6ka is volt a kisvasutnak:
est61yekre, szinMzi el5adAsokra is el lehetett jutni immAr a tanyAr61 is. Ez k5nnyebb6 tette a
tanyasi 61etet, s sziiks6gess6 vAlt tanyak5zpontok 16trehozAsa is. Ez Domasz6k eset6ben a
Z51df's templom meg6pit6s6vel kezd6d5tt, 1940-bell, s k5rny6k szerte 6pultek a tanyasi
iskolAk is.

1949-bell sztiletett d5nt6s arr61, hogy a tanyavilAgban faluk5zpontokat kell kialakitani, s
5nAll6 telepul6seket kell 16trehozni. Az 1949. 6vi n6pszAmMlas alkalmAval 1450 6puletben
5247 ember 61t a majdani Domasz6k terulet6n - term6szetesen mindannyian ktilteruleten.
1952. januAr elsej6n lett Domasz6k ezen a n6ven 5nAll6 teleptil6s, s m6g ebben az 6vben
meg6pult a tanAcsMza, ami ma is helyet ad a polgArmesteri hivatalnak.
1970-ig meg6pult egyebek k5zt az eg6szs6gtigyi tanAcsad6, a ravataloz6, az Allatorvosi
rendel5, tnzolt6szertar, mAzsaMz, vizmG, orvosi rendel5 6s lakAs, posta 6s szolgAlati lakas, a
takar6ksz5vetkezet 6tterem 6s pressz6. A beltertileti lakosok szAma ekkor mind5ssze 264 f6,
mig 3333 f5 tanyAn lakik. TovAbbi folyamatos fejl6d6s eredm6nyek6nt 16trej5ttek az alapfokii
int6zm6nyek (iskola, 6voda, t'Cizolt6 szerMr), majd a rendszervAltAs utAn a TeleMz 6s a
Sportcsarnok.
A k5zs6g teleptil6sszerkezet6nek egyik f6 jelleim5je a ma is megl6v6 tanyAs mez5gazdasAgi
t6rs6g; a, sziks6s tavakkal, semly6kkel tarkitott homokos sikvid6k 6s a tervezett utMl6zatu,
rendezett belteriilet. A belteriilet mellett, azzal k5zel azonos nagysAgu zArtkertes terulet
alakult ki, mely a zArtkertek megszjn6se utAn 6s a mffivel6s fokozatos felhagyAsAval java r6szt
rendezetlen lak6terulett6 alakult At.
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A teriilet jellegzetess6ge a tanyavilAg. A lakossAg kisebbik fele mez5gazdasAgi teruleten,
tanyAn lakik. A lakossag nagyobbik fele, a k5zse:g belterulet6n, csaMdi Mzas telkeken 61.
Jellemz5, a volt zArtkerti teruletek gazdasAgi 6puleteinek lakAsk6nt t5rt6n5 hasznAlata. A
ktiltertileten 615k arAnya a belteruleten 616kh5z viszonyrtva cs5kken.

Telepul6sszerkezet alakft6 elem az ujonnan 6piilt M5 aut6pAlya 6s csom6pontjai Az aut6pAlya
meg6pul6se utan lakossagi t5rekv6s van az aut6pAlya 6s az 55-5s ut ment6n logisztikai
bAzisok, gazdasAgi teriiletek kialakfMsAra, melyek a telepul6si szerkezetet alakit6 hatAsukon
tal a k5zs6g fejl6d6s6re is pozitfv hatAst tudnak gyakorolni.
A ma 6rv6nyben 16v5 Telepiil6sszerkezeti terv is jel51 ki gazdasAgi tertileteket az aut6pAlya 6s
az 55-5s ut csom6pontja k5rnyezet6ben.
10. 6bra.' Ervenyben 16v6 Telepijl6sszerkezeti terv
;'.
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s. Gazdasag:
Kedvez6tlen gazdasAgi folyamatok a megy6ben: Az altaMnos vAlsAgon tal a GDP egy fore es6
m6rt6ke jelent6sen visszaesett az ut6bbi id6ben. Kedvez5tlen gazdasAgi szerkezet;
hiAnyoznak a t6rs6g dinamikus fejl6d6s6t lehet5v6 tev5 hiiz6Agazatok.

(I5nkorrnAnyzati gazdAlkodAs: Az 5nkormAnyzat gazdA]kodAsa a k5telez6 Allami
feladatok ellmAsAra korlmoz6dik. Az 5nkormAnyzat tizletileg hasznosfthat6 ingatlanvagyonnal
nem rendelkezik.

Munkahelyi teruletek, kulcsAgazatok: A teriileten nyersanyag kitermel6s 6s ipari
tev6kenys6g nem folyik. A n6Mny kisebb mez5gazdasAgi uzemen kfvtil, a mez6gazdasAgi
termel6s els6sorban Mztaji jellega z51ds6g 6s gytim51cstermeszt6s. Gabona termeszMs kis
2012. K6szftette: MolnAr MAria 6pit6sz
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parcelMkon, els6sorban takarmAnyozAsi c61b61 t5rt6nik. Az allattartAs is MztAji jellegG, nagy
Allattart6 uzemek nincsenek.

A mez6gazdasAggal kapcsolatos feldolgoz6ipar 6s ellm6 szolgAltatAsok, kis volumen'a
gazdasAgi tArsasagokkal csak r6szben biztosftottak. Az elMt6 szolgAltat6 tev6kenys6g jobban,
a feldolgozAs 6s felvAsArMs kev6sb6 kiterjedt.
Kereskedelem, szolgAltatAs, idegenforgalom: A lakossAg jelent5s r6sze ingAzik. A
lakossAg ellAtAsm biztosit6 kereskedelmi 6s szolgAltat6 tev6kenys6g is ehhez igazodik. Az
61elmiszeriizlet elMMs j6, az egy6b lakossAgi szolgAltatAs, a keresleti viszonyokhoz igazodva
alacsonyabb m6rt6kG.
A vend6glAtAs 6s rendezv6nyszervez6s els6sorban az 55-5s rAt forgalmAhoz k5t6dik, a
telepul6s j61 ellAtottnak tekinthet6. KulturAlis, mavel6d6si 6s sz6rakoztat6 int6zm6nyek a
teleptil6sen kis m6rt6kben mGk5dnek. Szabadid6s tev6kenys6g folytatAsa a k5zs6gi
tornacsarnokban biztositott.

A teleptil6s idegenforga]ma az 5nkormAnyzati rendezv6nyekhez 6s a jelent5sebb
csaMdi esem6nyekhez k5t6dik. Az 5nkormAnyzat turisztikai koncepci6val 2006. 6ta
rendelkezik. A szAlMshelyek kihasznAltsAgAra Szeged vAros, az evez6s 6s kajak kenu pAlya
k5zels6ge, 6s a csaMdi rendezv6nyszervez6s van a legnagyobb haMssal. A szabadid6-, a sport, 6s a tAji k5rnyezeti adottsAgokhoz k5thet6 turizmus, valamint a falusi turizmus jelent6ktelen
m6rt6kG. A tAji k5rnyezet mez6gazdasAgi 6rt6ke alacsony, 5kol6giai 6rt6kei viszont
kihasznAlatlanok.

6. Int6zm6ny rendszer:

SzociAlis int6zm6nyrendszer: CsaMdsegft6-, Gyermekj616ti-, V6d5n5i SzolgAlat, Mzi
szociAlis gondozAs mGk5dik a k5zs6gben. Az id5skoruak csalAdon beltili gondozAsa
visszaszorul6ban van. Id6sek otthona nincs a teleptil6sen.
OktatAs: B51cs5de, 6voda 6s nyolcosztAlyos altalanos iskola mGv6szeti oktatAssal
m'ak5dik a teleptil6sen. KihasznAltsAguk teljes, a folyamatosan keletkez6 t5bbletig6nyek
ellmasAra b6vft6s n61kiil nem lehets6ges
Domasz6k K5zs6g Gyermek-6s IfjinsAgpolitikai Koncepci6val rendelkezik, amely
2005 6vben kerult elfogadAsra.
Eg6szs6giigy: A teleptil6sen kett5 Mziorvos, egy gyermekorvos, egy fogorvos 6s egy
gy6gyszertAr mGk5dik. SzakirAnyii eg6szs6gugyi elMtAs ig6nybev6tel6hez el kell utazni a

telepul6sr61 M6rahalotnra vagy Szegedre. KorMzi ellmAs Szegeden biztositott. 'CTgyeleti 6s
stirg6ss6gi elMtAs kist6rs6gi szinten biztosftott a Szegedi Ment6AllomAson illetve Szeged
korMzaiban.

Kultara, mavel6d6s, sport: A k5zs6gben az AltaMnos Mtivel6d6si K5zpont keret6n
belul mtxk5dik az AltaMnos iskola, a k5zs6gi K5nyvtAr, mindkett61 kul5n 6ptiletben. A TeleMz
kiil5n ingatlanon, egy kisebb 6piiletben kapott helyet. K5zmGvel5d6si feladatok elMtAsAra
16tesftett int6zm6ny nem talAlhat6 a teleptil6sen. Kist6rs6gi szinten M6rahalom 6s Szeged
varosok biztosftanak tovAbbi ellAtAst. A k5zmnvel5d6si feladatokat a PolgArmesteri Hivatal
irAnyitAsAval az int6zm6nek 6s civil szervezetek MtjAk el ellAtasi szerz6d6s alapjAn.
Nagyobb 16tszAmu programok lebonyolftasanak lehet6s6ge jelenleg szabadt6ren biztosftott, a
teleptil6s k5zponti parkjaiban, amelyet a telepiil6s ki is hasznAl.

- SportoMsi lehet6s6gek a Sportcsarnokban, a FutballpAlyAn, az AltaMnos MGvel6d6si
K5zpont (AltalAnos Iskola) pAlyAin 6s az Eg6szs6gk5zpont rekreAci6s termeiben biztosftottak a
teleptil6sen. Domasz6k K5zs6g Sportkoncepci6val rendelkezik, amely 2006 6vben kerult
elfogadAsra.
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A tArsadalmi szervezetek szAma 6s tArsadalmi bAzisuk, az elrnalt id6szakban

n5vekedett. A tArsadalmi 5nszervez5d6sekben a helyben munkAt v;Allal6k (az "5slakosok")
aktfvabbak.

A teleptil6sen R6mai Katolikus Pl6bania Hivatal 6s templom taMlhat6. A kultertileti
Z51dffis TemplomnAl Katolikus IfjusAgi K5zpont mGk5dik, szAllAshelyekkel 6s konferencia
termekkel.

K5zbiztonsag: A Szegedi BelvArosi Rend5r6rs kist6rs6gi feladatai Altal, k5rzeti
megbfzotti szinten biztosftott a rend5ri ellmAs. A teleptil6sen mez55r 6s polgAri5rs6g mak5dik.

7. Epitett k5rnyezet:
A terulet 6pit6szeti jellegzetess6ge a tervezett, rendezett nagytelkes (1200-1600 m2
terffleta) beltertilet csalAdiMzas be6pit6ssel 6s az alf81di tanya. A telepuMs 6s a kultertilet
jellernz5 6ptiletkaraktere az oldalhatAron-, vagy szabadon all6 f61dszintes 6ptilet. A kiilterulet
jellegzetes be6pit6se, a szabadon All6 6ptiletekkel k5rbe6pftett tanyaudvar.
Domasz6k k5zs6g mesters6gesen 16trehozott telepul6s. Err61 taniAskodik az 1950-es
6vekben kialakitott k5zponti telepul6sr6sz der6ksz5ga utcahAl6zata. A 70-es, 80-as 6vek
telepiil6sszerkezet6re a t5rtvonalban vezetett utcAk, a keskenyebb hosszukAs arAnya telkek a
jellemz6ek. Ebben az id6szakban f51eg az 55-5s utt61 tAvolodva, 6szaki iranyban b6viil a
teleptil6s. A 90-es 6vek 6s k5zelmalt telepul6sszerkezet6re az ivesen hajlftott utcAk, a
szaMlytalanabb alakii, az utcAval 6s egymAssal sz5get bezAr6 telekhaMrok a jellemz6ek. A
telkek tovAbbra is keskenyebb hosszukAs arAnyaixak. A feJeszt6si irAnyok viszont
megvaltoztak, az 55-5s ut ment6n, nyugati irAnyban b6vult a telepul6s.

EptiletAllomany: A telepul6s jellegzetes 6puletkaraktere a f81dszintes magastet6s
6piilet. A nagyobb alaprajzi kiterjed6sG k5z6ptiletek 6s gazdasAgi 6ptiletek jellernz6en
egyemeletes, magas tet6s karakterGek.
Az 6puletAllomAny jelent6s r6sze j6 Allagu, a k5zeknaltban 6pftett illetve felujitott. A
jelent6ktelen szAmu nem megfelel6 allagu 6piiletek t5bbs6ge a volt zArtkerti teriileten 6s a
ktilteruleten talAlhat6ak. Jellemz5 a befejezetlen de lakhat6 6piiletek, valamint a f61k6sz
Allapotban megrekedt 6pftkez6sek gyakorisAga.
TelekhasznAlat: A telekalakftAsra, a mGvelhet6 nagy alapteriiletG telkek a jellernz5ek.
A telekhasznAlat Atalakul6ban van. A nagy alaptertilet'a telkeken emegjelenik a
mez6gazdasAgi termel6s mellett a parkosftott pihen5kert, sok a rendezetlen telek.
Ert6kv6delem: A telepul6s fiatal, az 6pit6szetileg 6rt6kes 6piiletek szama csek61y.
Jellegzetesek az alf61di tanyavilAghoz tartoz6 r6gi iskola6ptiletek, a templom, a volt
vasutAllomAs 6ptilete valamint a k5zteriileti 6pftm6nyek, haranglAbak, fesztiletek, eml6khelyek
6s szobrok. A hajdani sz61malmokra mAra csak egyetlen romos 6ptilet eml6keztet. Orsz%osan
v6dett mffieml6k csak egy talalhat6 a teruleten. A n6pi 6pft6szetileg jellegzetes "d61alf61di
Mztipus" csak a tanyaviMgban lelhet5 fel.
Az uj 6pitkez6sek t5megalakftAsukban nem k5vetik a d61alf61di hagyomAnyokat, az
6puletAllomany formaviMgAban, anyaghasznAlatAban, szfnvilAgAban 6s minden 6pft6szeti
elem6ben vegyes k6pet mutat.

8. Z51dteriiletek, k5rnyezetv6delem 6s term6szetv6delem:
Z51dteruletek: A belteriileten n6gy helyen taMlhat6 parkosftott z51dterulet. Ezek a
k5zparkok gondozottak, de csek61y kiterjed6s'aek, sz6tapr6zottak, 6s berendez6sfik szeg6nyes.
Kev6s a k5zteruleti jAtsz6t6r 6s eml6km'a.
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A v6delmi jellegffi z51dteruletek a teriileten nem ki6ptiltek, az erd5tertilet eleny6sz6en
csek61y, erd6gazdAlkodAs nem folyik a teruleten.
K5rnyezeti Allapot:
Term6szetes vizk6szlet: A telepul6s k5zigazgatAsi terulet6n foly6 6s All6vrzk6szlet
nincs. A term6szetes vrzk6szlet a talajban taMlhat6. Az alland6 vizfel'aletek nagysAga igen
csek61y, mennyis6guk 6s min6s6guk igen vAltoz6, halgazdAlkodAsra nem alkalmas. Az
id6szakosan vrzAlMsos teruletek, 6s az id5szakosan magas talajvizszintti teriiletek nagysAga
igen jelent5s. Ez nagym6rt6kben befolyaso5a a mez6gazdasAgi rnaveMs jelleg6t.
Talaj: A k5zigazgaMsi terulet keleti r6sze mez6gazdasAgilag 6rt6kesebb, jobb
talajadottsAgu terulet: Nyugat fel6 haladva a homokos talaj term6k6pess6ge egyre cs5kken,
jellemz6 a 'Jut6homokos talajfelszin, a term5r6teg vastagsAga egyre cs5kken. A
homokbAnyAkban, a terms r6teg kerult elhordAsra.
Zaj 6s leveg6min6s6g: Ipari vagy bAnyAszati tev6kenys6gb61 ad6d6 zaj 6s
leveg5szennyez6s nincs a telepul6sen. Vasuti 6s 16gi forgalom nem terheli a tertiletet, a k5zuti
forgalom viszont jelent5s. A teruleten halad keresztul az M5-5s aut6pAlya 6s a Szeged-Baja
k5z5tti 55-5s f6'atvonal. Az aut6pAlya forgalma jelenleg m6g csek61y, de hosszutAvon
szAmolni kell ezen k5zutak zaj 6s 16gszennyez5 hatAsAnak n5veked6s6vel.
Hullad6kgazdAlkodAs: A keletkez5 sziMrd hullad6kot a teruletr51 elszAllftjAk. A volt
szem6ttelep rekultivAlasa, hullad6kudvar 16trehozAsa 6s a szelektfv hullad6kgyajt6s bevezet6se
t5rt6nik a k5zelj5v6ben. A "d5gkamra" jelenleg lerak6k6nt mGk5dik. Probl6mAt jelent, hogy
az elszAllftAsig nem megoldott az 6pftm6ny 6rz6se.
Term6szetv6delmi teriiletek: OrszAgos term6szetv6delmi tertiletek nem taMlhat6ak a
kiilteruleten. A mez5gazdasAgi mavel6sre rosszul alkalmazhat6 belvizes teruletek 5kol6giai
6rt6kei jelenleg m6g nem r6szesiilnek v6delemben.

9. K6zleked6s:

K5zleked6si Ml6zatok: A terulet legjelent5sebb k5zleked6si utvonalai, a Szeged 6s
Domasz6k telepul6sek k5z5tt 6szak-d61i irAnyban Athalad6 M5-5s aut6pAlya, a Szeged-Baja
k5z5tti 55-5s f6'atvonal, 6s ezek csom6pontja. A belterulet "zsAkteleptil6sk6nt" 6szakr61
csatlakozik a kelet-nyugat irAnya 55-5s f6atvonalhoz, n6gy csom6ponttal. A teruleten
vasi:itvonal nincs, a hajdani kisvasutat 6vtizedekkel ezel6tt megszuntett6k. Jelenleg tervezet az
55 sz. ut m6pit6se, r6szben a megl6v6 csom6pontok malakftAsAval, mely jelent5sen min6s6gi
vAltozAst fog eredm6nyezni a k5zleked6si lehet5s6gekben.
a'I"6rs6gi kapcsolatok: Domasz6ket haMrol6 telepul6sek: 6szakr61 Kiskundorozsma,
keletr51 Szeged, d61r51 R5szke, d61nyugatr61 M6rahalom, 6szaknyugatr61 ZAkAnysz6k. A
teleptil6sek k5z5tti k5zvetlen k5zuti 5sszek5ttet6s csak Szegeddel 6s M6rahalommal
biztosftott, az 55-5s uton haladva. Domasz6k terulet6n mmeno forgalom jelenleg nincs.

T5megk5zleked6s: Az Asotthalornr61, M6rahalornr61 6s Domasz6kr61 Szegedre
ingAz6k az 55-5s f5utat hasznA5Ak. Bizonyos napszakokban jelent6s a forgalom. Az 55-5s
utra szervez5d6 helyk5zi k5zleked6s j61 szervezettnek mondhat6. Egyes jAratok csak
Domasz6kig k5zlekednek. Jelent6s jAratszAm k5rfogalomban szedi 5ssze a beltertiletr61 utazni
szAnd6koz6kat. Helyi t5megk5zleked6s nincs, a k'ulteriiletr61 utazni szAnd6koz6knak
valamelyik 55-5s ut menti buszmegAll6hoz kell eljutniuk. A kulteruleten nincs k5rfogalomban
k5zleked5 helyk5zi .jArat.

Ker6kpAros ms gyalogos k5zleked6s: A Szeged, M6rahalom, Asotthalom k5z5tti, az
55-5s tit ment6n halad6 ker6kpArat Ml6zat folyamatosan ki6pul. .A kulteruleti utak f?51dutak
illetve stabilizAlt f81dutak. A beltertileti utak jelent6s r6sze mAr sziMrd burkolattal
rendelkezik, fejleszt6suk folyamatosan t5rt6nik. A jArda6pft6s lakossAgi feladat, amelyhez
jArdalapot biztosft az 5nkormAnyzat.
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10. K6zmMvek:

A belterulet k5zmffielMtottsAga: k5zmGves szennyvizelvezet6s, vezet6kes iv6viz,
vezet6kes f61dgAz, 16gkAbeles villamos Ml6zat. A felszfni vizeket r6szben uj?jA6pftett, nyitott
levezet5-6s szikkaszt6Arkok kezelik. A belter'uleti Ml6zatok kapaciMsAt telkenk6nti egy
lak66piiletre m6retezt6k. Az ellmAsi ig6nyek n5veked6se eset6n - hasonl6 fogyaszt6i
szokAsok eset6n - Ml6zatb6vit6si probl6rnAkra lehet szAmftani.

VfzellmAs: A telepul6s kett5 iv6vfzkutja, a n6veked6 ig6nyeket mAr nem tudja
kiel6giteni. Az ut6bbi 6vekben jelent6sen visszaesett a vfzfogyasztAs; a megn5vekedett
k51ts6gek miatt a tulajdonosok takar6kosabban Mru"iak a vfzzel. Ez a visszaes6s jelent n6mi
tartal6kot a vizfelhasznAlAsban, mintegy 100 telek ujonnan val6 bek5t6s6t lehet6v6 teszi a
megl6v5 fogyasztas cs5kken6se. Folyamatban van a vfzmn5s6g-javit6 program.

CsatornazAs: A belterulet teljesen csatornAzott. A szennyvrztisztft6 telepet R5szke 6s
Domasz6k k5z5sen hasznA5a. A mindk6t telepul6sen folyamatosan szaporod6 rAk5t6sek
szAma kapacitAsgondokat okoz. SzikkasztAsos szennyvizelhelyez6s a volt zArtkerti tertileten 6s

a tanyaviMgban talalhat6. AltalAnos megoldAs, hogy a keletkez6 szennyvfz k5zvetlenul a
szikkaszt6kba jut, ezAltal mindenf61e el6kezel6s n61ktil szennyezi a talajt.
Felszfni vmelvezet6s: A terulet fokozottan belvfzvesz61yes. A felszfni vfzelvezet6s
Ml6zata, a 2000-2001 6vi belvfzgondokat k5vet5en fokozatosan kezd ki6piilni. Jelenleg
tervez6s alatt All egy vizmegtartAst is biztosit6 belvfzmentesft5 program megval6sftAsa.
EnergiaelMtAs: A kiilterulet 6s a jelent6s kiterjed6sG volt zArtkerti terulet csak
16gkAbeles villamos energiAval vannak elMtva. A kultertileti tanyavilAgban egyre t5bb
lak66piilet rendelkezik vezet6kes iv6vfz 6s vezet6kes gAz ellAtassal is. A Ml6zatok czyre
b6vfilnek a kulterulet gazdasAgosan fejleszthet6 r6szein. T5rekedni kell az alternativ,
megujul6 energiaforrAsok hasznAlatAra.

11. Egyes teleptil6sr6szek 6rt6keMse:

Beltertilet: A teleptil6s belteriilet6n csak lak65vezetek 6s kiil5nleges 5vezetek vannak
kijel51ve. Az egysfka 5vezeti besoroMs gmolja a kereskedelmi szolgAltat6 ellm6 16tesftm6nyek
16trej5tt6t, int6zm6nyi csom6pontok, k5zpontok kialakulAsAt. Fejleszthet6 a sporttertilet
kialakftAsa 6s megk5zelithet5s6ge. A belterulet az 55-5s ut ment6n nyugati irAnyban kertilt
b5vrt6sre, mindjobban elnyiijtva a teleptil6st a j6atvonal ment6n. A v6d6erd6k nem val6sultak
meg, a szAnd6kok ellen6re, a telepiil6s mindk6t oldalon egyre jobban rmeleptil az 55-5s f5utra.
A volt zArtkertek terulete: A tertilet egyik r6sze falusias lak65vezet, a mAsik r6sze
mez5gazdasAgi tertilet besorolAs'a. A terulet nem egys6ges kezel6se tArsadalmi fesztilts6get
okozhat, ugyanakkor mindenk6ppen t5rekedni kell az iitemezett fejleszt6si lehet5s6gre.. A
megn5vekedett infrastrukturAlis ellatAsra nem sztiletett megoldAs, a tertilet egyes r6szei
fokozottan belvizvesz61yesek. A teruleten kul5n5sen alacsonyak a telekArak, amely a mAr
jelent6s szAmban megtelepedett, 5ner5b51 fejleszteni nem k6pes tArsadalmi r6tegek
bek51t5z6s6t gerjeszti. A tertileten ktil5n5sen magas a szabAlytalan 6pitkez6sek 6s a
szaMlytalan 6ptilethasznAlatok arAnya. Vesz61yforrAst jelent az 5ner6b51 fejleszteni nem
k6pes tArsadalmi r6tegek nagyarAnya betelepul6se, a rosszul elMthat6 belvizvesz61yes
tertiletekre. Az 55-5s ut menti teriiletekre els6sorban gazdasAgi tev6kenys6get v6gz5k

2012. K6szitette: Molnar MAria 6pft6sz

13. oldal

Domasz6k Telepiil6sfeileszt6si Tervei

Telepiil6sfejleszt6si Koncepci6 - j6vahagyott

kivannak megtelepulni. Kedvez6 jelens6g, hogy a jobban ellmhat6 tertiletr6szre, t5keer5sebb,
munkahelyet teremt6 vAllalkozAsok szeretn6nek teleptil?ni.

Kiilterulet: A telep'ul6s ktiltertilete egys6gesen mez6gazdasagi 5vezetbe sorolt. Ezen
belul megkul5nb5ztet6sre kerult a volt zArtkerti terulet mint kertes 5vezet, a term6szeti
teruletek mint egy6b 5vezet, 6s a t5bbi tertilet mint tanyAs 5vezet. A teriilet jellegzetess6ge,
hogy jelent5s szAmban talAlhat6k r6g6szeti lel5helyek, valamint kunhalmok. A sz515 6s
gytim51csultetv6nyek arAnya alacsony, az erd6teriilet eleny6sz6en csek61y. N6gy
mez5gazdasAgi uzem mGk5dik a teruleten. Az aut6pAlya csom6pont k5rny6ki gazdasagi
5vezetek nincsenek leszaMlyozva. Jelenleg ezek is mez5gazdasAgi tanyAs 5vezetek. Az eg6sz
k5zigazgatAsi teruleten gazdasAgi 5vezet, jelenleg sehol nincs kialakitva. A kiilterulet Szeged
vAroshoz legk5zelebb fekv6 6szakkeleti r6sze, a Maty-6ri viztAroz6val, a Gr6f Sz6chenyi
Istvan Evez5s 6s kajak kenu pAlyAval hatAros. Ez a turisztikai szempontb61 6rt6kes teriilet,
jelenleg gazdasAgi erd6 5vezet besorolAsu.

(Ijkol6giailag 6rt6kes term6szeti k5rnyezet 6s r6g6szeti lel6helyek: Az idegenforgalmi 6rt6kek
kedvez5bb kihasznAMsa jelenleg m6g kiaknAzatlan, vesz61yt jelenthet viszont a tertilet
t5nkremenetele, 6s ezzel idegenforgalmi 6rt6k6nek cs5kken6se. Idegenforgalmi szempontb61
kihasznAlatlan az evez6s 6s kajak kenu pAlya k5zels6ge. Az itt megMv5 erd5k megtartasa,
b6vft6se 6s n5v6nyallomAnyuk 6rt6kesebbre cser616se meg5rzend5 6rMket k6pvisel. A terulet
termAlkutjai kihasznAlatlanok, hasznosftAsi lehet6s6geiket c61szerG lenne megvizsgAltatni.

Aut6pAlva 6s csom6pontja: A kiil5n5sen j6 forgalmi helyzet a gazdasAgi tev6kenys6gek
megtelepul6s6nek kedvez. Vesz61yfortAsok lehetnek, a spekulativ telek adAsv6telek, a helyi
gazdasAgot t5nk?retev6 multinacionAlis kereskede)?mi c6gek megjelen6se, valamint az
aut6pAlya fokozott k5rnyezetterhel6se (a zaj, a rezg6s, a por 6s a ffist).
TertiletgazdAlkodAs: Mind a kultertileten, mind a belterffleten folyamatos ig6ny jelentkezik uj
6pit6si telkek 6s lak66piiletek 16trehozasAra. A folyamatos 6pit6si telek kereslet oka Szeged
vfiros k5zels6ge 6s a j6 k5zleked6si lehet6s6g az ingAzAsra.
Az ut6bbi tm 6vben jelent6s m6rt6k'a extenziv beltertilet n5vel6s t5rt6nt, melynek nagy r6sz6t
s volt zArtkertek egy6bk6nt is mAr r6szben be6piilt r6szeinek belteruletbe vonAsa okozta.
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A telepiil6s Er6ss6geinek 6s Gyenges6geinek szambav6tele:

F,R('SSEGEK
*

Nagyon j6 a telepul6s f81drajzi fekv6se 6s k5zleked6sf61drajzi helyzete. R5vid id6 alatt, j61
ki6pftett aszfaltozott uton lehet bejutni a kist6rs6gi k5zpontba Szegedre 6s eljutni
M6rahalomra.

*

*

Rendszeres buszjAratok kapcsoljAk 5ssze Domasz6ket a k5rnyez5 telepuMsekkel.
A telepul6s csendes, mmen5 forgalomt61 mentes, a leveg5min5s6g j6.
Teljesen ki6ptilt a belteriilet csatornAzottsAga 6s megt5rt6ntek a lakossAgi rAk5t6sek is.
Belteriileten ki6piilt, illetve folyamatban van a ki6ptil6se a belvfzelvezet5 rendszernek.
A belteriileti utak nagy r6sze burkolt, a jardAk is r6szben ki6pftettek.
A belteruleti utcAk z51dfeluleti elemeit a lak6k apoljAk, sz6p, eszt6tikus az utcaMl6zat
megjelen6se.
Rendelkez6sre Allnak relativ olcs6 telkek a bek51t5z6k szAmAra 6s az 6pftkez6sek is relative
olcs6n megval6sithat6ak.
A k5zs6g vezet6se kiemelt figyelmet fordft a teleptik:s ifjMsAgAnak nevel6s6re, a sportolAsi
lehet5s6gek biztositAsAra.
J61 kihasznAlva a pAlyAzati lehet5s6geket a telepul6s folyamatosan fejleszti a b51cs6dei 6s
az 6vodai elMtast 6s tervezi az AltaMnos iskola b6vite:se:t is.

A kist6rs6g lak6inak munkakulturaja, k6pzetts6ge magas szfnvonalu, jelent5sek
n6prnav6szeti 6s kulturAlis hagyomAnyok (n6pt;4nc)

a

GYENGESt,GEK
Gazdasag
* helyben foglalkoztatAsi lehet6s6g alacsony m6rt6ke
it a mez6gazdasAgi termel5k informAci6hiAnya a lehet6s6gekr51, a sajAt term6keik 6rt6k6r61
SzolgaltatAsok
* szakinformaci6s szolgAltaMs el6gtelens6ge
a potencialis terrn6szeti adotts%ok kihasznAlatlansAgAnak oka
nincs megfelel5 a telekornmunikAci6 a kulteriileti r6szek hasznosfthat6sAgAr61
K5rnyezet
it Kiilteruleten szennyvfzelhelyez6s megoldatlansAga
Volt zarkertek infrastruktara n61ktili be6pul6se
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A telepiiMs hat6k5r6n tuli kiils5 t6nyez6inek elemz6se:

LEHET(jSt,GEK
TArsadalom
*

*

@

*

*

*

*

t5keer5s csalAdi vAllalkozAsok er5sft6s6t c61z6 Allami i?nt6zked6sek

a t6rs6gben munkahelyek megteremt6s6vel a min5s6gi munkaer5
megAllit;'sa
a falusi, tanyasi turizmus lehet5s6geinek sz61esit6se
t6rs6gi kulturAlis hagyomAnyok feler6sit6se
magasan k6pzett szakemberek tenni akarAsa
616nk kist6rs6gi fejleszt6si aktivitas
EU Altal tAmogatott pAlyazatok

elvAndorlAsanak

Gazdasag
hagyomAnyokon alapul6, de innovatfv, nagy 615munka ig6nya k6zm'aves term6kek
bevezet6s6hez szuks6ges er6forrAsok 5sszegyajt6se
f'aszern5v6nyek, gy6gyn5v6nyek termeszt6se irAnti kuls6 kereslet
hagyomanyos tAjtermeszt6s'a n5v6nyek ujra ,,felfedez6se"
*

*

*

*

alternatfv foglalkozAsi lehet6s6gek el6t6rbe helyez6se orszagosan (falusi-, 5ko-,
agrArturizmus)
a n6pmGv6szeti hagyomAnyok, term6szeti- 6s kulturAlis 6rt6keink turisztikai c61u
hasznosrtAsa

*

bioterm6kek irAnti kereslet hozzAjArulhat a mez6gazdasAg fejl6d6s6hez

VESZELYEK

*

*

a befektet6i 6rdekl5d6s alacsony szintje
gyenge kis 6s k5z6pvallalatok
a differenciAlatlan agrArtAmogatAsi rendszer
a hagyomAnyos mez6gazdasAgi termel6s j5vedelmez6s6ge alacsony, kev6s hajland6sag
mutatkozik az uj kulturAk bevezet6s6re
mez6gazdasagi tArolAsi, feldolgozAsi kapacitAs, g6pesitetts6g hianya
elapr6zott agrAr-gazdasAgok, kiszolgAltatottsAg a felvAsArl6kkal szemben
az egyedi term6kek min5s6ge nem Alland6 -azaz hiAnyzik egy alland6 egyedi min5s6gellen5rz6s

nem ki6pftett a helyi specifikumokra vonatkoz6 tAmogatAsi rendszer
a tAmogatAsokhoz szuks6ges 5ner6 hiAnya
az ut6finanszfrozAst nem tudjAk megval6sftani a pAlyaz6k
nincs Allami szervezet a belvfzelvezet6 rendszer 16trehozAsAra, karbantartAsAra
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Dom.xsz',x Tni,npntnspn.n?.,hsmnst KONCEPCI('JA

Thi,npntnspotmmx ELHATAROZASOK, pmomrAsox
Els5dleges c61 a vid6ki 61etmin6s6g javitAsa At, a telepiil6s n6pess6gmegtart6k6pess6gs:nek tovAbbi fejleszte:se, a k5zs6g lak6inak 6s szervezeteinek a gazdasAgi 6s
tArsadalrni 61etbe val6 hat6kony bekacsol6dasAnak el5segrt6se., 5szt5nz6se.
Fontos c61 a term6szeti 6s kulturAlis er6forts'sok lehet6 legjobb kiaknmzmsa, a tmji,
telepiils:si hagyoms4nyokra 6pitkez6s, a term6szeti, k5rnyezeti 6rt6kek meg6rz6se.

Domasz6k k5zs6g (-nkorrnAnyzata fejleszteni kivAnja a teleptil6s n6pess6g-megtart6 6s
gazdasAgi potenciAljm, oly m6don, hogy a telepul6s jelenlegi 6rt6kes adottsAgai ne s6ruljenek.
Ennek 6rdek6ben az alAbbiakban hatarozza meg a telepiil6s tervezett fejleszt6se sorAn
els6dleges teleptil6sfejleszMsi politikai elhatArozAsokat, prioritAsokat:
*

*

*

*

*

*

*

*

munkahely-teremt6s, a helyben foglalkoztatottsAg n5vel6se, j5vedelemszerz6si lehet6s6gek
megteremt6se, tart6s munkan61ktilis6g kialakulasanak megakadAlyozAsa,
a telepul6s n6pess6gmegtart6 k6pess6g6nek fokozAsa,
a lakossAg 61etk5rulm6nyeinek folyamatos javitAsa (a legel6ny5sebb megoldAsok
alkalmazAsAval),
alapelMtAs fejleszt6se, k5rnyezetv6delem, term6szetv6delem, 6pftett k5rnyezet v6delme
id6s-koruak elMtAsi rendszer6nek javitAsa, fejleszt6se, b6v€t6se,
n6pess6gn5veked6s el6segit6se,
humAn infrastuktura fejleszt6se,
szellemi potenciAl n5vel6se.
a telepul6s eszt6tikusabba t6tele,

A megMv6 gazdasAgi k5rnyezetben fokozottan segiteni kell a telepiil6s, az itt 616k 6s

vAllalkoz6k, valamint az <5nkorrnAnyzat gazdAlkodasAnak telepiil6srendez6si eszk5z5kkel
t5rt6n6 segit6s6t.

Az (jnkortnAnyzat 61ni kfvAn a meg6p'alt M5-55 aut6pAlya, az 55. sz. f5ut 6s Szeged k5zels6ge
k5vetkezt6ben 16trej5tt potenciAlis fejl5d6s lehet6s6g6vel. GazdasAgi teriiletek kijel516s6vel
helyet kfvAn biztositani gazdasAgi vAllalkozAsoknak, melyb61 szarmaz6 bev6tel6b51 a
teleptil6s ellAt6 rendszer6nek 6s alap infrastrukturAjAnak elemei fejleszthet6k.

A fiatalok 6s a j61 k6pzett munkaer5 helyben maradAsa 6s az 5nkormAnyzati gazdAlkodAs
stabilizAlAsa 6rdek6ben gazdasAgi tertiletek jel<51end6k ki az aut6pAlya 6s az 55. sz. ut
t6rs6g6ben.
A gazdasAgi teriiletek kijel516sekor kertilend6 a tulzott m6rt6kG, a megl6v6 belterulet
nagysAgm megk5zelit6 kijel516s. A megval6sfthat6sAgot maximAlisan figyelembe vev6,
utemezett 6s egy6rtelmG felt6telekhez k5t5tt, a megl6v6 mez6gazdasAgi telekszerkezet
atalakuMsAt 16trehoz6 tervi megoldAsok szuks6gesek.
A telepiil6s adottsAgainak, szGkebb 6s tagabb k5rnyezet6nek elemz6se alapjAn a K6pvisel5
Testiilet 6rt6kel6se szerint a belteriileten megl6v6 nagym6reta 6pit6si telkek 6s f61dszintes
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(max tet5t6rbe6pft6ses) be6pft6stik egytittesen a teleptil6sk6p meghatAroz6 elemei, s mint
ilyen meg6rzend5k. Nem tAmogatott a belteruleti ingatlanok tulzott felapr6z6dAsAval jAr6
intenzitAs fejleszt6s.

A fejleszt6sek sorAn a k5rnyezetv6delmi el6irAsok betartAsAval, n5v6nytelepft6ssel,
v6d6z51dek kialakitAsAval 6s a telepiil6s belterulet6n kiviil tartott k5zleked6si fejleszt6ssel
meg6vand6k a megl6v5 pozitiv telepul6si adottsAgok.

FEJLESZTESI ES INT]'ZKEDESI FELADATOK:
1.) Tarsadalom:
N6pess6g: demogrAfiai mutat6k meg5rz6se 6s javitAsa: a fiatalok helyben maradAsm, a
j61 k6pzett szakemberek helyben boldoguMsAt el5segft5 int6zked6sek megval6sitAsa;
els5sorban a meg61het6s gazdasAgi hmter6nek megteremt6s6t c61z6 16p6sek segit6s6vel. Ennek

keret6ben segiteni szuks6ges - az (-nkormAnyzat anyagi lehet6s6geinek fiiggv6ny6vben - uj
vAlallkozAsok 16trej5tt6t, a mez5gazdasAgi termel6s gazdasAgossA t6tel6t 6s uj tipusu
gazdalkodAsi formAk 16trej5tt6t els5dlegesen az adminisztrativ terhek enyhit6s6vel,
egyszerGsit6s6vel, felviMgosftAssal, tudatfortnAMssal.
E szempontb61 is Mnyeges feladat - a mAr kialakul6ban 16v5 szegregAci6 megAllftAsa
6rdek6ben - a volt zArtkertes teruletek miel6bbi rendez5d6s6nek el6segft6se (szaMlyozAsi terv
elfogadAsa; lakossagi tAj6koztatAs a terulet rendez6s6hez szuks6ges felt6telekr61,
lehet6s6gekr61; k5zrna- 6s k5zleked6si 16tesftm6nyek megval6sftAsaban aktfv 5nkormAnyzati
szerepvAllaMs els6sorban a szervez6s infrastrukturAlis Mtter6nek biztositAsAval).
A t5bbgenerAci6s csalAd rangjAnak emel6s6t c61z6 int6zked6sek megval6sftasa, els6dlegesen
tudatformAl6 kampAnyokkal 6s a t5bbgenerAci6s csalAdok egyiitt6Ms6t el6segft6 belteriileti
be6pit6si lehet6s6gek megteremt6s6vel.

Fontos feladat - az On?kormAnyzat gazdasAgi lehet6s6geneinek ftiggv6ny6ben - r6szvenni a
fenti c61okat el5mozdft6 EU 6s orszAgos kampAnyokban. A testv6rtelepul6sek pozitiv p61dait
sz61es k5rben ismertt6 kell tenni a teleptil6s lakosai szArnAra (digitAlis inormAci6s anyagok,
honlap, cikkek a teleptil6si Hfrmond6ban).
SzociAlis int6zm6nyrendszer: Az id5skoraak elMMsAnak javiMsanAl a csalAdon beluli
gondoskodAst kell 5szt5n5zni, a t5bbgenerAci6s csaMd tArsadalmi rangjAnak emel6s6vel.
Helyet, megfelel5 k5rnyezetet 6s j6 megk5zelft6si lehet6s6get kell biztositani egy Id6sek
Otthona int6zm6ny megval6sftAsAnak.
Eg6szs6gugy: TovAbbra is biztositani kell a kist6rs6gi ellAts"s er6s5d6s6t, mindemellett
5szt5n5zve a vAllalkozAs jellegM szakellAMs helyben megteleptil6s6nek lehet6s6g6t is.
OktaMs: A b51cs6de, az 6voda befogad6k6pess6g6nek b6vit6se mellett a k6pz6s 6s
neveMs szfnvonaMnak fejleszt6se is fontos feladat. A telepul6s elhelyezked6s6nek el5nyei
miatt a k5z6piskolai oktatAs helyben t5rt6n6 megval6sftAsa nem c61kit'Ciz6s. Er6sitend6
oktatAsi teruletek: a helyi szakemberek tovAbbk6pz6se, a lakossAg nyelvtudasAnak,
testedz6s6nek, 61etm6djanak fejleszt6se. A szAmft6g6pes tudAs fejleszt6s6vel egyiitt 6rt6ket
kell teremteni a k6ziigyess6get ig6nyl6 k6szs6gek gyakorMsAnak, 6s bemutatAsAnak.
Kultara, mGvel5d6s: A rendezv6nyszervez6sekre, a k5zmGvel6d6si programok
lebonyolftAsAra, a klubok szakk5r5k szAmAnak n5veked6s6re, egy nagyobb k5nyvtAr
kialakitAsAra 6s kiAllit6helyek biztosiMsAra, egy telepul6si szinta mGvel5d6si int6zm6nyt kell
16trehozni. Ennek helye els6sorban a tornacsarnok b6vitm6nye, hiszen a 90-es 6vek elej6n
megval6sult 16tesitm6ny egy ilyen int6zm6ny els6 6pit6si iiteme.
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2.) GazdasAg:

(5nkormAnyzati gazdAlkodAs: T5rekedni kell az 5nkormAnyzati feladatok nem csak
Allami forrasokb61 t5rMn6 ellAtAsAra, az Allami finanszirozAson kivuli gazdasAgi forrasok
b5vit6s6vel, 5nkormanyzati vallalkozasokkal, ingatlan-6s vagyongazdAlkodAssal.
Mun?kahelyi teriiletek. kulcsagazatok: Legfontosabb munkahelyi tertiletek a
mez6gazdasAg 6s az ehhez kapcsol6d6 feldolgoz6 ipar. Az alacsony nyersanyagig6nya, magas
feldolgozasi szintG term6kek el5AllitAsa a c61, er5srtve a helyi 6rdekelts6gu kis-6s
k5z6pvAllalatok 16trej5tt6t.
A munkahelyteremt6s egyik 5szt5nz6je a helyben megk:v6 k6pzett munkaer5, fgy
fontos feladat ennek ismertt6 t6tele, tovabbi k6pz6s6nek el6segit6se, fejleszt6se.

Mez5gazdasAg n61ktil nem megy: (aszt5n5zni kell a mez5gazdasAg azon Agazatait
amelyek gyenge term5k6pess6g'a, kis kiterjed6s'a teruleteken, MztAji jelleg'a termel6s mellett
is, nagy feldolgozAs ig6nya, magas 6rt6ka term6k el6AllitAsAra k6pesek. Ilyenek a
biogazdAlkodAs, f'iszer-6s gy6gyn5v6nytermel6s, n5v6nyMzas z51ds6g 6s
gyaum51cstermeszt6s, energian5v6nyek termeszt6se. Er6sitend5 Agazat a mez5gazdasAgi
raktarozAs, a b6rrakMrozas. K5z5ss6gi akci6kkal er5sfteni kell az erd5telepit6st.
Kereskedelem, szolgAltatAs: A kereskedelem 6s a szolgAltaMs helyi 6rdekelts6g0
vAllalkozasokkal, (pl. piac) a helyi ig6nyek kiszolgAlAsa irAnyAba b6vix55n. SzolgA5a ki mind

a lakossagi ig6nyeket, mind a mez6gazdasAgi vAllalkozAsokat. Az (ankormanyzat els5dleges
feladata a hely biztosftAsa, rendelkez6sre All6 er5forrAsok ftiggv6ny6ben ki6pit6se 6s
ismeretterjeszt5 tev6keny6sgek megval6sftasa helyi m6diak bevonAsAval.
Idegenforgalom: A gyenge term5helyi adottsAgokkal rendelkez6, valamint talaj, viz 6s
615hely v6delem szempont?jAb61 fontos teriileteken v6delmi 6s idegenforgalmi c61u erd6-6s
gyepgazdAlkodAs javasolt. Az ilyen hasznositAs'a mez5gazdasAgi t6rs6gekben a k5zvetett
hasznosrtAsi m6dok a horgAsz, a vadAsz, a term6szet?jAr6 turizmus, a falusi vend6glAtfis
szorgalmazand6.
Az 5kol6giai adottsAgokra, 6s Szeged varos k5zels6g6re 6pul6 sport, szabadid6 6s
rendezv6nyturizmus er5sft6se.
3.)

Epitett k5rnyezet: ,

Teleptil6sszerkezet: Ovni
Teleptil6sszerkezet:
Ovni kell a telepul6s zsAkteleptil6s jell6g6t, az 55-5s ut
forgalmAnak kedvez6tlen hatAsait61, nem megakadAlyozva a telepul6sen t5rt6n6 6szak-d61i
irAnyii helyi 6rdeku Atk5zleked6st. Kertilni kell a lak6teruletek 55-5s ut menti fejleszMs6t.
Terulet-felhasznAMs: A teleptil6sfejleszt6s egyik alapk5vetelm6nye, hogy mind a
k5rnyezet, mind a tArsadalom szamAra biztosftsa a folyamatos megujuMs lehet6s6geit, ne 61je
fel tartal6kait, term6szeti er5forrAsaival takar6kosan gazdAlkodjon.
Lak6tertiletek: A kialakftand6 uj lak6tertiletek tegy6k lehet5v6 az aktualis piaci
ig6nyekhez igazod6 takar6kos tertilet felhasznAMst, mindemellett akadAlyozzAk meg a
talzottan k5rnyezetterhel6 bes'aras5d6st. A telepul6sszerkezetben val6 kedvez6 elhelyezked6s

(pld.: a t5rt6nelmileg kialakult teleptil6smag) biztosftson t5bblet lehet5s6get, nagyobb rangot
6s 6rt6ket a telekhasznAlatban. A teleptil6sszerkezetben val6 kedvez6tlenebb elhelyezked6sG
telkek k5rnyezeti adottsAgainak fejleszt6s6vel (pld.: teriiletfeltArAssal, k5telez6
n5v6nyesft6ssel) er5sitend6ek.
Telepiil6sk5zpont: A kialakult hatArozott telepiil6sszerkezeti karaktera, kulturalis-,
int6zm6nyi-6s ellAt6 rendeltet6sa telepiil6sk5zpont tovAbb er6srtend6. Kerulend5 az
int6zm6nyi rendszer decentralizAci6ja a telepiil6sen.
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Ipari, gazdasAgi teruletek: El5 kell segiteni a j61 megk5zelithet6, kedvez6 feltArasu,
illetve kedvez6 rAlm;"su tertileteken gazdasAgi tertiletek 16terj5tt6t. Alacsony
k5rnyezetterhel6sffi, termel5-6s feldolgoz6ipari gazdas;'gi tev6kenys6g megteleprt6se a c61
ezeken a teruleten. OnkormAnyzati feladat els6dlegesen a szabAlyozAsi terv elfogadasa 6s a
tulajdonosok, befektet5k 'lj6koztatAsa a tertilet rendez6s6hez sztiks6ges felt6telekr51,
lehet5s6gekr51; k5zrnG- 6s k5zleked6si 16tesitm6nyek megval6sftasAban aktiv 5nkorrnAnyzati
szerepvAllaMs els6sorban a szervez6s infrastruktarAlis Mtter6nek biztositAsAval, a fejleszt6si
tertilete isnmertt6 t6tel6vel.

Az ujonnan kijel51t gazdasagi tertileteken a gazdasAgi fun?kci6knak megfelel5 telekszerkezet
alakitand6 ki annak ig6nybev6tel6t megel6z6en. GazdasAgi teruleten telekalakitAs felt6tele
legyen a k5zmGvesiMs ki6pit6se.
A tervezett megoldAsok megval6sulAsm el5 kell segiteni az 6rintettek r6szletes
tAj6koztaMsAval, 5nszervez6d6stik segit6s6vel, a fejl5d6s, AtalakulAs megval6sitasAban aktfv
szerepet vallal6k szAmAra adott ado-kedvezm6nyekkel.
Volt zArtkerti teriiletek: A teriiletet egys6gesen, de id6ben iitemezetten kell
szaMlyozni, amelynek megalkotAsAnAl figyelembe kell venni a kialakult magasabb
k5rnyezetterhel6st, azt a szAnd6kot, hogy lehet5s6g szerint ne n5vekedjen jelent6sen a teriilet
be6pit6si intenzitAsa, valamint a teruleten 16v6 tanyAs lak66piiletek 6rdekeit is.
A megl6v5 kiskertes teriiletek lak6tertileti Atmin6sft6se csak utemezetten lehets6ges.
Az atmin5sft6shez azokat belteruletbe kell vonni, gondoskodni kell a lak6terulethez sziiks6ges
utMl6zat 6s infrastruktura kialakftAsAr61, csak ezek biztosithat6sAga eset6n lehets6ges
lak66pulet 16tesfteni a tertileten. A telepul6srendez6si tervekben ezen felt6telek
6rv6nyesithet6s6g6r51 gondoskodni kell.

Az (5nkorrnAnyzat feladata els6dlegesen 6s az anyagi lehet5s6gek figyelembe v6tel6vel a
szaMlyozAsi terv elfogadAsa; lakoss%i tAj6koztatAs a terulet rendez6s6hez sziiks6ges
felt6telekr51, lehet5s6gekr51; k5zm'a- 6s k5zleked6si 16tesftm6nyek megval6sftAsAban aktiv
5nkorrnAnyzati szerepvAllalAs els6sorban a szervez6s infrastruktarAlis hmter6nek
biztosftasAval.

4.) Z51dteriiletek, k5rnyezetv6delem 6s term6szetv6delem:

Z51dteruletek: e)sszess6g6ben n5velni kell a z51dfeluletek arAnyAt. Belteruleten
els6sorban pihen6s, szabadid5 elt51t6s c6A3fsra szolgal6 z51dfeliileteket c61szerM kialakitani,
z51dfeluleti butorozAssal. A kfflteriileti burkolt -6s dffil6utak ment6n tAj-jellegG fafajtAk
telepiMs6vel jAsftAs hozand6 16tre. A fi4sitas az utak tulajdonosainak feladata.

A tanyaudvar vagy gazdasAgi 6puletek k5riil legalAbb egy fasort kell 16tesiteni, melynek
kialakftAsa a tulajdonos feladata legyen. A fi4sftAsoknAl az alf51di tAjra jellemz5 tAjhonos
fajokat kell telepfteni.
GazdasAgi c61Ll erd5t telepfteni - a megl6v6 6s tervezett erd6teruleteken tul az igazgatAsi
teriilet mez5gazdasAgi teruletein - az egy6b mez5gazdasAgi 5vezet teruletei kiv6tel6vel bArhol
- a szabAlyozAsi terv m6dosftAsa n61kiil legyen lehets6ges.
K5rnyezeti Allapot: A k5rnyezeti Allapot fejleszt6s6nek legfontosabb feladatai: a
vfzk6szlet min5s6g6nek meg6vAsa, a term6szetes vizk6szlet megtartAsa, a belvfzprobl6mAk
megoldAsa, a talajmin5s6g meg6vAsa 6s javftAsa, az 5shonos n5v6nyAllomAny mennyis6gi 6s
min6s6gi gyarapitAsa, a mGvel6sre alkalmatlan illetve 5kol6giailag 6rt6kes teruletek n5v6ny 6s
allatvilaganak meg6vasa, a hullad6klerakas megszuntet6se.
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? A talaj, 6s legf6k6ppen annak term5r6tege 6rt6k. T5rekedni kell mennyis6g6nek
6s min5s6g6nek meg6vAsara. Ennek 6rdek6ben a homokbAnyAszAsi tev6kenys6get meg
szuntetni. K5zigazgatAsi eszk5z5kkel v6deni kell a talaj 6rt6kes term6r6teg6t. SzabAlyozAsi
eszk5z5kkel tiltani kell a talajszennyez5 6s a talajt nyersanyagg6nt felhasznal6 gazdasAgi
tev6kenys6gek megtelepul6s6t.
Vmmin5s6g: T5rekedni kell a term6szetes vfzk6szletet szennyez6 hatAsok
megsztintet6s6re, a b6s6ges id6szakok vizmennyis6g6nek megtartAsAra. K5zigazgatAsi
eszk5z5kkel szaMlyozni kell a term6szetes vfzk6szletek felhasznAMsat. SzabalyozAsi
eszk5z5kkel tiltani kell a term6szetes vfzk6szletet szennyez6 gazdasAgi 6s egy6b
tev6kenys6geket. R6szt kell venni a vizmin6s6g javitAsm c61z6 Agazati programokban,
pAlyAzati lehet5s6gekben.
?. Fontos t5rekv6s az 5kol6giailag 6rt6kes, alland6an-6s id6szakosan vizAllAsos
tertiletek v6delme, valamint a be6pit6sre szant teruletek 6s a k5zleked6si teruletek
belvizmentes kialakitAsa. R6szt kell venni a t6rs6g belvfzmentesit6s6t 16trehoz6
folyamatokban, tervk6szit6sben. A kialakul6 belvizelvezet6 mavek fenntarthat6sAga

6rdek6ben az (5nkorrnAnyzatnak tAj6koztatnia kell az 6rintett tulajdonosokat a rnaszaki
16tesitm6nyek fenntartAsAnak sziiks6gess6g6r51, esetleges elbontAsuk k5vetkezm6nyeir61.

Zaj 6s leveg5min6s6g: A term6szeti k5rnyezet okozta leveg6szennyez6 hatAsok (por 6s
pollen) ellen, sz61er6zi6t akadAlyoz6 v6d5fAsftAssal, erd6sit6ssel kell v6dekezni.
K5zigazgatAsi eszk5z5kkel gondoskodni kell a pollenallergim okoz6 n5v6nyek irtAsAr61.
SzaMlyozAsi eszk5z5kkel tiltani kell a zaj 6s 16gszennyez6 gazdasAgi tev6kenys6gek
megtelepiil6s6t a k5zigazgatAsi tertileten.
Hullad6kgazdAlkodAs: Vesz61yes hullad6kok elhelyez6s6re 6s kezel6s6re szolgAl6
teriilet m6g ideiglenesen sem 16tesithet6.
Er6siteni kell a tArsadalmi 6s int6zm6nyi 5sszefogast az illegAlis szem6tlerakAsok
f61szAmolAsAra, mind a k5ztertileteken, mind a magAntelkeken.
KomposztAl6hely alakitand6 ki a mez6gazdasAgi hullad6kok elhelyez6s6re, vagy egy6b
m6don er6sftend6 a z51dhullad6k ujrahasznosrtAsa.
Temet5: Temet5 hosszutAvu b6vithet6s6ge 6rdek6ben biztosrtand6 a temet5t61
nyugatra fekv5 tertiletet. A temet6 k5rnyezeti AllapotAnak javitAsAt, a lehet5s6gek m6rt6k6ig, a
parkosftAs (zArt parkositott temet6) irAnyAba c61szera fejleszteni.

5.) Erh:kv6delem:
Domasz6k teriilet6n - a kulturAlis 5r5ks6g meghatAroz6 r6szek6nt - v6deni kell a mAr feltArt,
illetve a k6s5bbiekben feltArand6 r6g6szeti teriileteket, tovAbbA a kialakult 6prt6szeti,
6prt6c
telepul6sk6pi hagyomAnyokat, jellegzetess6geket, az 6pitett k5rnyezet 6rMkeit. Epiili
]'piiletek,
6pitm6nyek 6pit6se, malakitAsa, b5vft6se csak k5rnyezetbe ill5en, a be6pit6si, telekhasznAlati,
homlokzatk6pz6si, t5megformAlAsi 6s anyaghasznAlati hagyomAnyok figyelembe v6tel6vel
t5rt6njen.
6.) K6zleked6s:
K5zleked6si Ml6zat, t6rs6gi kapcsolatok: Fejleszteni kell a szomsz6dos telepul6sekkel
val6 5sszek5ttet6st %y, hogy az a megfelel5en biztositsa a kulteriilet feltartsAgAt is.
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Nyomvonal kijel516s sztiks6ges R5szke 6s Kiskundorozsma telepiil6sek irAnyAba, a kiilteriileti
Mrs6g min61 jobb feltArAsAval, kiilteriileti buszjarat k5rforgalom megval6sftAsi szand6kkal.

A j5v5ben szAmftani kell a Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, SzekszArd, Duna hid,
Szeged vonal'a M9-es tit, 6s az M5-5s M9-es csom6pont megval6sulAsAra. A csom6pont a
telepiil6s k5zigazgatAsi hatArAn kivul, att61 6szaki irAnyban kerul kialakitAsra. SzAmolni kell
az iij utvonal okozta forgalomvAltozAsokkal a teruleten.
A Teleptil6sszerkezeti terv k6szft6se soran figyelembe kell venni a tervezett nagysebess6gG
vasutvonali fejleszt6seket.
T5megk5zleked6s: BuszvAr6 AllomAs hely6nek kijel516se szuks6ges, a bel-6s
kiilteruletet feltAr6 helyi jArat megval6sitAsi ig6ny6vel.
Ker6kpAros, gyalogos k5zleked6s: A belteruleti ut 6s jArda6pft6s fokozatosan 6rje el a

teljes ki6pitetts6get. Ennek 6rdek6ben az (-nkormAnyzat pAlyAzati 6s sajAt er6fo-rrfisok
felhasznAlAsAval utemezetten 6s a lakossAggal egyiittrnak5dve hozza 16tre a m6g hiAnyz6
burkolatokat.

7,) K5zmtivek:

WzelMtAs: (5szt5n5zni kell a felhasznAl6kat a min61 takar6kosabb fogyasztAsra.
TAmogatni 6s 5szt5n5zni kell az iv6vizvezet6k Ml6zat b5vit6s6t 6s fejleszt6s6t, a teljes
k5zigazgatAsi terulet fejleszt6sre szant teriiletein. C61szerG megvizsgAltatni a megl6v5
termAlviz hasznosftAsAnak lehet6s6geit.
CsatornAzAs: A tovAbbi k5rnyezetkArosrtAs elkerul6se 6rdek6ben, a vezet6kes
Ml6zattal el nem lmott teriiletekre vonatkoz6an, olyan rnaszaki megoldAsok kidolgoztatAsa
sziiks6ges a k5zrnap6tLAs megval6sitAsAra, amely figyelembe veszi a term6szeti adottsagokat
6s biztositja a megfelel6 szinvonalu v6grehajtAst.
Felszfni vizelvezet6s: Kiil5n5sen fontos feladat az 6rt6kes terrn6helyek, az 6pit6si
helyek, 6s a k5zleked6si feliiletek belvizmentes kialakftAsa 6s fenntartAsa. Mindemellett a
rendszer tegye lehet6v6 a terulet term6szetes vfzk6szlet6nek lehet5 legnagyobb m6rt6ka
megtartAsAt.

EnergiaellmAs: (j)szt5n5zni kell a felhasznAl6kat a min61 takar6kosabb fogyasztAsra.
TAmogatni 6s 5szt5n5zni kell a villamos energia 6s f61dgAz Ml6zatok b6vft6s6t 6s fejleszt6s6t,
a teljes k5zigazgatAsi tertilet fejleszt6sre szAnt tertiletein.
8.) K5z5ss6gi c61ok:
*

*

Az itt 61ok tArsadalmi-gazdasAgi aktivitAsanak j61hasznAlAsa 6s serkent6se, a
teleptil6sfejleszMsi feladatok megoldAsAban. Ilyenek a tanyasi 61etforma, a t5bbgeneraci6s
nagycsaMd, a fiatalok a kvalifikalt szakk6pzett munkaer6 helyben tartAsa, a
munkahelyteremt6s, 6s a magas feldolgozasi ig6nya nagy 6rt6ku term6kek el5Allitasa.

A helyi 6rdekelts6gffi gazdasAgi vAllalkozAsok v6delm6re, segit6s6re t5rekedni kell.

A fenti prioritAsoknak megfelel5en k6szitend6k el a teleptil6s m6dosftott telep'ul6srendez6si
tervei. A tervk6szit6s sorAn fokozott figyelmet kell forditani a fejleszt6si d5nt6sek
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megval6sulAsAt biztosft6 egy6rtelm'a, AtlAthat6 felMtelrendszer kialakrtasAra, az AtalakulAst
segft5 int6zm6nyrendszer koncepci6jAnak kidolgozAsara. Az alap-infrastruktara fejleszt6se a
tertiletfejleszt6sben 6rdekeltek feladata kell legyen.

A Telepul6sfe4jleszt6si koncepci6 elfogadAsa utAn Telepiil6sfejlszt6si programok k6szitend5k
r5vid id5tAvra, alkalmazkodva a vAltoz6 gazdasAgi 6s jogi k5rnyezetben kialakithat6
lehet5s6gekhez, feladatokhoz.
(5sszeAllitotta:

MolnAr Maria 6prt6sz
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