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Tiszasas község Településrendezési tervének 

megalapozó vizsgálatához 
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  1.12.3.1.  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

  1.12.3.2.  Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló 

    vagy védelemre tervezett területek, értékek, emlékek 
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I.   rész: Helyzetfeltáró munkarész 
 

I.1. Bevezetés, előzmények 

 

Tiszasas Község Polgármesteri Hivatala 2016. évben bízta meg a Kiszelovics és Társa 

Településtervező Kft-t, hogy a település igazgatási területére vonatkozóan új, a 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet szerinti településrendezési tervet készítsen. 

Az új településrendezési terv készítését indokolta a jelenleg hatályos településrendezési terv 

jóváhagyása óta eltelt több, mint 10 év társadalmi, gazdasági változása. A jogszabályi 

környezet változása, a magasabbrendű tervek módosulása, a település új fejlesztési 

elképzelései is mind az új terv készítését indokolták.  

2017. évben elkészült a megalapozó vizsgálat munkaközi szinten, majd a településképi 

arculati kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyása után, a fejlesztések többszöri 

egyeztetése és az időközben adatok változásának frissítése után 2019. – ben kerül egyeztetésre 

a településfejlesztési koncepció és az azt megalapozó vizsgálat. 

 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 

  térségi kapcsolatok 

 

Tiszasas, Magyarország keleti részén, Jász – Nagykun Szolnok megye délnyugati peremén az ún. 

Tisza zugban, Bács – Kiskun és Csongrád megye szomszédságában helyezkedik el. 

A megyeszékhelytől, Szolnoktól távolsága közúton 54 km. 

Környező városgyűrűje az alábbi: Kunszentmárton, Tiszakécske, Kecskemét, Csongrád. 

Fekvéséből, és a megyeszékhelytől való távolságából adódik, hogy Tiszasas lakossága 

regionális, több megyét érintő kapcsolatokat is „kénytelen” igénybe venni. 

 

A település közigazgatási területén főútvonal nem halad keresztül, az országos közúthálózatot 

– a 44. számú főutat, a 4511. jelű Tiszaug – Kunszentmárton országos mellékúttal éri el. 

Szolnok városa a 4511. jelű országos mellékút – 44. számú főút – 442. számú főút érintésével 

közelíthető meg. 

 

A település fekvéséből adódóan a megye távoli szegletén való elhelyezkedése miatt jelentős 

távolságra található az Észak – Alföldi Régió tagjaként annak központjától, Debrecentől, így 

közúton történő megközelítése is körülményes. 

  

A község közigazgatási területén halad keresztül a Kecskemét – Kunszentmárton vasúti 

szárnyvonal, amely Tiszasas számára biztosítja az országos vasúti közlekedésbe történő 

bekapcsolását. 

 

A település igazgatási területének szomszédai: 

 

- északon: Tiszaug 

- északkeleten: Tiszakürt 

- keleten: Csépa 

- délkeleten: Csongrád 

- délen: Tiszaalpár 

- nyugaton: Tiszaalpár 
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Kistérségi kapcsolatok tekintetében Tiszasas a Tiszazugi Önkormányzatok Szövetsége 

települései közé tartozik, Kunszentmártoni központtal. 

 

Tiszasas intézmény ellátottsága a megye falvainak átlaga körüli, rendelkezik az alapellátáshoz 

szükséges intézményekkel. 

A közép- és felsőfokú intézményellátást Kunszentmárton, Kecskemét és Szolnok városa 

biztosítja. 

 

Elhelyezkedése térkép 

 

 

 
 

 

 

 

Tiszasas Jász – Nagykun Szolnok megye déli részén az ún. Tiszazug nevű kistájon 

helyezkedik el. 

A település igazgatási területe: 28,79 km2 

A kistáj Jász - Nagykun - Szolnok megye területén helyezkedik el. Területe 200 km2. 

Magyarország kistáj kataszterében azonosító száma: 1.7.23 

A kistáj települései a következők:    

1. Cibakháza, 2. Cserkeszőlő, 3. Csépa, 4. Kungyalu, 5. Szelevény, 6. Tiszainoka, 7. 

Tiszakürt, 8. Tiszasas    
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Domborzati adatok: 

 

A kistáj 83 és 95 m közötti tszf - i magasságú, ármentes részekkel tagolt, ártéri szintű, a Duna 

pleisztocén hordalékkúp-síkjára épült tökéletes síkság. Orográfiailag 3 részt lehet elkülöníteni 

területén. 83 m körüli magasságúak a terület harmadát fedő, kettős osztású, a szabályozások 

előtt rendszeresen elöntött, meder- és morotvaroncsokkal fedett árterek. A 87-90 m körüli 

magasságú magasárterek egyhangúságát elhagyott morotvák és a kiemelkedések peremére 

települt kunhalmok enyhítik. 85-88 m körüli magasságban, 2-4-es relatív reliefű futóhomokos 

felszínek helyezkednek el. 

 

Földtani adottságok: 

 

A Tiszazugot a felsőpannonban tó borította, csak a pleisztocén elejére töltődött fel. Főként 

homokos rétegekből álló üledéksor települt. A legidősebb felszínen levő képződmény a terület 

8-10%-át elfoglaló, a dunai hordalékkúp anyagából kialakuló pleisztocén futóhomok 

(Tiszakürt, ill. Cibakháza és környéke). 

 

Éghajlat: 

 

A mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz éghajlati övezetek határán elterülő kistáj. 

Az évi napfénytartam 2050 óra, az évi középhőmérséklet 10,2 - 10,4 0C. A napi 

középhőmérséklet 195 napon keresztül meghaladja a 10 0C-ot. A legmelegebb nyári max. 

hőmérsékletek átlaga 34,3 0C, a leghidegebb téli minimumoké –16,5 és –17,0 0C közötti. 

A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga 530-550 mm, ill. 300-310 mm. A téli időszakban 

30-32 napig borítja hó a földeket. 

A terület ariditási indexe 1,28 - 1,33. 

Leggyakoribb szélirány az É - i és az Ény - i, az átlagos szélsebesség kevéssel 3m/s alatt 

marad. Rendkívül kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék. 

 

Vízrajz: 

 

A Tiszának a Tiszajenő - Hármas - Körös - torkolat közötti ártere és a Hármas-Körösnek a 

torkolata feletti 37 km-es völgye határolja. Csak kisebb vízfolyásai vannak. A Tiszába 

folynak: Cibakházi Holt - Tisza (12 km, 31 km2). Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos 

terület. 

 

   Lf = 0,5 l/s. km2; Lt=3% Vh=150 mm/év. 

 

A vízminőség mindkét folyón II. osztályú. A belvízelvezető csatornahálózat hossza kb. 250 

km. 

A talajvíz mélysége a két folyó közötti háton 6 m alatt, máshol 4-6 m között van. Kémiai 

típusa kalcium - magnézium - hidrogénkarbonátos. A szulfáttartalom nagyobb részt 60 mg/l 

alatt marad, de Cibakházától DK-re a 600 mg/l-t is túllépi. 

 

Növényzet: 

 

A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj potenciális erdőtársulásai közül a 

bokorfüzesek, a fűzligetek és a tölgy - kőris - szil ligeterdők a meghatározóbbak. A 

lágyszárúak között felbukkan a sziki saláta, a réti őszirózsa, a csillagboglárka. Tömegesebb 

előfordulású az erdei gyöngyköles, a bársonyos tüdőfű, a tarka nőszirom, stb. 
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Az erdészetileg művelt területeken elsődlegesen keménylombos erdők találhatók. A 

mezőgazdaságilag művelt területek jellemző kultúrái a búza, az őszi árpa és a cukorrépa. 

 

Talajok: 

 

A kistájban tíz talajtípus fordul elő. A mezőgazdaságilag nem vagy alig hasznosítható futó- és 

a gyenge termékenységű humuszos homoktalajok 15 ill. 4%-ot tesznek ki. A kedvező 

termékenységű, alföldi mészlepedékes csernozjomok 19%-ot, a réti csernozjomok 26%-ot, a 

mélyben sós réti csernozjomok további 10%-ot borítanak. A szikes talajok közül 

sztyeppesedő réti szolonyecek. Az agyagos vályog mechanikai összetételű talajokat kivéve, a 

szikes talajok löszös üledékeken képződtek és vályog, vagy agyagos vályog fizikai 

féleségűek. 

A réti talajok 2%, az öntés réti talajok 6% területi kiterjedésben üledéken helyezkednek el.  

 

Sajátos táji adottságok: 

 

A kistáj közúton jól megközelíthető települései kedvező természeti adottságokkal 

rendelkeznek helyi, regionális szintű üdülési igények kielégítésére. Cserkeszőlő és Tiszazug 

térségében megfelelő színvonalú infrastruktúrán alapul a fogadókészség. Előbbi kedvelt 

fürdőhely. 

 

Tájtipológiai összegzés: 

 

Meleg, száraz éghajlat mellett nagy vízhiány jellemzi. Felszínén lényegében két tájtípus 

fordul elő. 

A nagyobbik lösztakarós, közepes talajvízállású, magastéri helyzetű hordalékkúp-síkság. A 

szántóföldi hasznosítás uralkodik, kevés réttel és legelővel a szikes laposokon, továbbá még 

kevesebb lösztölgyes ligeterdő maradvánnyal. 

A kistáj Ny-i peremsávjában kiterjedt kötött homokos felszínű hordalékkúp-síkság húzódik. 

Rajta még futóhomok is előfordul, de sok humuszos homok is. Itt jelentős területen 

szőlőtermelés is folyik, váltakozva szántóföldekkel, homoki tölgyes maradványokkal és 

akácligetekkel, ami tompítja a kultúrsztyep jelleget. 

 

 

 

1.2.  A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

 

 

A Parlament 2013. decemberében elfogadta az új Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciót (OFTK). Az 1254/2012 (VII.19.) Korm. határozat alapján 

 

Az OFTK – ban szereplő Jász – Nagykun – Szolnok Megyére vonatkozó pozícionálás és 

fejlesztési irányok: 
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Forrás: Magyar Közlöny 2014. 1. száma, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciót (OFTK). Az 1254/2012 (VII.19.) Korm. határozat alapján. 

 

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban elkészült és jóváhagyásra került 

Jász – Nagykun - Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója. 

 

A 75/2014. (VIII.29.) számú Közgyűlési határozat hagyta jóvá Jász - Nagykun - Szolnok 

Megyei Területfejlesztési Program 2014 - 2020 dokumentumot. 
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A 2030-ra vonatkozó jövőkép, a következő: 

 

 

VÁLTOZATOS EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ UTAKON Budapest és az európai 

fejlődési folyosó erőterében, a Tisza-völgy súlypontjában hét szomszéd megyéhez 

kapcsolódva 

 
A Koncepció az alábbi célrendszert fogalmazta meg:  

 

ÁTFOGÓ CÉLOK 2030 
A1. ERŐTELJES 

KAPCSOLÓDÁS A 

MAKROGAZDASÁG 

FEJLŐDÉSI 

TENGELYEIRE  

A megye a Budapest 

metropolisz-térség 

dinamikusan urbanizálódó 

külső gyűrűjének részévé, 

illetve haszonélvezőjévé 

válik 

A2. VÁLTOZATOS 

KULTÚRTÁJAK 

DINAMIKUS 

EGYENSÚLYA  

Kialakulnak a globális 

társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatokhoz 

rugalmasan alkalmazkodni 

képes vidék társadalmi, 

intézményi, tájszerkezeti 

feltételei 

A3. EGÉSZSÉGES, 

KÉPZETT LAKOSSÁG, 

EGYÜTTMŰKÖDŐ 

TÁRSADALOM 

 A megyében fennmaradnak 

és dinamikusan bővülnek a 

tudás-és hálózattársadalomba 

való bekapcsolódás terén 

elért eredmények, és 

kialakulnak a 

munkaerőpiacra jutásban 

korlátozott csoportok 

bekapcsolódásához 

szükséges feltételek 

 

 

STRATÉGIAI CÉLOK 2014 - 2020 

Területi célok 
T1. Szolnok 

nagyvárostérség 

pozíciójának 

megerősítése a 

Bécs-

BudapestBelgrád 

fejlődési tengely 

és a Tiszavölgy 

térrendszereiben 

T2. Az ipari 

agglomeráció 

városiasságának 

erősítése és a 

gazdaság 

diverzifikációja 

a Jászságban 

T3. 

Városhálózati 

szerepek és 

város-vidék 

kapcsolat 

megújítása a 

tiszántúli 

mezővárosi 

térségben 

T4. Tiszazug és 

Körös mente 

pozíciójának és 

önfenntartó 

képességének 

javítása 

T5. Tisza menti 

„ökosztráda” 

alrendszereinek 

kiépítése 

 

Specifikus célok 
S1. A lakosság 

képzettségi 

szintjének és 

egészségi állapotának 

javítása 

S2. Az agrárvertikum 

versenyképességének, 

tájfenntartó- és 

foglalkoztatási 

potenciáljának 

növelése 

S3. Leszakadó 

társadalmi csoportok 

életminőségének és 

esélyegyenlőségének 

javítása 

S4. A társadalom és a 

gazdaság 

megújulását, a táj 

konszolidációját 

hátráltató 

infrastrukturális 

hiányosságok 
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felszámolása 

 

 

Horizontális célok 
H1. 

Hálózattársadalom 

kiépülése: Az 

önszerveződés és 

együttműködés 

erősítése, a 

társadalmi tőke 

növelése 

H2. Hozzájárulás az 

országos megújuló 

energiahasznosítási 

arány és 

energiahatékonyság 

növeléséhez 

H3. Előrelépés a 

komplex társadalmi, 

gazdasági, környezeti 

fenntarthatóság terén, 

szervezeti-

intézményi feltételek 

javítása 

H4. A foglalkoztatás 

növelése a 

társadalom minden 

aktív korú 

szegmensében 

 

 
 

 

Területi célok és kijelölésük indokoltsága Jász-Nagykun-Szolnok megye Alföldön belüli 

sajátos elhelyezkedéséből, sokoldalú, de kitüntetett irányoktól mentes kapcsolatrendszeréből, 

területének megosztottságából és egyes térségeinek markánsan eltérő identitásából és fejlődési 

folyamataiból adódóan a Koncepció bár 2030-ra közös célt irányoz elő a megye egésze 

számára, azonban a megye öt különböző térsége számára külön területi célokat jelölt ki. Ezen 

öt területi cél (és négy specifikus cél) vezet a 2030-ra felvázolt jövőképhez: A mainál 

ellenállóbb, az egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá váló kihívásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodni képes új egyensúlyi helyzetek kialakulásához, melynek révén a megyében élők 

életminősége, képzettségi szintje, önbizalma, a társadalom tagjainak egymásba és a jövőbe 

vetett bizalma markánsan javul.  

 

Területi célok: 

 

T1. Szolnok nagyváros-térség pozíciója megerősödik a Bécs – Budapest - Belgrád fejlődési 

tengely és a Tisza-völgy térrendszereiben Szolnok nagyváros-térsége megyén belüli és 

szomszédos megyékhez, illetve Budapesthez való kapcsolódásával erősödik a város 

makrotérségi szerepköre, elsősorban az elérhetőség javításán keresztül. Szolnok ez által 

betölti „csapágyváros” szerepét a térségben, így Kecskeméttel közösen a Tisza pólusvárosa 

lesz. Szolnok kormányzati, oktatási, kulturális és egészségügyi, valamint kísérleti és K+F 

központként funkcionál térsége számára (FVT), a Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű 

háromszög országos szintű kisközponttá válik. Szolnokon indul el az alkalmazkodó integrált 

vízgazdálkodás oktatása a Tisza-térségében.  

 

T2. Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a 

Jászságban A Jászság élhetőségének és elérhetőségének javítása révén vonzó környezetet 

jelent a lakosság számára, különösen a város-vidék kapcsolatrendszer kiépítésén keresztül. A 

gazdaság ágazati és szerkezeti diverzifikációja hatására a KKV-szektor hálózatosodásával, 

nagyvállalatokhoz történő kapcsolódásával a térség vonzóvá válik a befektetők számára.  

 

T3. Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi 

térségben A tiszántúli mezővárosi térség megyehatáron is átnyúló, diverzifikálódó, egymással 

kooperáló hálózattá alakul, valamint kapcsolódása Szolnokhoz erősödik. A Karcag – 

Kunmadaras – Tiszafüred vonal zöldgazdasági térséggé, illetve Karcag felsőfokú oktatási-

képzési és a mezőgazdasági K+F központtá fejlődik. A mezővárosi örökség megismertetése, 
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turisztikai szempontú hasznosítása színesíti a térség kínálatát. A Tisza vízrendszere a térség fő 

turisztikai szervezőerejévé válik, a meglévő termálfürdőkre épülő turisztikai kínálat minőségi 

szolgáltatásokkal bővül, illetve a térség életminőségének összehangolt javulását is szolgálja. 

 

T4. Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása A térség 

települései együttműködésen alapuló településhálózatot alakítanak az elérhetőség javuló 

lehetőségein keresztül. A Tisza, mint ökosztráda jelenik meg a térségben, mely a szabad 

vállalkozási zónákkal kiegészülve biztosítja a kistelepülések felzárkózását. Komplex 

tájgazdálkodási együttműködések alakulnak ki Tiszaföldvár-Tiszakécske várospár, illetve 

Nagyrév, Tiszainoka, Cibakháza térségében. A tanyák fejlődési pályára állnak Békés megyei 

kapcsolataik további erősítésével, míg a Körös mentén közös turisztikai összefogás valósul 

meg. Mezőtúr iskolavárosi és térszervező, elosztó szerepe megerősödik és várostérségét 

összekapcsolja a szomszédos nagyvárosokkal.  

 

T5. Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése A Tisza mentén komplex természeti-

társadalmi- infrastrukturális-gazdasági viszonyrendszer jön létre, melyre felfűződnek a térség 

települései és a központi szerepkörű pólusai. Az ártéri tájgazdálkodás térségspecifikus, sajátos 

kezelésű területe alakul ki. A Tisza-menti kisváros-párok válnak a helyi fejlesztések 

motorjává, szervesen kapcsolják magukhoz a környező kistelepüléseket, akikkel 

kölcsönhatásban élnek. 

 

 

Stratégiai specifikus célok : 

 

S1. A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása. 

A lakosság képzettségi szintje jelentősen javul, a megyei koordináció megteremti a keresletre 

reagáló kínálat összhangját. Az integrált szemlélet és megfelelő szaktudás mellett idegen 

nyelvi és informatikai kompetenciákkal rendelkező lakosság megfelelően támogatja a megyei 

gazdaság diverzifikációját. Vízgazdálkodáshoz és komplex tájhasználathoz kapcsolódóan 

növekszik a vízgazdálkodásban, tájgazdálkodásban, környezettudatos gazdálkodásban jártas 

szakemberek száma. A lakosság egészségi állapota javuló tendenciát mutat az 

egészségfejlesztés, egészségtudatos életmódra nevelés, az ellátás színvonalának és 

elérhetőségének javítása eredményeként.  

 

S2. Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási 

potenciáljának növelése. 

A hagyományokon alapuló agrárvertikum a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparral 

együttműködve jelentősen erősíti hazai és nemzetközi pozícióit, versenyképessége 

növekedésnek indul az agrárgazdálkodás folyamatos fejlesztése révén, melynek hatására 

vonzó tényezővé válik a befektetők számára. A klímaváltozás negatív hatásaira választ adó 

beavatkozások (árvíz-, belvíz- és aszály kockázat) az agrárium termelékenységét erősítik, 

mely a megújuló energetikai beruházásokkal kiegészülve jelentős jövedelemtermelést, illetve 

a pozíciók stabilitását eredményezi.  

 

S3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása. 

A támogató intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek, stabil finanszírozásának 

megteremtése a leszakadó, munkamegosztásból kikerült, ezért hátrányos helyzetű és 

sérülékeny társadalmi csoportok munkaerőpiachoz, alapvető szolgáltatásokhoz (oktatáshoz, 

kulturális szolgáltatásokhoz, szociális ellátáshoz) való hozzáférését szolgálja. A 

végrehajtásban érintett foglalkoztatási csoportok tevékenysége hozzájárul a 
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szegregátumokban élő csoportok társadalmi integrációjának megvalósításához, illetve az 

elöregedő térségek demográfiai viszonyainak konszolidációjához.  

 

S4. A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató 

infrastrukturális hiányosságok felszámolása. 

 A tudásalapú társadalom infokommunikációs kompetenciáinak és a hozzáférés feltételeinek 

megteremtése elősegíti a társadalom és a gazdaság megújulását. Az európai uniós 

elvárásoknak megfelelően rendeződik a felszíni és felszín alatti víztestek állapota a vízi 

közmű hálózatok korszerűsítésével és a hiányzó kapacitások kiépítésével. A táj 

terhelhetőségének megfelelő használat, annak teljesítőképességének és mozaikosságának 

növelése érdekében további tájhasználati beavatkozások mellett a klímaváltozás negatív 

hatásai is csökkennek. A közúti és vasúthálózati elérhetőség javítása hozzásegít a különböző 

célok kiteljesedéséhez. 

 

 

Stratégiai  horizontális célok : 

 

H1. Hálózat-társadalom kiépülése:  

Az önszerveződés és együttműködés erősítése, a társadalmi tőke növelése az együttműködés 

kultúrájának megteremtésével, a társadalmi kooperáció erősítésével a közösségépítés 

magasabb szintű szerveződések, hálózatok kialakulását eredményezi. A különböző 

programokban való társadalmi részvétel nemcsak az egyéni és közösségi érdekérvényesítés 

színtere lesz, hanem a partnerség építésével fontos visszacsatolás a döntéshozók felé, mellyel 

az egyes megoldások integrált módon, specifikusan valósulhatnak meg. A társadalom 

összefogása támogatja a gazdasági és társadalmi programok lebonyolítását, ahol az 

önkéntesség szerepe kiemelt jelentőséggel bír, hosszú távú hatást eredményezve a társadalmi 

tőke újratermelődésében.  

 

H2. Hozzájárulás az országos megújuló energiahasznosítási arány és 

energiahatékonyság növeléséhez. 

Jelentős megújuló energiapotenciáljának (geotermikus-, nap- és biomassza) hasznosításával a 

megye jelentős mértékben hozzájárul az országos vállalások teljesítéséhez. Az 

energiahatékonysági akciók megtakarítást eredményeznek, emelik a lakosság életszínvonalát 

és csökkentik a vállalkozások és települések költségeit, valamint az építőipar fellendítésében 

is közreműködnek. A klímaváltozás kockázataira való felkészülés jegyében hosszú távon a 

tudatformálás megkerülhetetlenné válik.  

 

H3. Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság terén, 

szervezeti intézményi feltételek javítása.  

A környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság komplex módon, integrált 

megközelítésben valósul meg, ahol a legkisebb rossz elvének érvényesülése garantálja az 

erőforrások takarékos és felelősségteljes felhasználását. A környezet állapotának javítása, 

illetve szinten tartása mellett a társadalom és a gazdaság állapotának javulása várható el a 

beavatkozás eredményeképpen, míg súlyos állapotromlás esetében kompenzáció segít a 

feltételek javításában.  

 

H4. A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében.  

Komplex, integrált módon megvalósuló foglakoztatási program a megye egészére 

vonatkozóan támogatja és felkarolja a munkahelyteremtésre és –megtartásra vonatkozó 

lehetőségeket. A tartós foglalkoztatás stabilitásának megteremtése minden területen 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 17 
 

prioritásként jelenik meg. A foglakoztatás szempontjából különösen fontos aktív korú 

népesség (20-64 éves korosztály) munkaerőpiaci helyzete dinamikusan javul, mely 

szinergiára épülve a megye versenyképessége és élhetősége is fokozatosan erősödik. 

 

 

 

Gazdaságfejlesztés: 

 

A prioritás Jász-Nagykun-Szolnok megye ipari-gazdasági-logisztikai potenciálját erősíti, 

melynek hatására a térség erőteljesebben kapcsolódik a Budapest nagyvárostérséghez. 

Elsősorban a meglévő, előző években kiépített ipari-gazdasági bázisokkal és infrastruktúrával, 

valamint termelési-szakmai hagyományokkal rendelkező foglalkoztatási központok (Szolnok-

Törökszentmiklós - Martfű térsége, Jászság, Mezőtúr-Tiszazug) további megerősítése, üzleti 

környezetének és humánerőforrásának speciális, térségi igényekre szabott kialakítása valósul 

meg, így járulva hozzá a hatékonyabb és magasabb hozzáadott értékű termelés kialakításához, 

melyek hatásaként a térség bekapcsolódik a globális termelési rendszerbe, különösen a 

beszállítói hálózatok révén. A prioritás keretében a kis- és középvállalkozások 

versenyképességének és gazdasági stabilitásának megteremtése áll a vállalkozások 

infrastrukturális, technológiai hátterének fejlesztésével. A képzési rendszer optimalizálása, a 

lakosság képzettségi szintjének emelése, modern kompetenciákkal való szélesítése a 

gyakorlóhelyek kialakításával és a hiányszakmákra fókuszáló képzések ösztönzésével növeli a 

foglalkoztatottságot. 

 

A megyében működő vállalkozói szektor megerősödését hátráltatják a beszűkült piaci 

kapcsolataik, ismertségük hiánya. A termelési színvonal minőségbiztosítása, versenyképes 

menedzsment foglalkoztatása a beszállítói, illetve nemzetközi piaci bekapcsolódás egyik 

alapfeltétele. Ezen feltételek javítása érdekében szükséges a minőség- és vállalatirányítási 

rendszerek kiépítése. A piaci lehetőségek bővítése érdekében komplex befektetés ösztönzési 

programok megvalósítására kerül sor. A beavatkozás ennek érdekében támogatja a 

vállalkozás-fejlesztéssel és befektetés ösztönzéssel foglalkozó szervezetek tevékenységét, 

célzott programok megvalósítását (befektetés ösztönzés, vállalati arculattervezés, marketing 

tevékenység, vállalati alsó és magas szintű tanácsadás, innovációs szolgáltatások, szellemi 

tulajdonvédelem biztosítása) Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági-ipari diverzitásának 

növelése, valamint a kapcsolatok bővítése érdekében. A beavatkozás támogatja továbbá a 

megyei vállalkozás- és befektetés ösztönzés eddigi módszereinek megújítását, az operatív 

intézményrendszer kiépítését, valamint kapcsolódásának biztosítását az országos vállalkozás- 

és befektetés ösztönzési szervezetek tevékenységéhez. 

 

A beavatkozás a jelenlegi és várható gazdasági igényeknek megfelelő hiányszakmákra 

fókuszáló képzési struktúra kialakítását ösztönzi, mely a megyei gazdaság versenyképességét, 

egyes esetekben a speciális munkaerő hiányát kezeli. A beavatkozás segíti a megye 

munkaképes korú (aktív) lakossága képzettségi szintjének emelését, megfelelő munkaerőpiaci 

orientációját, integrációját, melynek eredményeképpen a lakosság mind nagyobb része válik a 

munkaerőpiac aktív szereplőjévé. A lakosság képzettségi szintje és kompetenciái kevésbé 

felelnek meg a megyében termelő vállalatok által igényelt elvárásoknak. A beavatkozás 

támogatja a termelői igényeknek és keresletnek megfelelő szintű szaktudással rendelkező 

munkavállalók képzését, az eddigi nyújtott képzési paletta megújítását, a nem formális és 

informális képzési lehetőségek bővítését, mellyel elősegíti a lakosság több lábon állását, a 

munkaerőpiacról eddig távolmaradók integrációját és orientációját, javítva megyei 

foglalkoztatás szintjét. A munkavállalók továbbképzése, speciális ismeretekkel történő 
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bővítése, valamint a munkanélküliek át- és továbbképzése szorosan illeszkedik a beavatkozás 

céljaihoz. A beavatkozás a megyehatáron átívelő felsőoktatási együttműködések kialakulását, 

további erősödését is támogatja (pl. Kecskeméti Főiskola). 

 

A megyében található turisztikai attrakciók infrastruktúrájának fejlesztése, többek között a 

helyi természeti és épített örökségi értékek feltárása, a természeti látnivalók, történelmi és 

épített örökség, múzeumok, templomok, helyi és országos védettséget élvező értékek 

felújítása, az értékek kibontakoztatása, bemutathatóvá tétele, renoválása, turisztikai 

programcsomagok és útvonalak összeállítása, marketingelemeinek kiépítése, valamint a 

kapcsolódó szolgáltatások bővítése a desztinációk kínálatának színesítését eredményezik. A 

beruházások keretében a fogadó környezet és feltételek megújulása, a kínálat bővülése is 

hozzájárul a turisztikai potenciál erősítéséhez, a szezonalitás csökkentéséhez, a turisták 

tartózkodási idejének növekedéséhez, melyek jelentős munkaerőpiaci bővülést 

eredményeznek, mely különösen a perifériális fekvésű térségek lakossága számára teremtik 

meg a munkaerőpiaci orientáció lehetőségét. 

 

A megyében található gyógy- és termálvízkincs eddig kevésbé kiaknázott lehetőségeinek 

erősítését szolgálja. A gyógy- és termálfürdők infrastrukturális fejlesztése, a fogadási 

feltételek javítása és vonzó, a szabadidő kellemes eltöltésére ösztönző környezet kialakítása 

(fürdők teljes körű felújítása, medencék építése, bővítése, modernizálása, a fogadóépület 

rekonstrukciója, élményelemekkel történő színesítése, közösségi tereinek felújítása) kiegészül 

az intézmények kizárólag egészségügyi finanszírozás által nem elszámolható szolgáltatási 

körének bővítésével. A beavatkozások elősegítik a turisztikai szezon megnyújtását, a 

tartózkodási idő növekedését és a térségbe érkező vendégek számának emelkedését. Emellett 

a fürdők komplex energetikai célú fejlesztése a fenntarthatóságot szolgálják 

 

A megye mozaikos, viszonylag érintetlen környezetének természetközeli adottságaira építő 

azokat megőrző turisztikai vonzerejének, illetve infrastrukturális hátterének kiépítésével 

szolgálja a térség látogatottságának növekedését. A Tisza megyét érintő szakaszának és a 

Tisza-tó egészének komplex fejlesztése, a holtágak rekreációs célú vízrendezése, az 

egyediséget bemutató ökopark és látogatóközpont, kerékpárút hálózattal összekötött ökotúrák 

és tanösvények kialakítása szintén hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez, a turizmus 

jövedelemtermelő és foglalkoztatás bővítő képességének erősítéséhez 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye agráriumi adottságai kedvezőek, viszont az elmúlt időszakban 

érvényesülő negatív tendenciák rámutattak az ágazatok hiányosságaira, a fejlesztések 

szükségességére, több ágazat esetében (pl.: állattenyésztés, halgazdálkodás, szántóföldi 

növénytermesztés) a termelési volumen visszaesése figyelhető meg. 

 

A beavatkozás támogatást nyújt a feldolgozóipari vállalkozások telephelyeinek kialakítására, 

az infrastrukturális bázis bővítésére. A feldolgozóipari vállalkozások termelési folyamatainak 

korszerűsítése, eszközállományuk javítására irányuló fejlesztések és gépbeszerzések, 

járműparki fejlesztések valósulnak meg. A beavatkozás fontos elemét képezik a technológiai 

fejlesztések, melyek elősegítik az új termékek bevezetését, ugyanakkor a magas hozzáadott 

értéket jelentő egészséges termékek előállítását is. A beavatkozás ösztönözni kívánja a 

nemrég bezárt élelmiszeripari üzemek (pl. törökszentmiklósi malom) újraindítását, továbbá az 

új üzemek alakítását is. A fejlesztések hatására a megyei hagyományokon alapuló agrár- és 

élelmiszer-feldolgozói vállalkozások új, korszerű, magas hozzáadott értéket képviselő 

termékek gyártására lesznek képesek, erősödhet piaci helyzetük, a helyi gazdaság felélénkül. 
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A fejlett infrastrukturális háttérnek és a helyi adottságoknak köszönhetően a térség 

befektetőket vonz, ami hozzájárul a foglalkoztatás bővüléséhez. 

 

A megyei hagyományokon alapuló állattenyésztési vertikum kialakításához kapcsolódó 

tevékenységeket és infrastrukturális beruházásokat támogatja. A támogatások fontos részét 

képezik az állattenyésztéshez kapcsolódó szereplők, helyi termelők és vállalkozások 

hálózatosodásának elősegítése. E beavatkozás keretében az állattartó telepek 

infrastruktúrájának fejlesztése, modernizálása, továbbá a feldolgozás korszerűsítésére irányuló 

kapacitásnövelések és technológiai fejlesztések valósulnak meg. A beavatkozás lehetőséget 

nyújt a mezőgazdasági termelésből és állattartásból származó melléktermékek energetikai 

célú újrahasznosítására (biogáz, biomassza). A fejlesztések eredményeként kialakul egy 

fenntarthatóan fejlődő állattenyésztési vertikum versenyképes vállalkozói bázissal a 

megyében, valamint növekszik az ágazat tőkevonzó képessége. 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye jelentős természeti értékekkel rendelkezik, kiemelkedő a 

termőterületek adottsága, ezen belül magas a mezőgazdasági területek aránya, mely a megye 

agrárpotenciálját erősíti. A táji diverzitást és a védett területek sokasága is bővíti. A megye 

országosan is fontos vízbázisokkal rendelkezik mind a felszíni, mind a felszín alatti 

víztestekre vonatkozóan, melyek közül a Tisza és a Tisza-tó, valamint a Körös és Zagyva 

emelhető ki a termálvízkincsen kívül. A megújuló energia termelésében is komolyabb 

potenciál használható fel, a termálvíz mellett a nap- és szélenergia kiaknázásában történtek 

előrelépések. Az éghajlat szélsőségeinek gyakoribbá válása a vízjárás kiszámíthatatlanságát, 

szélsőséges eseteit eredményezi, mely a vízhiányos és vízbő időszakokban fellépő problémák 

kezelését teszi szükségessé. A vízgazdálkodási infrastruktúra jelenleg nem képes feladata 

ellátására, fejlesztése mindenképpen szükséges. 

 

A megye energiatermelésében a megújuló és alternatív energiahordozók felhasználásának 

növelésére, továbbá célul tűzi ki a korszerű hulladékgazdálkodás kiépítését, amely csökkenti a 

lerakott hulladék mennyiségét és egyben növeli a hulladékok újrahasznosítását. 

 

A klímaváltozás káros hatásainak és Magyarország energiafüggőségének csökkentése 

érdekében a beavatkozás keretében megvalósuló programok a különböző megújuló- és 

alternatív energia termelését, részarányának növekedését szolgálják. A megyében magas a 

napsütéses órák száma, ami lehetőséget biztosít a napenergia erőteljesebb kihasználására. A 

mezőgazdasági termelés hatására képződött biomassza (energiatermelési céllal ültetett 

növények, ill. mezőgazdasági hulladékok) pedig a biomassza tüzelésű erőművi felhasználást 

alapozhatja meg a szükséges kapacitások kiépítésével, ill. a meglévők átalakításával, 

fejlesztésével. A beavatkozás ezen fejlesztések megvalósulását támogatja. A megye jelentős 

termálvíz kapacitással rendelkezik, melynek hasznosítására több megoldás és módszer is 

kidolgozásra került, különösen a gyógy- és termálfürdők esetében indokolt ezen 

energiaforrásra való átállás, valamint a mezőgazdasági termelők, telepek, kisebb üzemek, 

illetve a kertészeti vertikum jelenik a potenciális felhasználók között. Szélenergia 

termelésében eddig kisebb kapacitások épültek ki a megyében, ezek további bővítése 

szükséges 

 

A térségi vonzásközpontok feladataik ellátása, funkcióik megerősítése és új funkcióik 

kialakítása érdekében infrastrukturális beruházásokat (épületek, utak, járdák, zöldfelületek, 

közösségi terek stb. építése, felújítása), és azokhoz kötődően tartalmi fejlesztéseket (pl. helyi 

identitást, közösségformálást erősítő akciók, programok, rendezvények, szemléletformáló 
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kampányok) valósíthatnak meg. Ezek révén a helyi és ellátott lakosság, a befektetők és a 

turisták számára is vonzó, biztonságos és szolgáltató településközpontok alakulnak ki. A 

beavatkozás keretében tervezett fejlesztések hozzájárulnak a népesség aktív és egészséges 

életmódjának teret nyújtó közösségi infrastruktúra kialakításának, a települési környezet 

integrált és környezettudatos megújításának (pl. közterület rehabilitációk) is. 

 

A települések (városok és községek) egyes társadalmi, fizikai, gazdasági szempontból is 

leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészei fizikai állapotának javítását, 

lakosságának életkörülményeit, alacsony foglalkoztatási színvonalának emelését célzó 

programokra van szükség. Ezen programok keretei közt a településrészek köz-, gazdasági-, 

szolgáltatási és egyéb funkciókkal való ellátottságát emelő infrastrukturális beavatkozások 

(épületek, utak, járdák, zöldfelületek, közösségi terek stb. építése, felújítása) és ezekhez 

kötődő tartalmi, a leszakadást csökkentő, kohéziót, köz- és közlekedés-biztonságot, 

zöldfelületet növelő fejlesztések, akciók, programok megvalósítása lehetséges e beavatkozás 

keretei közt. Ezen komplex, infrastrukturális és soft elemeket ötvöző fejlesztések egymás 

hatását erősítve járulnak hozzá a lakosság szegregálódása és a településrész leszakadása 

enyhítéséhez. 

 

 
A prioritások terén a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei területfejlesztési Program nevesíti a 

vállalkozás és befektetés ösztönzést, a nagytérségi közlekedésfejlesztést (M4), az alsórendű 

közúthálózati elemek fejlesztését, az agrár – és élelmiszerfeldolgozóipari vállalkozások 

fejlesztését, az állattenyésztés vertikumának fejlesztését, a szántóföldi növénytermesztés 

versenyképességének növelését, kertészeti vertikum kialakítását, megújuló és alternatív 

energiatermelést szolgáló fejlesztést, térségi vonzásközpontok funkcióbővítő 

településfejlesztési programját. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési elvei  

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciójának elvrendszere az Európai 

Uniós és a hazai elvek érvényesítését kötelezettségnek tekintve azokon túlmutató, a megye 

sajátosságaihoz igazodó elveket tartalmaz. A célhierarchia és prioritásrendszer felépítésének 

elveit és a megvalósítás elveit foglalja magában.  

 

A célok kijelölése során négy alapelv érvényesült:  

 

1. (jól) működő rendszerek, meglévő értékek továbbépítése, továbbfejlesztése, továbbgyűrűző 

hatásainak erősítése (pl. Jászság ipari potenciálja, agrárvertikum, országos jelentőségű 

turisztikai vonzerők, legjelentősebb térszervező központok, tájgazdálkodási innovációs bázis, 

felsőfokú szakképzés),  

 

2. meglévő, de kihasználatlan térszerkezeti adottságok, területi, infrastrukturális, munkaerő 

kapacitások, tudások, készségek hasznosítása (pl. Szolnok pozíciójának megerősítése a Bécs-

Budapest-Belgrád és a Tisza-völgy térrendszereiben, emberi erőforrás fejlesztése),  

 

3. a fejlődés alapfeltételét jelentő infrastrukturális, tudás- és készségbeli, szervezeti, 

intézményi, szemléletbeli hiányok felszámolása, mérséklése a reális lehetőségek figyelembe 

vételével (nagytérségi kapcsolatok, esélyegyenlőség megteremtését szolgáló intézmények, 

integrált vízgazdálkodási infrastruktúra, info-kommunikációs infrastruktúra, együttműködés 

kultúrája, elérhetőség, szakképző intézmények),  
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4. a térség kihívásaira várhatóan adekvát választ adni képes jó gyakorlatok adottságokhoz 

illeszkedő alkalmazása és helyi innovatív megoldások kidolgozása (pl. Jászság 

városiasságának erősítése, Tisza menti „ökosztráda”, tájgazdálkodási kísérleti programok, 

Nagykunság zöldipari arculatának felépítése, tájgondnokság rendszere, örökséggazdálkodás 

szakemberképzése, a társadalmi felzárkóztatás megyei intézményi hátterének felépítése).  

 

A területfejlesztés megyei elvei  

 

A koncepció és stratégia kidolgozása és megvalósítása során, a fentieken felül, továbbá a 

Közös Stratégiai Keretről szóló európai parlamenti rendeletben foglalt és az OFTK-ban 

jóváhagyott, megvalósításra vonatkozó elvek közül kiemelten kezeli a megye a partnerségre 

és többszintű kormányzásra, valamint a fenntarthatóságra vonatkozó alapelveket. 

 

 Ezen túlmenően további három elv érvényesítése bír kiemelt jelentőséggel:  

 

• Dinamizáló, alkalmazkodó és válságkezelő stratégiák differenciált és összehangolt 

alkalmazása;  

 

•Integrált területi megközelítésben rejlő lehetőségek legteljesebb kihasználása;  

 

• A tervezést és megvalósítást kísérő folyamatos tanulás, kapacitásépítés és hálózatépítés 

elve. 

 

Tiszasas vonatkozásában a következő területi célok relevánsak: 

 

T-4 Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása 

  

Nagytérségi kapcsolatokban rejlő gazdaságfejlesztési potenciál megerősítése, Körösmente - 

Tiszazug értékeiben rejlő jövedelemtermelő képesség növelése Tiszazug és Körös mente 

nagytérségi integrációja: M44, Mezőtúr - Túrkeve kapcsolata az M4-es gyorsforgalmi úthoz, 

Tiszaföldvár - Mezőtúr között kelet-nyugati út térségi feltáró szerepének erősítése, 

kapacitásfejlesztése; Mezőtúr - Szarvas közötti Körös híd, Csongrád - Csépa közötti Tisza - 

híd megépítése, azokhoz vezető utak felújítása, megerősítése, 146-os vasút korszerűsítése, 

elérhetőség javítása. 

Ezen területi cél elemeként az M44 gyorsforgalmi út kivitelezési stádiumban van, mely 

nagyban hozzájárul a település megközelítésének javításához, mely elsősorban a nagyobb 

városokból (Kecskemét, Kunszentmárton) történő kiköltözéssel a népességszám 

emelkedéséhez vezet, valamint a gazdasági fejlesztéseket is fokozza. 

 

 

T-5. Tisza menti "ökosztráda" alrendszereinek kiépítése  

 

• Holtágak integrált tájgazdálkodási és turisztikai programba illesztett összehangolt 

rehabilitációja (vízgazdálkodási - ökológiai - rekreációs célú integrált holtág- 

megújítás, vízutánpótlás, holtágak tájgazdálkodási célú hasznosítási feltételeinek 

megteremtése, vizsgálva egyes holtágak összekapcsolásának lehetőségét, holt-ág 

rezervátum) 

 

• Integrált vízgazdálkodásra épülő teljes halgazdálkodási vertikum felépítése 
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• Tájgazdálkodási mintaprojektek, a táji diverzitást és a turisztikai vonzerőt növelő 

fejlesztések megvalósítása a Tisza mentén 

 

• Szociális fókuszú integrált tájgazdálkodás ösztönzése a Tisza menti kistelepülésekben 

 

 

 

1.3.  Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 

 

A magasabbrendű területrendezési tervek tervi hierarchia szempontjából az alábbiak: 

 

- Országos Területrendezési terv (2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos 

Területrendezési Terv 2013. évi módosítása (2013. évi CCXXIX. törvény)) 

 

-  Megyei Területrendezési terv ( a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közgyűlés 18 / 2004 

(XI.9.) számú rendeletével jóváhagyott, és 10/2011. (IV.29.) KR sz. rendeletével módosított, 

hatályos Jász – Nagykun – Szolnok Megye Területrendezési Terve (MTrT) ) 

 

 

Tiszasas község elhelyezkedése Jász – Nagykun - Szolnok Megyében 
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Az Országos Területrendezési Tervhez való igazodás 

 

• Az Országos Területrendezési terv (OTrT) 2013. évi módosítása alapján az 

Ország Szerkezeti terve a település igazgatási területét: 

 

- 100 – 500 ha közötti települési térség 

- mezőgazdasági térség 

- vegyes területfelhasználású térség 

- erdőgazdálkodási térség 

- vízgazdálkodási térség 

 

 

kategóriákba sorolja.  

 

 

 

 
 

Az országos övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi övezetekbe sorolt: 

 

- országos ökológiai hálózat övezetébe 

 

 
 

- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 
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- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

 
 

 

- tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 

 
- országos vízminőségvédelmi terület övezetébe 
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- nagyvízi meder övezetébe 

 

 
 

 

 

 

 

Az országos övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi övezetekbe nem 

sorolt: 

 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 

- világörökség- és világörökség várományos terület övezetébe 

- vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló  

  vízkár elhárítási célú szükségtározók területének övezetébe 

- kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe 

- országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe 

 

 

Országos műszaki infrastruktúra hálózatok: 

 

A település közigazgatási területét az Országos infrastruktúra hálózatból elsőrendű 

árvízvédelmi fővédvonal  érinti. 

 

 

A vizsgálat készítése közben 2019. március 15-től lépett hatályba Magyarország 

területrendezési terve (MaTrT) 

 

Magyarország szerkezeti terve Tiszasas közigazgatási területét az alábbi országos 

területfelhasználási kategóriákba sorolja: 

 

- erdőgazdálkodási térség 

- mezőgazdasági térség 

- vízgazdálkodási térség 

- települési térség 
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Forrás: MaTrT 

 

 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

 

Tiszasas közigazgatási területét érinti: 

 

- Ökológiai hálózat magterületének övezete 

- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
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Forrás: MaTrT 

 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 

 

Tiszasas közigazgatási területét a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete nem 

érinti. 

 

Erdők övezete 

 

Tiszasas közigazgatási területét érinti: 

 

- erdők övezete 
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Forrás: MaTrT 

 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezet által érintett települések 

 

Tiszasas közigazgatási területét világörökségi és világörökségi várományos területek nem 

érintik. 

 

 

 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 

 

Tiszasas közigazgatási területét honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti. 

 

 

A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása 

   
• Jász-Nagykun-Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település 

közigazgatási területét az alábbi térségi területfelhasználás érinti: 
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- Erdőgazdálkodási térség 

- Mezőgazdasági térség 

- Vegyes területfelhasználású térség 

- Vízgazdálkodási térség 

- Hagyományosan vidéki települési térség 

 

 

A megyei övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi térségi övezetekbe 

sorolt: 

 

- országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó és magterület  térségi övezetébe 
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- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 

 

 
 

- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe 

- erdő telepítésére alkalmas terület övezetébe 
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- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (Az övezet területét az OTrT 2013. 

évi módosítása megszüntette, helyette bevezette 2015. január 01.-től az alábbi országos 

övezetet: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.) 

 

- nagyvízi meder övezetébe 

- rendszeresen belvízjárta terület övezetébe 

 
 

- széleróziónak kitett terület övezetébe – megszűnt övezet 

 

 

A megyei övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi térségi övezetekbe nem 

sorolt: 

 

 

- földtani veszélyforrás területének övezetébe 

- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe 

- történeti települési terület övezetébe 

- világörökség-várományos terület övezetébe 

- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetébe 

- felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtőterületének övezetébe 

- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe 

- együtt tervezhető térségek övezetébe 

- kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetébe 

- honvédelmi terület övezetébe 

 

 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott 

  település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 
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A település igazgatási területének a szomszédai: 

 

- északon: Tiszaug 

- északkeleten: Tiszakürt 

- keleten: Csépa 

- délkeleten: Csongrád 

- délen: Tiszaalpár 

- nyugaton: Tiszaalpár 

 

 

 

A településsel szomszédos települések településrendezési terveinek vizsgálata: 

 

- Tiszaug településrendezési terve, jóváhagyás: 2009, készítette: Kecskeméti Építészműhely 

Kft., tervező : Szilberhorn Erzsébet 

A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Tiszasasra nem 

tartalmaz.  

 

 

- Tiszakürt településrendezési terve, jóváhagyás: 2003, készítette: Optimunka Bt, Csaba 

Márton településtervező, Békéscsaba 

Hagyományos feldolgozású településrendezési terv. Jelenleg az M44 gyorsforgalmi út 

nyomvonalára vonatkozó településrendezési terv módosítás folyamatban van, amely 

Tiszainoka közigazgatási területét nem érinti. 

A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Tiszainokára nem 

tartalmaz.  

 

- Csépa településrendezési terve, jóváhagyás: 2007, készítette: Településrendezési és Műszaki 

Társulás, Szolnok, Kiszelovics Ildikó településtervező 

 

A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Tiszasasra nem 

tartalmaz.  

 

 

 

- Csongrád jelenleg hatályos településszerkezeti tervét a 181/2005. (VIII.26.) számú 

Képviselő – testületi határozattal hagyta jóvá a Képviselő – testület. A településrendezési 

tervet az M – Teampannon Építész és Mérnöki Iroda Kft készítette, felelős tervező: Koszorú 

Lajos 

A település közigazgatási területe a Tisza folyóval határos. A településrendezési terv olyan 

fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Tiszasasra nem tartalmaz.  
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- Tiszaalpár jelenleg hatályos településszerkezeti tervét a 45/2006. (V.11.) számú Képviselő – 

testületi határozattal hagyta jóvá a Képviselő – testület. A településrendezési tervet a Rédei és 

Társa Mérnöki Iroda Bt. készítette, felelős tervező: Rédeiné Bondor Klára 

A település közigazgatási területe az Alpári – holtággal határos, azonban a folyószabályozás 

révén a Tisza folyó mintegy levágja ezt a sziget – szerű településrészt, melynek Tiszasas 

közigazgatási területével nincs szárazföldi kapcsolata, megközelítése csak Tiszaalpár 

közigazgatási határán keresztül lehetséges. 
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A szomszédos település rendezési tervei olyan elhatározásokat és olyan fejlesztéseket nem 

tartalmaznak, melyek a település területfelhasználására, fejlesztési elképzeléseire hatással 

lennének. 

A települések közötti vonalas infrastruktúrák a közigazgatási határon átmenő elemek, melyek 

a kapcsolatot biztosítják. 

 

 

1.5.  Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

 

A település egy hatályos településfejlesztési döntéssel rendelkezik, melyben a Képviselő-

testület határozattal döntött új településrendezési terv elkészítéséről. 
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A döntést indokolta a település településfejlesztési koncepciója és településrendezési terve 

jóváhagyása óta eltelt 10 éves időtávlat társadalmi- gazdasági- közigazgatási változásai, a 

törvényi kötelezettség és a megváltozott fejlesztési elképzelések. 

 

 

1.5.1.  A hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia vonatkozó megállapításai 

 

Tiszasas nem rendelkezik integrált településfejlesztési stratégiával. A településfejlesztési 

koncepció tartalmazza azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyek az elmúlt időszak fejlesztési 

lehetőségei, irányai voltak. 

A fejlesztési elképzelések egy része megvalósult, a meg nem valósult fejlesztések egy része 

ma már nem fejlesztési célkitűzés, míg egy része továbbra is fejlesztési cél.  

 

 

 

1.5.2.  Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

 

A hatályos településrendezési szerződés jelen településrendezési terv készítésére vonatkozik. 

A településrendezési terv készítésével párhuzamosan folyó, vagy induló településrendezési 

tervmódosítás nincs. 

 

 

 

 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök 

 

Tiszasas Község Településrendezési terve az Épített Környezet alakításáról és védelméről 

szóló törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) alapján 2003 -ban került jóváhagyásra. A 

településszerkezeti tervet 38/2007. (VI.28.) számú határozattal, a helyi építési szabályzatot 

pedig a 9/2007. (VI.27.) számú rendelettel hagyta jóvá Tiszasas Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete.  

 

 

 

 

 

 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

 

 

A településszerkezeti terv az alábbi fejlesztéseket jelölte ki (funkciójában megváltozott 

területek): 

 

Változó területfelhasználású (az előző szabályozás szerint beépítésre nem szánt) területek az 

alábbiak: 

 

►külterületen:  
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- 054 / 2, / 3, / 4 és 0109 / 1, / 2, / 3 hrsz – ú. külterületi mezőgazdasági földterületek, 

tervezett ipari gazdasági területek 

- 0117 / 4, / 3, / 29, / 30 és 0121 / 4, 0117 / 18, / 19 hrsz – ú. külterületi mezőgazdasági 

földterületek, tervezett idegenforgalmi célú különleges területek 

 

►belterületen:  

 

- 0112 / 9, / 10, / 11 – es hrsz –ú. külterületi földrészletek részbeni bevonásával 

általános mezőgazdasági területből tervezett lakóterület. 

- A belterület Ny –i. peremrészén több területet érintően mezőgazdasági kertes 

területből kialakítandó tervezett idegenforgalmi célú különleges terület. 

 

 

 

Változó területfelhasználású (az előző szabályozás szerint beépítésre szánt) területek az 

alábbiak: 

 

►külterületen:  

 

- 058 / 5 hrsz –ú., lezárt szeméttelep területéből rekultiváció útján kialakítandó 

gazdasági erdőterület 

 

►belterületen:  

 

- Fő út – Kálvin út – Alpári utcák által határolt lakóterületi tömb, tervezett zöldterület 

(közpark) kialakításával. 

 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek: 

 

►külterületen:  

 

- a Kelemi részen általános mezőgazdasági területből, tervezett gazdasági erdő terület 

- a szennyvíztisztító telep mellett kialakítandó gazdasági erdőterület, általános 

mezőgazdasági területből 

- az élő Tisza hullámtere mellett tervezett védőerdő, általános mezőgazdasági területből 

- Öregszőlő mellett szőlőtelepítésre alkalmas kertes mezőgazdasági terület, általános 

mezőgazdasági célú területből. 

 

►belterületen:  

 

- lakóterületből tervezett kereskedelmi gazdasági – szolgáltató terület a település 

kereskedelmi központjában 

- református és katolikus temetők területéből kialakítandó kegyeleti parkok területe 

különleges területként 
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1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 

foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

 

 

 

Demográfia 

 

1571-ben a szolnoki török defter szerint 24 jobbágy házának lakói fizették a török adót. A 

tizenötéves háborúban a falu elpusztult , az adóösszeírás csak 1647-től mondta népesnek, 

azonban 1668-ban ismét elnéptelenedett. 1680-ban jelentős számú kálvinista lakta, volt 

temploma , papja. Sas a legsúlyosabb időkben is csaknem mindig lakott volt. Amikor a sasiak 

megfutottak, még akkor is visszajártak szőleiket művelni. A török 1683. évi Bécs alá 

vonulásakor kálvinista vallású halászok éltek itt, a telkes jobbágyokat az állandósult 

adóztatás, rekvirálás tönkretette, 1695- 1700 között a helybenmaradt 2-3 halászcsalád mellé új 

gazdák kezdtek beteklepedni. 1705-1706-ban Rabutin hadai elől a csongrádiak is ide 

húzódtak. A települést azonban 1709-ben a portyázó „rác” seregek elpusztították. 1715-ben – 

a császári katonaság beszállásolásának terhei miatt – a tiszasasiak áttelepedtek a csongrádi 

újfaluba, ahonnan 1716-ban tértek vissza. A 18 visszaköltöző család mellé később Szentesről, 

Kecskemétről, Szatmárból, Tiszapolgárról, Bánhorvátról és Jászberényből telepedtek ide. 

1748-ig Tiszasas lakossága erősen megszaporodott, a gazdák száma 73-ra emelkedett, s mivel  

a szűkös határban nem volt elegendő feltört szántóföld, sem az állatoknak legelő, Szelevény 

pusztára szerettek volna átköltözni. Ezt a vármegye nem engedte, mégis többen átszöktek. 

 

A népesség száma  a következőképpen alakult: 

 

 

1561 1563 1571 1643 1647 1675 

27 háztartás 14 háztartás 24 háztartás 3 család 1/3 porta ½ porta 

1679 1686 1712 1715 1720 1726 

31 telkes 

jobbágy 

1/2 porta 11 háztartás  41 háztartás 49 háztartás 

1736 1746 1752 1770 1828  

74 háztartás 64 háztartás 90 háztartás 97 háztartás 98 háztartás  

 

A község lélekszámának alakulása 1786 – tól 1960-ig 

 

Év 1786 1816 1825 1836 1844 1855 

Fő 986 1193 1335 1373 1412  

 

Év 1865 1869 1880 1890 1900 1910 

Fő 1413 1521 1488 1679 1736 1674 

 
Év 1920 1930 1941 1949 1960  

Fő 1682 1877 1876 1868 1810  

 
A gyarapodás 1869 után kevésbé gyors ütemű és kiegyensúlyozatlanabb, mint a megelőző 

évszázadban volt. Külterületen 1949-ben 91, 1960-ban 78 fő lakott. 
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Tiszasas népességszáma (forrás: TEIR) 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lakó- 

népesség 

1163 1120 1099 1100 1069 1061 1024 997 1046 1035 1024 1023 1017 1015 1008 

Állandó 

népesség 

1186 1156 1152 1147 1142 1137 1122 1117 1109 1101 1093 1095 1086 1080 1070 

Állandó  

Népesség 

Férfiak 

574 566 561 558 544 545 540 546 545 542 540 537 531 524 519 

Állandó 

Népesség 

nők 

 

612 590 591 589 598 592 582 571 564 559 553 558 555 556 551 

 

 
 

A település célkitűzése a népességszám megtartása és növelése. 

 

 

Az élveszületések és halálozások aránya (forrás: TEIR) 
 

 

 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Élve- 

születés 

9 9 4 9 13 13 13 13 10 5 7 13 11 11 13 

Halálozás 

 

26 23 16 20 23 25 22 23 20 20 23 16 24 19 18 
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Az élveszületések száma az elmúlt 14 évben 7-13 között mozgott, míg a halálozások száma 

16-27 közötti tartományban volt, és a halálozások száma meghaladta az élveszületések 

számát. 

 

Népvándorlás (forrás: TEIR) 

 

 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Oda- 

vándorlás 

63 45 48 76 69 38 35 33 60 66 61 62 64 79 65 

Elvándorlás 

 

40 74 58 64 93 34 62 50 63 62 55 61 54 72 67 

 

 
 

A népvándorlás jellemzően minden évben a lakónépeség 5 - 6%-a körüli szám, és jellemzően 

az elvándorlás száma meghaladja az odavándorlás számát. Az elvándorlás összefüggésben 
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van a munkahelyek alacsony munkaerő felvevő képességével a településen, és a napi ingázás 

nehézségeivel. 

A halálozások születés számánál nagyobb aránya és az elvándorlás száma miatt csökken a 

lakónépesség száma. 

 

Foglakoztatás, munkanélküliség 

 

A népesség gazdasági aktivitása az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, amely 

összefüggésben van az elöregedő lakossággal és a munkanélküliséggel. 

A foglalkoztatottak nagyobb hányada eljár a településről dolgozni. Jellemzően 

Kunszentmártonba, Kecskemétre, Szolnokra. 

 

Nagyobb foglalkoztatók a településen: 

 

• Tiszasas Község Önkormányzata 

általános közigazgatás 

foglalkoztatottak száma: 123 fő 

 

• Bodoglári és Társa Kft 

takarmány keverés, mezőgazdaság 

foglalkoztatottak száma: 4-5 fő 

 

• Dolium Kft 

hordógyártó üzem 

foglalkoztatottak száma: 4-5 fő 

 

• Sasi Tüzép Transz Kft 

tüzép, árufuvarozás 

foglalkoztatottak száma: 5-6 fő 

 

A településen kevés a munkahely, illetve a munkahelyet teremtő vállalkozás. Az utóbbi 

években önkormányzat és intézményei a legnagyobb foglalkoztatók. Sokan ingáznak a 

környező nagyobb településekre, városokba. 
  

 

A településen élők Kunszentmártonba, Kecskemétre, Szolnokra, Martfűre járnak dolgozni, 

jellemzően helyközi autóbusszal, vagy saját gépkocsival. 

 

Az elmúlt évek mutatóit elemezve elmondható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma 

csökken, amely Kecskemét nagy munkaerő foglalkoztató cégei hatása. 

 

A regisztrált munkanélküliek száma az utóbbi időben jelentősen csökkent, ami abból a 

szempontból jó, hogy sokan találnak maguknak munkahelyet, de viszont  ez azt 

eredményezte, hogy pl. a közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma minimális. 

Beszélhetünk itt a mezőgazdasági foglalkoztatásról is. Összességében munkaerő hiány lépett 

fel a településen.  
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A közfoglalkoztatás keretén belül elvégzett főbb tevékenységek a következők: 

 

a) Településüzemeltetés, kommunális feladatok: 

- felszíni vízelvezetés: csapadékvíz elvezető árkok, átereszek karbantartása, tisztítása, 

- zöldterületek kezelése és ápolása: növények ültetése, parkgondozás, parlagfű irtás, 

közterületeken, játszótéren, temetőben, 

- síkosság mentesítés, hó eltakarítás: közintézmények, közterületek, buszmegállók. 

 

b) Intézmények működési feladatainak segítése:  

- gondozói kisegítő tevékenység,  

- konyhai kisegítők, 

- gépjárművezető, 

- adminisztrációs, technikai feladatok segítése, takarítás, postázás és kézbesítés, irattár 

rendezés, biztonsági feladatok. 

 

 

A közfoglalkoztatásról, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, és az egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény létrehozta és megteremtette a közfoglalkoztatás új 

intézményrendszerét. Ahogy más területre is jellemző, a közfoglalkoztatást szabályzók is 

többször módosultak. A 320/2014 (XII.13.) Korm. rendelet alapján a Munkaügyi 

Kirendeltségek szervezetileg 2015.04.01 hatállyal a Járási Hivatalokhoz kerültek.  

 

2015. évben az előzetes tervezési szempontok alapján elsősorban a település önfenntartását 

segítő, helyi sajátosságú programok kaptak támogatást a Kistérségi Startmunka Programok 

között.  

Egyéb programok hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében valósíthatók meg /közút, 

belvíz, illegális hulladék stb./. 

 

Közfoglalkoztatási programok: 

 

• Kistérségi Startmunka Programok 

• Mezőgazdasági startmunka mintaprogram 

 

2007 – 2015 közötti időszakban a közfoglalkoztatás terén átlagosan 40 fő volt foglalkoztatva, 

amely csökkent és jelenleg 25 fő közfoglalkoztatott dolgozik. 

Az utóbbi években tovább csökkent a közfoglalkoztatottak száma, amely azt eredményezi, 

hogy a közfoglalkoztatásban elvégezendő munkákra munkaerő hiány mutatkozik. 

 

Munkanélküliek (regisztrált álláskeresők 2000-től) száma és végzettsége (Forrás: TEIR) 

 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Regisztrált 

Munka- 

nélküliek 

93 64 90 82 84 96 102 121 110 84 98 89 70 49 61 

Regisztrált 

Munka- 

Nélküliek 

férfiak 

55 42 49 50 55 57 64 67 52 39 48 44 33 26 30 

Regisztrált 

Munka- 

Nélküliek 

nők 

38 22 41 32 29 39 38 54 58 45 50 45 37 23 31 
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Reg. munka- 

nélküli 8.o. 

kevesebb 

végzettséggel 

4 2 2 2 1 0 2 3 3 2 2 3 2 1 2 

Reg. munka- 

nélküli 8.o. 

végzettséggel 

31 27 33 31 36 35 39 43 45 27 42 40 28 21 31 

Reg. munka- 

nélküli szak-

munkásképző 

v. 

39 23 39 33 36 46 39 48 39 30 39 29 27 16 19 

Reg. munka- 

nélküli 

szakiskolát v. 

2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 4 2 

Reg. 

munkanélküli 

érettségizett 

13 10 11 12 9 12 17 23 20 20 13 15 10 7 7 

Reg. 

munkanélküli 

főiskolát 

végzett 

3 0 3 2 0 1 3 1 2 3 0 0 1 n.a. 0 

Reg. 

munkanélküli 

egyetemet 

végzett 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 n.a. 0 

 

A munkanélküliséggel kapcsolatos adatokat befolyásolja a szociális védőháló változása. A 

rendszerváltás után jelent meg a munkanélküliség. A regisztrált munkanélküliek a 

munkanélküli járadék időszakán túl, amennyiben munkát nem találtak szociális 

jövedelempótló támogatásban részesülhettek. Az időközbeni jogszabályi változások miatt 

2008-tól regisztrált álláskeresőkről beszélünk, akik rövid ideig álláskeresési járadékot kaptak, 

majd szociális helyzetüktől függően kaphattak támogatást illetve közhasznú munkát kellett 

végezniük. Az utóbbi évek újabb változásokat hoztak és különböző területeken 

közmunkásként foglalkoztatták az álláskeresőket. Tiszasason az elmúlt 2 év gazdasági 

fellendülése hatására a közmunkásként foglalkoztatottak száma minimálisra csökkent. 

 

 

Jövedelmi viszonyok 

 

Tiszasas, hasonlóan az Észak-Alföldi régió településeihez az országos jövedelmi viszonyok 

alsó szegmensében helyezkedik el. Jász- Nagykun- Szolnok Megyén belül a Kunszentmártoni 

Járás jövedelmi viszonyok tekintetében a mezőny alján található, nagyságrendekkel megelőzi 

a Jászság (Felső- Jászság Jászberény és Jászfényszaru környéke), továbbá a megyeszékhely. 

A járáson belül is eltérőek a jövedelmi viszonyok. Tiszasas településen belül a jövedelmi 

viszonyok, hasonlóan a többi településhez különbségeket mutatnak. A legalacsonyabb 

jövedelműek a szociális juttatásokat (álláskeresési járadék, közmunka, GYES, nyugdíj stb.) 

igénybevevők. 

 

 

1.7.2. Térbeli - társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

 

Tiszasason is a környező településekhez hasonlóan a rendszerváltás után kisebb mértékű 

társadalmi rétegződés alakult ki. A település lakóterületei viszonylag homogén beépítésűek, a 

társadalmi rétegződés itt jelentős különbségeket nem mutat. A rétegződésen belül kiélezett 

konfliktusok nincsenek, de az érdekviszonyok a társadalmi osztályon belül mozognak. 
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1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, 

  társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil  

  szerveződések egyházak, stb.) 

 

Civil szervezetek: 

 

- Tisza Vadásztársaság 

- Tiszasasi Polgárőr Egyesület 

- Tiszasasi Idősekért Alapítvány 

- Tiszasasi Sport Egyesület 

 

Egyházak: 

 

- Református Egyház 

- Római Katolikus Egyház 

- Jehova tanui vallási felekezet 

 

A településen Kisebbségi Önkormányzat nem működik. 

 

 

Rendezvények: 

 

 

- Sportnap 

- Farsang (óvodai, iskolai) 

- Március 15. 

- Iskolai szavalóverseny 

- Falunap 

- Mikulásnap (óvodai, iskolai) 

  - Falukarácsony 

 

 

Református templom 

 

 

Középkori eredetű temploma elpusztult. A tanúvallomások szerint 1716-ban történt 

visszatelepítésük után templomukat más helyen építették fel. A templom karókra állított és 

sövénnyel befont, tapasztott falú, náddal fedett  építmény volt. 1765-ben vályogfalú, nádtetős 

templomuk megépítéséről szólnak a források. A mai kőtemplom 1795-ben épült, kőtornya 

1797-re, egyházi feljegyzések szerint 1798-ra készült el. A templom épületére 1873-ban 

toronygombot helyeztek, majd 1923-ban újat készítettek helyette. Mindkét alkalommal a  

település történetére és az egyházi életére vonatkozó iratokat, feljegyzéseket helyeztek el 

benne, melyek az 1984. évi felújítás során előkerültek. 

1837-ben Tiszasason 10 római katolikus hitű lakoson kívül 1164 református és 6 izraelita élt. 

1891-ben számuk így alakult: római katolikus 49, református 1437, evangélikus 21, izraelita 

9. 
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1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, stb.) 

 

Közigazgatás: 

 

Az 1872. május 1-jén keltezett szabályrendelet alapján alakult nagyközséggé. Az 1876-os 

területrendezéskor Tiszasas az újonnan létrehozott Jász – Nagykun – Szolnok vármegye 

Tiszai alsó járásába került. A tiszasasi előljáróságot 1879-ben egy főbíró, egy másodbíró , egy 

adószedő, egy közgyám, egy jegyző és négy tanácsnok alkotta. 

1919-ben a Tanácsköztársaság létrejötte után megalakították a direktóriumot. Ennek azonban 

kevés ideje maradt a cselekvésre, mert a községet hamar megszállták a románok, akik  a 

direktórium tagjait elüldözték. 1925-ben az előljáróságot a bíró, a törvénybíró, a négy esküdt, 

pénztárnok és közgyám alkotta. A községi képviselőtestületnek 10 virilis, 10 választott és 4 

póttagja volt. 

Tiszasas 1944. október 9-én szabadult fel, és már 1945,. január 31-én megválasztották a 

községi előljáróságot. Rövidesen életrehívták a helyi nemzeti bizottságot is. 

1950. október 27-én alakult meg a községi tanács 51 tanácstaggal és 26 póttaggal. A tanácsi 

apparátus létszáma a megalakulást követő években 6 fő volt. 

A rendszerváltás után önkormányzati választásokat tartottak.  

A közigazgatási feladatokat a polgármesteri hivatal biztosítja a településen. Az 

Önkormányzati Hivatal Szelevény településsel közös. A középfokú közigazgatási 

intézmények és kormányhivatalok Kunszentmártonban találhatók. 

 

Polgármesteri Hivatal, Tiszasas 
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Oktatás 

 

Általános iskola  

 

Az 1716. évi újratelepülést követően a fiútanító mellé 1767-től alkalmaztak külön 

leánytanítót. 1862-ben építettek leányiskolát. 1879-ben 2 iskolateremben 2 képesített tanító 

működött. A tankötelesek száma  1878/79 tanévben 261 volt, akik valamennyien jártak 

iskolába. 1925-ben a kéttantermes református felekezeti jellegű elemi népiskolában 3 tanító 

tanított. 1927/28-ban az egyház és a község új tantermet épített, ezzel háromra emelkedett a 

tantermek száma. 1938-ban a katolikusok gyermekei számára külön egytanítós iskola nyílt, de 

a háború alatt a 4-ből csak 2 tanteremben folyt az oktatás. 1947-ben is csupán 2 felekezeti 

iskola működött, állami iskola nem volt. Még abban az évben betöltötték az üres tanítói 

állásokat, így 1948-ban 4 nevelővel 3 épületben 4 tanteremben folyt az oktatás. 

1948-ban államosították az egyházi iskolát. Attól kezdve állami nyolcosztályos általános 

iskolában folyt a  tanítás. 1951-ben már 6 nevelő volt. 1952-ben számuk 8-ra emelkedett, 

1954-ben 10-re. Az iskola 1953-ban vált osztottá. Az 50-es években más célú helyiségek 

átalakításával igyekeztek növelni a tantermek számát, 1960-ban pedig 2 új tantermet építettek. 

Az 1960/61-es tanévben 6 osztályban 10 pedagógus irányításával 221 tanuló tanul. A 6 éves 

és annál idősebb népesség iskolai végzettsége 1941-ben és 1960-ban a következő volt: 

 

Év 6. 

életévüket 

betöltött 

lakosok 

száma 

Analfabéta Ír - 

olvas 
Általános iskola Középiskola Főiskolát 

végzett osztályát végezte 

1-5 6-7 8 1-3 4 

1941 1710 100 269 821 470 35 2 8 5 

1960 1635 55 6 752 593 174 19 26 10 

 

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézménye 

Tiszasas, Rákóczi út 26. 

 

Az osztályok száma 4 évfolyam, két összevont osztály1-3 és 2-4 évfolyam 

A felső tagozatosokat külön buszjárattal Cserkeszőlőre vuszik. 
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Tantermek száma: 6 

Tanulók száma: 37 fő 

Pedagógusok száma: 5 fő 

Tornaterem nem az intézményhez tartozik, fenntartója Tiszasas Község Önkormányzata 

 

Tanulói létszám (települési adatsor) 

 
Év 2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Fő 50 60 50 50 49 52 40 34 34 31 37 

 

 

 

 

 
 

Iskolai létszám és oktatással kapcsolatos adatok (forrás: VÁTI-TEIR) 

 

 
Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Általános 

iskolai 

feladatellátási 

helyek száma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ált. iskolai 

osztálytermek 

száma 

4 4 4 6 5 4 6 6 4 3 3 3 3 3 

Ált. iskolai 

osztályok 

száma 

8 8 8 6 4 4 4 5 3 4 4 2 2 2 

Ált. iskolai 

tanulók száma 

99 90 86 60 50 50 49 52 40 34 34 31 37 34 

Ált. iskolai 

főállású 

pedagógusok 

száma 

13 14 13 8 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 

Tornaterem, 

tornaszoba a 

közoktatási 

intézményben 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
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Tornateremmel, 

tornaszobával 

ellátott 

közoktatási 

intézmény 

száma 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 

 

 

Óvodai ellátás: 

 

Tiszasasi Általános Művelődési Központon belül működik az óvoda 

csoportszobák száma: 2+1 tornaszoba 

Óvónők száma: 2 fő 

Gondozónők száma: 2 fő 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő 

 

 

 
 

 

 

Az óvodai nevelés 1947-ben kezdődött, napköziotthonos óvodában. Az óvoda 1960-ban vált 

kétcsoportossá. 1960-ban 49 gyermek járt óvodába, akikkel 2 óvónő foglalkozott. 

 

Óvodai létszám (települési adatsor) 

 
Év 2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Fő 33 36 42 34 38 35 36 36 35 32 27 
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Óvodai ellátással kapcsolatos adatsor (Forrás: VÁTI - TEIR) 

 
Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Óvodába 

beíratkozottak 

szám 

31 29 31 30 38 32 39 32 38 34 34 30 23 26 

Óvoda- 

pedagógusok 

száma 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

 

 

           

Egészségügy 

 

Rendszeres egészségügyi ellátásról a XIX. század utolsó harmadától beszélhetünk. Az 1831. 

évi kolerajárvány július 21-től szedte áldozatait Tiszasason. 110-en betegedtek meg, s közülük 

mindössze 63-an gyógyultak fel. 1879-ben egészségügyi szempontból a csépai körzethez 

tartozott. 1913-ban egy – Tiszauggal közös – orvosa, valamint egy szülésznője volt a 

községnek. Ugyanez volt  a helyzet 1935-ben is. A felszabadulás után már dolgozott a 

községben orvos. 1947-48-ban egy hatósági egy magánorvos látta el a lakosságot. 1948-ban 

pedig védőnő is volt. Mellettük 1948 novemberében községi bába működött. 1960-ban 1 

körzeti orvos és egy védőnő látta el az egészségügyi szolgáltatást. 

 

Tiszasas község önkormányzata szakfeladaton belüli tevékenység: 

 

- Tiszasasi Háziorvosi Rendelő 

- Védőnői Szolgálat 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
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Az Új Széchenyi terv keretén belül 2014-ben valósult meg a háziorvosi rendelő felújítása, 

bővítése, akadálymentesítése. 

 

Egészségügyi adatok (forrás: TEIR) 

 

 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Háziorvos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n.a. 0 

Házi 

gyermek- 

orvos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 0 

Körzeti 

ápoló 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Betöltött  

Védőnői 

Helyek 

száma 

0 0 0 n.a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 

Gyógyszertár: 

 

Tiszasason egy gyógyszertár működik a Tiszaparti Patika, amely  a település igényeit 

biztosítja. 

 

 
 

 

Szociális ellátás 

 

Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 

5474 Tiszasas, Fő út 13. 
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Szociális ellátás (Forrás: TEIR) 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Időskorúak 

otthonainak 

száma  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nappali 

ellátást 

nyújtó idősek 

klubjainak 

száma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Időskorúak 

otthonai 

működő 

férőhelyek 

száma  

16 21 21 21 22 22 22 22 26 26 33 33 33 33 40 

Időskorúak 

otthonaiban 

gondozottak 

száma 

20 22 23 24 19 22 24 22 26 26 33 32 34 34 42 

Nappali 

ellátást 

nyújtó idősek 

klubja 

működő 

férőhelyeinek 

száma 

60 60 60 38 60 60 60 60 60 36 60 36 

 

 

36 36 36 

Nappali 

ellátást 

nyújtó idősek 

klubjaiban 

ellátottak 

száma 

43 49 45 38 43 48 50 45 38 34 31 38 32 39 22 

 

 

   Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona önkormányzati 

fenntartású intézmény.  

 

Jelenleg szakellátásként idősek bentlakásos otthonát üzemeltet (33fő), alapellátásként pedig: 

házi segítségnyújtást (kb.35fő), nappali ellátást 

(kb.26fő) és étkeztetést (kb.14-15fő) nyújt az azt igénylő idős embereknek. 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 51 
 

 

A Gondozási Központban 2017. márciusától 25-en dolgoznak:  

étkeztetés-1fő; idősek klubja-1fő szakképzett; házi segítségnyújtás-3fő 

(2 szakképzett, 1 szakképzetlen); bentlakás-20fő (10 szakképzett, 1 szakképzetlen, 9 kisegítő). 

                 

Művelődés 

 

Az iskolán kívüli művelődés színterét a felszabadulás előtt az egyesületek jelentették. 

A Tiszasasi Olvasókör már 1878-ban megalakult. A két világháború között 11 

egyesület működött, közülük legjelentősebb a  gazdakör, az Önkéntes Tűzoltótestület 

és a Temetkezési Társulat volt. A felszabadulás után 1947 – 48- ban kultúrház ( a 

Gazdakörben) és egy magántulajdonban lévő mozi is működött. 1950 második felében 

a tiszasasi földműves – szövetkezet sportegyesületet tartott fenn. 1960-ban művelődési 

háza 300 fő befogadására volt alkalmas, keskenyfilmes mozijában 177 fő fért el. 

A községi könyvtár alapjait a felszabadulás után vetették meg a népkönyvtár 

létrehozásával. A könyvállomány 500 – 600 kötet volt 1955-ben, amit a járási 

könyvtártól kapott letéti állomány egészített ki. 1960-ban a tanácsi közművelődési 

könyvtár 1000 könyvtári egységgel állt az olvasók rendelkezésére. 

 

 

 
 

 

A könyvtári kötetek száma (Forrás: VÁTI - TEIR) 

 

 

 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nyilvános 

könyvtár 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nyilvános 
könyvtárak 

egységeinek 

száma 

10046 10058 10092 10117 10117 0 7986 7986 7995 8000 2760 2671 2724 3368 3228 

Kölcsönzött 

egység  

3520 0 0 187 810 0 105 204 303 328 326 940 936 671 650 

Beíratkozott 

olvasó  

460 0 0 50 59 0 23 30 47 53 74 84 82 75 71 
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1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő -  testülete 2018. decemberében hagyta jóvá a 

helyi esélyegyenlőségi programot. 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV.törvény (továbbiakban:Ebktv.) 31. §-a írja elő a 

települési önkormányzatok számára. 

A Program küldetése, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos 

megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok  tagjainak esélyegyenlőségét, 

mely az állam, az önkormányzatok és ezek intézményei, civil szervezetek és magánszemélyek 

feladata. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Tiszasas település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Tiszasas Község Önkormányzata konzorciumi tagként szerepel az alábbi projektekben:  

- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 ’A helyi identitás és kohézió erősítése a 

Kunszentmártoni járásban”: A projekt a helyi identitást erősítő közösségfejlesztési 

folyamatok erősítésére irányul, a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata erősödjön, 

a helyi civil társadalom megerősödjön, valamint nőjön a civil aktivitás, az önkéntesség, a 

helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. ( Kunszentmárton Város 

Önkormányzatával közös projekt ) 

- EFOP-1.5.3-16-2017-00001 „Tisza menti virágzás 2”: Humán szolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben: 

 -EFOP-3.9.2-16-2017-00005 „Tisza menti virágzás 1”: Humán kapacitások fejlesztése 

térségi szemléletben: a projekten belül lehetőség nyílt hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok 

számára ösztöndíj igénybevételére, melyre községünkből 3 fő fiatal sikeresen pályázott. 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok 

kimutatása: 

 

A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a nőkkel és a fogyatékkal 

élőkkel kapcsolatban, roma lakosság a településen nincs. Tiszasas közel 1100 lélekszámú 

település, ezért az esélyegyenlőségi szempontból érintett társadalmi csoportok helyzete 

viszonylag jól követhető. 

 

Mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége 
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Mivel Tiszasason nincs roma lakosság, ennél a célcsoportnál csak a mélyszegénységben 

élőkkel foglalkozunk.  

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység, a hétköznapi élet 

jelensége. Azt jelenti, amikor valaki, vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és 

szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.  

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és 

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A mélyszegénység hatása az alapvető 

létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségügyi 

állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a 

családok gyermeklétszáma, illetve a gyermekszegénység ( a szegények mintegy 30 %-a 0-17 

éves korosztályhoz tartozik ), valamint a falusi lakókörnyezet ( a szegények több mint fele 

községben él).  

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza.  

 

Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

 
A helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása 

során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 

    b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

   c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai           

      következményeit, 

   d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást 

nyújt. 

A helyi önkormányzat a feladat-és hatásköreinek ellátása során biztosítja a közfoglalkoztatási 

jogviszonyban lévő személy feladatellátásába történő bevonását. 

 

A településen a 2012.évben beindított start közmunkaprogramok nagyobb mértékű 

közfoglalkoztatási lehetőséget nyújtottak a lakosság részére, ezért csökkenő tendenciát mutat. 

 

Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

A nyilvántartott álláskeresők közül a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű személyek 

száma nem jelentős, inkább a 8 általános iskolát végzett munkanélküliek vannak többségben. 

Mivel szakmával nem rendelkeznek, így a munkaerőpiacon nem tudnak érvényesülni, ezért a 

helyi közmunkaprogram kínál nekik lehetőségeket. Mivel községünkben többen folytatnak 

mezőgazdasági tevékenységet, így az említett személyek egyszerűsített foglalkoztatás 

keretében is tudnak munkát vállalni. 

 

Közfoglalkoztatás 

 

A településen megváltozott munkaképességű személyt nem tartanak nyilván és akkreditációs 

tanúsítvánnyal rendelkező foglalkoztató sem található. 
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2013-ban a közfoglalkoztatási rendszerben átlagosan 40 főt foglalkoztattak. Ez a szám 2018-

ban 15 főre csökkent. A csökkenés azzal magyarázható, hogy a munkanélküliek más területen 

helyezkedtek el. 

 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

Tiszasas község Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres 

megélhetést nyújtó segélyeket (rendszeres szociális segély), a meghatározott szükségletekhez 

igazodó támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, temetési segély),valamint az eseti 

segélyeket (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermekvállalási 

támogatás). 

Megállapítható, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások a lakosság 

viszonylag nagy részét érintik. 

 

Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

A tiszasasi önkormányzat 2 db bérlakással rendelkezik. A településen nem releváns az ilyen 

jellegű igény. 

 

Telepek, szegregátumok helyzete 

 

A településen nincsenek telepek, szegregátumok. 

 

Megvalósítás: 

 

Tiszasas község Önkormányzata az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul 

adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit 

pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, 

illetve támogassák.  

 

 

 

 

 

 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

 

Tiszasas mezőgazdasági jellegű település volt, csak helyi igényeket kielégítő ipari 

tevékenység folyt. Az összeírásokból kitűnik, hogy a XVIII. század közepén takács, kovács, 

mészáros és molnár iparosok voltak  a községben, ahol 1725-ben egy malmot és 1732-ben egy 

vízimalmot, 1744 – 56-ban két malmot találtak. 

 

1879-től az iparosok szakma szerinti megoszlása a következőképpen alakult: 

 

Év 1879 1925 1934 1945 1950 1960 

Asztalos 1 3 3 2 2 1 

Csizmadia 2  5  3  

Kerékgyártó 2      
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Kovács 4 4 5 6 3  

Hentes, mészáros 2 3 2 1 3  

Molnár 5 1  1 1  

Szabó 1 3 3 4 1 5 

Bognár  3 4 3 2  

Borbély, fodrász  1 4 5 4 2 

Kádár  2 2 1 1  

Kőműves  2 2  1  

Lakatos   3 1 2  

Szíjgyártó   1  1  

Szíkvízgyártó  1 1  2  

Takács   2 1   

Cipész  6  4  3 

Kötélgyártó    1 1  

Ács  1  2 1  

Fehérneműkészítő    2 1  

Galvanizáló     1  

Darálós     2  

Gépész  1     

Pék  1     

összesen 17 32 37 34 32 11 

 

 

 

Vállalkozások száma Forrás: VÁTI, TEIR adatbázis   

 

 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Regisztrált 

Vállalkozások 

száma 

54 57 57 57 51 202 211 211 208 214 215 214 215 215 215 

Működő 

vállalkozások 

száma 

47 48 37 33 n.a. 34 29 29 29 33 32 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Működő 

Kft 

6 7 8 8 8* 9 7 8 9 9 7 10* 9* 10* 11* 

Működő 

Rt 

0 0 0 0 0* 0 0 0 0 0 0 0* 0* n.a.* 0* 

Működő 

szövetkezet 

3 2 1 1 2* 1 1 0 0 0 0 0* 0* n.a.* 0* 

Működő 

Bt 

4 4 3 3 5* 4 3 2 2 3 4 4* 4* 5* 5* 

Működő 

EV 

32 33 24 21 33* 19 18 19 18 21 21 31* 33* 34* 36* 

0 és 

ismeretlen 

számút 

foglalkoztató 

működő 

vállalkozás 

24 14 0 0 11* 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 29* n.a. 12* 15* 

*1-9 főt 

foglalkoztató 

21 32 35 31 38* n.a. n.a. n.a. 29 33 32 185* 34 202* 198* 

10-19 főt 

foglalkoztató 

1 1 2 2 2* 1 1 1 0 0 0 0* 1* 1* 2* 

20-49 főt 

foglalkoztató 

1 1 0 0 0* 0 0 0 0 0 0 0* n.a. n.a.* 0* 
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50-249 főt 

foglalkoztató 

0 0 0 0 0* 0 0 0 0 0 0 0* n.a. n.a.* 0* 

250 fő feletti 

foglalkozó 

0 0 0 0 0* 0 0 0 0 0 0 0* n.a. n.a.* 0* 

 

 

 

Tiszasas község nagyobb munkaerő foglalkoztatói (Forrás: Önkormányzat, 2017. évi 

adatok) 

 

 

Nagyobb foglalkoztatók a településen: 

 

• Tiszasas Község Önkormányzata 

általános közigazgatás 

foglalkoztatottak száma: 123 fő 

 

• Bodoglári és Társa Kft 

takarmány keverés, mezőgazdaság 

foglalkoztatottak száma: 4-5 fő 

 

• Dolium Kft 

hordógyártó üzem 

foglalkoztatottak száma: 4-5 fő, mely a telep bővítése kapcsán növekedett 

 

• Sasi Tüzép Transz Kft 

tüzép, árufuvarozás 

foglalkoztatottak száma: 5-6 fő 

 

 

 

 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

 

A település főbb gazdasági ágazatai: 

 

- mezőgazdaság 
 

A település külterületének nagy része mezőgazdasági, szántó terület, ahol intenzív művelés 

folyik. A külterületi nagyobb gazdálkodók mellett több gazdálkodó tulajdonában vannak a 

mezőgazdasági területek. 

Jellemzően szántóföldi kultúrákat, búza, kukorica, árpa, repce termesztenek. 

A település jellemzően mezőgazdasági település, ahol a mezőgazdasági termesztés és az 

ezekhez kapcsolódó állattenyésztés, terményfeldolgozás építményei a kül- és belterületen 

megtalálhatók. 
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Külterületi 100 hektár fölött gazdálkodók: 

 

- Harmatos László 

- ifj. Harmatos László 

- Romhányi László 

- Tényi Kft 

- Máté Miklós 

- Máté Gábor 

- Gyói Imre 

- Tóth Gábor 

 

 

-ipar 
 

Tiszasason nagy ipari létesítmény és ipari park nem található. A belterületen a Bodoglári és 

Társa Kft takarmánykeverő telepe működik. Továbbá a település belterületén elszórva kisebb 

gazdasági létesítmények találhatók, melyek kézműipari, kisebb termékeket előállító 

vállalkozások. 

 

Az település nagyobb gazdasági vállalkozásai: 

 

 

• Bodoglári és Társa Kft 

 

• Dolium Kft 

 

• Sasi Tüzép Transz Kft 
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1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 

  fejlesztési elképzelései 

 

A településen jellemzően a nagyobb gazdálkodó szervezetek agrárszférához, 

mezőgazdasághoz köthető tevékenységet folytatnak.  

A nagyobb gazdálkodó szervezet több év óta hasonló profillal működik. Jellemzően a saját 

tevékenységükön belül bővítenek elsősorban pályázati lehetőségekkel épületkorszerűsítéssel, 

technológiai fejlesztéssel fejlesztik vállalkozásukat. 

A településen működő nagyobb vállalkozások a következők: 

 

• Bodoglári és Társa Kft 

 

• Dolium Kft 

 

• Sasi Tüzép Transz Kft 

 

 

A településen a legnagyobb munkaerő foglalkoztató a közfoglalkoztatás (közmunka program) 

révén az Önkormányzat 

Fő tevékenységei:  - belterületi belvízárok karbantartás 

   - belterületi út kátyúzás 

   - illegális hulladéklerakás felszámolása 

   - mezőgazdasági program a belterületen (biokertészet) 

   - belterületi parkosítás 

 

 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, 

munkaerő   képzettsége, K+F stb.) 

 

A település versenyképességét a gazdasági lehetőségein túl (pl: mezőgazdasági területek, 

állattenyésztés, stb.) az elérhetőség, a munkaerő képzettsége is befolyásolja. Tiszasas földrajzi 

értelemben, elérhetőség területén megyén belül alacsony potenciállal rendelkezik, ugyanakkor 

a kivitelezés alatt álló M44 gyorsút a településre is pozitív hatással lehet, a gyorsforgalmi 

úthálózat révén Kecskemét megközelítése gyorsabbá válik. A települést  főútvonal nem érinti, 

megközelítése a 4511. számú Tiszaug – Kunszentmárton országos mellékútról történik, mely 

kapcsolatot biztosít a 44. számú főúttal. Közvetlen vasúti kapcsolat a Kunszentmárton – 

Lakitelek nem villamosított vasúti szárnyvonal. A vasúti közlekedés nem jelentős, kevés a 

járatok száma. A munkaerő településen belüli átlagos képzettségi színvonala alacsonynak 

mondható, nagy az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. A településről a 

munkakörű lakosság nagy része napi ingázással, vagy kisebb része heti ingázással eljár 

dolgozni a  környékbeli nagyobb települések munkaerő felvevő üzemeibe. Kecskemét 

nagyobb munkaerő foglalkoztatóihoz külön kisbuszokkal történik a napi ingázás. 

 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet - kínálat) 

 

Az ingatlanpiaci viszonyok az ország többi településéhez hasonlóan Tiszasason is jelentősen 

átalakultak. A 2009. évi pénzügyi válság alapjaiban változtatta meg az ingatlanpiacot. A 

finanszírozási nehézségek és szociális támogatások miatt a kereslet egyre csökkent, míg a 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 59 
 

kínálat jelentősen növekedett. Megjelentek az értékesíthetetlen ingatlanok, melyeknek 

hiteltartozása nagyobb, mint az ingatlan értéke. 

Az utóbbi 1-2 évben stagnálni látszódik a folyamat, ugyanakkor lakásépítésről nem 

beszélhetünk, még mindig igen jelentős az eladó családiházak száma. 

Tiszasas viszonylag magas az alacsony komfortfokozatú, avult épület, melyek értékesítése 

után teljes felújításra, vagy bontásra szorulnak. A CSOK bevezetésének hatása a vizsgálat 

időpontjában (2017) még nem érzékelhető a településen, valamint Kecskemét nagyobb ipari 

üzemeinek letelepedésre gyakorolt hatása sem érzékelhető. 

A településen 2018- 2019-ben az ingatlan kereslet nőtt, a kínálat ezáltal csökkent. Ide 

nemigazán gyűrűzött be az ingatlanárak drasztikus emelkedése, ezáltal az utóbbi időben 

(2018-2019) az eladó házak száma jelentősen csökkent. Az ingatlanokat jelentősen nem a 

helybéliek vásárolják, hanem más településről, városból ide költözők. 

 

 

 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és  

   intézményrendszere 

 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(III.11.) számú önkormányzati 

rendelete Tiszasas Község költségvetéséről szól. 

 

A Költségvetési rendelet a működési célú támogatásokat, a felhalmozási célú támogatást, a 

közhatalmi bevételeket,  a működési bevételeket, a felhalmozási bevételt, a működési célú 

átvett pénzeszközt, a finanszírozási bevételt tartalmazza. 

 

Az Önkormányzat Képviselő – testületének célja a költségvetési egyensúly megtartása. 

 

A költségvetést a 2016. évi költségvetéssel összehasonlítva megállapítható, hogy a működési 

célú támogatás mintegy 10 %-kal emelkedett, a közhatalmi és működési bevétel növekedett. 

2016-ban az általános tartalék 2 millió forint, míg 2019-ben 8 millió forint. A 

közfoglalkoztatottak létszáma nagyon visszaesett, mely  a foglalkoztatás kedvező 

folyamataival, elsősorban a Kecskemét nagy ipari üzemek munkaerő felvételével 

magyarázható. 

 

A rendelet rögzíti, hogy a költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a bevételek 

beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül 

kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai 

tartalmazzák. Az intézmény vezetője munkáltatói és bérgazdálkodói jogköre gyakorlása során 

nem vállalhat olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást 

igényelne 2019. évre, illetve a következő évekre. 

 

Továbbá a költségvetési rendeletben leírják, hogy a központi költségvetésből származó 

bevételek (feladatfinanszírozás) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni 

az intézményi feladatmutatókat, változás esetén jogszabály által meghatározott határidőben 

gondoskodni kell a lemondásról, illetve a pótigénylésről. 
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Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt jogcímcsoportok 

közötti előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat 

költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint a helyi 

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítására a képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára. A 

felhatalmazás érvényesítéséről a polgármester évente egy alkalommal zárszámadás keretében 

tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

 

Vagyongazdálkodás 

 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben alkotta meg Tiszasas Község 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 9/2011. (IV. 29.)számú 

önkormányzati rendeletet, melyet  a 2/2013. (II. 28.) számú önkormányzati rendelettel 

módosított. 

 

A vagyonrendelet rögzíti, hogy az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és vállalkozói 

vagyonból áll. 

 

A törzsvagyon a jogszabály, vagy az önkormányzat határozata által forgalomképtelen, illetve 

korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyontárgyak összessége. 

 

A vállalkozói vagyon forgalomképes ingatlanokból, ingóságokból, értékpapírokból,  

üzletrészekből, pénzvagyonból és egyéb vagyoni értékű jogokból áll. 

Az önkormányzat vagyonát - a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban - nyilván kell 

tartani, a jogszabályban meghatározott személyek, szervezetek által. Ez a nyilvántartás a 

jegyző feladata. A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem 

veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. 

 

 

 

Gazdasági Program 

 

Tiszasas Község 2014-2019 

 

 

1. Bevezetés 

A gazdasági program elkészítésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. A gazdasági program, a 

képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat, 

elkészítésének célja az, hogy a Képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer 

szerint működjön. 

 

A gazdasági program az önkormányzat részére, helyi szinten határozza meg mindazon 

célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 

társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 61 
 

koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 

feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

 

A Képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi 

minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó 

döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása 

során. 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósítása során a Képviselő-

testületnek két irányba is koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,  

- másrészről a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

 
2. Rövid történeti áttekintés 

 

Tiszasas község neve  madárnévből keletkezett. Első írásos említése 1348-ból való, bár a 

régészeti leletek szerint jelentős Árpád-kori település volt itt. Az elmúlt évszázadokban 

Tiszasas olyan neves személyek birtoka volt, mint Kinizsi Pál, vagy a szolnoki vár kapitánya, 

Zay Ferenc. Egyhajós református temploma 1789-ben épült, késő barokk stílusban. A falu 

hangulatát meghatározzák a régi, tornácos, módos parasztházak, melyek közül sok épen 

megmaradt. 

A falutól csupán néhány kilométerre kanyargó festői szépségű Tisza folyó és ártere a Közép-

Tiszai Tájvédelmi Körzet része és igen kedvelt horgászhely. Sőt, az egyedülálló fövenyes 

szabad strandja révén egyre kedveltebb fürdőhely is. 

A községi infrastruktúra teljesen kiépült az elmúlt években, erős alapot teremtve ezzel az 

elkövetkezendő esztendők fejlődésének. Tiszasast előnyös földrajzi fekvése, könnyű 

megközelíthetősége, páratlan természeti értékei, és igen kedvező ingatlanárai méltán tehetik 

vonzóvá az ide érkező turisták, letelepedni vágyók és befektetők számára.  

 

 

3. Helyzetelemzés 

3.1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága 

Az 1090 fős község a Tisza bal partján, Csongrádtól 19 km-re északra, Kunszentmártontól 18 

km-re nyugatra, a megye déli részén, a Tiszazugban található. A falutól csupán néhány 

kilométerre kanyargó, festői szépségű Tisza és ártere a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet 

része, igen kedvelt horgászhely, és egyedülálló fövenyes szabad strandja révén igen kedvelt 

fürdőhely is. Vasúton a MÁV 146-os számú Kecskemét–Kunszentmárton vonalon érhető el. 

Közúton a település Kecskemétről indulva a 44-es főúton könnyen megközelíthető a tiszaugi 

Tisza-hídon átkelve, Csongrád irányába haladva, illetve Kunszentmárton felől Csépán 

keresztülhaladva. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1348
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kinizsi_P%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zay_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/1789
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Tiszai_T%C3%A1jv%C3%A9delmi_K%C3%B6rzet
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Tiszai_T%C3%A1jv%C3%A9delmi_K%C3%B6rzet
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3.2. Főbb demográfiai jellemzők  

Az állandó népesség több éves összehasonlító adatai: 

 

Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Állandó 

népesség 
1142   1137  1122 1117  1109  1092   1093  1095 1095 

 

3.3. Népesség kor szerinti megoszlása 2015. január 01-jén 

 

Kor szerinti 

csoportosítás Fő 
Megoszlás 

%-ban 

0-3 39 3,56 

4-6 38 3,47 

7-14 80 7,31 

15-18 41 3,74 

19-60 598 54,61 

61- 299 27,31 

Összesen: 1095  

 

3.4.  Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 5 évben) 

 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 63 
 

Év Születések száma (fő) Halálozások száma (fő) 

2010. 12 23 

2011. 10 22 

2012. 5 22 

2013. 9 21 

2014. 14 12 

A település népessége csökkenő tendenciát mutat, a halálozások száma magasabb, mint a 

születések száma és emellett a népesség az elöregedés jeleit mutatja. A népességcsökkenéshez 

hozzájárul az elvándorlás is, melynek okai a jobb munkalehetőségekben, a kedvezőbb 

jövedelemszerzési lehetőségekben, a magasabb szolgáltatási ellátottságban keresendők.  

  

 

3.5.  A Munkaügyi Központ által nyilvántartott álláskeresők száma:  

 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 

Fő 121 110 84 92 89 
 

3.6.  Infrastruktúra helyzete  

A település közigazgatási területén halad át a Tiszazug ártérperemi településeit felfűző 4511. 

számú közút, mely Tiszaug illetve Kunszentmárton felé haladva csatlakozik a 44-es 

főközlekedési úthoz, valamint a Lakitelek- Kunszentmárton vasútvonal, mely biztosítja az 

országos vasúti közlekedésbe történő bekapcsolását. 

Az ivóvízhálózat a teljes települést lefedi, valamint 2000-ben került átadásra a Szelevény, 

Csépa községekkel közös beruházásban épült szennyvíztisztító telep, és a hozzá csatlakozó 

szennyvízhálózat. A vízminőség javítására a 2014. évben kezdődött el az ivóvízminőség-

javító program, mely várhatóan 2015. II. félévi kerül befejezésre. 

A vezetékes gázhálózat 1996-ban került átadásra.  A szilárdburkolatú utak a település közel 

98%-án, a járdahálózat a település majdnem minden utcájában kiépítésre került.  A 

csapadékvíz-elvezető hálózat nagyobb részben nyílt árkos, az elvezetett csapadékvíz végső 

befogadója a Tisza folyó. Megoldott a háztartási szilárdhulladék szervezett elszállítása. 

3.6 Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények 

Oktatás, nevelés, művelődés, sport: 

A Petőfi Sándor ÁMK működtetését 2013.01.01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kunszentmártoni Tankerülete vette át. Jelenleg a településen alsó tagozat működik a 

felső tagozatos tanulók a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskolába járnak át. Az 
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Önkormányzat fenntartásában működik a Tiszasasi Óvoda, Alkony Gondozási Központ 

Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona, Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató 

Szervezete, a Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a sportpálya és tornaterem.   

Egészségügy 

Az Önkormányzat biztosítja a háziorvosi alapellátást, az iskola-egészségügyi ellátást valamint 

a védőnői szolgálatot 

 Az orvosi ügyelet ellátás a többcélú kistérségi társulás kereteiben történik.  

Szociális ellátás: 

Az Önkormányzat az alábbi szociális ellátásokat biztosítja: 

 

− szociális étkeztetés 

− házi segítségnyújtás 

− gyermekjóléti szolgáltatás 

− idősek bentlakásos ellátása 

    

 

4. A település gazdasági helyzete 

 

 4.1 A pénzügyi helyzet  

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az állami normatíva, illetve a 

helyi adók szűkösen elegendőek a mindennapi működésre, de a pénzügyi egyensúly, a 

folyamatos likviditás biztosítva van.   

Az önkormányzat működtetésénél a továbbiakban is arra kell törekedni, hogy a működési 

kiadások és a fejlesztések jól elkülönüljenek egymástól. A működési kiadások forrását az 

államtól kapott támogatás mellett a saját bevételek adják.  

A fejlesztési lehetőségeket elsősorban a pályázatokból valamint a saját bevételekből tudjuk 

finanszírozni, azonban emellett figyelemmel kell lenni a kötelezően, ill. az önként vállalt 

feladatok.   

 

4.2 Az önkormányzat költségvetéseinek teljesített kiadásai és bevételi főösszegei: (ezer 

forintban) 

Év  2010 2011 2012 2013 2014 

Bevétel (eFt-ban)  219.979 218.570 278.907 286.596 344.862 

Kiadás (eFt-ban)  227.748 204.504 269.506 284.708 344.159 

4.3 A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

 

A Képviselő-testület a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 
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1) Keresni kell az önkormányzat működési bevételeinek növelési lehetőségeit, melynek 

során a Képviselő-testület a lehetőségekhez mérten törekszik olyan helyi adórendszer 

alkalmazására, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, figyelembe veszi a 

lakosság teljesítőképességét és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrása 

növelésének.    

 

2) A Képviselő-testület ismeri a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel 

összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket 

(azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy 

a legkedvezőbb összegű támogatást kapja. 

 

3) A Képviselő-testület áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait 

és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.   

 

4) A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 

célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás 

bevonásával valósítsa meg. 

 

 

 

4.4 A korábbi években megvalósult beruházások: 
 

Polgármesteri Hivatal épületének és a település honlapjának akadálymentesítése 

Út felújítás (Fő útvonal) 

Gépjármű beszerzés (Volkswagen) 

Játszótér pályázat 

Tiszasas tornacsarnok padlóburkolatának felújítása és nyílászáró cseréje 

Napkollektor telepítése Tiszasason az Idősek Otthonába 

Községi Könyvtár összehangolt infrastrukturális fejlesztése (berendezések, számítógép, 

projektor és vászon, laptop, nyomtató stb.) 

Tiszasasi Közösségi Kuckó épületének felújítása (régi fogorvosi rendelő) 

Tiszasasi Háziorvosi rendelő felújítása, bővítése és akadálymentesítése 

 

 

4.5 Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 

 

Az önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban: 

 

Jelenleg nincs ilyen. 
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Pályázat van benyújtva: 

 

Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának 

növelése 

Tiszasasi községi konyha energiahatékonyságának javítása és konyhai eszközeinek 

korszerűsítése 

Tiszasasi Művelődési Ház felújítása és energiaellátásának 

korszerűsítése 

Gépjármű beszerzés 

Gyermekétkeztetést javító fejlesztések támogatása (Tiszasasi Óvoda) 

Védőnői Szolgálat épületének felújítása 

 

 

4.6 Hiteltörlesztés 

 

Jelenleg nincs hitele az önkormányzatnak. 

 
5. A gazdasági program 

 

5. 1. Fejlesztési alapelvek 

 

1. A természeti környezet megőrzése 

2. A település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése 

3. A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése 

4. Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések 

5. Meglévő intézménystruktúra kihasználtságának lehetőség szerinti javítása  

 

5. 2. A megvalósítás mechanizmusa 

 

1. A döntéshozók, (képviselők) és a végrehajtásban résztvevők elkötelezettsége a kitűzött 

célok iránt 

2. Szükséges dokumentumok, tervek (pl. területrendezési tervek, projekt-tervek, 

megvalósíthatósági tanulmányok előkészítése, stb.) 

3. Marketing munka 

4. Finanszírozás 

 

5.3. Fejlesztési elképzelések 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő 

fejlesztési elképzeléseket határozza meg.   

 

Helyi vállalkozások 
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A helyi vállalkozások hozzájárulnak a település fejlődéséhez, javítják a termékekkel, 

szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az 

önkormányzatot. 

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- a helyi vállalkozások érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani és a település 

honlapján meg kell jelentetni az ún. vállalkozói térképet, mely a településen működő 

vállalkozásokat valamint azok elérhetőségét tartalmazza. 

Idegenforgalom 

 

Az idegenforgalom területén ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb 

turisztikai célpont a külföldiek számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is.   

 

Idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő 

rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a 

megyei lapban megjelenjen, és a település honlapjára felkerüljön 

- fel kell tüntetni, és folyamatosan frissíteni kell az önkormányzat honlapján a turisztikai 

lehetőségeket 

 

 

Infrastruktúra 

 

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 

infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 

a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 

továbblépés lehetőségét. 

 

Infrastuktúrával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

− A belterületi szilárdburkolatú úthálózat hibáinak javítása, az úthálózat karbantartása, 

fejlesztése 

− Járdák, csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása  

− Külterületi utak rendbetétele 

− Ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztése 

 

 

Környezeti hatások  

 

A környezeti hatásokhoz kapcsolódó feladatok: 

 

- közterületek kaszálása, gondozása 

- település tisztaságának megőrzése (szemétszedés) 

- közterületeink virágosítása 

- természeti környezet megőrzése 

- a meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése 

- a 049/7 hrsz-ú anyaggödör rekultivációja 

- önellátásra való törekvés kiterjesztése     (pl.: brikett, mezőgazdasági termékek ) 

 

Köznevelés, művelődés, ifjúság, civil szervezetek 
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A közneveléshez, művelődéshez, ifjúsághoz, civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok: 

 

- az önkormányzat épületeinek energiahatékonyabbá tétele  

- ünnepeink, rendezvényeink megtartása, a látogatók valamint a résztvevők számának 

növelése 

- a lakosság és a helyi ifjúsági közösségek önszerveződésének támogatása 

- részvétel a fiatalkori bűnözés és kábítószer fogyasztás megelőzésében, a preventív célú 

programok, rendezvények támogatása. 

- helyi újság fenntartása 

- a település honlapjának folyamos fejlesztése 

- a civil szervezetek szerepének erősítése, közös rendezvények szervezése 

Szociális és egészségügyi ellátás 

 

A szociális és egészségügyi ellátásdal kapcsolatos feladatok: 

 

- jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása, fejlesztése  

- orvosi rendelő szolgálati lakásának felújítása 

- a védőnői szolgálatnak helyet adó helyiség felújítása 

- Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona fejlesztésének 

befejezése 

- szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek 

támogatása) 

- kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

- tiszasasi gyerekek támogatása (közlekedési támogatás, tankönyvtámogatás ) 

- tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat és egyéb ösztöndíjprogramok)  

 

 

Közbiztonság 

 

A közbiztonsággal kapcsolatos feladatok: 

 

- jó együttműködés fenntartása rendőrséggel, polgárőrséggel 

- közterületek, rendezvények rendjének megőrzése 

- térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

 

 

Munkahelyteremtés 

 

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküli 

családokban romlik az emberek életkörülménye és életminősége, másrészt az önkormányzat 

szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 

  

Közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatási programok előnyt biztosítanak az állás nélküli személynek azáltal, hogy 

a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 69 
 

kedvező anyagi feltételekkel (a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni 

közcélú feladatokat. 

 

A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatás lehetőségeit, a pályázati 

forrásokat 

- kihasználja a közfoglalkoztatás finanszírozási előnyeit. 

 

 

Településfejlesztési politika 

  

 

A Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények 

kerüljenek előtérbe, 

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető 

településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy 

- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, 

- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak. 

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, az éves költségvetési 

tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei 

alatt.   

 

Felkészülés a pályázatokra 

 

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a megnyíló pályázati forrásokat. A településfejlesztés 

egyik fontos eszköze a pályázati tevékenység.   

 

A sikeres pályázatok érdekében: 

 

- felelősöket kell kijelölni a különböző szintű és jellegű pályázatok figyelemmel 

kísérésére,  

- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 

személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is), 

- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós 

fejlesztési programba való illesztéséhez, 

- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre 

előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés 

időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem 

elegendő, 

 

 

Településfejlesztési célok 

 

Az önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település 

általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához 

kapcsolódnak. 

 

Településfejlesztési célok: 

 

- belterületi járdák felújítása 
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- fásítás  

- önkormányzati épületek környezetének gondozás 

- közvilágítás korszerűsítése 

- térfigyelő kamerarendszer kialakítása 

 

  

 

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldások 

 

A Képviselő-testület a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. 

  

Közigazgatás 

 

Az önkormányzat közigazgatási feladatait a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

 

- a szolgáltató jellegű, ügyfélbarát közigazgatás erősítése 

- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,   

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.) 

 

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

 

- iroda-berendezések korszerűsítése 

 

 

 

Településüzemeltetési politika célkitűzései 

 

A településüzemeltetés során az önkormányzat képviselő-testületének figyelemmel kell 

kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben 

keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában. 

 

 A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás 

folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet 

rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre kell jelezni, 

hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. 

 

Vizsgálni kell az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és egyéb hasznosítható ingó 

eszközök kihasználtságát.   

  

Tiszasas, 2015. június 01. 

 

 

 

 

           Gyói Gábor                                                   dr. Babák Zoltán 

                     polgármester                                                                   jegyző                                   
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

 

 

A településfejlesztési politika célkitűzései: 

 

Tiszasas Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 

önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan 

fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés 

során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 

 

Az önkormányzati gazdálkodás forrásai:  

1.  

• állami támogatások (normatívák, egyéb feladatfinanszírozások),  

• helyi adóbevételek (építmény, iparűzési, …),  

• központi adóbevételek (a gépjárműadó településen maradó része, …),  

• működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak ),  

• felhalmozási bevételek,  

• átvett pénzeszközök,  

• pályázatok (működési, fejlesztési).  

·  

Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket döntően a központi 

költségvetés biztosítja, de a helyi gazdaságból származó bevételek nélkül az intézményeink 

feladatellátásában minőségi romlás következne be. A település számára fontos, hogy az itt 

működő vállalkozások helyben maradjanak.  

Amennyiben nem veszélyezteti a település érdekeit, lakosait, közbiztonságát, abban az 

esetben az új vállalkozások letelepítését az önkormányzatnak elő kell segíteni 

A vállalkozások számára esetenként előnyös lehet az önkormányzat részvétele közös 

programokban, pályázatokban. Kedvező pályázati lehetőség esetén kétoldalú pályázatok 

beadásának lehetőségét is vizsgálni kell. 

Az intézményi kiadások csökkentése elkerülhetetlen. A meglévő programjainkat folytatva 

(napelem, megújuló energiaforrások használata) a kiadások csökkentésével  plusz forrásra 

tehetünk szert.  

Kiemelendő a működőképesség megőrzését segítő támogatás, mely pályázása elengedhetetlen 

a település működtetéséhez.  
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A pályázati lehetőségek számbavétele: 

 

Az Európa 2020 stratégia olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely intelligens, azaz 

amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások hatékonyabbak, 

fenntarthatóbbak. Kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és a 

versenyképes iparra való átállás. Inkluzív, mivel nagy hangsúlyt fektet a 

munkahelyteremtésre és a szegénység csökkentésére. A stratégia középpontjában öt 

ambiciózus célkitűzés áll, amelyek a foglalkoztatással, a kutatással, az oktatással, a 

szegénység csökkentésével és az éghajlatváltozással/energiaüggyel kapcsolatosak. 

Az öt kiemelt uniós célkitűzés a következő: 

- A 20-64 évesek körében legalább 75 százalékra kell emelni a foglalkoztatás szintjét. 

- Az uniós GDP 3 %-át kutatásra és fejlesztésre kell fordítani. 

- Teljesíteni kell a „20/20/20" éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket. 

- Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az 

ifjabb generáció legalább 40 százaléka rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. 

- 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013 március 11-én döntött a megye 

együttkezelendő térségei (Jászság; Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége; 

Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr térsége – Tiszazug) fejlesztési előtanulmányainak 

elfogadásáról. 

 

 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

 

 

Az Önkormányzat a 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programja alapján. 

 

Helyi vállalkozások 

 

A helyi vállalkozások hozzájárulnak a település fejlődéséhez, javítják a termékekkel, 

szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az 

önkormányzatot. 

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- a helyi vállalkozások érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani és a település 

honlapján meg kell jelentetni az ún. vállalkozói térképet, mely a településen működő 

vállalkozásokat valamint azok elérhetőségét tartalmazza. 
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Idegenforgalom 

 

Az idegenforgalom területén ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb 

turisztikai célpont a külföldiek számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is.   

 

Idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő 

rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a 

megyei lapban megjelenjen, és a település honlapjára felkerüljön 

- fel kell tüntetni, és folyamatosan frissíteni kell az önkormányzat honlapján a turisztikai 

lehetőségeket 

 

 

Infrastruktúra 

 

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 

infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 

a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 

továbblépés lehetőségét. 

 

Infrastuktúrával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

− A belterületi szilárdburkolatú úthálózat hibáinak javítása, az úthálózat karbantartása, 

fejlesztése 

− Járdák, csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása  

− Külterületi utak rendbetétele 

− Ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztése 

 

 

Környezeti hatások  

 

A környezeti hatásokhoz kapcsolódó feladatok: 

 

- közterületek kaszálása, gondozása 

- település tisztaságának megőrzése (szemétszedés) 

- közterületeink virágosítása 

- természeti környezet megőrzése 

- a meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése 

- a 049/7 hrsz-ú anyaggödör rekultivációja 

- önellátásra való törekvés kiterjesztése     (pl.: brikett, mezőgazdasági termékek ) 

 

Köznevelés, művelődés, ifjúság, civil szervezetek 

 

A közneveléshez, művelődéshez, ifjúsághoz, civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok: 

 

- az önkormányzat épületeinek energiahatékonyabbá tétele  

- ünnepeink, rendezvényeink megtartása, a látogatók valamint a résztvevők számának 

növelése 

- a lakosság és a helyi ifjúsági közösségek önszerveződésének támogatása 

- részvétel a fiatalkori bűnözés és kábítószer fogyasztás megelőzésében, a preventív célú 

programok, rendezvények támogatása. 
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- helyi újság fenntartása 

- a település honlapjának folyamos fejlesztése 

- a civil szervezetek szerepének erősítése, közös rendezvények szervezése 

Szociális és egészségügyi ellátás 

 

A szociális és egészségügyi ellátásdal kapcsolatos feladatok: 

 

- jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása, fejlesztése  

- orvosi rendelő szolgálati lakásának felújítása 

- a védőnői szolgálatnak helyet adó helyiség felújítása 

- Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona fejlesztésének 

befejezése 

- szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek 

támogatása) 

- kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

- tiszasasi gyerekek támogatása (közlekedési támogatás, tankönyvtámogatás ) 

- tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat és egyéb ösztöndíjprogramok)  

 

 

Közbiztonság 

 

A közbiztonsággal kapcsolatos feladatok: 

 

- jó együttműködés fenntartása rendőrséggel, polgárőrséggel 

- közterületek, rendezvények rendjének megőrzése 

- térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

 

 

Munkahelyteremtés 

 

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküli 

családokban romlik az emberek életkörülménye és életminősége, másrészt az önkormányzat 

szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 

  

Közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatási programok előnyt biztosítanak az állás nélküli személynek azáltal, hogy 

a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel 

kedvező anyagi feltételekkel (a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni 

közcélú feladatokat. 

 

A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatás lehetőségeit, a pályázati 

forrásokat 

- kihasználja a közfoglalkoztatás finanszírozási előnyeit. 
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 (Forrás: jóváhagyott  2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági program) 

 

 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

 

Tiszasas község elsődleges célja a foglalkoztatás növelése, a helyi munkahelyteremtés és 

munkahely megtartás ösztönzése. A település a foglalkoztatás növelése érdekében támogatja a 

munkahelyteremtő beruházásokat és saját tulajdonú intézményei révén részt vállal a 

foglalkoztatásból, a közmunkaprogram lehetőségeit kihasználja. Az elmúlt 2 évben a 

foglalkoztatás a tágabb környék (Kecskemét, Kunszentmárton) nagyobb vállalkozásainak 

fejlődése miatt jelentősen növekedett, 2018- 2019-ben a településen a munkát keresők 

találnak lehetőséget elhelyezkedésre  

 

 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

 

Tiszasas község területén az alábbi önkormányzati tulajdonú családi ház (bérlakás) és egyéb 

ingatlan található: 

 

• Fő út 58/a Szolgáltatóház ( 4 db üzlethelyiség, felette 2 db önkormányzati lakás ) 

• Rákóczi u.35. Önkormányzati lakásként szerepel, de a háziorvosi rendelő, majd utána 

a Védőnői épület felújításakor itt funkcionáltak a rendelők ) ugyanezen a címen van a 

Körzeti megbízott irodája is. 

• Tűzoltószertár a polgármesteri hivatal udvarán 

 

 

 

 

 

 

1.10.6. Intézményfenntartás 

 

Az intézményfenntartás keretei az elmúlt évben átalakultak. Az oktatási, nevelési 

intézmények a Klebersberg Intézményfenntartóhoz tartoznak. Jelenleg a településen az 

általános iskola alsó tagozata (1-4 osztály összevontan két osztály) működik, az általános 

iskolás felső tagozatosokat autóbusszal Cserkeszőlőre iskolájába szállítják. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő bentlakásos és nappali idősek ellátását szolgáló 

intézmény fenntartása, a művelődési ház és a könyvtár továbbá a polgármesteri hivatal 

fenntartása önkormányzati feladat. 

 

 

 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

 

Az önkormányzat energiagazdálkodásához tartozik az intézmények teljes energiaellátása a 

fűtés - melegvíz - villamosenergia ellátás. Az energiagazdálkodás területén a villamosenergia-

gazdálkodás terén az intézmények világítás korszerűsítése, új energiatakarékos fényforrások 

alkalmazása célszerű. Az intézmények napelemmel történő ellátása és energetikai 

korszerűsítése még nem történt meg. 
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

 

Az alábbi feladatok ellátását Tiszasas község Önkormányzat végzi: 

 

• Önkormányzati közutak üzemeltetése 

• Önkormányzati lakóingatlanok és nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 

• Zöldterületek üzemeltetése 

• Belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

• Sportlétesítmény működtetés 

• Köztemető fenntartás, működtetés, temetkezési szolgáltatás 

• Növénytermesztési szolgáltatás 

• Erdőgazdálkodás 

• Város és községgazdálkodás mns. tevékenység (közterület bérbeadás) 

 

 

 

 

 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

 

 

1.12.1.  Természeti adottságok 

Tiszasas Jász-Nagykun-Szolnok megye délnyugati peremén fekszik, a Tisza bal partján. A 

település igazgatási területe Bács-Kiskun megyével és Csongrád megyével is határos. 

Tiszasas a Kecskemét-Kunszentmárton közötti 44. számú főközlekedési útvonalról 

megközelíthetően az aprófalvas Tiszazug déli részén található. Az igazgatási terület északról 

Tiszauggal határos, északkeleten Tiszakürttel, (Cserkeszőlővel), keletről a Csépával, 

délkeletről Csongráddal (Csongrád megye) szomszédos. Nyugatról és délről részben a Tisza-

folyó és a Bács-Kiskun megyei Tiszaalpár igazgatási területe határolja.  

Tiszasas a Kunszentmártoni központú Tiszazugi Önkormányzatok Szövetsége települései 

közé tartozik. 

A település igazgatási területe 28,79 km² (2879,152 ha): külterülete 2746,938 ha, belterülete 

132,214 ha, lakosainak száma 1023 fő. (2015. január) 

 

A település természeti adottságai  

Tiszasas igazgatási területe a Közép-Tiszavidék tájegység folyóvölgyek által (Tisza-folyó, 

Körös folyó) közrezárt ártéri jellegű kistájához tartozik. A Tiszazug földrajzi, történeti és 

néprajzi értelemben vett a környezetétől jól elkülöníthető alföldi tájegység Jász-Nagykun-

Szolnok Megye déli részén. 

 

Domborzata, földrajza, talajai 

A Tiszazug 80 és 95 m (Bf.) magasságú ármentes részekkel tagolt, ártéri síkság, mely a 

Dunának pleisztocén földtörténeti korban kialakult hordalék-kúpjain alakult. A kistáj 

domborzatára jellemző egyrészt a folyószabályozások előtt rendszeresen elöntött, meder- és 
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morotvaroncsokkal fedett árterek, másrészt a hosszanti formákba rendeződött, környezetükből 

2-4 m magas kiemelkedésű homokos felszínek.  

A Tiszazugot a felsőpannonban tó borította, s valószínű, hogy a terület csak a pleisztocén 

elejére töltődött fel. A pleisztocén folyamán a Duna hordalékkúpja nyúlt rá a kistájra, 

amelynek eredményeként 160-270 méter vastag, főként homokos rétegekből álló üledéksor 

települt. A holocén korban az akkori Tisza széles árterén, a mai igazgatási terület nyugati 

határát jellemzően öntésképződmények borítják, a mélyfekvésű laposokhoz agyagos, illetve 

szikes területek kapcsolódnak. Humuszos öntéstalajok a Tisza mentén találhatók. 

Homoktalajok és sötétbarna mezőségi talajok a településtől keletre, északra fordulnak elő a 

csépai határrészen. Tiszasas határának legmélyebb része a folyó menti hullámtér, mélyebb 

területek a Lápi-gyep, Réti dűlőben, Szik-major melletti legelőn találhatók. Magaslatok a 

belterületen, és a Homoki szőlők területén vannak, valamint a Kása-halom kunhalma 

emelkedik még ki. 

Tiszasas külterületén leggyakrabban előforduló talajtípusok: a magasabb térszíneken, löszös 

üledékek a jellemzőek löszhátsági mezőségi csernozjom talajok, réti csernozjom, 

mészlepedékes csernozjom és homok. A mély fekvésű területeken a talajok képződésében 

egyértelműen a vízfolyások által szétterített öntésiszap a meghatározó: réti öntéstalajok 

(agyagos vályog), és az ármentesítést követően sztyeppesedő réti szolonyec talajok és 

szikesek. 

 

Éghajlata,  

Tiszasas közigazgatási területe mérsékelten meleg-száraz, illetve meleg-száraz éghajlattal 

jellemezhető. A napsütés évi összege 2050 óra körül van, a hőmérséklet évi és vegetációs 

időszaki átlaga 10,2-10,4 °C, illetve 17,3°C. A fagymentes időszak április 5-től október 25-ig 

tart, s átlagban 203-205 nap. Tiszasas külterületén jellemző a nyári szárazság és a nyárutói 

aszály, melyet a folyó menti hullámtér kedvezőbb vízellátottsága csökkenthet. A 

folyószabályozást követően a kiterjedt mocsarak, élővizek eltűntével a határterület szárazzá 

vált. Az évi csapadékösszeg szeszélyes eloszlású 530-550 mm (vegetációs időszakban 300-

310 mm). Télen átlagosan 30-32 napig borítja hó a földet, a hó vastagsága 18 centiméter körül 

van. A leggyakoribb szélirány az É-i, ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s alatt van. 

 

Vízrajza 

A település nyugati határának vízhálózatát a Tisza folyó és ártere, a folyószabályozást 

követően lefűzött holtág-maradványok, részben az időszakosan vízzel borított volt meanderek 

mélyedései határozzák meg. A folyó jobb partján lévő Kelemi részt az alpári Holt-Tisza ág 

öleli körbe. A Tisza árvizei tavasszal és nyár elején gyakoriak, míg a kisvizeknek az ősz a fő 

időszaka. A Tiszazug száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület, melynek csak kisebb 

mesterséges vízfolyásai vannak. Tiszasas igazgatási területét érintő öntöző és belvízelvezető 

csatornák a belterülettől délre a Tiszasas-Csépa Mámai belvízcsatorna.  

 

Növényzet 

Tiszainoka igazgatási területe az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) tiszántúli flórajárásba 

(Crisicum) tartozó kistáj. Potenciális erdőtársulásai közül a bokorfüzesek (Salicetum 

triandrae), a fűzligetek (Salicetum albae-fragilis), valamint a tölgy-kőris-szil ligeterdők 

(Querco-ulmetum hungari-cum) a meghatározóak. Lágyszárú növény együttesek, 

lösztársulások már nincsenek és visszaszorult a homoki vegetáció is. Homokpuszta-

gyepeknek (Festucetum vaginatae danubiale) és a zárt homoki tölgyeseknek (Convallario-
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Quercetum roboris danubiale) már csak nyomai lelhetők fel. Az egykor vízjárta terület 

növényvilágát a hullámtéren és az anyagnyerőhelyek kubikgödreiben fedezhetjük fel. 

Az évszazadokon át végzett emberi tevékenység (a termőföld növelése céljából erdőirtások, 

folyószabályozások) sajátos élővilágot - ma már védendő – növénytársulásokat hozott létre: 

szikes pusztákat és a szabályozott folyók hullámtereit. A fentebb felsorolt eredeti potenciális 

növénytársulások napjainkban csak helyenként és zárványszerűen láthatók (Tisza ártere, 

dűlőutak mente). Helyettük a mezőgazdasági kultúr-táj egységesített, mesterséges társulásai 

határozzák meg a település flóráját. (szántóföldek, ültetvény jellegű puhafás, keményfás 

erdők-erdősávok) 

 

Élővilág 

Az élővilág sokfélesége a Tisza környezetében és a figyelhető meg. Állatvilága változatos, 

mivel a folyó mente a vonuló madaraknak fontos táplálkozó- és pihenőhelye. Az elmúlt 

évszázadokban az emberi beavatkozások során jelentősen átalakult a táji környezet, 

megszűntek az élőhelyek és eltűnt a hajdani vadvíz-ország. Ezzel egyidejűleg sok állatfajt 

sem lehet már felfedezni Tiszazugban.  

A folyó partjain, holtágak, csatornák és mély fekvésű, nedves területeken találkozhatunk 

kétéltűekkel (tarajos gőte), békákkal: vörös hasú unka, barna varangy, zöld varangy, 

levelibéka, tavi béka, kecskebéka, erdei béka.  Hüllőkkel (vízisikló, erdei sikló) a vizek 

mentén, nedves réteken talákozhatunk. A gyíkok közül a fürge gyík fordul elő 

leggyakrabban. Tiszasasi határ madárvilága rendkívül gazdag. Az itt fészkelő fehér gólya 

(Ciconia ciconia) sokfelé látható, a fekete gólya (Ciconia nigra) a zárt erdők mélyében él. 

Madárvonuláskor megjelenő vendégfajok vadrécék, vadlibák, daru. Az ártéri erdők 

füzeseiben telepesen költenek a kiskócsagok (Egretta garzetta) és az üstökös gémek, bakcsók. 

Gyümölcsösök mentén, erdőkben különböző fajú harkályok, zöldküllők (Pilus vizidis) és 

kakukk (Cucentus canorus) is előfordul. Leggyakrabban látható madarak: széncinke, 

kékcinke, szürke légykapó, tövisszúró gébics, a citromsármány, a tengelic, a barátposzáta 

(Sylvia atricapilla), a kisposzáta (Sylvia curruca), a bíbor- (Galerida cristata) és mezei pacsirta 

(Alauda arrensis). A ragadozó madarak közül leggyakoribb itt fészkelő a vörös vércse (Falco 

tinnunculus), az egerészölyv (Buteo buteo), a kék vércse és a barna rétihéja (Circus 

aeruginosus). Télen gatyásölyvek, réti sasok, halászsas (Pandion haliaëtus), barna kánya 

(Milvus migrans) is megfigyelhetők. A baglyok közül a kuvik (Athene noctua), a 

macskabagoly (Strix aluco) és a fülesbagoly (Asio flammeus) fordul elő.  

Emlősök közül egerek, sün (Erinaceus europacus), róka, nyest, hermelin, menyét és görény 

említhető. Különböző fajú denevérekkel (Myotis) az települések környékén és öreg ártéri 

erdőkben is találkozhatunk. Vadgazdálkodás szempontjából értékes az őz (Capreolus 

capreolus), a vaddisznó (Sus scrofa) és az apróvadállomány (fácán).  

 

 
A templom felől a Tiszát kísérő erdők vonaláig érő jellemző táji látvány. 
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Táji megjelenés, tájképi jellegzetesség 

A község lakott területe árvízmentes, enyhe kiemelkedésű vonulaton található 

halmaztelepülés. Központjában a templom tornya magasodik.  

Tiszasas külterületének táji látványát a mezőgazdasági és erdőgazdasági, kertgazdasági tájra 

jellemző telepített növényzet, valamint a Tisza folyót kísérő természetes növénytársulás 

határozza meg. A vízfolyásokat szegélyező ligetes-fás területek váltják a mélyebben fekvő, 

gyepes réteket. A települést közvetlenül körbeölelő táj fóliasátras mezőgazdasági területekből, 

szántóterületekből és jelentős nagyságú gyepekből, legelőkből áll. A volt anyagnyerő 

helyeken (vályogvető gödrök), mélyfekvésű művelt területeken vízállásos, nádas terület teszi 

mozaikossá a tájat. A település déli-délkeleti határrészein a nagytáblás mezőgazdasági 

művelésű területek, valamint a belvízelvezető árkok tagolják földfelszínt. A nyugati 

határrészen a Lápi legelő és a Tiszán túl a Kelemi legelők-erdők, valamint a földművek 

mérnöki vonalvezetése, és a folyót kísérő természetközeli és mesterséges erdőtársulások 

meghatározó sziluettjei jellemzik a tájat. Észak-keletről a Sziki major környéki legelők, a 

szikes-tó és a háttereként látható hullámzó felszínű homokhát magaslatán a telepített 

gyümölcsösök, szőlők őrzik a község határát. 

 
Táji látvány a temetőkert felől a Lápi legelő és a Tisza partot kísérő erdő felé. 

 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1.  Tájtörténeti vizsgálat  

A település igazgatási területe nem bizonyíthatóan, de valószínűleg lakott terület volt. A 

vízjárta alföldi tájon a magas-partok, magaslatok voltak megtelepedésre alkalmasak, így 

Tiszasas határában is különböző korok emléknyomai kerültek elő a rézkorból, vaskorból. Az 

ásatások alkalmával bukkantak felszínre az Árpád-kori település temploma, valamint a 

körülötte lévő hajdani falu maradványai is a jelenlegi belterületen.  

Tiszasast ’Sas’ írásos formában 1348-ban említik először az oklevelek. A település nevét a 

folyómelléki elnevezésből és a sas madárnévből, vagy a sás növénynévből eredeztetik. Az 

1600-as években Saas, majd Tiszasass, és 1901-től mai nevén Tiszasasként tüntetik fel a 

dokumentumok a kezdetben kertes, jelenleg halmaz települést. 

A középkori falu életének meghatározója a folyók vízmozgásai, áradásai voltak. Az akkori 

megélhetési forrást biztosító tájhasználatra a gyűjtögetés, a halászat, az ártéri gazdálkodás, 

földművelés volt a legjellemzőbb. XIII. században Tiszasas Nagy Leustach birtoka, később 

királyi birtok, majd a XV. század közepétől a Vezsenyi család és királyi adományozás révén 

Kinizsi Pál tulajdona. 1552 után a gömöri Zay Ferenc is a falu birtokosa lesz. Ezekben az 

időkben a tulajdonos-gazdák jelentős cselédséggel művelik a határt, önellátó gazdaságok 
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jellemezték a terület- és tájhasználatot (szántóművelés-részes aratás, ártéri halászat, vessző- 

gyékényfonás, legeltető, külterjes állattartás).  

Török hódoltság idején az ország három részre szakadása nyomán hol a török, hol a Habsburg 

intézményrendszerek tartják nyilván és adóztatják a település lakosságát. (1571-ben a 

szolnoki defter 24 jobbágyházat tart nyilván.)  

1647-ben az adóösszeírások alapján ebben az időben Tiszasas Szuhay Mátyás tulajdona, majd 

tőle a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt elkobozták és kincstári 

birtokként a csongrádi kamarai uradalom részévé válik a falu és határa. A község területe az 

idők folyamán a háborús csatározásokat követően, vagy ez elől menekülve, többször 

elnéptelenedett. (tizenötéves háború, később portyázó rácok 1705, majd császári katonák 

1715, stb.) Az állandó rekvirálások miatt a csaknem folyamatosan lakott településről hol 

elköltöznek, hol újranépesedik a falu határa, de a környékről rendszeresen visszajárnak a 

határbeli szőlőket gondozni. A matricula szerint 1680 táján már kálvinista község Tiszasas, a 

betelepült halászok révén. Templomot és papot is jeleznek az írások. Az 1700-as évek elején a 

csongrádi gazdák is idehúzódnak, majd 18 új család költözik ide Szentesről, Kecskemétről, 

Tiszapolgárból, Jászberényből, Bánhorvátiból. A régi faluhely helyett a partos részen 

telepednek le. Steősszel Kristóf a faluért megfizette a fegyverváltságot a Kincstárnak. Ekkor a 

földesúr 8 és ¾ portával rendelkezhetett és robot-váltó szerződést kötött a tiszasasiakkal, ezért 

földet nem tartott vissza uradalmi majorság céljára. A falusiak tájhasználatára a rideg 

állattartás és a halászat, és a földművelés, eladásra is termelt gabonatermesztés (búza, árpa, 

zab) volt a jellemző. A kiemelkedéseken elsősorban juh- és szarvasmarhatartás, valamint a 

határszéli homokháton szőlőművelés is folyt. Az 1771.-es Urbér-rendezés miatt 1773-ban 

újabb szerződés köttetik. Létrejön a majorüzem (úrbeli majorság) és a kürti határban már 

robotként művelik a jobbágyok a majorsági szőlőket. Az 1786-89-es nyilvántartások szerint a 

község területe 2321 kat.h. rétből, 1366 kat.h. legelőből, 496 kat.h. szántóból, 174 kat.h. 

szőlőből, és 46 kat.h. kertből tevődött össze. Ekkor IV. osztályú minősítést kap a falu határa.  

A szántóföldi gazdálkodás legfőbb terménye a búza. A Tisza szabályozásáig a település 

nyugati határának 70 %-át időszakosan öntötte el (1824-beli adatok szerint) a folyó vize.  

Fényes Elek 1830-ban így írt: „Lakja 1500 lakos, kik többnyire reformátusok, anyaegyházzal. 

határa 5220 h.”, „földje mocsáros, lapos és csak középszerű. A marhatenyésztést az árvizek 

korlátolják. Bírja Luby Imre és gr. Tige Lajos.” Az 1848-49.-es Forradalom és 

Szabadságharcban nemzetőrként a sasi hazafiak is részt vettek. A jobbágyfelszabadítást 

követően a lakosság nagyobb része az urasági majorokban cselédként dolgozott. A falu 

életében meghatározó szerepe volt a Tiszának. A 1853-ban kezdődő folyószabályozás (pl.: 

Jenő-sárszögi átvágás) jelentősen megváltoztatta a község tájhasználatát. Az árvízmentes 

határrészeken növekedett a szántók, a szőlők és a rétek területe, és belterjes állattartás 

jelentősége is nőtt. A település megélhetését továbbra is a termőföld és a mezőgazdaság 

jelentette. A falu 1872-ben nagyközséggé válik, majd 1876-ban a területrendezés során Jász-

Nagykun-Szolnok vármegyéhez, a Tiszai alsó járásába soroltatik, végül 1901-ben nyeri el 

Tiszasas a jelenlegi megnevezését.  

Az I. Világháború alatt a román megszállás után a mezőgazdaságban nagybirtokrendszer jön 

létre (uradalmi majorok), az istállózó állattartás, a szőlő- és gyümölcskertek, a háziipar 

(gyékény-, fűzfonás, szövés) az élelmiszer feldolgozás (malmok, szeszfőzde) és a 

mezőgazdaságot kiszolgáló iparosok (bognár, kovács, kerékgyártó, lakatos, stb.) és rövid életű 
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téglagyártás jellemzik a gazdaságot. Ekkor alakul ki Tiszasas jellegzetes település-táji képe 

(épületek külső megjelenése, utcahálózata), és a jelenlegihez hasonló tájhasználata. A 

településen a II. Világháború frontvonalának átvonulásával 1944-ben október 9-én fejeződnek 

be a harcok. A XX. század második felére jellemző (a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) 

változások: a mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, a közlekedés, szállítás 

megnövekedése, a tiszaugi híd kiépítése, úthálózat fejlesztése, (44. számú főközlekedési út), 

mind nyomon követhető a települést környező táj jelenlegi szerkezetében, tájhasználatában, 

táji látványában. Napjainkban a fentieken kívül a település mai életét meghatározza a 

természetvédelemhez (pl.: Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez, KNP) szorosan kötődő 

változatos, természeti értékekben dús táji környezet (Tisza ártere és annak mentén lévő 

természetes és mesterséges növénytársulások, európai jelentőségű védelem alá került 

területek), és szomszédos települések jelentős turisztikai fejlesztései is (Cserkeszőlő 

gyógyfürdő, Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület, tiszaugi rekreációs központ). 

 

1.12.2.2.  Tájhasználat értékelése 

 

A történelmi hagyományokat követően a település igazgatási területén jelenleg elsősorban a 

mezőgazdasági tájhasználat jellemző (nagy- és kisüzemi szántóföldi művelés, 

legelőgazdálkodás, kertgazdálkodás, zöldségtermesztés), valamint a mezőgazdasághoz 

köthető ipari-gazdasági és szolgáltatási célú tevékenység (terménytárolás, gépudvarok). 

Jelentős az erdőgazdálkodás, és vízgazdálkodás alá eső területek nagysága is.  

Mezőgazdasági tájhasználat 

Az alföldi aprófalvak legfontosabb természeti erőforrása a termőföld. Hosszú ideig ez 

jelentette az itt élők egyetlen megélhetési forrását. Tiszasas termőtalajai változatosak: a 

gyenge termőképességű humuszos homoktalajok, kedvező termékenységű alföldi 

mészlepedékes csernozjom talajok, réti csernozjom talajok, réti öntéstalajok és a művelésre 

alkalmatlan szikes réti szolonyecek, vályog-agyagos vályog talajok váltják egymást. 

A település létezésétől fogva jellemző tájhasználat: a földművelés és az állattartás később a 

szőlő- és kertművelés.  

A település határának birtokviszonyai a középkortól a közelmúltig változtak. Az urasági 

földeken, jobbágytelkeken gabonanövények termesztése és legeltető, nomád állattartás folyt. 

A sűrűn vízjárta határban termett, építőanyagként is szolgáló nád, gyékény felhasználása, és a 

kisvízi halászat volt jellemző.  Mária Terézia úrbérrendezése (úrbéri egyesség, amely a 

nemesi és jobbágyi birtokok végleges szétválasztása) véget vetett a korábbi földbérleti 

rendszernek. A tulajdonos földbirtokosok önállóan gazdálkodtak, majorságokat hozva létre. 

Itt szántóföldi műveléssel, gabonatermesztéssel, állattenyésztéssel, állattartással (juh, sertés, 

és igásállatnak marhatarással, lótartással) foglalkoztak.  

Az I. Világháborút követően életképtelen kisbirtok nagyságok alakulnak a jelentős területű, a 

falu határának felét kitevő földesúri nagybirtokok mellett. A Nagyatádi féle földreform 

keretében a Bolza birtokból 134 kh 570□ szántót, a Bánhidy birtokból 177 kh 537□ osztottak 

ki. 1935-ig 206 személy jutott földhöz és 110 fő kapott házhelyet. A majorságokat nem 

gépesítették, hiszen sok volt a helybeli mezőgazdasági munkás. Az elszegényedett lakosság 
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zsellérként arató-cséplőrészért dolgozott, szőlőmunkát végeztek, vagy a majorok terményét 

fuvarozták Pestre. 

A II. Világháborút követően a 100 kateszteri holdnál nagyobb birtokokat felszámolták. Kevés 

volt a kiosztható termőterület és magas az igénylők száma a faluban. Végül a földosztások, 

során 230 személy jutott 806 kh-hoz 1948-ig. A téeszesítés után a kollektív tagsága művelte 

tovább a tiszasasi földeket.   Az 1949-ben megalakult Rákóczi Tsz. 27 fővel 104 kat. holdon 

kezdett gazdálkodni, majd az időközben létrejött Béke Tsz.-szel 1961-ben  egyesült és 3380 

kat. holdon gazdálkodott tovább. A rendszerváltást követően a község határának 

birtokviszonyaira jellemző, hogy korábbi nagyüzemi gazdálkodó szervezetek helyébe a 

nagyobb gazdaságok, egyéni gazdálkodók, őstermelők léptek.  

Szántóföldi termelés mellett a gyümölcs- és zöldségtermesztés is megtalálható a településen. 

A termesztett növények a szántókon gabonafélék őszi búza (30-50 q/ha), az őszi és tavaszi 

árpa (15-30 q/ha), a kukorica (25-50 q/ha), zab, napraforgó, étkezési és takarmányborsó. 

Zöldségfélék közül vöröshagymát, fűszerpaprikát, káposztát, olajtököt és sütőtököt, zöldbabot 

termesztenek elsősorban. 

 

A külterület (összesen: 1607 ha) művelési ág szerinti megoszlása a Kunszentmártoni Járási 

Földhivatal adatszolgáltatása alapján (2017. febr. 06.) alapján: 

Művelési ágak 
Belterület         

ha/m² 

Külterület          

ha/m² 

Zártkert            

ha/m² 

Összesen          

ha/m² 

szántó    1,0323 1310,9299 - 1311,9622 

rét -    33,7066      -    33,7066 

legelő    0,2631 555,1999 - 555,4630 

gyümölcsös     6,0351 -     6,0351 

erdő    1,8469 426,9328 - 428,7797 

fásított terület -    0,0909 -     0,0909 

művelés alól kivett 

terület 
129,0717 300,0049 - 429,0766 

szőlő - 100,7938 - 100,7938 

nádas    13,2441    13,2441 

Összesen: 132,2140 2746,9380 - 2879,1520 

 

A település jelentős része a magasabb-rendű területrendezési tervek (OTrT) szerint 

mezőgazdasági térség. A szántóterületek minősége szerint az 1-4 minőségi osztályba sorolt 

területek a szántók 30%-a. 5. osztályú a szántók 48 %-a és 6-7. minőségi besorolású a művelt 

területek 21%-a. 

Gyepterület a külterület nyugati részén található Lápi-gyep és a keleti határrészben a Szik 

major melletti összefüggő agyaggödrökkel tarkított legelőterület. 
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Gazdálkodók fóliasátrai, telephelye a község közvetlen szomszédságában. 

Közelmúltban az Önkormányzat kezdeményezésére, kertészmérnök irányításával a 

közfoglalkoztatottak 3000 m² területű biokertben zöldségnövényeket termesztenek, sikerrel. 

Ez az ECO-MOTIVE program a vidéki, alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű 

emberek számára teremti meg az ökológiai gazdálkodás elsajátítását oktatási segédanyag 

biztosításával, mintakertek létrehozásával. Célja, hogy a résztvevők a megszerzett tudást és 

gyakorlatot az ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztés, kisállattartás, értékesítés terén 

eredményesen kamatoztassák akár saját kertjükben, akár a helyi önkormányzat által 

működtetett közösségi vagy szociális kertben. 

Kertgazdaság- gyümölcstermesztés 

A humuszos homokon korábban jelentős volt a szőlőtermesztés. A helyi szőlőtermesztést a 

környező településekkel azonos módon az országos filoxéra járvány következményeként az 

alföldi szőlőtelepítési hullám lendíti fel a XIX. században.   

A hajdani szőlők helyén jelenleg váltakozva szántóföldi művelés, kertészet, gyümölcsös és 

néhol szőlők is láthatók. Fásult területek ápolatlanságával (talán gazdáik elöregedése miatt) a 

termesztő-terület jelentős része egyre inkább rendezetlen területté, ugarrá válik.  

         

 
Szőlőültetvény, szántó és fólia alagutas termesztés a homokháton. 

Tanyaközpontok, állattartás 

Tiszasas hagyományaiban legeltető-állattartó település. A középkortól a külterjes állattartás 

(juh, szarvasmarha sertés, kismértékben ló) volt a jellemző.  

A 19. század második felétől a folyószabályozást követően a szántóterületek növekedése 

miatt a legelő és a rét területek fogyatkozásával a rideg állattartás visszaszorult, és az istállózó 

állattartás került előtérbe. A Nagy Háborút követően a majorokban gazdaságosabb (jobb hús-, 

és tejtermelő) fajták alkalmazása jellemzi az állatállományt.   A múlt század második felében 

a község külterületén majorokban nagyüzemi állattartás folyt. (pl.: Rákóczi Tsz.: Sziki major, 

Lápi major). A közelmúlt gazdasági környezetváltozásának következtében legeltetéses 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 84 
 

állattenyésztés jelenleg is a Sziki majorban (Máté Gábor 20 szarvasmarha és Harmatos László 

200 anyajuh, Gyói Imre 20 anyajuh), valamint a Lápi majorban (Csernák András 300 juh) 

folyik.  

 

     
Sziki majorállattartó telepei.    

Erdőgazdálkodás 

Tiszasast is magába foglaló kistáj az Alföld flóravidék Duna-Tisza közi flórajárásba tartozik. 

Eredeti növénytársulásait a pusztai tölgyes és alföldi gyertyános tölgyes erdőtársulások 

alkották, azonban ezek mára a túlnyomó mezőgazdasági területhasználat miatt szinte teljesen 

kipusztultak. Napjainkra az árterek és vízjárta területekről a keményfás ligeterdők kisebb 

állománytól eltekintve eltűntek a Közép-Tisza vidékéről. Helyüket először az őshonos fűz-

nyár ligeterdők foglalták el, majd a nemesnyár-ültetvények, melyek az itt élő állatok számára 

sem táplálékot, sem búvóhelyet, sem szaporodó helyet nem tudnak biztosítani.  

Tömbös elhelyezkedésű erdőterületek a Tisza hullámterén, a Holt-Tisza által közrezárt 

Kelemi részen találhatók elsősorban. A külterületen a fentieken kívül néhány kisebb liget és 

fasor látható a település közelében. 

Napjainkban az erdőgazdasági üzemterv alapján nyilvántartott területeken (összesen: 

417 ha ebből 407,4 ha faállománnyal fedett és 9,6 ha jelenleg nem fásított üzemi tartalék 

terület) elsősorban ültetvényerdők: fiatal és középkorú erdők találhatók (Tisza-folyó 

ártere, Kelemi határrész). Ezen erdőfoltok főként gazdasági célt szolgálnak. Az 

erdészetileg megművelt területeken kemény lombos erdők tölgyesek, nemes nyarasok 

találhatók. Az erdők átlagos folyónövedéke a hektáronkénti három köbmétert nem éri 

el. Védelmi célú erdők, erdősávok helyenként hiányos területei találhatók a 

mezőgazdasági majorok körül (Lápi major).  

Az összes erdőterület (417,0 ha) elsődleges rendeltetése alapján: 

• gazdasági célú:  296,8 ha 

• védelmi célú:     110,8 ha 

• jóléti célú:   - 

• egyéb célú:            9,6 ha.  

Az erdőket alkotó fajok megoszlását tekintve az uralkodó faj a tölgyfa (58%), illetve nagy 

mennyiségben van jelen a kistérségben a nyár (37%). Az egyéb fajok aránya mindössze 5%, 

melyben akácot, kőrist és fűzféléket találunk.   

Tiszasas külterületének útjait, csatornapartjait kísérő, fasorok többnyire szürke nyár, fehér 

fűz, fehér akácfákból, itt-ott lösztölgyes-maradványok erdő-sávokból állnak. (a településről 

kivezető utak mente, csatorna-partok, mezőgazdasági utak mente). Sok helyen felbukkannak 

köztük a gyomfajok, mint pl. keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), vagy a 

gyalogakác (Amorpha). 

Az erdők tulajdoni szerkezete az alábbiak szerint alakul:  

- állami tulajdonban a KEFAG Zrt. 14%,  
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- vízügyi kezelésben KÖTIVIZIG 11, 3%,  

- természetvédelmi kezelésben HNP 0,9%,  

- vállalkozásként birtokolt terület Tavasz Bt. 3,6%, Rákóczi MgSz. 8,7%,  

- magántulajdonban 34,5%  

- rendezetlen tulajdonviszonyú 26%. 

A magasabb rendű területrendezési tervek kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket 

jelölnek Tiszasas külterületén, ezeket a TJ-1 tervlapon ábrázoltuk. 

Vízgazdálkodás alá eső területek 

A község jelentős élő vízfolyása a Tisza-folyó (0138, 013 hrsz.), mely Tiszaalpár településtől 

választja el a község határát. Az 1700-as évek végétől a Közép-Tiszavidéken a termőterületek 

növelése érdekében már jelentkezett a vízszabályozások igénye. Ezért nagy érdeklődés 

fogadta a Széchenyi féle szabályozási elképzeléseket. A folyószabályozás Vásárhelyi Pál és 

Kvassay Jenő nevéhez kötődik. A község határának ma is meghatározó táji eleme a 

folyószabályozással létrehozott védőgát. A 2000. évi nagy tiszai árvíz idején a folyó 14+710 

fkm szelvényében volt Közép-Európa legnagyobb buzgárja, melynél a védekezéshez 17000 

homokzsákot használtak fel. Tiszasas község területéhez tartozik a folyószabályozás 

következtében leválasztott (a településről a tiszaugi hídon át megközelíthető) Gyova - Mámai 

Holt -Tisza egy része is (0166 hrsz.), melynek hasznosítása a horgászatra korlátozódik. 

Természetes nyílt vízfelületek és időszakosan vízzel borított területek a külterületen: 

 sziki major melletti szikes-tó vízfelülete (0106 hrsz.),  

 kubik gödrök: Lápi gyep gát melletti (0129/b), hullámtéren (010 hrsz.),  

 Kutykó vízállásos-nádas mélyedés (038/b hrsz.), 

 Kelemi rész több vízállása (0152, 0159, 0168, 0170, 0173, 0176 hrsz.) 

Mélyártér a község déli és nyugati határrésze, és a Kelemi-rész. A mélyebb fekvésű 

határrészeken jelentős a belvízzel veszélyeztetett területek nagysága: a Mámai csatorna körüli, 

valamint a község és az árvízvédelmi töltés közötti terület. 

Jelentős mesterséges vízfolyás a település nyugati határát kettészelő Nagyrév-Tiszakürti 

csatorna, 

 
Tiszasas igazgatási területén több, 200 m mélységet meghaladó ivóvízként és az állatok 

ellátására, a XX. század első felében fúrt artézi kút található, melyek közül belterületi 

telkeken három használható, szabad kifolyású (a 13 és 143 hrsz., valamint a 608 hrsz. ingatlan 

előtt lévő) pozitív kút. Az Alpári Gy. és Kálvin J. utcák kereszteződésében lévő kút nem 

üzemel. Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a 

község külterülete a hullámtér és nyílt ártér-nagyvízi meder övezetébe (Tisza folyó ártere). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kvassay_Jen%C5%91
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A Tisza folyó fövenyes, lankás partja a település déli határában. 

Ipari-gazdasági tájhasználat 

A településen a történelmi és a mai időkben is a kismértékű ipari-gazdasági tevékenység 

elsősorban a mezőgazdasági tevékenységhez (szántóföldi termeléshez, kertészethez, 

állattartáshoz) és a megtermelt javak feldolgozásához, tárolásához és az kötődik. Kezdetben 

csak néhány kovács és molnár képviselte Tiszasas iparát. 1732-ben a feljegyzések szerint 

vízimalom is működött. A XIX. század fordulóján két malom (daráló), majd a 

hangyaszövetkezet, fűszerbolt, kocsma, is megtalálható a faluban. Később az uradalmi 

iparosok: lakatosok, a kovácsok, az asztalosok, a bognárok, a szíjgyártók, a molnárok, a 

kőművesek, valamint a lakosságot kiszolgáló iparosok is letelepedtek itt (takács, mészáros, 

szabó, kereskedő). Kecskemét irányába búza-, és gyümölcskereskedelem, valamint 

szombatonként heti piacnap is működött a faluban. A természet adta nád, a sás, a gyékény 

házi feldolgozása, építőanyagként történő hasznosítása, és a szőlőművelést kiszolgáló ipari 

tevékenység jellemezte a község ipari gazdaságát a XX. század közepéig.  A szőlő és 

gyümölcs feldolgozására helyi szeszfőzdét említenek a források. Ipari termelővállalat nem 

működött és ma sem működik a településen. Napjainkban mezőgazdasági terménytárolás, 

keverőtelep, kamionbontó vállalkozás, kereskedelmi- és vendéglátóhelyek, tüzelő- és 

építőanyag forgalmazó kereskedés található a településen. 

 

 
Terménytároló és takarmánykeverő telep a Petőfi utca végén. 

 

Jelenleg ipari-gazdasági és szolgáltató tevékenységet az alábbi vállalkozások folytatnak 

Tiszasason:  

- Sziki majorban mezőgazdasági gépeik, eszközeik számára gépudvart üzemeltet 

Harmatos L., Máté G. és a volt szeszfőzde helyén Gyói I., 

- Sziki majorban gabonatárolással Nádudvari J. foglalkozik. 

- TITESZ önkormányzati szolgáltató (Rákóczi út. 32.) 

- TimX Kft. Man kamion bontó- és alkatrész forgalmazó vállalkozás 

- az önkormányzat kezelésében lévő olasznád ültetvény anyagát feldolgozó brikett 

gyártó-üzem,  
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- tésztagyártás közfoglalkoztatás keretében 

- Sasi  Tüzép-Trans Kft (Fő út 72 462/2 hrsz.) 

- Csongrádi és Társa Erdei Termékeket Szállító Bt. (Fő út 3.) 

- Otthon ABC (Ady E. u. 1. 880 hrsz.) 

- Grüne Európa Kft. gazdabolt (Fő út 64., 131 hrsz.) 

- Vízmű telephely,  

- Szennyvíz telephely. 

 

   
Csépa felé a szennyvíztelephely és a rekultivált hajdani szeméttelep. 

 

 

Közlekedési tájhasználat 

A község település-földrajzi helyzete kedvezőtlen. Az országos közúthálózat részeként az 44. 

számú főútról a 4511. jelű Tiszaug – (Csépa) - Kunszentmárton országos mellékúton érhető el 

a község. A településről Tiszakürtre a 4515. számú közúton juthatunk át. A szomszédos 

Csépa 4,5 km, Tiszaug 1,5 km távolságban van. 

Tiszasas az országos vasúti közlekedésbe történő bekapcsolódását az igazgatási területén 

áthaladó MÁV 146-os számú Kecskemét – Kunszentmárton vasúti szárnyvonal biztosítja. 

Vasútállomása  0110/3 hrsz. területen a település szélén található. Korábban (1969-ig) komp 

közlekedett Tiszasas és Tiszaaalpár között, amely akkor megkönnyítette a Tiszán túli Kelemi 

rész megközelítését. 

 

Rekreációs tájhasználat-turizmus 

Tiszasas a hangulatos Tisza-parti kisfalu legvonzóbb értéke területére eső folyópart-szakasz.  

Turisztikai látványosság a kérészek násztánca a ’tiszavirágzás’ júniusban. A „falu alatt” az un. 

Csomorkány laposi részen kitűnő homok-partos szabad strandolásra alkalmas partszakasz 

található, kempingezésre is nyílik itt lehetőség. A part nem közművesített és hivatalos 

engedéllyel sem rendelkezik. Az összegyűlt hulladék elszállításáról az önkormányzat 

gondoskodik. A Tiszaalpárral határos Tisza holtág sporthorgászat miatt jelentős turisztikai 

vonzerő. A település szempontjából ez kisebb jelentőséggel bír, mivel megközelítése a 

szomszédos településekről történik. 

A rekreációs tájhasználathoz köthető a vadász-túrizmus is. A településen a Tisza 

Vadásztársaság működik. 

 

 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

 

1.12.3.1.  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 

Az alföldi táj képét változatossá tevő, az élővilág számára menedéket nyújtó szegélyek a 

külterületet meghatározó Tisza folyó partja és a csatornapartok mentén lévő széles 
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növényzettel fedett területek, a mezőgazdasági művelésű területek telek- (mezsgye) határain 

és külterületi utak mentén alakultak ki. Tájképi szempontból értékesek a szántóművelés 

síkjából kiemelkedő kunhalmok, homokhalmok, tanyák, a hozzájuk tartozó tanyafásítások, 

hagyományos gazdasági épületek, tájfásítások, mezővédő erdősávok, dűlőutak menti fasorok, 

vízállásos, mocsaras területek, egykori anyagnyerő-helyek maradványai. 

Magyarországon a megmaradt gyepterületek akár a szántóföldi kultúrákhoz, akár az 

összterülethez viszonyítjuk alacsony arányúak, ezért természetvédelmi, tájvédelmi 

szempontból igen értékesek. Tiszasas környezetében jelentős területi nagyságú legelők 

találhatók, ahol az ősgyep maradványok kívül is megtalálhatóak. (Lápi legelő, Sziki legelő) 

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a település 

igazgatási területe a tájképvédelmi terület övezetébe sorolt. (Tisza-folyó és ártere) 

A hullámtér a folyószabályozás során létrejött olyan másodlagos folyóártéri tájjelleg, amely 

vízépítési emlékeivel, valamint élővilágával együtt a magyar természetvédelem egyik 

legsajátosabb tájértéke. Tiszasas környezetében gazdag flórájú és faunájú táji érték a szikes tó 

és a volt anyagnyerő helyek, kubikgödrök társulásai. A Szőlőhegy lankáinak hullámzó vonala 

keretezi a települést körbeölelő tájat. 

 

Tiszasas tájképileg is meghatározó építészeti értékei: 

• Református Templom. A település temploma, mely műemlék értékkel bír, a község 

egyik táji látványában is meghatározó épülete 1789-ben épült. A késő barokk stílusban 

emelt templomépület egyhajós, egyenes záródású. A homlokzat előtti galéria torony 

kettős lizénákkal tagolt. A hajó falai erős támpillérekkel tagoltak, az ablakok íves 

záródásúak. 

• Tiszainoka emlékhelyei, emlékművei a községközpontban találhatók:    

Az I. világháborúban elesettek emlékére állított emlékmű a templom előtt, 

1848-49 Szabadságharc emlékműve a Községháza melletti parkban a centenárium 

emlékére állította a község a zászlórúddal ellátott, festett díszítésű kőobeliszket. 

A településen 1944. október 9-én hallgattak el a fegyverek. 1991-ben készült el a II. 

Világháborúban elesett hősök emlékére emelt emlékmű az áldozatok nevével. 

 

    

• A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal javaslatának eleget téve Tiszasas önkormányzata 

országos védelemre, műemléki felterjesztésre javasolta 2009-ben a település 

belterületén (Szőlőhegyi út 10.) található volt szélmalom megmaradt épületét. 

• Deák F u. 10. szám alatti műemlék népi épület és a hozzá tartozó kút. 

 

Tiszasas tájképileg is meghatározó természeti értékei: 
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• Idős tölgyfák: Fő utca, Bethlen köz sarka, Deák F. utca (81 hrsz.), Szőlőhegyi út 4. 

(436 hrsz.) 

• Virginiai boróka: Kossuth u. 24. (47 hrsz.) 

 

 
 

 

 1.12.3.2.  Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló  

   vagy védelemre tervezett területek, értékek, emlékek 

 

 

A település igazgatási területén nemzeti parki terület nincs, azonban európai jelentőségű, 

országos jelentőségű természetvédelmi területek egyaránt megtalálhatóak. (Az egyes védelmi 

célú területek átfedésben vannak egymással.) Az OTrT szerint és a megyei szintű 

területrendezési tervben foglaltak alapján a község igazgatási területe a védett természeti 

terület övezetébe (Tisza-folyó és ártere), sorolt. 

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek a Natura 2000 

területek .  

Az európai közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X. 8.) Korm. rendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó, 

(kihirdetett, illetőleg a korábban kijelölt területeken előforduló), valamint kiemelt jelentőségű 

közösségi élőhely típusok, és az ott élő állatok és növények élőhelyének megóvása, a 

biológiai sokféleség fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséhez szükséges szabályok 

megállapítása, betartatása a település közigazgatási területén. (45/2006 XII. 8. KvVM 

Rendelet megerősítette a kijelölt területek védelmét.)  

 

Tiszasas külterületén a Különleges madárvédelmi területek Közép-Tisza (HUHN10004), 

számon nyilvántartottak. Ezek az alábbi helyrajzi számú területek:  

010/10, 010/11, 010/12, 010/13, 010/14, 010/2, 010/3, 010/4, 010/5, 010/6, 010/7, 011/1, 

011/3, 011/4, 012/1, 012/2, 012/3, 012/4, 012/5, 012/6, 013, 0131/13, 0132, 0133, 0134/1, 

0134/2, 0135, 0136/2, 0136/3, 0136/4, 0136/5, 0136/6, 0136/7, 0136/8, 0137, 0138, 0139, 

014/1, 014/2, 0140, 015, 035, 038/44, 09, valamint a  

 

Tiszaalpár-Bokrosi ártéri öblözete (HUKN10004), számon nyilvántartottak. Ezek az alábbi 

helyrajzi számú területek:  

0139/, 0140/, 0141/1, 0141/2, 0142/a, 0142/b, 0142/c, 0142/d, 0142/f, 0142/g, 0142/h, 0143/, 

0144/, 0144/1, 0144/10, 0144/11, 0144/12, 0144/13, 0144/4, 0144/5, 0144/6, 0144/7, 0144/8, 

0144/9, 0146/2, 0146/3, 0146/4, 0147/1, 0147/2, 0148/1, 0148/2, 0148/3a, 0148/3b, 0148/4a, 

0148/4b, 0148/5, 0148/6, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 

0150/5, 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0150/9, 0151/, 0152/1a, 0152/1b, 0152/1c, 0152/2, 0152/3, 

0152/4, 0153/, 0154/2, 0154/3, 0154/4, 0155/, 0156/1, 0156/2, 0157/, 0158/, 0159/2, 0159/3a, 

0159/3b, 0159/4, 0159/5a, 0159/5b, 0159/6, 0160/, 0161/1a, 0161/1b, 0161/2a, 0161/2b, 

0161/3a, 0161/3b, 0161/4a, 0161/4b, 0161/5a, 0161/5b, 0161/6a, 0161/6b, 0161/7a, 0161/7b, 
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0162/, 0163/1, 0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0164/, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0166/, 

0167/, 0168/, 0169/, 0170/1, 0170/10, 0170/11a, 0170/11b, 0170/12, 0170/13, 0170/14a, 

0170/14b, 0170/15, 0170/16, 0170/17, 0170/18, 0170/19, 0170/20, 0170/21, 0170/22a, 

0170/22b, 0170/23a, 0170/23b, 0170/24a, 0170/24b, 0170/25a, 0170/25b, 0170/26a, 

0170/26b, 0170/27, 0170/28, 0170/29, 0170/2a, 0170/2b, 0170/3, 0170/30, 0170/4, 0170/5, 

0170/6, 0170/7, 0170/8, 0170/9a, 0170/9b, 0171/, 0172/, 0173/10a, 0173/10b, 0173/10c, 

0173/11a, 0173/11b, 0173/11c, 0173/12a, 0173/12b, 0173/12c, 0173/13a, 0173/13b, 

0173/13c, 0173/14a, 0173/14b, 0173/14c, 0173/15a, 0173/15b, 0173/15c, 0173/16a, 

0173/16b, 0173/16c, 0173/17a, 0173/17b, 0173/17c, 0173/18, 0173/19, 0173/1a, 0173/1b, 

0173/1c, 0173/1d, 0173/20, 0173/21, 0173/22, 0173/2a, 0173/2b, 0173/2c, 0173/2d, 0173/2f, 

0173/2g, 0173/3a, 0173/3c, 0173/4, 0173/5, 0173/6, 0173/7, 0173/8, 0173/9a, 0173/9b, 

0174/2, 0174/3, 0174/4, 0174/5, 0174/6, 0174/7, 0174/8, 0174/9, 0175/, 0176/10, 0176/11a, 

0176/11b, 0176/13, 0176/14, 0176/15, 0176/16, 0176/17, 0176/18, 0176/19, 0176/1a, 

0176/1b, 0176/2, 0176/20, 0176/21, 0176/22a, 0176/22b, 0176/23, 0176/24a, 0176/24b, 

0176/25a, 0176/25b, 0176/25c, 0176/26a, 0176/26b, 0176/27a, 0176/27b, 0176/28a, 

0176/28b, 0176/29, 0176/3, 0176/30a, 0176/30b, 0176/31a, 0176/31b, 0176/32a, 0176/32b, 

0176/33, 0176/34a, 0176/34b, 0176/35, 0176/4, 0176/5a, 0176/5b, 0176/8a, 0176/8b, 0176/9, 

0177/, 0178/, 0179/10a, 0179/11a, 0179/11b, 0179/12, 0179/13a, 0179/13b, 0179/14, 

0179/15a, 0179/15b, 0179/16a, 0179/16b, 0179/17a, 0179/17b, 0179/18a, 0179/18b, 

0179/19a, 0179/19b, 0179/1a, 0179/1b, 0179/20a, 0179/20b, 0179/2a, 0179/2b, 0179/3a, 

0179/3b, 0179/4a, 0179/4b, 0179/5a, 0179/5b, 0179/6a, 0179/6b, 0179/7a, 0179/7b, 0179/8a, 

0179/8b, 0179/9a, 0179/9b, 0181/10a, 0181/10b, 0181/11a, 0181/11b, 0181/12a, 0181/12b, 

0181/13a, 0181/13b, 0181/1a, 0181/1b, 0181/2a, 0181/2b, 0181/2c, 0181/3, 0181/4, 0181/5a, 

0181/5b, 0181/6a, 0181/6b, 0181/6c, 0181/7a, 0181/7b, 0181/7c, 0181/7d, 0181/8a, 0181/8b, 

0181/8d, 0181/9a, 0181/9b, 0181/9c, 0181/9d, 0182/, 0183/, 0184/1a, 0184/1b, 0184/2, 

0185/1, 0185/2, 0186. 

 

 
 

 

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek Közép-Tisza (HUHN20015) 

számon nyilvántartottak.  Tiszasas igazgatási területét érintő területek helyrajzi számai az 

alábbiak: 

010/10, 010/11, 010/12, 010/13, 010/14, 010/2, 010/3, 010/4, 010/5, 010/6, 010/7, 011/1, 

011/3, 011/4, 012/1, 012/2, 012/3, 012/4, 012/5, 012/6, 013, 0131/13, 0132, 0133, 0134/1, 

0134/2, 0135, 0136/2, 0136/3, 0136/4, 0136/5, 0136/6, 0136/7, 0136/8, 0137, 0138, 0139, 

014/1, 014/2, 0140, 015, 035, 038/44, 038/53, 09, valamint a 

 

Tiszasasi Láp-legelő (HUHN20156) területe az alábbi helyrajzi számokon: 

0121/6, 0122, 0129/1, 04/53, 04/54, 04/57, 07/3, 07/4, 08 és a 
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Tisza Alpár-Bokrosi öblözetéhez (HUKN20028) tartozó Tiszasas külterületén az alábbi 

helyrajzi számokon: 

0141/1, 0141/2, 0142/a, 0142/b, 0142/c, 0142/d, 0142/f, 0142/g, 0142/h, 0143/, 0144/, 

0144/1, 0144/10, 0144/11, 0144/12, 0144/13, 0144/4, 0144/5, 0144/6, 0144/7, 0144/8, 

0144/9, 0146/3, 0146/4, 0147/1, 0147/2, 0148/1, 0148/2, 0148/3a, 0148/3b, 0148/4a, 0148/4b, 

0148/5, 0148/6, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 

0150/6, 0150/7, 0150/8, 0150/9, 0151/, 0152/1a, 0152/1b, 0152/1c, 0152/2, 0152/3, 0152/4, 

0153/, 0154/2, 0154/3, 0154/4, 0155/, 0156/1, 0156/2, 0157/, 0158/, 0159/2, 0159/3a, 

0159/3b, 0159/4, 0159/5a, 0159/5b, 0159/6, 0160/, 0161/1a, 0161/1b, 0161/2a, 0161/2b, 

0161/3a, 0161/3b, 0161/4a, 0161/4b, 0161/5a, 0161/5b, 0161/6a, 0161/6b, 0161/7a, 0161/7b, 

0162/, 0163/1, 0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0164/, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0166/, 

0167/, 0168/, 0169/, 0170/1, 0170/10, 0170/11a, 0170/11b, 0170/12, 0170/13, 0170/14a, 

0170/14b, 0170/15, 0170/16, 0170/17, 0170/18, 0170/19, 0170/20, 0170/21, 0170/22a, 

0170/22b, 0170/23a, 0170/23b, 0170/24a, 0170/24b, 0170/25a, 0170/25b, 0170/26a, 

0170/26b, 0170/27, 0170/28, 0170/29, 0170/2a, 0170/2b, 0170/3, 0170/30, 0170/4, 0170/5, 

0170/6, 0170/7, 0170/8, 0170/9a, 0170/9b, 0171/, 0172/, 0173/10a, 0173/10b, 0173/10c, 

0173/11a, 0173/11b, 0173/11c, 0173/12a, 0173/12b, 0173/12c, 0173/13a, 0173/13b, 

0173/13c, 0173/14a, 0173/14b, 0173/14c, 0173/15a, 0173/15b, 0173/15c, 0173/16a, 

0173/16b, 0173/16c, 0173/17a, 0173/17b, 0173/17c, 0173/18, 0173/19, 0173/1a, 0173/1b, 

0173/1c, 0173/1d, 0173/20, 0173/21, 0173/22, 0173/2a, 0173/2b, 0173/2c, 0173/2d, 0173/2f, 

0173/2g, 0173/3a, 0173/3c, 0173/4, 0173/5, 0173/6, 0173/7, 0173/8, 0173/9a, 0173/9b, 

0174/2, 0174/3, 0174/4, 0174/5, 0174/6, 0174/7, 0174/8, 0174/9, 0175/, 0176/10, 0176/11a, 

0176/11b, 0176/13, 0176/14, 0176/15, 0176/16, 0176/17, 0176/18, 0176/19, 0176/1a, 

0176/1b, 0176/2, 0176/20, 0176/21, 0176/22a, 0176/22b, 0176/23, 0176/24a, 0176/24b, 

0176/25a, 0176/25b, 0176/25c, 0176/26a, 0176/26b, 0176/27a, 0176/27b, 0176/28a, 

0176/28b, 0176/29, 0176/3, 0176/30a, 0176/30b, 0176/31a, 0176/31b, 0176/32a, 0176/32b, 

0176/33, 0176/34a, 0176/34b, 0176/35, 0176/4, 0176/5a, 0176/5b, 0176/8a, 0176/8b, 0176/9, 

0177/, 0178/, 0179/10a, 0179/11a, 0179/11b, 0179/12, 0179/13a, 0179/13b, 0179/14, 

0179/15a, 0179/15b, 0179/16a, 0179/16b, 0179/17a, 0179/17b, 0179/18a, 0179/18b, 

0179/19a, 0179/19b, 0179/1a, 0179/1b, 0179/20a, 0179/20b, 0179/2a, 0179/2b, 0179/3a, 

0179/3b, 0179/4a, 0179/4b, 0179/5a, 0179/5b, 0179/6a, 0179/6b, 0179/7a, 0179/7b, 0179/8a, 

0179/8b, 0179/9a, 0179/9b, 0181/10a, 0181/10b, 0181/11a, 0181/11b, 0181/12a, 0181/12b, 

0181/13a, 0181/13b, 0181/1a, 0181/1b, 0181/2a, 0181/2b, 0181/2c, 0181/3, 0181/4, 0181/5a, 

0181/5b, 0181/6a, 0181/6b, 0181/6c, 0181/7a, 0181/7b, 0181/7c, 0181/7d, 0181/8a, 0181/8b, 

0181/8d, 0181/9a, 0181/9b, 0181/9c, 0181/9d, 0182/, 0183/, 0184/1a, 0184/1b, 0184/2, 

0185/1, 0185/2, 0186. 
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A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek: 

• 1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 70%-os kiterjedéssel. 

• 6250 Síksági pannon löszgyepek 10%-os kiterjedéssel 

 

A kijelölés alapjául szolgáló fajok: 

• mocsári teknős (Emys orbicularis) 

• réti csík (Misgurnus fossilis) 

• vöröshasú unka Bombina bombina 

• közönséges tarajosgőte Triturus cristatus és a növények közül a  

• kisfészkű ászát Cirsium brachycephalus 

 

A védett terület teljes egészében az országos ökológiai hálózathoz tartozik, a déli része 

magterületként, a középső és az északi részei ökológiai folyosóként vannak nyilvántartva. 

 

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület  

A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt 

a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő Tiszasas külterületén az 

alábbi helyrajzi számokon található: 

 

0148/1, 0165/2-3-4, 0166, 0167, 0181/1, 184/2, 0185/1-2, 0186. 

 

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület tervezett bővítése 

A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt 

álló terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, mely a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén található. Tiszasas külterületén a Tisza folyó és hullámterén tervezett a 

tájvédelmi körzet bővítése.  

 

Ide vonatkozó jogszabály még a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett 

növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, és 

az 1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről. 

 

Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek 

Kunhalmok 

A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok), 

őrhalmok és határhalmok a Természetvédelmi Törvény (23.§) hatályba lépése -1997. január 

elseje óta védettek, a kunhalom fogalom meghatározása csak a törvény 2003-ban történt 

módosításával : „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág 

védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó 

eleme lehet a tájnak”. A kunhalmok tájképi- és élővilág védelmi értékkel rendelkeznek. A 

terület természetes állapotára jellemző növénytársulások (pl.: löszpusztagyep), vagy azok 

különböző mértékben degradált maradványai, valamint az ezekhez kötődő állatvilág 

maradhattak fenn a területükön. A kunhalmok természetesen kultúrtörténeti, régészeti, 

néprajzi stb. jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a kulturális 
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örökségvédelem szakterülete foglalkozik (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Kulturális 

Örökségvédelmi Szakszolgálat). 

 
 

Tiszasas igazgatási területén található régészeti lelőhelyként is számba vett kunhalmok: 

 Kása-halom a Kása-dűlőben. 

 

Természeti területként nyilvántartott ex-lege védett szikes tavak találhatók a település 

külterületén. Ezek helyrajzi számai: 

 0129/1, 03, 04/44, 04/45, 04/53, 08 valamint  

 038/10-16, 038/33-34, 038/46-47, 038/52, 038/9, 041. 

 

 

 1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

 

Az ökológiai folyosók folytonossága biztosításának jelentősége, a település határában 

mozaikosan elhelyezkedő természeti területeket, élőhelyeket (nedves réteket, 

vízpartokat, erdőfoltokat) fasorokkal, mezővédő erdősávokkal összekötve, ezek a védett 

területek helyi ökológiai hálózatot alkotnak.   

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község 

igazgatási területe a nemzeti ökológiai hálózat övezetébe sorolt. Területén ökológiai (zöld) 

folyosó (Tisza folyó és ártere) és magterület is található. (Az említett területeket a TJ-1 

tervlap látatja.) 

 

 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

 

 

• Védett természeti érték megőrzése és az egyéb tájhasználat: 

• Az ősgyepeket veszélyeztető, emberi tevékenységből adódó káros hatások közül az 

alábbiak emelhetők ki. 

- intenzív mezőgazdasági művelésből adódó káros hatások:  

- túllegeltetés az összefüggő gyep felszakadozását, degradációját, okozhatja, 

http://www.koh.hu/
http://kosz.gov.hu/
http://kosz.gov.hu/
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- kevés számú állat tartása, legeltetés és a kaszálás hiánya miatt a legelők cserjésedése, 

erdősülése a természetvédelmi szempontból jelentős élőhely gyomosodását, a tájképi 

értékének csökkenését, gyorsabb pusztulását idézheti elő; 

• A település szempontjából hátrányos, hogy külterületének jelentős része (Kelemi rész) 

a Tiszán túl található és csak nagy kerülővel a tiszaugi hídon át közelíthető meg. 

• Megélhetést jelentő földművelés, állattartás valamint a táj természetes „érintetlen” 

szépségét megtartó törekvések (természetvédelmi oltalom alatt lévő, Natura 2000 

védettségű gyepek, legelők). 

• A holtág gazdasági hasznosítása (víztárolás - öntözés, belvíz befogadó) és a holtág 

partjainak vízállásos, természetközeli állapotának fenntartása között; 

• A turisztikai és rekreációs célokat szolgáló tevékenységek, valamint a fészkelő-, és 

élőhelyek zavartalanságának biztosítása; 

• Mezőgazdasági művelésből, állattartásból adódó környezeti terhelés és a vízminőség 

védelme; 

• Mezőgazdasági hasznosítás, belvízelvezetés és a gyepek fenntarthatósága, védelme; 

• Mezőgazdasági tájhasználat során a gazdasági szempontok (szántóföldek hozamának 

növelése) érdekében történő talajerő-utánpótlás és a kívánatos kemikáliás 

környezetterhelés csökkentése; 

• Kertségek (szőlők, gyümölcsösök) táji jellegzetesség megtartása (célszerű és hasznos 

fenntartása, újrahasznosítása, újratelepítése), és az amortizálódó, területrészek 

szántóföldi művelése, összefüggő rendezetlen (ugarterületek) kialakulása; 

• A kívánatos legeltetés helyett istállózó belterjes állattartás; 

• Nem megfelelő erdő újratelepítési gyakorlat; 

• Szabad strand környezeti adottságainak kiaknázása, a turizmus elősegítése, valamint a 

környezetterhelés csökkentése, a táji környezet jelenlegi állapotának megtartása, 

• Természetközeli helyeken az illegális hulladéklerakás; 

• Idegenhonos növényfajok inváziója, gyomfajok megjelenése, terjedése és az 

irtásukhoz szükséges anyagi és emberi erőforrások hiánya. 

 

 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

 

Tiszasas, a Tiszától 1-1,5 km távolságban keletre lévő, környezetéből 3-4 méterre kiemelkedő 

hordalékhalmon található halmazos szerkezetű település. A történelmi településrész 

kanyargós, szűk utcái, zsákutcái és az újabb településrész szabályos utcahálózata egyaránt 

meghatározza és jellemzi Tiszasas települési képét. A mai község igazgatási központja 

egyben Tiszasas zöldfelületi központja is. A település biológiailag aktív felületeinek nagysága 

a belterület méretéhez képest jelentős. (közterületek, beépítetlen, művelt telkek, növényzettel 

borított zöldterületek ligetes-fás területei). A lakosságot szolgáló, minőségi, kondicionáló 

zöldfelületek aránya a beépített területekhez és a lakosság létszámához mérten is megfelelő.  

Az utóbbi években a település-központok rehabilitálásra, revitalizálására kiírt európai uniós 

pályázatok hatására új zöldfelületi elem létesült (községi játszótér), illetve a meglévő 

zöldfelületek új funkciókkal bővültek. (pl.: művelődési ház kertjében az árvízi emlékmű körül 
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pihenőhely kialakítása, a templom előtt az I. Világháború elesettjeire emlékeztető szobor 

környezetének felújítása).  

 

 

 1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a  

   zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

 

Egy település zöldfelületi rendszerét területi és hálózati elemek alkotják. Területi elemek a 

közhasználatú zöldfelületek és a jelentős zöldfelületi intézmények, a jelentős zöldfelülettel 

rendelkező intézmények kertjei megjelenésükben, területi nagyságukban, és a település 

életében betöltött szerepükben igen eltérőek. A zöldfelületi rendszer hálózati elemei a község 

utcáit kísérő növényzet. (fasorok, virágágyak, sövények, stb.).  

A település zöldfelületi rendszerének hármas funkciója van: ökológiai-, használati érték, és 

vizuális-esztétikai jelentősége van.  

• A zöldfelület ökológiai szempontból előnyösen módosítja a helyi klíma alakulását. 

Előnyösen befolyásolja a település hő- és vízháztartási viszonyait, valamint a levegő-

szennyezettséget és a zajhatások mértékét is csökkenti. Kedvező környezetminőségét 

biztosítanak a településen élőknek.  

• A zöldfelületek vizuális, esztétikai hatása: a dekoratív növényzettel borított 

közparkok, közkertek, a fásított utcák hozzájárulnak a kedvező településkép 

kialakításához. (pl.: elfedik az előnytelen megjelenésű területrészeket, ipari-, 

gazdasági használatú, vagy a rombolt területeket). Az utcafásítások „zöld folyósói” a 

település zöldfelületei elemeit fűzik egybe, valamint a település területrészeit a 

szomszédos külterület biológiailag aktív felületeivel kapcsolják össze.  

• Használati érték szempontból a zöldfelületek értékét kertberendezési tárgyak, 

(utcabútorok, közvilágítás, ivó-kutak, kerti burkolatok, stb.) mennyisége, minősége, 

elrendezése, valamint a zöldfelületen folytatható rekreációs tevékenységek 

sokfélesége (pihenés, sportolás, játék-szórakozás, stb.) határozzák meg.  

 

 
Légi felvétel a település központi közparkjáról a játszótér kialakítása előtt. 

 

Tiszasas minőségi zöldfelületi elemeinek jelentős része a településközpontban (Rákóczi utca, 

Kossuth utca) által határolt területen, vagy ezek mentén találhatók. 
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A kondicionáló hatású közhasználatú zöldfelületek: az intenzíven fenntartott közparkok, 

közkertek területe (művelődési ház előtti park, templom körüli emlékpark, községháza előtti 

park). A korlátozottan közhasználatú települési szintű zöldfelületi elem a játszótér. 

Korlátozottan közhasználatú zöldfelületi elemek az intézmények zöldfelületei (iskolakert, 

óvodakert, idősek otthona és az orvosi rendelő kertje, a sírkertek és a sportpályákat körbevevő 

növényzet). A belterületi utakat kísérő zöldsáv, a nagy telekméretű ingatlanok kertjei, a 

zöldfelületi rendszer különleges elemeit jelentik. 

A zöldfelületi elemeket jelentőségük (közhasználatuk, elhelyezkedésük), kialakításuk és 

növényzetük minősége, valamint a terület fenntartás gyakorisága, a zöldterület nagysága 

alapján rangsorolva az alábbiak: 

 

Közhasználatú, települési szintű közparkok, közkertek  

A település kertépítészetileg is értékes, közhasználatú zöldfelülete a Rákóczi utcát a Kossuth 

utcával összekötő Árvízi emlékpark (13 hrsz. 1,216 ha). A Millenniumi ünnepségsorozat 

keretében 2001. április 27-én avatták fel a község kulturális központjában (művelődési ház és 

az iskola között) egységes képet mutató, kertészetileg kialakított, gondozott felületű 

terebélyes idős fákban gazdag, különböző zöldfelületi részelemek egymásmellettiségéből 

összetevődő zöldfelületet, mely a 2000-évi árvíz idején keletkezett hatalmas buzgár 

megfékezésének emlékére létesült A park közepén lévő csobogó a buzgár méretarányos, 

kicsinyített mása. A nyírt cserjesövényekkel, mészkőlap járdával felosztott zöldterületet 

értékes növényfajú fák és örökzöldek teszik változatossá, pihenőhely, padok teszik 

kényelmessé. Az ápolt parkot hársfasor szegélyezi. Elfekvő örökzöldek, borókák, virágzó 

díszcserjék, ezüstfenyő és oszlopos tölgy teszi különlegessé. Napjainkban már kissé zsúfolt, 

átláthatatlan a növények sokfélesége. Az artézi kút környezete igényes kialakítású. 

 

 
A parkon átvezető gyalogút, a hiányzó ülőfelületű padokkal és a kút környezete. 

 

 
A templom felől érkezve kissé zsúfolt hatású a felnövekedett cserjék, örökzöldek látványa. 

 

Szabadságharc emlékmű körüli park (6 hrsz. 860 m²) 

A községháza előtti zöldfelületen az 1848-49 Szabadságharc emlékére létesített emlékhely és 

pihenőpark található. Az emlékművet kiemelő dombocska körül mahónia-sövény, mellette 

jukkák láthatók. Az utcák felől magas terebélyes oregoni hamisciprusok (Chamaecyparis 
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lawsonia) sora zárja ki a belátást! A felnövekvő örökzöldek elnyomták a korábbi rózsaágyás 

növényeit is. Szerencsésebb lett volna az emlékmű jelenleg csupasz hátteréül szolgáló kerítés 

elé ültetni az értékes hamisciprusokat. 

 

    
Az utca menti magas hamisciprusok „kitakarják” a Szabadságharcra emlékeztető közparkot. 

 

Emlékpark és a református templom kertje (2, 3 hrsz. 2200 m²) 

Református Templom építészeti értékkel, helyi turisztikai látványossággal bíró tájképileg is 

meghatározó épület kertje, valamint a világháború elesettjeire emlékeztető szobor körüli 

közpark területileg egységesen kialakított zöldfelülete a település központjában található. Az 

intézmény környezetét termetesebb lombos fák (vadgesztenye, japánakác, csörgőfa), a bejárat 

fölé hajló feketefenyő, lucfenyők, tiszafa és rendezett, virágzó díszcserjék (rózsák, 

levendulák, orgonák), évelő virágok és fenntartott gyepfelület alkotja. Sajnálatosan itt is a 

hamisciprus és malonyai tuja sor nem a szomszéd telken lévő gazdasági épületet takarja el, 

hanem a Tisza-menti erdők felé való kilátást korlátozva zárja be a teret az emlékmű körül. Az 

utca felől a tavalyi buxuslégy inváziónak áldozatul esett sövények határolják az épület 

bejárataihoz vezető betonjárdákat. 

 

    
Református templom és környezete. 

 

Közpark az artézi kút körül a Zrínyi utca és Fő utca találkozásánál (143 hrsz. 300 m²) 

A klinkertéglával kirakott artézi kút körül a két utca torkolatában lévő kis közterület 

hibiszkusz sövénnyel szegélyezett. Termetes örökzöld bangita, japánbirs, mahónia, lucfenyő, 

oszlopos boróka, nyugati tuja, és évelők alkotják a zöldfelület növényzetét. A kúthoz beton 

kerti szegéllyel határolt apró zúzottkő burkolat visz. 
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Díszkert a piac mellett Kossuth utca és Fő utca találkozásánál (410 hrsz. 310 m²) 

Az egyszerűen, de praktikusan és ideillő módon kialakított piacterület mellett fagyalsövény, 

ezen belül a gondozott gyepben elszórtan cukorsüveg fenyő, rózsatövek, nyáriorgona cserje, 

elfekvő boróka és egy hatalmas lucfenyő látható. 

     
A piac és a díszkert. 

Korlátozottan közhasználatú, település szintű közkertek, közparkok  

Tiszasas zöldfelületi elemei közül a református templom és a sportcsarnok között az 

iskolakerttel szomszédos területen létesített községi játszótér tartozik ide.  

Játszótér 

Tiszasason a település méretéhez képest jelentős területű, igényesen, szakszerűen kialakított 

és korszerű játszótér szolgálja az itt lakókat. Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő 

minőségben kivitelezett és fenntartott játszóhely, kerítéssel körbevett, a gyermekcsoportok 

igényei szerint elkülönített részekből álló zöldterület. Játszóvárak, homokozó, favonat, 

libikóka, pihenőpad is található itt. A Kossuth utca felől fiatal fasor határolja a játszóteret.  
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Község új, korszerű, minden igényt kielégítő játszótere a sportcsarnok mellett kicsiknek és nagyoknak. 

 

Korlátozott közhasználatú, de jelentős zöldfelülettel bíró intézményi zöldfelületek  

Iskola kertje (10/1 hrsz.) a település központjában a Rákóczi utcában található. Az intézmény 

kertjét hatalmas lombos fák (japánakác, vadgesztenye, fűzfa, platánfa) és lucfenyők 

árnyékolják. A szomszédos kereskedelmi bolt parkolója felől (nem szerencsésen) örökzöld 

tűztövis cserjesor választja el. A bejárat mellett fedett kerékpártároló, beljebb zsibongó udvar, 

mellette ping-pong asztal, padok szolgálják a szünetben az udvaron tartózkodókat.  Az utca 

felől a hamisciprusok alatt kicsi díszkertben árnyéktűrő évelő virágok. 

  
A községi iskola a Rákóczi utcai bejárat felől és a templom felől nézve. 

 

A Rákóczi utcáról nyíló községi óvoda (372 hrsz.) kertje megfelelő nagyságú. Árnyékot adó 

lombozatú fák, pihenő-, játszóhely és zsibongó terület az igényeknek megfelelő egyszerű 

kialakítású, de rendszeresen karbantartott és gondozott. 

Orvosi rendelő és környezete (371 hrsz.) a közelmúltban újult meg. Az épület renoválásával, 

bővítésével egy időben a hozzátartozó elhanyagolt kertet is látványosan korszerűsítették, 

szépítették. A beültetett évelő növények, virágos cserjék, térhatároló oszlopos örökzöldek 

egymással összhangban hangulatos, ideillő, funkciójának megfelelően tervezett kialakítású 

közösségi zöldfelület. 

 

     
 

Polgármesteri hivatal akadálymentesített épület mögötti gyepfelületen árnyat adó 

vadgesztenyefák, lucfenyő láthatók. Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és 

Bentlakásos Otthona a Fő utcáról nyílik. Telkét növénytermesztésre hasznosítja az 

Önkormányzat. 
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Idősek Otthona a Felszabadulás út felől. 

 

Temetőkert (0116/b hrsz.1,1 ha) a település külterületén a Tiszaugra vezető útról 

megközelíthető belterületi zöldfelületi rendszerhez sorolt zöldterület. A dísztéglával burkolt 

ravatalozó környezete kertészetileg rendezett. Középkorú nemes nyárfák, lucfenyők, oszlopos 

örökzöldek, kúszó borókák, madárbirsek és puszpáng (Buxus) cserjék jellemzik a 

növényzetet. Kívülről akácfák szegélyezik a sírkertet. Parkolásra a bejárat előtt füves-földes 

területen nyílik lehetőség. 

 

      
A község külterületen lévő sírkertje. 

 

Lezárt temetők, kegyeleti parkok 

A lezárt református sírkertben (681/1 hrsz. 1,2 ha) a Tiszakürti Arborétum kertészetéből 

származó talajtakaró nehézszagú borókák szinte láthatatlanná teszik a sírok nagy részét, ezzel 

különleges látványt nyújtva. A borókán kívül ’megbokrosodott’ orgona, vadrózsa, fiatal 

akácok nehezítik az áttekintést. A zöldterület további sajátossága, hogy nem tudni hol a 

hajdani sírkert határa és hol kezdődnek a szomszédos ingatlanok (pl. a 680 hrsz.-ú földterület, 

amely az önkormányzati Öregek Napközi Otthonához tartozik). A telkeken folytatott 

földművelés, növénytermesztés nincs elválasztva látható módon a kegyeleti helytől. 

 

     
A kegyeleti hely és a földműveléssel hasznosított terület. 
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Lezárt katolikus temető (548 hrsz. 0,2 ha) A szántókkal körbevett, felhagyott sírkert 

növényzete gondozatlan. 

 

Sportpályák 

Az iskolai tornaórákat is kiszolgáló sportpálya (19 hrsz. 0,3 ha) a Dózsa Gy. utca magas 

partjának aljában lévő füves terület. A szomszédos belvízelvezető árok partját akácfasor 

szegélyezi. Felszerelése két futball-kapu. Az Árpád utcai szabvány méretű sportpálya (459, 

0,9 ha) és a hajdani kresz-tanpálya (466 hrsz. 2140m²), gyepes felületű. Nehezen 

megközelíthető helyen lévő zöldfelületeket a körülöttük lévő fóliasátraktól, szántóktól, 

hiányos nyárfa fasor választja el. A játszóhely eszközei, burkolata hiányosak. 

 
Dózsa Gy. utcai sportpálya 

 

   
Árpád utcai sportpálya és játszóhely. 

       

Egyéb, nem közhasználatú zöldterületek  

Ide soroltuk a Fő utca és a Rákóczi utca mentén található kisebb felületű, gondozott 

esztétikai értékkel nyújtó zöldterületeket és a mélyebb fekvésű, vízállásos, nádassal borított, 

vagy ligetes, fás területeket, valamint a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és 

használati értéket a település közössége számára nem nyújtó nagyméretű belterületi, 

mezőgazdasági és kertgazdasági hasznosítású kerteket. (Rákóczi utca, Kossuth utca). A 

magánkertek növényzete igen változatos. A növényfelhasználást, a kertek kialakítását a lakók 

esztétikai igényessége, hozzáértése, vagyoni helyzete határozza meg. Gondozott gyümölcsös- 

és haszonkertek, válogatott növényzetű díszkertek és láthatóan elhanyagolt, vagy ápolatlan 

kertek egymás mellettisége a jellemző. 
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Háromszög alakú teresedés növényzete a Fő utca és a Széchenyi utca sarkán, smaragdtuja fasor az Ady E. utca sarkán. 

 

Utcafásítás:  

A településen átvezető közlekedési út, utak mentén a lehetőséghez képest kevés fa-, fasor 

látható.  A fasorok hiányát az utcák szélessége (keskenysége), a föld alatt vezetett közművek 

és a légvezetékek, valamint az utak, utcák zegzugos vonalvezetése részben indokolja. A 

településközpont belső kis utcáiban nincs is hely szabályos fásításra. 

Az utcákon a lakóházak előtt többnyire gyümölcsfák (szilva, dió) és gömbformájúra metszett 

akácfák fordulnak elő leggyakrabban, helyenként felnyírt lucfenyők, keleti tujasor, smaragd 

tuja-sövény, virágzó cserjesövény is látható.  
 

 

 1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

 

Tiszasas zöldfelületi ellátottsága a gondozott, fenntartott, területek tekintetében jó és 

megfelelő. Nagy biológiai aktivitású, egybefüggő, ligetes növényzettel borított területek 

aránya a beépített, lakott területekhez képest jónak mondható.  

A lakosok számához képest használati érték szerint is megfelelőek a települési zöldfelületei. 

A község gazdasági lehetőségeit is figyelembe véve jelentős nagyságú zöldterületeken 

végeznek fenntartási munkákat (gyepkaszálás, szükséges faápolás, szemétgyűjtés, stb.).  

Vizuális-esztétikai jelentősége a településközpont zöldfelületének és a község kulturális 

központjához tartozó zöldfelületnek van.  

Figyelemre méltó az egységes, ideillő megjelenésű utcabútorokra való törekvés 

(buszmegállók esőbeállói, információs táblák, kerékpártároló, padok-asztalok, játszótér 

bútorzata, stb.) a községben. 

 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

 

A zöldfelületi rendszer konfliktusai a település méretéből, és környező táj természeti 

adottságaiból, a történelmi település-szerkezetből (zegzugos utcahálózat, keskeny utcák) és a 

kistelepülés jelenlegi gazdasági helyzetéből adódnak. 

  

- a történelmi településrészen a meglévő parkok helyszűke, és a telepített növényzet 

méretei miatt zsúfolt hatásúak (Árvízi emlékpark,) 

- értékes, örökzöld növényzet rossz helyre ültetve eltakarja a közpark térbeliségét és 

rontja használati és vizuális értékét is (református templom előtti emlékpark, 1848-as 

emlékpark), 
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- belterületen a lakóterületi ingatlanok és a mezőgazdasági telephelyek, (gépek, tároló 

helyek) vegyesen, zavaróan egymás mellett találhatók, 

- templomkert, emlékhely közvetlen szomszédságában mezőgazdasági terménytárolásra 

szolgáló építmény vizuális és funkcionális konfliktus jelent, 

- a lezárt temetőkert kegyeleti értéke és a környező lakótelkek hátsó kertjeinek 

kertészeti-szántóföldi hasznosítása az elválasztás hiánya miatt funkcionális és vizuális 

konfliktust okoz, (felhagyott temető a belterület „közepén” és a telkek végében vagy 

volt temetőterületen lévő mezőgazdasági művelésű területek 681/1 hrsz.)  

- sportpálya (459, 468 hrsz.) nehéz megközelítése (földút) és a rendszeres, napi 

sportolási lehetőség biztosítása, 

- a község széttagoltan beépített, emiatt jelentős felületű a beépítetlen belterületi telkek 

aránya, ami előnytelen település-képet okoz, valamint  

- a beépítetlen telkek gondozottsági foka jelentős különbségeket mutat (elhagyott 

területek, valamint mezőgazdasági hasznosítású, művelt kertek pl.: fóliasátras 

zöldségtermesztés, gyümölcsös) 

- a meglévő parkok, kertek korszerűsítésére vagy nincs, vagy nagyon kevés az erre 

fordítható anyagi és emberi erőforrás, 

- a lakosság egy része ingázik a munkahelyére, másik része a mezőgazdaságban, a 

szabadban „természetben” dolgozik, így sem ideje sem igénye a közhasználatú 

zöldfelületekre, 

- a karnyújtásnyira lévő csodás természeti terület (Tisza-part) kielégíti a lakosság „szép, 

természeti környezetben” tölthető rekreációs tevékenységekre vonatkozó igényét. 

 

 

Kollányiné Földi Hajnalka 

tájépítész 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Magyarország megyei kézikönyvei 10. 

2. Tiszasas honlapja,  

3. Természetvédelem. hu honlap 

4. Közép-Tiszai tájvédelmi körzet kiadványa (Daru-füzetek) 

5. Tiszasas község közjóléti, zöldövezeti fejlesztési terve Állami Erdészeti szolgálat 

Térségfejlesztési és Zöldövezet Tervező Iroda, Balatonfüred, 2005. 

6. Kunszentmártoni Kistérség környezetvédelmi programja (2009-2014). Készítette: 

Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2009. július 

7. Magyarország geográfiai szótára II kötet Fényes Elek, Pest 1851.  

(reprint kiadás 1984.) 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

 

A település területfelhasználását tekintve külön vizsgáljuk a bel és a külterület 

területfelhasználását. 

A belterület nagy része jellemzően lakóterület családiházas lakóingatlanokkal. A település 

központi részén a lakóépületek mellett intézményi területeket találunk, ahol  a település 

igazgatási, oktatási, egészségügyi, kereskedelmi létesítményei találhatók. Az intézményi 

területek egymáshoz térben közel helyezkednek el (Polgármesteri Hivatal, Közösségi kuckó, 

Könyvtár és művelődési ház,  Orvosi rendelő, Községi Konyha, Általános iskola, Óvoda, 

Református templom) térben kicsit távolabb található az Alkony Gondozási Központ 

található.  

A belterületen néhány beékelődött telephely is található, melyek jellemzően mezőgazdasági 

telephelyek mezőgazdasági géptárolással. A belterületen sok az üres, beépítés nélküli terület, 

melyek jellemzően a telekvégeknél találhatók. Nagy a már lezárt temetők és a felszámolt 

temetők területe, melyek egy része lakóterületbe ékelődve található. Egyes területeken 

nincsenek kerítések, így a telekhatárok nem állapíthatók meg egyértelműen. A külterületen 

található a település temetője, mely jelentős területtel rendelkezik. A belterület zöldterületei a 

közparkok a községháza előtti téren, a játszótér a református templom mellett és kisebb 

zöldterületek, köztük a nemrégiben kialakított orvosi rendelő melletti park. A belterületi 

területfelhasználás a Tf-2 tervlapon ábrázolásra került. 

A külterület zöme általános mezőgazdasági, szántó terület. A szőlőhegy területrészen egykori 

szőlőskertek,  zártkertektől találhatók, jellemzően épületek nélkül.  Erdőterületek a Tisza 

hullámterén és az egykori Tisza kanyarulat átvágásával képződött területen találhatók. A 

külterületen a  működő majorokban (Sziki major és Lápi major) mezőgazdasághoz kötődő 

tevékenység folyik. A külterületen a Tisza töltése mellett gátőrház található, valamint 

Tiszasas és Csépa között külterületen van a közös szennyvíztisztító telep. 
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  1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

 

 

A település igazgatási területét a Tisza folyó, az átmenő forgalmi út és a vasút tagolják. 

Területét- a földrajzi, domborzati és a talajadottságok alapján- a tájhasználat néhány 

jellegzetes területre tagolja: Kelem, Tiszai mentetlen sáv, Lápi gyep, délkeleti szántó 

területek, az ÉK-i szőlő és gyümölcskertek és a belterület. 

A település zárt, jól körülhatárolható központi belterületet képez, kivéve az ÉK-i behatárolást. 

A külterületen csak a Lápi major és a Szíki major képeznek jelentősebb beépített területet. 

Ezen kívül a szennyvíztisztító, egy géptelep, gátőrház és egy-egy magányos épület található a 

szőlőhegyen. 

 

Halmaztelepülés, jellemző a belső sűrűbb telekosztás, a halmazos szerkezetre jellemzően 

először a telkek alakultak ki, melyek meghatározták az utca vonalvezetését. Kialakultak a 

jellemző kiszögellések, terek, teresedések. 

Az I. katonai felmérés térképe jól mutatja a meglévő Tisza kanyarulatot, valamint a 

magasparton elhelyezkedő első házsorokat. 

A II. katonai felmérés térképén már egyértelműen látszódik az utca vonalvezetés, a halmazos 

szerkezet, a besűrűsödés. Jól kirajzolódnak a teresedések, a szűk, szabálytalan utcák. 

Felfedezhető a templom és a temető is.  

A III. katonai felmérés térképén a szabálytalan vonalvezetésű belterületi utcák, a teresedések 

és a tömbbelsőkben lévő szabálytalan alakú halmazos beépítés jól látszik. Egyértelműen 

látjuk a templom helyét. A külterületet jelentősen befolyásoló Tisza átvágással a Bokros 

településrész teljesen leszakadt Tiszasastól, csak Tiszaugon keresztül közelíthető meg. 

A településszerkezet a mai napig őrzi egykori formáját, a sűrűbb, zegzugosabb, szűkebb utcák 

a település történelmi központjában találhatók, de megmaradtak a teresedések, 

utcavonalvezetések is.  
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I. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről 
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II. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről 
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III. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről 
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  1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén 

    a művelési ágak és a minőségi osztályok 

 

Tiszasas Község ingatlan - nyilvántartási területi kimutatása a Kunszentmártoni Járási 

Hivatal, Járási Földhivatala  2017. február 06 -i adatszolgáltatása alapján. 

 

 

 

Művelési ágak Fekvések területe ha/m2 Összesen 

 Belterület Külterület Zártkert  

Szántó 1.0323 1310.9299  1311.9622 

Rét  33.7066  33.7066 

Szőlő  100.7938  100.7938 

Kert     

Gyümölcsös  6.0351  6.0351 

Legelő 0.2631 555.1999  555.4630 

Nádas  13.2441  13.2441 

Erdő 1.8469 426.9328  428.7797 

Kivett 129.0717 300.0049  429.0756 

Halastó     

Fásított terület  0.0909  0.0909 

Összesen 132.2140 2746.9380 0.0000 2879.1520 

 

Földrészletek darabszáma:   Belterület: 879  

     Külterület: 1227  

     Zártkert: 0  

         -------------------------------------------- 

     Összesen: 2106  

 

 

 

  1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 

Tiszasason jellemzően a beépítésre szánt területek a belterületen találhatók. A beépítésre szánt 

területek zöme lakóterület. A településen a beépítés intenzitása és jellege alapján  falusias 

lakóterület és településközpont vegyes terület alakult ki. A beépítésre szánt területen a 

település központjában a lakó és intézményi funkciójú épületek vegyesen találhatók.  

A külterület  beépítésre szánt területei a Lápi major és Szík major, szennyvíztisztító telep 

területe, géptelep és gátőrház. 

 

A belterületen beépítésre nem szánt területek jellemzően a közterületek, valamint a 

nagykiterjedésű zöldterületek, ahová a már bezárt nagykiterjedésű temető területeket is 

soroljuk. 

 

A település jellegzetessége belterületen a nagyszámú beépítetlen terület, melyek a beépítésre 

nem szánt területek tömbök részei, és jellemzően a kertvégek által közrezárt területek.  
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A beépítésre nem szánt területek zöme a külterületen helyezkedik el. A település 

külterületének nagy része szántó terület, ahol szántóföldi növénykultúrákat termesztenek, 

továbbá kisebb legelőterületek találhatók, valamint a Tisza folyó, és árterületén lévő 

erdőterületek. A Tisza szabályozása által levágott Holt Tisza szakasszal közrezárt terület 

(Bokros) csak más közigazgatási területen közelíthető meg. 

 

 

 

1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és    

  ellátási kapcsolatok) 

 

A település intézmény- szervezete az elmúlt években jelentősen megváltozott.  

Oktatási intézmények terén az intézményellátó szervezet a KLIK (Klébersberg 

Intézményfenntartó Központ), mely a település óvodájának és iskolájának fenntartója. Az 

általános iskola a cserkeszlői iskola tagintézménye 1- 4. osztály számára biztosít oktatást, a 

felső tagozat számára pedig Cserkeszőlőn  biztosított az oktatás, iskolabusszal szállítva a 

tanulókat. 

 

Egészségügyi ellátás terén a településen 2014-ben teljes felújításra került az orvosi rendelő. 

Jelenleg helyben lakó háziorvos nincs, helyettesítési rendszerben látják el a feladatot. Az 

ügyeleti ellátás Kunszentmártonban biztosított. Szakorvosi ellátás nem működik. A szociális 

ellátás terén önkormányzati fenntartásban működik az Alkony Gondozási Központ, mely 

idősek bentlakásos és nappali otthona. 

 

A kereskedelmi, vendéglátó egységek a településen : 

 

Tiszasas község kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó üzletei (2017. január 01-én működő, 

forrás: Önkormányzat) 

 

 
Sorszám Üzlet neve Üzlet címe Tevékenység 

jellege 

Fő termék 

1. Bárkai Jánosné 

fodrászat 

Fő út 23/a Fodrászat, 

szépségápolás 

- 

2. Sasfészek falatozó Fő út 23/a Vendéglátás Meleg étel, italáru 

3. Zsolti vegyesboltja Fő út 23/a Kiskereskedelem Élelmiszer, 

vegyesáru 

4. Mező és Társa Kft Fő út 70. Kiskereskedelem Élelmiszer, ital, 

dohányáru 

5. Szalontai Zoltán Fő út 21. Kiskereskedelem Élelmiszer, egyéb 

6. Grüne Európa Kft Fő út 64. Kiskereskedelem Élelmiszer, vegyi 

áru, egyéb 

7. Földvári Zoltánné Fő út 72 Kiskereskedelem, 

vendéglátás 

Italáru 

8. Tiszaföldvári COOP 

Zrt 

Rákóczi Ferenc 

utca 22. 

Kiskereskedelem  Élelmiszer, vegyes 

9. Magyar Posta Fő út 58. Kiskereskedelem Élelmiszer, postai 

szolgáltatás 

10. Sasi Tüzép Trans 

Kft. 

Fő út 72. Kiskereskedelem Tüzelő és 

építőanyag 

11. Braxa József Petőfi S. út 12.  Kiskereskedelem, 

vendéglátás 

Italáru 
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12. Nagy B. András 

Ezüstfácán 

Fő út 45/a Vendéglátás Italáru, fagylalt, 

mozgó fagylalt 

árusítás 

13. Romhányi Lászlóné Fő út 83 Kiskereskedelem Élelmiszer, 

takarmány, 

gázcseretelep 

 

 

 

               
 

 

               
 

 

 

 

          

 

  1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

 

A településen alulhasznosított terület közé sorolhatjuk a felhagyott temetők területét, a nagy , 

feltáratlan, rendezetlen belső udvarokat. 

 

  1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

 

A településen klasszikus értelemben konfliktussal terhelt, szlömösödött terület nincs, azonban 

több a rendezetlen telephely és az egykori, felszámolt temető területek is rendezésre várnak. 

Jelentős a telekvégeknél kialakult hasznosítás nélküli tömbbelsők aránya. 
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

  1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 

Tiszasas község telekméret vizsgálata a mellékelt Tm-1 rajzszámú térképen került 

ábrázolásra.  

 

A település belső szerkezetét kétféle megközelítésben lehet vizsgálni. 

A klasszikus morfológia elsősorban a települési utcahálózat vizsgálata alapján különíti el az 

alaprajzi típusokat, míg a funkcionális morfológia elsősorban a települési szerepkörök térbeli 

rendjét vizsgálja. 

A klasszikus morfológia alapján általában a városok összetettebb típust képviselnek, vagyis 

többféle morfológiai, alaprajzi alaptípus keverékéből tevődik össze. Valamely település 

morfológiája a kialakulásához, az alapításához kötődik. Alapvetően meghatározó, hogy 

létrejötte fokozatos, hosszú történeti folyamat eredménye, vagy meghatározott alapításhoz 

kötődik. Tiszasas esetében hosszú történelmi folyamat során alakult ki a jelenlegi 

telekszerkezet. Tiszasas régi településrésze jellemzően szabálytalan formavilággal 

rendelkezik, az alföldi településekre jellemző halmazos szerkezetet mutatja, melynek 

jellegzetességei a szabálytalan utcavezetések - melyek később közterületekké alakultak, a zeg-

zugok, megtörések és a tömbön belüli szabálytalan, elaprózódó telkek. 

Az apró telkek jellemzően a település történelmi, halmazos szerkezetű magjában találhatók. A 

szabályos telekosztású részeken a település keleti részén 1000m2 körüli telkek, míg az északi 

szabályos, mérnöki tervek szerint kimért utcák körül 1200m2 körüli, közel azonos telkek 

alakultak ki. A település peremterületein nagy egybefüggő telkek, földrészletek találhatók 

jellemzően beépítés nélkül. Tömbbelsőben található az egykori lezárt temető egybefüggő 

nagy területe.    

 

 
 

 

  1.14.2.2. A tulajdonjogi vizsgálat 

 

A településen az ingatlanok tulajdonjelleg szerint állami, önkormányzati, magán és egyházi 

tulajdonban vannak. A magántulajdonú ingatlanok nagy része magánszemélyeké, míg kisebb 

hányad magán tulajdonú gazdasági társaságoké. Az egyházak ingatlanai közé a templom, 

parókia területe tartozik. 
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

 

Az önkormányzati tulajdonkataszter az önkormányzat adatközlése alapján került térképi 

ábrázolásra az ÖT-1 tervlapokon. 

A belterületen az önkormányzati utakon, közterületeken kívül intézmények és lakóingatlanok 

és be nem épített területek tartoznak önkormányzati tulajdonba. A külterületen a feltáróutak 

nagy része, mezőgazdasági területek  önkormányzati tulajdonú. 
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1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

 

A hivatalos alaptérkép állomány mellett az épületállomány és környezet geodéziai felmérése 

nem szükséges. 

 

 

 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

  1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

 

Tiszasas teljes belterületének zömét a magántulajdonú lakóingatlanok alkotják. A 

lakóingatlanokat elsődlegesen lakó célokra használják. A főbb utak mellett megfigyelhető a 

lakóingatlanok vegyes célú használata elsősorban kisebb családi vállalkozások működnek az 

ingatlan egy részében. Több, beékelődött mezőgazdasághoz kötődő telephely is található, 

jellemzően mezőgazdasági gépek tárolásával. A falusi életvitelnek megfelelően a 

lakóingatlanok egy részének telkeit konyhakertként használják és jellemző a saját célú 

haszonállat – elsősorban baromfi – tartása, azonban egyre inkább megfigyelhető a 

lakóingatlanok telkeinél a pihenőkert kialakítás füvesített, cserjével, örökzölddel beültetett 

udvarokkal. 

Az intézményeket az adott funkciónak megfelelően használják. A kapacitás megfelelő, 

azonban még  a megújuló energiahasználat nem terjedt el teljeskörűen. Intézmények közül az 

orvosi rendelő 2014-ben teljes felújítása és akadálymentesítése megtörtént. Az Alkony 

Gondozási Központ férőhely bővítése a vizsgálat idején folyamatban van. 

Az intézmények közül csak alsó tagozatos (1-4 osztály) iskola  működik a településen. 

 

 

 

 

  1.14.5.2.Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
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Tiszasas lakóterületein a jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló családiházas beépítés. A 

beépítés mértéke a telekterülettől függő, az elaprózódott kisebb telkeken nagyobb a beépítés, 

a nagytelkes területeken a 15-20%-ot sem mindig éri el, de az átlagos telkeken a beépítés 30% 

alatt van. Az oldalhatárra épült családiházas területek előkert tekintetében változatos képet 

mutatnak, a településen belül jelentős számú az  előkert nélküli a beépítés, máshol 3-5 

méteres előkertek vannak.  

A település központi részén  lévő intézmények jellemzően szabadon állóak, de méreteik miatt 

a telek szélességének hangsúlyos elemei. Az intézményi terület sűrűsége és beépítési 

százaléka hasonló a családi házas területekhez. 

 

 

 

  1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

 

Tiszasas lakóterületein a jellemző szintszám a földszintes családiház. A település régebbi 

részein jellemzően tégla homlokzatú utcára merőleges gerincű tornácos, vagy tornác nélküli 

épületek vannak. Megfigyelhető a polgáriasodó épületnél az utcával párhuzamos gerinc, mely 

gyakran L – alakban befelé fordul. Helyi jellegzetesség a tégla homlokzatú épületek, melyek a 

környékbeli téglagyárak alapanyagait használták fel. A szabályos útvonalvezetésű, újabb 

osztású részeken az 1960-70-es években jellemzően sátortetős kockaházak is épültek. Az 

1980-90-es években  földszint+tetőtér beépítéses épületek is épültek. 

Épületmagasság tekintetében a református templomon kívül a nagyobb közintézmények 

(községháza, könyvtár) nagyobb épületmagasságúak, de jellemzően 4,0 – 5,0 méter 

épületmagasságú (homlokzatmagasság) épületek vannak. 
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  1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, 

     jellegzetes épülettípusok 

 

A településkarakterre jellemző, hogy a történelmileg kialakult halmazos részeken, kis 

telekméreteken, kisebb méretű egyrészt utcával párhuzamos gerincű, alacsonyabb 

épületmagasságú, másrészt utcára merőleges nyeregtetős, alacsonyabb épületmagasságú 

épületek alkotnak utcaképet. 

 

Az utcaképek általában vegyesek a jellemző előkert nélküli beépítés között általában az utca 

átlag épületkoránál újabb épületek esetén az épület elhelyezés előkertes. 

A település aprótelkes régi részén még fellelni jellemzően tornác nélküli, vagy beépített 

tornácú utcára merőleges gerincű régi lakóházakat, melyek mellett a kockaházak is 

megjelentek.  

A település egészére jellemző az oldalhatáronálló épületek alkotta utcakép, a különböző 

épülettípusok egymásmellettisége. 

 

             
 

 

 

              
 

 

 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

  1.14.6.1.Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

 

 

Halmaztelepülés, jellemző a belső sűrűbb telekosztás, a halmazos szerkezetre jellemzően 

először a telkek alakultak ki, melyek meghatározták az utca vonalvezetését. Kialakultak a 

jellemző kiszögellések, terek, teresedések. 
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Az I. katonai felmérés térképe jól mutatja a meglévő Tisza kanyarulatot, valamint a 

magasparton elhelyezkedő első házsorokat. 

A II. katonai felmérés térképén már egyértelműen látszódik az utca vonalvezetés, a halmazos 

szerkezet, a besűrűsödés. Jól kirajzolódnak a teresedések, a szűk, szabálytalan utcák. 

Felfedezhető a templom és a temető is.  

A III. katonai felmérés térképén a szabálytalan vonalvezetésű belterületi utcák, a teresedések 

és a tömbbelsőkben lévő szabálytalan alakú halmazos beépítés jól látszik. Egyértelműen 

látjuk a templom helyét. A külterületet jelentősen befolyásoló Tisza átvágással a Bokros 

településrész teljesen leszakadt Tiszasastól, csak Tiszaugon keresztül közelíthető meg. 

A településszerkezet a mai napig őrzi egykori formáját, a sűrűbb, zegzugosabb, szűkebb utcák 

a település történelmi központjában találhatók, de megmaradtak a teresedések, 

utcavonalvezetések is.  

 

 

 

 
 

 

 

I. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről 
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II. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről 
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III. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről 

 

 

 

 

 

 

  1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű 

    terület 

 

 

 

 

 

 

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Tiszasason az alábbi lelőhelyek 

találhatók: 

 

 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 121 
 

Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

29434 21 Tiszaug, Kéménytető 0131/6, 0131/7, 0131/12, 

0131/13, 0148/11, 

0148/17 

 

56789 28 Tiszaug, Akasztó – 

hegy II. 

099/5, 099/4, 0105/4, 

099/16, 0104, 0116/12, 

0116/4 

 

32693 1 Kémény - hegy 0131/12, 0131/7, 

0131/16, 0131/11, 

0131/10, 0131/9 

 

32694 2 Kémény – hegy II 09, 0131/15, 0131/19, 

0131/8, 0129/2, 0130 

 

32695 3 Kémény – hegy III 0129/4, 0129/5 

 

32696 4 Rév 0134/1, 0134/2, 0136/7, 

0136/8, 0135 

 

32697 5 Nyárfa - dűlő 0127/1, 0146/28, 

0146/27, 0146/45, 

0146/26, 0127/2 

 

32698 6 Kémény – tető IV 0114/16, 0114/15, 

0114/17, 0114/18, 

0114/20 

 

32699 7 Lap - part 0117/21, 0117/22, 

0117/20, 0117/18, 

0117/19 

 

32700 8 Csillag part 549/2, 549/3, 567, 568, 

548/2, 549/4 

 

32701 9 Csillag part II 707, 716/3, 716/4, 716/5, 

715, 714, 709, 710, 

716/2, 708, 555 

 

32702 10 Felvégi - terület 740, 741, 739, 744, 750, 

745, 742, 743, 748, 746, 

738, 732, 731, 737, 733, 

736 

 

32703 11 Faluszél 144, 145, 147, 148, 149, 

150, 152, 153, 154, 155, 

158, 159, 160, 161, 162, 

170, 177, 185, 178/11, 

178/10, 178/9, 178/8, 

146/1, 178/2, 178/7, 

178/3, 184, 146/2 

 

32704 12 Kása – halom dűlő 063, 062/39 

 

32705 13 Kása - halom 058/13, 058/5, 062/39, 

059/1, 062/40, 059/2 

 

32706 14 Kása – halom dűlő 058/4, 058/1, 058/2, 
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058/8 

 

32707 15 Nagy osztás 033/91, 033/88, 033/89, 

033/90 

 

32708 16 Tiszasas 16 07/1 

 

32709 17 Holt földek 024/12, 024/9, 024/10, 

024/11, 028 

 

32710 18 Domb hát 024/7, 024/6 

 

32711 19 Kása halom 062/39 

 

32712 20 Nyárfa dűlő 0127/1 

 

32713 21 Holt földek 024/13, 024/29, 024/11, 

024/12 

32714 22 Domb hát 024/12, 024/13, 024/14 

 

32715 23 Domb hát 024/3, 024/4, 024/20 

 

32716 24 Domb hát 024/3, 024/4 

 

32717 25 Domb hát 026/11, 025, 024/21, 

024/20 

 

32718 26 Domb hát 026/6 

 

32719 27 Domb hát 026/7 

 

32720 28 Domb hát 026/7 

 

32721 29 Domb hát 026/9, 026/8 

 

32722 30 Falu határ 026/8, 026/9, 025 

 

32723 31 Láp 0114/15, 0115 

 

 

A régészettel az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete foglalkozik 

részletesen. 

 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító  

   építészeti jellemzők 

 

A településen védett épített környezet nem található, de a helyi arculatot biztosító építészeti 

jellemzőkkel rendelkezők épületek igen, melyről részletesen a településképi arculati 

kézikönyv ír, melyre alapozva  a település megalkotta a településképi rendeletet. 

 

 

 

  1.14.6.4. Világörökségi és világörökség várományos terület 

 

A településen ilyen terület nem található.  
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  1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

 

A településen található műemlék, műemlékegyüttes: 

 

 

- Deák Ferenc út 10 (hrsz: 85) népi épület, környezete: 82, 83, 89, 86, 74 

- Deák Ferenc út 10 (hrsz: 85) kút 

- Dózsa György út 4. (hrsz: 1) református templom, környezete: 3, 4, 8, 10/1, 10/2, 847, 

846, 19, 844, 845 

 

 

 

  1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és a 

    temetkezési emlékhely 

 

A településen védett történeti kert, temető és temetkezési emlékhely nem található. 

 

 Temető 

 

A belterületen található az egykori római katolikus temető, mely már lezárt temető. 

 

                     
 

A belterületen található az igen nagy kiterjedésű egykori református temető, melynek néhány 

sírcsoportja  a terület szélén fellelhető. 
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A jelenleg működő temető a külterületen található 

 

 

               
 

 

 

 

  1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű  

    terület, műemléki környezet 

 

Műemléki környezet került kijelölésre: 

 

- Deák Ferenc út 10. népi épület, környezete: 82, 83, 89, 86, 74 

- Dózsa György út 4. református templom, környezete: 3, 4, 8, 10/1, 10/2, 847, 846, 19, 

844, 845 

 

 

 

  1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

 

A településen nemzeti emlékhely nem található.  

 

 

 

  1.14.6.9. Helyi védelem 

 

Tiszasas község törvényi kötelezettségének eleget téve 2017. évben elkészíttette a 

településképi arculati kézikönyvet , valamint ezzel összhangban megalkotta a 

településképi rendeletet. Tiszasas község településképének védelméről a 8/2017. 

(X.13.) számú önkormányzati rendelet rendelkezik. Az önkormányzat fenti 

rendeletben helyi védelmet nem rendelt el. 

 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 

Tiszasas épített környezetének konfliktusai, problémái jellemzően  a beépítés nélküli 

területek, valamint a lakóterületbe beékelődött rendezetlen gazdasági területek. Ugyancsak 

környezeti konfliktus a felhagyott temetők területe, melyek tömbbelsőkben találhatók. 
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A belterületen sok a burkolatlan utak aránya és ez is épített környezeti konfliktushelyzetet 

eredményez. 

 

A belterületi be nem épített területek és rossz állagú épületek is településkép szempontjából 

problémát okoznak. 

 

 

 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

 

 

Tiszasas község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhelytől déli irányban, illetve 

Kunszentmártontól nyugati irányban található. A megyeszékhelytől mintegy 58 km-re 

található. A település közúti hálózati kapcsolatát csak az átmenő 4511. jelű Tiszaug – 

Kunszentmárton összekötő út képezi. A térségi nagyobb úthálózatok közül a 44. számú 

elsőrendű főút csatlakozása teszi lehetővé Tiszasas országos közúthálózatba történő 

becsatlakozását.  

 

Tiszasas és környezete (Forrás: Google Maps) 

 

 

1.15.2. Közúti közlekedés 

 

Az országos közutak hálózata: 

Az országos közúthálózat részeként az alábbi utak érintik a várost: 

A 4511. jelű Tiszaug – Kunszentmárton összekötő út biztosítja a közúti hálózatba a település 

becsatlakozását. Az összekötő út Tiszasas külterületét északi részén a 3+483 km szelvényben 
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érinti, majd déli irányba haladva eléri a belterület határát a 5+200 km szelvényben. A 

községen áthaladva dél-keleti irányban hagyja el a belterület a 7+125 km szelvényben, majd 

később a település külterületi határát a 8+493 km szelvényben. Az összekötőút belterületi 

szakaszán a beépítettség nagyon változó, átlagosan 14,00 – 24,00 méter között változik. Az 

összekötőút burkolt szélessége: 7,00 méter. 

A 45311. jelű Tiszasas állomáshoz vezető út a 4511. jelű Tiszaug – Kunszentmárton 

összekötő úthoz a 6+387 km szelvényében csatlakozik a település belterületén. Az állomáshoz 

vezető út beépítettségét tekintve 22,00 – 24,00 méter között változik. A burkolat szélessége 

7,00 méter. 

 

Az érintett 4511. jelű összekötő út, és 45311. jelű, állami kezelésű országos közutakon a 

2015. évben mért közúti forgalomszámlálási adatok alapján az alábbi értékek mutathatók ki: 

 

4511. jelű Tiszaug - Kunszentmárton összekötő út: 

Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 1013 jármű/nap, azaz 1045 E/nap volt a 2015. évben. 

A számlálás a 1+000 km. szelvényben történt. 

A járműtípusonkénti megosztás: 

    2015. évben:  2030-ban:  E/nap  MOF 

Személygépkocsi 748 j/nap x 1,340 =  1002 j/nap x 1,0 = 1002 x 0,15 = 150 E/óra  

Autóbusz  52 j/nap x 1,033 =  54 j/nap x 2,5 = 135 x 0,15 = 20 E/óra 

Tehergépkocsi  138 j/nap x 1,327 =  183 j/nap x 2,5 = 458 x 0,15 = 69 E/óra 

Motorkerékpár  31 j/nap x 1,078 = 34 j/nap x 0,8 = 27 x 0,15 = 4 E/óra 

Kerékpár  38 j/nap x 1,000 =  38 j/nap x 0,3 = 11 x 0,15 = 2 E/óra 

Lassú járművek  6 j/nap x 1,330 = 8 j/nap x 2,5 =  20 x 0,15 = 3 E/óra 

    1013 j/nap  1319 j/nap  1653 E/nap 248 E/óra 

 

A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2030. évben: 

- az átlagos napi forgalom (ÁNF): 1319 j/nap 

- a mértékadó óraforgalom (MOF): 248 E/óra 

A megengedett forgalomnagyság 600 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi 

geometriai kialakítása meg fog felelni a 2030. évig a várható forgalomnagyságnak. 

 

45311. jelű Tiszasas állomáshoz vezető út: 

Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 296 jármű/nap, azaz 304 E/nap volt a 2015. évben. 
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A számlálás a 0+214 km. szelvényben történt. 

A járműtípusonkénti megosztás: 

    2015. évben:  2030-ban:  E/nap  MOF 

Személygépkocsi 209 j/nap x 1,340 =  280 j/nap x 1,0 = 280 x 0,15 = 42 E/óra  

Autóbusz  13 j/nap x 1,033 =  13 j/nap x 2,5 = 33 x 0,15 = 5 E/óra 

Tehergépkocsi  53 j/nap x 1,327 =  70 j/nap x 2,5 = 175 x 0,15 = 26 E/óra 

Motorkerékpár  6 j/nap x 1,078 = 6 j/nap x 0,8 =  5 x 0,15 = 1 E/óra 

Kerékpár  13 j/nap x 1,000 =  13 j/nap x 0,3 = 4 x 0,15 = 1 E/óra 

Lassú járművek  2 j/nap x 1,330 = 3 j/nap x 2,5 =  8 x 0,15 = 1 E/óra 

    296 j/nap  385 j/nap  505 E/nap 76 E/óra 

 

A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2030. évben: 

- az átlagos napi forgalom (ÁNF): 385 j/nap 

- a mértékadó óraforgalom (MOF): 76 E/óra 

A megengedett forgalomnagyság 500 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi 

geometriai kialakítása meg fog felelni a 2030. évig a várható forgalomnagyságnak. 

 

A fenti vizsgált országos közutak közül a 4511. jelű összekötő út az osztályba sorolás 

szerint:  

 

- a külterületet tekintve:   Tervezési osztály: K.V. 

     Környezeti körülmény: A 

     Tervezési sebesség: 90 km/óra 

- a belterületet tekintve:  Tervezési osztály: B.V. 

      Hálózati funkció: c 

     Környezeti körülmény: C 

     Tervezési sebesség: 40 km/óra  

 

Az egyéb közlekedő utaknál forgalomszámlálás a jelentéktelen nagyságú forgalomnagyság 

miatt nem történt, így adatok nem állnak rendelkezésre. 

 

A belterületen a többi út a helyi Önkormányzat kezelésében lévő úthálózatot képezi.  

A város belterületén a gyűjtő utak hivatottak a lakó utak közúti forgalmát az országos 

úthálózat útjaihoz vezetni. 
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A települési gyűjtőút kategóriába sorolt utak: 

• Attila út, Május 1 út (Attila út és Alpári út között), Alpári út, Rákóczi út és a 

Petőfi út 

 

Az osztályba sorolás szempontjából a gyűjtő utak a B.V. tervezési osztályú, a hálózati 

funkció: C, a környezeti körülmény: C, a tervezési sebesség: 40 km/óra. 

 

A város belterületén a többi utca a lakó utak kategóriájába sorolható a beépítési szélességeket 

figyelembe véve. 

 

A többi út a lakóutak kategóriájába sorolható, a lehetőségnek megfelelően 12,00 – 18,00 m 

közötti beépítési szélességgel. 

 

A lakó utak osztályba sorolásukat tekintve a tervezési osztályuk jele: B.VI. , hálózati 

funkciójuk : d, környezeti körülmény: C, a tervezési sebesség: 30 km/óra. 

 

 

 

 

Kiépítettség: 

 

A település belterületén az úthálózat kiépítettsége a forgalmi viszonyokat és az úthálózat 

nagyságát tekintve megfelelő, a nem szilárd burkolattal rendelkező utaknál rendszerint az 

útalap már elkészült.  

 

Csomópontok: 

A község belterületén a legforgalmasabb csomópontok a 4511. jelű összekötő út és a 45311. 

jelű Tiszasas vasútállomáshoz vezető út, valamint a 4511. jelű bekötő út és a Rákóczi Ferenc 

út csomópontja.  

A csomópontok geometriai kialakítása megfelelő, területük elégséges, baleset a tervezés 

időszakáig nem volt, új csomóponti kialakításhoz a terület helye biztosított. 

A felszorzott forgalomnagysági értékek szerint a meglévő csomópontok kialakítása a 

forgalomnagyságot tekintve meg fog felelni a 2030. évi tervezési időszak végéig várható 

forgalmi igényeknek. 

  

A csomópontok elhelyezkedését az K-2 rajzszámú Közlekedés vizsgálat II. (belterület) 

tartalmazza. 

 

 

Töltőállomások: 

A település területén töltőállomás a helyi TÜZÉP telephelyén található. 
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Vízi közlekedés: 

A településen Tiszaalpárral összeköttetésben komp található, mely már évek óta nem üzemel.  

 

Légi közlekedés: 

A területen légi közlekedés nem üzemel. 

 

 

 

 1.15.3.Közösségi közlekedés 

 

  1.15.3.1. Közúti 

 

 

Tiszasas község lakói a környező településekre közúton egyéni- és tömegközlekedési  

eszközökön juthatnak el. Az autóbuszjárat a helyi igényeknek teljesen megfelel. A településen 

belül helyi tömegközlekedési járat nem üzemel. 

A távolsági járatokkal Kunszentmárton és Kecskemét felé juthatnak el a település lakói, ahol 

átszállást követően további irányokba utazhatnak tovább. 

 

 

 

  1.15.3.2. Kötöttpályás 

 

A településen vasúti pálya üzemel. A 146. számú egyvágányú vasúti vonal biztosítja a vasúti 

összeköttetést Kiskunfélegyháza – Kunszentmárton között. Lakitelek, valamint 

Kunszentmárton állomásokon történő átszállással könnyedén elérhető akár a megyeközpont, 

Szolnok is. 
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1.15.4. Kerékpáros és gyalogosközlekedés 

 

A településen belül kiépített kerékpárút nem található. A kerékpáros forgalom a környező 

településekhez képest elenyésző.  

A burkolt utcákban legalább az egyik oldalon a gyalogos közlekedés érdekében kiépített 

szilárd burkolatú járdák találhatóak. A településen kijelölt gyalogos-átkelőhely nem létezik. 

 

 

 

 

1.15.5. Parkolás 

 

A településen belül jelentős férőhellyel rendelkező parkolóhely az újonnan felújított és 

akadálymentesített orvosi rendelő mellett, a Coop ABC mellett található, valamint a 

községháza és a művelődési ház mellett kialakított közterületi parkolólehetőség található. 

 

A gépjárművek elhelyezése a településen belül saját telken megoldott. A település 

belterületén, az egyéb helyeken a keresztmetszeti elrendezés és a csekély forgalomnagyság 

lehetővé teszi az útpadkán történő megállásokat, várakozásokat.  

A közintézmények előtt a parkolás több esetben nem biztosított. Kiépítésük sürgős és 

alapvetően fontos. 

 

 
 

1.16.  Közművesítés 

1.16.1.Víziközművek 

 

Tiszasas község az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye Kunszentmártoni járásában található. 

 

Tiszasas község a Tisza bal partján Csongrádtól 19 km-re északra, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye déli részén a Tiszazugban található. 

A megyeszékhelytől, Szolnoktól távolsága közúton 54 km. 

Teljes területe sík, a tengerszint feletti magasság 78-90 méter közötti. 

 

Természetföldrajzilag az Alföld Közép-Tiszavidék középtájának (1.7.23. számú) Tiszazug 

nevű kistáján fekszik, a Tisza folyó bal partján. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kunszentm%C3%A1rtoni_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d


Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 131 
 

Tiszasas teljes közigazgatási területe 28,79 km2 (2.879 ha), amelyből a belterület nagysága 

132 ha, a külterületé 2,747 ha. A külterület egy része az élő Tisza folyót és hullámterét, 

valamint a Kelemi Holt-Tisza öblöt foglalja magába. 

 

Megközelíthetősége: 

Vasúton a MÁV 146-os számú Kecskemét–Kunszentmárton vonalán érhető el. A 

vasútállomás Tiszaug és Csépa között található. 

Közúton a település Kecskemétről indulva a 44-es főúton könnyen megközelíthető a tiszaugi 

Tisza-hídon átkelve, Csongrád irányába haladva, illetve Kunszentmárton felől Csépán 

keresztülhaladva. Szolnok a 4511. jelű országos mellékút – 44. számú főút – 442. számú főút 

érintésével közelíthető meg. 

 

A település közigazgatási területének a szomszédai: 

- Tiszaalpár, 

- Tiszaug, 

- Tiszakürt, 

- Csépa, 

- Csongrád 

 

Fontosabb statisztikai adatok: 

 Teljes népesség: 1023 fő (2015. január 1-i statisztikai adat), 

 Lakásállomány: 548 db (2015. évi KSH statisztikai adat) 

 Népsűrűség: 35,32 fő/km2 (2015. január 1-i adat), 

 Közigazgatási terület: 28,79 km2 (2015. január 1-i adat), 

 
 

 

 

Statisztikai adatok Tiszasas településre vonatkozóan (forrás: TEIR) 

Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Háztartásoknak 

szolgáltatott víz 
(m3) 

34 31 34 33 37 38 41 34 37 41 29 30 31 32 32 

Üzemelő 

közkifolyó (db) 
32 32 30 30 30 30 30 0 11 11 1 10 10 10 9 

Közüzemi 
ivóvízhálózat 

hossza (km) 

19 19 19 19 19 19 20 22 23 23 22 22 22 21 20 

Összes 

szolgáltatott víz 
mennyisége 

(m3) 

37 34 37 96 40 40 43 36 37 41 33 33 34 34 35 

Közcsatornában 
elvezetett 

összes 

szennyvíz (m3) 

18 16 19 23 25 23 22 21 21 28 24 26 29 33 31 

Közüzemi 
szennyvíz 

csatorna 

hálózat hossza 
(km) 

11 11 11 11 11 11 12 17 19 19 14 14 14 15 18 

Közcsatornába 

bekapcsolt 
lakások száma 

(db) 

206 206 258 258 258 319 320 362 382 362 346 431 514 521 540 

 

TERMÉSZETFÖLDRAJZI, DOMBORZATI, ÉGHAJLATI, HIDROLÓGIAI 

ADOTTSÁGOK 
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Az 1023 fős lakosszámú község az Észak-alföldi régióban, az 1.7.23. számú, Tiszazug nevű 

kistájban helyezkedik el. 

 

A kistáj települései: 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kungyalu, Szelevény, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas. 

 

A kistáj Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 248 km2 (a középtáj 3,4 

%-a, a nagytáj 0,5 %-a). 

 

Domborzat: 

A kistáj 82,5 és 95,2 mBf. közötti tszf-i magasságú, ármentes részekkel tagolt, ártéri szintű, a 

Duna pleisztocén hordalékkúpsíkjára épült tökéletes síkság. Orográfiailag 3 részt lehet 

elkülöníteni területén. 83 m körüli magasságúak a terület harmadát fedő, kettős osztású, a 

szabályozások előtt rendszeresen elöntött, meder- és morotvaroncsokkal fedett árterek. A 87-

90 m körüli magasságú magasárterek egyhangúságát elhagyott morotvák és a kiemelkedések 

peremére települt kunhalmok enyhítik. 85-88 m körüli magasságban az ÉNy-DK-i csapású 

formákba rendeződött, 2-4 m-es relatív reliefű futóhomokos felszínek helyezkednek el. A 

kistáj peremi részeinek vízfolyássűrűsége jelentősen meghaladja a középső területek értékeit. 

 

Földtan: 

A Kunsági-árokban a mélybe zökkent alaphegységen, kb. 4 km mélységben van a jura 

üledékes kőzetek felszíne. Erre később nagy vastagságú középső- és késő-miocén üledékek 

települtek. A Tiszazugot a felső-pannonban tó borította, s valószínű, hogy a terület csak a ple-

isztocén elejére töltődött fel. A pleisztocén folyamán a Duna hordalékkúpja nyúlt rá a kistájra, 

amelynek eredményeként 160-270 m vastag, főként homokos rétegekből álló üledéksor 

települt. A Kiskunságtól a Tisza az óholocénben vágta el. A legidősebb felszínen levő 

képződmény a terület 8-10%-át elfoglaló, a dunai hordalékkúp anyagából kialakuló 

pleisztocén futóhomok (Tiszakürt, ill. Cibakháza és környéke). A legnagyobb területet a 

homokos löszök, infúziós löszök foglalják el; alapanyagukat, főként K-en, az Ős-Tisza 

rakhatta le, a Ny-iak inkább hidroaerolitok. A felszín harmadát, főként a kistáj Ny-i és D-i 

részét holocén öntésképződmények fedik. 

 

Éghajlat: 

Meleg-száraz kistáj. 

Az évi napfénytartam 2020-2030 óra, a nyári és téli összeg pedig 800 fölött, ill. 190 óra körül 

van. Az évi középhőmérséklet 10,3-10,5 °C, míg a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 

17,5-17,6 °C. A napi középhőmérséklet 199-201 napon keresztül meghaladja a 10 °C-ot, ápr. 

1-2. és okt. 20. között. A fagymentes időszak ápr. 6-8-tól okt. 25-ig tart (198-200 nap). A 

legmelegebb nyári maximum hőmérsékletek átlaga 34,0 °C körüli, a leghidegebb téli 

minimumoké -16,5 °C. 

A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga 500-520 mm, ill. 300-310 mm. Egy nap alatt 

Cserkeszőlőn hullott le a legtöbb csapadék, 90 mm. A téli időszakban 30-32 napig borítja hó a 

földeket; az átlagos maximális hóvastagság 16 cm körül van. 

A terület ariditási indexe 1,34-1,38. 

A leggyakoribb szélirány az É-i és az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatt 

marad. 

Rendkívül kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék, ez határozza meg a gazdaságos nö-

vénytermesztés lehetőségeit. 
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Vizek: 

A Tiszának a Tiszajenő-Hármas-Köröstorkolat közötti 56 km-es ártere és a Hármas-Körösnek 

a torkolata feletti 37 km-es völgye határolja. Csak kisebb vízfolyásai vannak. A Tiszába 

folynak: Cibakházi-Holt-Tisza (12 km, 31 km2), Tiszakürt-Nagyrévi-főcsatorna (7 km, 36 

km2), Ság-Böszöri-csatorna (10 km, 16 km2). A Hármas-Körösbe folynak: Gyalui-főcsatorna 

(9 km, 101 km2), Tóközei-csatorna (8 km, 40 km2), Tőkefoki-csatorna (21 km, 103 km2). 

Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. 

Vízjárási adatok főleg a Tiszáról és a Hármas-Körösről vannak. 

Az árvizek tavasszal és nyár elején gyakoriak, míg a kisvizeknek az ősz a fő időszaka. A 

Hármas-Körös vízjárását a békésszentandrási vízlépcsővel kisvizek idején visszaduzzasztják. 

Ez kisebb vízijárművek számára hajózhatóvá teszi a folyót, ezt a lehetőséget azonban nem 

használják ki. A vízminőség mindkét folyón II. osztályú. A belvízlevezető csatornahálózat 

hossza kb. 250 km. 

Kevés állóvize van. 2 természetes tava együtt 62 ha-os, a csépai Fertő-tó a nagyobb (48 ha). 

Egyetlen mesterséges tározója (48 ha) Kungyalu mellett van. 

A „talajvíz" mélysége a 2 folyó közötti háton 6 m alatt, máshol 4-6 m között van. Mennyisége 

jelentéktelen. Kémiai típusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége É-on 

meghaladja a 45 nk°-ot, D-en pedig 25 nk° alatt van. A szulfáttartalom nagyobbrészt 60 mg/l 

alatt marad, de Cibakházától DK-re a 600 mg/l-t is túllépi. 

A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma nagy. Mélységük átlaga meg-

haladja a 200 m-t és a fokozódó mélységgel párhuzamosan nagyobb vízhozamot adnak. 

Cserkeszőlő nátrium-kloridos, jódos, brómos ásványvize 82 °C-os, jelentős gyógyüdülés épült 

rá. 

Vezetékes ivóvízellátás minden településen van, 2 községet kivéve többé-kevésbé a csatorna-

hálózat is kiépült. Az alacsony rákapcsolási arány azonban veszélyezteti a felszín alatti vizek 

minőségét. 
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Tiszasas elhelyezkedése a kistáj területén 

 

Növényzet: 

Klímazonális vegetációja a kontinentális erdőssztyep, melynek képviselői homokon a homoki 

tölgyesek és sztyeprétek, csernozjomon a tatárjuharos tölgyesek és a löszpusztarétek voltak. A 

holocén öntésterekbe benyúló jégkori teraszokon sziki erdőssztyep, míg a magas ártéren 

keményfás ligeterdő honolt. A természetes vegetáció helyén ma jórészt szántók és természet-

közeli, másodlagos élőhelyek találhatók. A homokbuckák szőlőültetvényei közt homoki 

gyomvegetáció él. A sziki erdőssztyepre a megmaradt sziki és buglyos kocsord (Peucedanum 

officinák, P. alsaticum), réti őszirózsa (Aster sedifo-lius), bárányüröm (Artemisia pontica) 

jellemezte magaskórósok utalnak (pl. Tiszainoka, Hangácsi-gyep). Jó fajkészletű 

lösznövényzet (taréjos búzafű - Agropyron pectiniforme, kisvirágú csüdfű - Astragalus 

austriacus, horgas bogáncs - Carduus hamulosus, sarlós gamandor - Teucrium^ cham-aedrys, 

pusztai gyújtoványfű - Linaria biebersteinii, ebfojtó müge - Asperula cynanchica, hengeres 

peremizs - Inula germanica) szikes gyepek között, kunhalmokon, mezsgyéken maradt fenn. 

Szikes vegetáció homokon (deflációs medencékben, pl. Csépai fertő), magas ártéren 

(óholocén medermaradványokban, pl. Gyalupuszta) és a szabályozások után kiszáradt 

öntésterületeken (pl. szelevényi szikesek) egyaránt előfordul (kipusztult faja a lenlevelű 

füzény - Lythrum linifolium). Utóbbin a vegetáció típusok gyakorta átmeneti jellegűek. Az 

ürmös gyepek között a vakszik gyengén fejlett mikrodomborzatú (heverő seprű-fű - Bassia 

prostrata, seprűparéj - Bassia sedoides), az ecsetpázsitosok fajkészlete is az ártéri és a sziki 

rétek közötti átmenetre utal (pl. Kunszentmárton, Istvánháza-puszta). A mocsarakban jellem-

ző a nádas-gyékényes, a zsiókás és pántlikafüves vegetáció, szárazodó helyzetben a 

siskanádtip-panos, a tarackbúzás-ecsetpázsitos és a bókoló sás (Carex melanostachya) uralta 

magassásos. Magasabb térszinten a cickórós puszta és a rét-sztyep-vegetáció dominál. A 

kistájra jellemzők az asztatikus vízterek, sziki hínárral. 

Gyakori élőhelyek: Bla, Flb, F2; közepesen gyakori élőhelyek: BA, B5, B6, D34, Fia, F4, F5, 

H5a, II; ritka élőhelyek: Al, A3a, A5, B2, B3, D6, D34, F3, H5b, L5, M6, RA. 

Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40; özöngyomok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bál-

ványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias 

syrí-aca) 3, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvaniai) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4, 

aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, amerikai 

alkörmös (Phytolacca americana) 1. (Tóth Tamás) 

 

Talajok: 

A kistáj talajképző kőzeteit is nagyrészt a Duna hordalékanyagai alkotják, így a felszín kb. 

10%-át kitevő pleisztocén futóhomok is. A maradék területen az áthalmozott homokos és az 

infúziós lösz a talajképző kőzet. A futó- (15%) és a gyenge természetes termékenységű humu-

szos homoktalajok (4%) szőlő- és gyümölcstermesztésre, esetleg legelőként hasznosíthatók. 

A löszön képződött, kedvező termékenységű (int. 65-110) alföldi mészlepedékes 

csernozjomok (19%), a réti csernozjomok (26%), az aszályérzékeny mélyben sós réti 

csernozjomok (10%) főként szántóföldi műveléssel hasznosíthatók. Jó termékenységük miatt 

alkalmasak a szántóföldi növények nagy részének a termesztésére. 

A szikes talajok közül az igen gyenge termékenységű (int.<20) sztyepesedő réti szolonyecek 

(14%), a terméketlen réti szolonyecek (2%) és a 20-35 (int.) földminőségi besorolású 

szolonyeces réti talajok (2%) legelőként hasznosulhatnak. Az agyagos vályog mechanikai 

összetételű, öntés üledéken kialakult szolonyeces réti talajokat kivéve, a szikes talajok löszös 

üledékeken képződtek és vályog, agyagos vályog fizikai féleségűek. 

A réti talajok (2%) és az öntés réti talajok (6%) szintén öntés anyagokon találhatók. 

Mechanikai összetételük agyagos vályog, szénsavas meszet nem tartalmaznak. A réti talajok 
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kémhatása erősen savanyú. Földminőségi besorolásuk 40-55 (int.). Mintegy fele-fele részben 

szántóként és legelőként hasznosulhatnak, de szántókénti használatukhoz a meszezés is 

szükséges. 

 

Közlekedés: 

Arteriális közlekedési hálózati helyzetű terület. Középső részét K-Ny-i irányban átszeli a 44. 

sz. főút, amelybe É felől csatlakozik a 442. sz. főút. D-i harmadában kanyarog a 

Kiskunfélegyháza-Kunszentmárton vasúti mellékvonal, K-i harmadát a Szolnok-Szentes egy-

vágányú fővonal metszi. Állami közútjainak hossza 80 km, amelyből 27 km (33%) másodren-

dű főút. Közútsűrűség 40 km/100 km2, a főútsűrűség 13 km/100 km2. Főút menti 

településeinek aránya 28%. Vasútvonalainak hossza 36 km, vasútsűrűség 17,8 km/100 km2. 

Településeinek 44%-a rendelkezik vasútállomással. 

 

Településhálózat: 

A kistáj mindössze 7 településéből egyetlen város sincs, hagyományos központja a térségen 

kívül fekvő Kunszentmárton. Alföldi léptékben településhálózata viszonylag sűrű (2,8 

település/100 km2), mivel a falvak többsége közepes méretű (2000-nél kisebb népességszám). 

Feltűnően magas a külterületi népesség aránya (2001:22%), ami elsősorban Cibakháza és 

Cserkeszőlő sajátos tanyavilágát takarja. Az előbbi település esetében a szőlőskertekben 

kialakult tanyautcák jelentik a külterületet, az utóbbinál pedig a belterülethez jórészt közvetle-

nül kapcsolódó dűlők alakultak át tanyautcákká, így egyik esetben sem a klasszikus szórvány-

tanyák tömeges fennmaradásáról van szó. 

 

Népesség: 

A kistáj ritkásan benépesült, a népsűrűség (2001: 60 fő/km2) alig több mint fele az országos 

átlagnak. Legnagyobb népességszámát még 1949-ben érte el (19 878 fő), azóta elveszítette 

lakosságának kb. 1/3-át (2001:13 075 fő). A népességfogyásban az elvándorlás és a kedvezőt-

len természetes népmozgalom egyaránt szerepet játszott, s ez már a korszerkezetet is 

deformálta, így 2001-ben a 65 év felettiek aránya valamelyest már meghaladta a 

gyermekkorúakét (19,1, ill. 18%), néhány településen pedig már mutatkoznak az elöregedés 

jelei. Az iskolázottsági szint még ennél is rosszabb képet mutat: a diplomások aránya 1/3-a, az 

érettségivel rendelkezőké (2001: 3,3, ill. 11%) fele az országos átlagnak, miközben a 

népesség 1/3-a csak általános iskolát végzett, közel 30%-a pedig még ennyit sem. 

Vallási téren a római katolikusok vannak többségben (2001: 54,3%), a reformátusok aránya 

16,1%. Nagyjából ennyi a felekezethez nem tartozók részesedése is, az ismeretlen vallásúak 

pedig 11%-ot tettek ki. Az etnikai megoszlás homogén, a magyarság 93,5%-os részesedése 

mellett csak a roma népesség érdemel említést (2001: 1,8%). 

A kistáj hátrányos helyzetét a munkaerő-piaci adatok is jelzik, így pl. 2001-ben a népesség 

nagyon alacsony gazdasági aktivitása (24,2%) magas munkanélküliséggel társult (29,3%). A 

térség sokat megőrzött agrárjellegéből: a foglalkoztatottak közel 1/5-e még 2001-ben is az 

agrárszférában dolgozott, miközben az ipari keresők 35, a szolgáltatásban dolgozók pedig 

45%-ot tettek ki. 2007 nyarán a munkanélküliek aránya (8,8%) közel másfélszerese az 

országos átlagnak, viszonylag jelentős települések közötti különbségekkel. 

 

(Forrás: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere (2010.)) 
 

 

Közműellátási adatok a 2015-ös évre vonatkozóan (Forrás: TEIR): 
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TISZASAS 2015. 

Lakásállomány (db) 548 

Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások 

száma (db) 540 

Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya (ellátottság) 98,54% 

Közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza (km) 21,8 

Üzemelő közkifolyók száma (db) 10 

Az összes szolgáltatott ivóvíz mennyisége (1000 m3) 33,9 

Háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz mennyisége (1000 m3) 31,4 

Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt 

lakások száma (db) 514 

Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt 

lakások aránya (ellátottság) 93,80% 

Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózat hossza (km) 14 

Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban elvezetett 

összes szennyvíz mennyisége (1000 m3) 28,7 

A háztartásokból a közüzemi szennyvíz-elvezető 

csatornahálózatban elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 

m3) 26,7 

Háztartási gázfogyasztók száma (db) 344 

Az összes gázfogyasztók száma (db) 374 

Gázellátó hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság) 62,77% 

A teljes gázvezeték hálózat hossza (km) 19,8 

Háztartási villamos energia fogyasztók száma (db) 639 

Villamos energia hálózatba bekapcsolt lakások aránya 

(ellátottság) ~100 % 

Villamosenergia-fogyasztók száma (db) 696 

A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza 

(km) 13,6 

 

 

 

 

 

 

  1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz-

    termálvíz hasznosítás) 

 

Belterületi vízellátás: 

 

Tiszasas vízellátását a Csépa - Tiszasas - Tiszaug kistérségi vízellátó rendszerről biztosítják. 

A kistérségi vízműrendszer üzemeltetője a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 
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A település minden belterületi utcájában megépült az ivóvízvezeték. Az ivóvizet mélyfúrású 

kutak biztosítják. 

 

 A vízmű Csépa külterületén helyezkedik el, vízbázisául az alábbi két mélyfúrású kút szolgál: 

 1. sz. kút:  talpmélység: 225,0 m  

   üzemi vízszint: -6,2 m  

   vízhőfok: 19,0 °C  

   max. kiterm. vízmennyiség: 360 l/p  

 

 2. sz. kút:  talpmélység: 500,0 m  

üzemi vízszint: -10,6 m  

vízhőfok: 21,0 °C  

max. kiterm. vízmennyiség: 980 l/p  

 

A kutakból búvárszivattyúk termelik a vizet a 2×100 m³-es térszinti tárolóba, illetve szükség 

esetén előbb az egyedi készítésű, vákuumos gáztalanító berendezésre. A vasbeton 

medencékből – klór-dioxidos fertőtlenítés után - a kezelt vizet a hálózati szivattyúk a 

hálózatba, illetve a 200 m³ -es víztoronyba nyomják. A vízmű mértékadó kapacitása: 1.700 

m³/nap, a kitermelésre engedélyezett vízmennyiség: 230.000 m³/év.  

 

„Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X.25.) 

Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint Tiszasas az 1,0 mg/l koncentrációnál nagyobb 

bórtartalmú vízzel ellátott települések között található, ami azt jelenti, hogy legkésőbb 2006. 

december 25. -ig biztosítani kell az 1,0 mg/l határérték betartását.  

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Önkormányzat a KEVITERV AKVA Kft. -vel 

elkészíttette a megye 52 településének – köztük Tiszasasnak – az ivóvíz vízminőségének 

javítását szolgáló koncepciós tervét. A Csépa – Tiszasas – Tiszaug regionális vízműnél a 

szükséges vízkezelés az ammónia - mentesítés és az azt követő aktív szén szűrés, mellyel az 

ivóvíz bórtartalma is csökken.  

A javasolt vízkezelési technológia a következő:  

 kút – vákuumos gáztalanító – törésponti klórozás – ammóniamentesítő és tároló 

(60+140 m3 )  

 reaktor – aktív szén szűrő – térszinti 2x100 m3 -es tároló – hálózatba és felsőtározóba 

termelés.  

Ez a vízkezelési technológia a vízmű korszerűsítését jelenti, új létesítményekkel és 

berendezésekkel. Hátránya: a szűrő mosatásából kikerülő iszap koncentráltan tartalmazza a 

bórt.  

 

Tiszasasra a Csépai elosztóhálózattól elkülönítve, egy 3.400 fm hosszúságú, NA 300 mm 

átmérőjű, PVC távvezetéken keresztül jut el az ivóvíz. A távvezeték Tiszasason 

keresztülhalad, majd egy 4.050 fm nyomóvezetéken keresztül Tiszaugot látja el ivóvízzel. A 

Tiszaugra vezető távvezeték egy szakasza jelenleg a Bethlen utcában halad. Mivel ez az utca 

szűk, közművekkel teli, egy esetleges csőtörés a szokásosnál is komolyabb gondot okozna. A 

KEVITERV Szolnok 1982 -ben elkészítette a távvezeték Bocskai utcába történő 

áthelyezésének tervét, ami a mai napig nem valósult meg.  

 

A kiépített ivóvízhálózat a kutakkal együtt az igényeket kielégíti.  
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A csépai kutak kapacitás oldalról megfelelő biztonsággal kielégítik a távlatban jelentkező 

vízmennyiségeket kistérségi szinten is.  

 

 

Tiszasason az elosztásra kerülő víz mennyisége: 40.390 m³/év, melyből 35.060 m³/év 

lakossági, a többi egyéb – intézményi, gazdasági – vízfogyasztás. A községben jelentősebb 

ipari vízfogyasztó nincs.  

 

A tiszasasi elosztóhálózat hossza 21,8 km, mely 80, 100 és 150 mm átmérőjű PVC 

nyomóvezetékekből áll, illetve 2-300 m hosszban Ø 63 KPE vezeték is található. A 

településen keresztülhaladó távvezeték átmérője 200 mm, anyaga szintén PVC. A hálózat 

nagy része körvezetékes kialakítású, csupán a zsákutcákban találhatók ágvezetékek. Az 

ivóvízhálózat korszerű, cserére, felújításra nem szorul. Az évenkénti átlag egy csőtörés jó 

aránynak mondható.  

A település ivóvízzel 100 % -osan ellátott. A bekötéssel nem rendelkező lakóházak vízellátása 

jelenleg 10 db üzemelő közkifolyóról biztosítható.  

 

A belterületen találhatók még a XX. század első felében fúrt artézi kutak, melyek közül 

három – a 13 és 143 hrsz. –ú telkeken, valamint a 608 hrsz. -ú ingatlan előtt lévő – pozitív 

kifolyású, üzemelő kút. A negyedik, az Alpári Gy. – Kálvin J. utcák kereszteződésében lévő 

már évek óta nem üzemel. Mind a négy kút közterületen helyezkedik el.  

 

Az üzemelő kutak a következők:  

 

Kat. szám   Hely    Talpmélység   Létesítés éve  

 B-1   Bajcsy-Zs. u. 5.  193,0 m   1942.  

 B-4   Piac tér   197,0 m   1930.  

 B-5   Rákóczi u. 20.  193,5 m   1958.  

 

Nem üzemelő kút:  

 

 B-2   Vorosilov u. 3.  186,0 m   1942.  

 

Javasoljuk a használaton kívül lévő kút eltömedékeléses megszűntetését a környék felszín 

alatti vízkészleteinek védelme érdekében.  

Az üzemelő kutak lakossági igényt elégítenek ki, közülük kettő igényesen kialakított, a 

körülöttük lévő parkokkal együtt. A kutak állagmegóvásáról és környezetük rendezettségéről, 

tisztaságáról folyamatosan gondoskodni kell. A kutak körül a 10 m -es védőtávolságot 

távlatban is biztosítani kell.  

 

A belterületen lévő többi kút kismélységű, az első vízadó rétegre telepítették, esetleg 

talajvízkút, melyet csak a kiskertek locsolására használnak.  

 

Tiszasas közigazgatási területén 20,0 m az a mélységhatár, ameddig az 500 m3 /év vízigényt 

meg nem haladó, házi vízigény kielégítését szolgáló kutak létesítése és üzemeltetése, valamint 

megszüntetése „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” rendelkező 72/1996.(V.22.) 

Korm. rendelet 24. §. (1) bekezdés c) pontja alapján jegyzői engedélyezési feladat-, hatás-, és 

jogkör.  
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A település közigazgatási területén nincsen felszín alatti vízbázisnak meghatározott, vagy 

kijelölt védőterülete, így a felszín alatti vízkészletek védelme szempontjából – az artézi kutak 

védőterületétől eltekintve – nincs olyan terület, mely területhasználati korlátozás alá esik.  

A védősáv határa a földbe fektetett vízvezeték felett a föld felszínéig, alatta 1,0 m mélységig, 

a vezeték mellett kétoldalt legalább 2 – 2 m széles területsáv.  

 

A csépai vízmű belső védőterületének határa a kúttól, illetve a vízkezelő és víztároló 

műtárgyaknál, azok szélétől mért 10 m sugarú kör, illetve a földfeltöltés rézsütalpától mért 5 

m széles területsáv, zárt kerítéssel körülvéve. 

A belső védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, mely a kitermelés előtt, vagy a 

kitermelés alatt álló víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelés folyamatát nem 

veszélyezteti. 

A belső védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és az ahhoz kapcsolódó, a 

vízellátó rendszer üzemi céljait szolgáló létesítmények helyezhetők el. 

A belső védőterületen trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint a növényvédő szerek 

alkalmazása tilos.  

A meglévő létesítmények üzemeltetésénél, valamint az újak létesítésénél ügyelni kell arra, 

hogy a szennyező anyag ne kerülhessen a terepfelszínre, illetve a kutakba és azok vizébe.  

 

 

A község régóta tervezi egy melegvizes fürdő létesítését. Ennek vízbázisául szolgáló hévízkút 

tervét a Vízkutató és Fúró Rt., Budapest készítette el. A kútból kitermelt vízzel egyenlőre csak 

egy kisebb termálfürdőt kívánnak ellátni, ami az első ütemben egy melegvizes-, egy úszó-, és 

egy gyermekmedencéből állna. A fürdő a későbbiekben az igényeknek megfelelően bővíthető 

lenne. A termálkút tervezett helye a 19 hrsz. -ú ingatlan, a templom melletti sportpálya. A 

keletkező csurgalékvíz a Sas – Csépa – Máma belvízcsatornán keresztül a Tiszába kerül. 

 

 

KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0002 Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Projekt 

 

A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (tagjai: Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Martfű, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, 

Tiszasas, Tiszaug) az érintett településeken ivóvízminőség-javító beruházást valósított meg. 

 

A „Tiszazugi Ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0002 azonosító 

számú projekt célja a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának biztosítása. 

 

A projekt révén Öcsöd, Tiszaföldvár, Martfű, Csépa, Cserkeszőlő, Tiszasas, Tiszaug, 

Tiszainoka, Tiszakürt, Nagyrév, Szelevény, Szelevény-Pálóczipuszta, Szelevény-Halesz, 

Kunszentmárton, Kungyalu, Tiszakürt-Bogaras ivóvízellátása, illetve az ivóvízminőség került 

javításra. 

 

A projekt keretében megvalósult műszaki megoldások részben a saját vízbázisra alapozott ún. 

önálló megoldások, melyekben a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, nyersvíz 

jogszabályi előírás szerinti állapotba hozatala történt meg. (Tiszaföldvár, Martfű, Öcsöd). A 

Társulás 9 települése (Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Szelevény, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug) esetében kistérségi, regionális rendszer került kialakításra a 

csépai vízmű fejlesztésével. 

 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 140 
 

A Tiszazugi regionális rendszer kialakítása mellett, Cserkeszőlő, (Tiszakürt-) Bogaras 

vízellátó rendszerének önálló fejlesztése (hígítóvíz átvétele a tiszazugi regionális rendszerről) 

is megtörtént. 

A Cserkeszőlő felől Tiszainoka irányába ivóvizet szállító távvezetékre nyomásfokozó 

egységet építettek be, amelynek kapacitása Q = ~ 25 m3/h, H = ~ 25 m. 

 

A beruházás megvalósulása a Társulásban részt vevő önkormányzatoknak, illetve az érintett 

lakosoknak többlet költséget nem jelentett. A projekt egyedüli célja, hogy az emberi 

fogyasztásra szánt vízben megtalálható káros komponensek előfordulását a törvényben 

meghatározott értékek alá csökkentse. 

 

A beruházás megvalósítását az AQUAPROFIT Zrt. és az A-HÍD Zrt. konzorciuma végezte. 

A projekt során 6 db új kutat fúrtak, 2 db kutat tömedékeltek el, 16 db kutat gépészetileg, 

illetve melléfúrással újítottak fel. Összesen 42.301 fm hosszan távvezeték épült, 13.745 fm 

hosszban körvezeték és rekonstrukció valósult meg, új mosató csomópontok épültek, valamint 

a már meglévőkbe 1072 db tolózárat építettek be. Megtörtént a projekt által érintett részeken a 

rendszerek mechanikai hálózattisztítása összesen 413.290 fm hosszban. A projekt során 5 

vízmű telep fejlesztése és korszerűsítése valósult meg: Öcsöd, Martfű, Tiszaföldvár, Csépa, és 

Cserkeszőlő. Mindegyik vízmű telepen az ivóvízben található komponenseknek megfelelő 

technológia került kiépítésre az egészséges és iható víz biztosításához. 

 

 

Külterületi vízellátás 

 

A külterületi tanyák, majorok és állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire 

10-30 m körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még 

néhol ásott kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre 

vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

szabályoz.  

 

A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása a távlatban is csak egyedileg 

oldható meg, a nagy távolságok miatt a városi hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók. 

 

A kismélységű kutak különböző létesítményektől, potenciális szennyező forrásoktól való 

minimális védőtávolságát mindenhol be kell tartani! Környezetvédelmi szempontból 

különösen nagy figyelmet kell fordítani a kutak helyes kialakítására, a szennyező anyagok 

bejutásának megakadályozására. 

 

Tiszasas külterületén jelentősebb vízfogyasztó nincs. A mezőgazdasági területek, majorok – a 

rajtuk lévő vízellátórendszerekkel együtt – a rendszerváltás előtt a Rákóczi Mg. Tsz. 

tulajdonában voltak. A majorok jelenleg a Tiszasasi „Rákóczi” Mezőgazdasági Szövetkezet 

(Sziki major), illetve magánszemély (Lápi major) tulajdonában vannak.  

 

A külterületi vízellátást biztosító, többnyire pozitív kifolyású kutak a következők:  

 

Kat. szám   Hely    Talpmélység   Létesítés éve 

 K-6   Széki gulyakút  182,7 m   1936.  

 K-7   Nyárjási legelő I.  144,0 m   1954.  

 K-8   Nyárjási legelő II.  140,0 m   1958.  

 K-9   Kelemi rét   180,0 m   1925.  
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 K-10   Szőlészet   203,0 m   1967.  

 K-11   volt gátőrház   180,0 m   1972.  

 K-12   Sziki major   206,5 m   1973.  

 

A fenti kutak védőterületének kialakítását, valamint a vízbázisok védelméről szóló 

123/1997.(VII.18.) Korm. rendeletben foglaltak betartását a hatóságoknak rendszeresen 

ellenőrizni kell. A meglévő vízellátórendszerek bővítését, illetve újak létesítését a 

KÖTIVIZIG engedélyezi, melyhez -igény szerint, a felszín alatti vízbázisok ismeretében,- a 

KÖTIKÖVÍZIG szakértői javaslatot ad. Tervezéskor minden esetben -állattartó telep 

kialakításakor kiemelten- be kell tartani „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. 

rendelet előírásait. 

 

 

Geotermikus energia, termálvíz hasznosítás 

 

A geotermikus energia-hasznosítás a megújulú energiaforrások egy olyan csoportja, amely 

hazánkban bőségesen rendelkezésre áll. Nevezhetnénk akár a „jövő energiájának” is, ugyanis 

kedvező adottságaink ellenére jelenleg még nagyon alacsony mértékben történik a kiaknázása, 

noha a megfelelő technológiák már régóta rendelkezésre állnak.  

 

Tiszasas település esetében is érdemes lenne több figyelmet szentelni a geotermikus energia 

hasznosításának, hiszen olcsó és környezetbarát módon lenne megvalósítható ezzel a „zöld” 

energiával például közintézmények fűtése, vagy akár melegházak, kertészetek 

melegvízellátása is. 

 

 

A felszín alatti vizek védelme: 

 

A víz alapvető és pótolhatatlan lételeme minden élőlénynek. Az érintetlen vagy 

természetközeli állapotú tiszta felszíni és felszín alatti vizek a biodiverzitás megőrzése 

szempontjából kiemelt jelentőségűek. A víz természeti erőforrásként is értékes. A felszíni és 

felszín alatti vizeket megannyi gazdasági tevékenységhez használják fel: turizmus, 

mezőgazdaság, ipar, bányászat és nem utolsósorban ezek az ivóvíz legfőbb forrásai is. Az 

ivóvízbázisok védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 

megteremtése a települések kiemelten fontos feladatai.  

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Tiszasas község "érzékeny" felszín alatti 

vízminőség védelmi területen fekvő településként van nyilvántartva. 

 

"A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelméről" rendelkező 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 23 §. (1) bekezdés a.) pontja 

értelmében a vízbázisok hidrogeológiai védőidomát legkésőbb 2007. szeptember 01-ig meg 

kellett határozni és ki kellett jelöltetni. 

 

A térség területén a múlt század első felében több mélyfúrású (200 – 250 m talpmélységű) 

kutat is létesítettek, melyeknek egy részét eltömedékelték, másik része viszont használaton 

kívüli, de azóta is létezhet. Fontos feladat a meglévő kutak pontos helyének feltérképezése, 

tulajdonosának, vízjogi engedélyezettségének és távlati használatának kiderítése. Amennyiben 
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valamelyik kutat használaton kívül akarják helyezni, eltömedékelését – vízbázis védelmi 

szempontok miatt – csak szakszerűen, engedélyek alapján lehet elvégezni. 

 

 
 

Az Országos vízvédelmi övezet lefedi Tiszasas közigazgatási területének jelentős részét 

 

A "vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az 500 m3/év kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó, 

kizárólag házi vízigény kielégítésére szolgáló, sekély mélységű kutak önkormányzati 

engedélyezési hatáskörbe tartoznak. (Létesítés, használatba vétel, megszüntetés, 

eltömedékelés, stb..) Ezek engedélyezésénél figyelembe kell venni az alapvető vízbázis 

védelmi követelményeket (palástcementezés). 

A lakossági fúrt kutakra ugyancsak a 10 m – es védőtávolság megtartása kötelező. 

 

A külterületi helyi, saját szükségletek kielégítésére szolgáló kutak esetén is kötelezően 

érvényes a 10 m sugarú körnek megfelelő védőterületet kialakítása. Ennek, illetve a 

vízbázisok védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltaknak a betartását 

a hatóságoknak rendszeresen ellenőrizni kell. 

 

A meglévő vízellátó rendszerek bővítését, illetve újak létesítését – a felszín alatti vízbázisok 

ismeretében – a KÖTIVIZIG engedélyezi, igény szerint javaslatot is tesz rá. Tervezéskor 

minden esetben – állattartó telep kialakításakor kiemelten – be kell tartani "a vízbázisok, a 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló 

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait. 

 

A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire 

10-30 m körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még 
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néhol ásott kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre 

vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

szabályoz.  

 

A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása a távlatban is csak egyedileg 

oldható meg, a nagy távolságok miatt a városi hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók. 

 

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés "C" pontja értelmében az 500 m³/év 

vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet kitermelő kút 

létesítését a település jegyzője engedélyezheti. Minden egyéb esetben a Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az engedélyező hatóság.  

 

A kismélységű kutak különböző létesítményektől, potenciális szennyező forrásoktól való 

minimális védőtávolságát mindenhol be kell tartani! Környezetvédelmi szempontból 

különösen nagy figyelmet kell fordítani a kutak helyes kialakítására, a szennyező anyagok 

bejutásának megakadályozására. 

 

Tiszasas a 27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet alapján érzékeny földtani közegben található 

a felszín alatti vizek szempontjából. Ennek értelmében a tervkészítés folyamán fokozottan 

kell figyelembe venni a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat: 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről különös tekintettel a település 

ivóvízbázisára és a strandi kutakra. 

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről  

- 27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet 

 

 

 

 

 

 

  1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

 

 

 

Belterületi szennyvízelvezetés 

 

A község alapvetően belvizes területen létesült, közel sík területen fekszik a Tisza bal partján. 

Tiszasas, Csépa és Szelevény közös szennyvízelvezető és –tisztító rendszerrel rendelkezik. A 

Csépán összegyűjtött szennyvizeket a Szelevényről érkezővel együtt továbbítják a Tiszasas 

külterületén lévő szennyvíztisztító telepre, melyet szintén a BÁCSVÍZ Víz- és 

Csatornaszolgáltató Zrt. üzemeltet.  
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A településen keletkező kommunális szennyvizek elvezetésére elválasztott rendszerű, 

gravitációs szennyvízcsatorna hálózatot építettek ki.  

A 14.021 fm csatornahálózat a következő gyűjtőcsatornákból és nyomóvezetékekből áll:  

NA 200 KG PVC gravitációs gyűjtőcsatorna:  11.763 fm  

NA 63 KPE nyomott gyűjtőcsatorna:   172 fm  

NA 90 KPE nyomóvezeték:     220 fm  

NA 110 KPE nyomóvezeték:    1.016 fm  

NA 160 KPE nyomóvezeték:    850 fm  

 

A települési szennyvízelvezetés fontosabb adatai a 2015-ös évre vonatkozóan (Forrás: TEIR): 

TISZASAS 2015. 

Lakásállomány (db) 548 

Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózat hossza (km) 14 

Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások 

száma (db) 514 

Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások 

aránya (ellátottság) 93,80% 

A háztartásokból a közüzemi szennyvíz-elvezető 

csatornahálózatban elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3) 26,7 

Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban elvezetett 

összes szennyvíz mennyisége (1000 m3) 28,7 

 

A belterületen minden teleknél biztosított a rákötési lehetőség, melyek száma összesen: 702 

db gravitációs és 8 db nyomott. Jelenleg a lakásoknak közel 100 % -a csatlakozott rá a 

szennyvízcsatorna hálózatra.  

Tiszasason 4 db szennyvízátemelő épült, három közbenső- és egy végátemelő, melyek a 

következő helyeken találhatók:  

 

IV.sz. átemelő:  Május 1. u. – Attila u. sarok  

III. sz. átemelő:  Rákóczi u. – Kálvin u. sarok  

II. sz. átemelő:  Kossuth L. – Petőfi S. u. kereszteződése  

I. sz. végátemelő:  Rákóczi F. – Bocskai u. kereszteződése  

 

A végátemelőből nyomóvezetéken jut a település összes szennyvize a szennyvíztisztító 

telepre, amely a belterülettől dél-keletre helyezkedik el a 054/2 helyrajzi számú ingatlanon.  

 

 

Külterületi szennyvízelhelyezés, szennyvíztisztítás 

 

A Tiszasason összegyűjtött szennyvizeket a tiszasasi I. számú átemelőből, a Szelevényben és 

Csépán keletkezett szennyvizeket pedig a Csépai III. számú átemelőből továbbítják a Tiszasas 

külterületén létesített szennyvíztisztító telepre.  

 

A szennyvíztisztító telep kapacitása: 390 m³/d csatornán érkező kommunális szennyvíz és 10 

m³/d települési folyékony hulladék.  
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A szennyvíztisztítási technológia: eleveniszapos biológiai tisztítás, nitrifikációval, 

denitrifikációval és biológiai foszfor-eltávolítással.  

A tisztítótelep alapvetően automatikus üzemmódban üzemel.  

A Tiszasasról és Csépáról nyomóvezetéken érkező szennyvíz a mechanikai tisztítású rácsra, 

innen a gépi homokfogóra, majd a légbefúvásos uszadékfogóra jut. A kombinált 

eleveniszapos medencében mélylégbefúvásos levegőztetés és gépi keverés mellett történik 

meg a biológiai lebontás. Az utóülepítő terekből a tisztított szennyvíz a telepi átemelőbe, 

innen NA 160 KM-PVC nyomóvezetéken keresztül a befogadó Tisza folyóba jut. 

Vízminőségi kategória: V.  

A töltéskeresztezés helye: Tisza bp. 12+511 tkm szelvény.  

Az árvédelmi töltés keresztezési szintje: 86,77 mBf. (LNV).  

A Tisza folyóba történő bevezetés helye: 257,6 fkm.  

 

A befogadóba bocsátandó tisztított szennyvízzel kapcsolatosan a 220/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet, „a felszíni vizek minőségének védelméről” az alkalmazandók. A szennyvíztisztító 

telepen keletkező napi ~0,4 m³ víztelenített iszap a települési hulladéklerakó telepen kerül 

elhelyezésre. Távlatban a települési hulladéklerakóban lerakott, biológiailag lebomló 

szervesanyag-tartalmat csökkenteni kell, ezért javasoljuk a szennyvíziszap mezőgazdasági 

területen történő elhelyezését.  

A szennyvíztisztító telep védőtávolsága megfelel a 253/1997. Korm. rendelet függeléke 

szerint az adott technológiájú, kialakítású és kapacitású szennyvíztisztító telepre előírt min. 

150 m -nek. 

 

 
 

A tiszasasi szennyvíztisztító telep légifelvétele 

 

A külterületi tanyákon, majorokban jelentősebb mennyiségű szennyvíz nem keletkezik. 

Ezeken a helyeken a szociális szennyvizek elhelyezhetők szikkasztással, amennyiben ennek 

feltételei adottak. Ahol a szikkasztással kapcsolatos előírások nem teljesülnek, ott a zárt, 

szigetelt tározóban történő gyűjtésről és a szippantott szennyvíz fogadó aknában történő 

elhelyezésről kell gondoskodni.  
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A zárt tárolókban összegyűjtött szennyvizeket szippantókocsival a szennyvíztisztító telep 

szippantott szennyvíz fogadó műtárgyába szállíttatják. 

 

Tiszasas a 27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet alapján érzékeny földtani közegben található 

a felszín alatti vizek szempontjából. Ennek értelmében a tervkészítés folyamán fokozottan 

kell figyelembe venni a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat. 

 

Távlatban, kis mennyiségű szennyvizek esetében továbbra is a gyűjtés és szállítás lehetősége 

jöhet szóba, azzal a megkötéssel, hogy kizárólag zárt, szigetelt szennyvíztároló építhető. 

Nagyobb szennyvíz mennyiségek esetén egyedi, kis szennyvíztisztító berendezés(ek) 

létesítése javasolt. 

 

A meglévő csatornahálózattól távol lévő területek esetén lehetőség van egyedi 

szennyvízkezelés megvalósítására is. Amennyiben a talajvízszint átlagos szintje viszonylag 

alacsonyan helyezkedik el, valamint a terület nem minősül környezetvédelmi és 

természetvédelmi szempontból érzékeny, illetve védett területnek, akkor az egyedi 

szennyvízkezelést, illetve tisztítást végző berendezések alkalmazása lehetséges, a vonatkozó 

jogszabályok szerint (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet). 

 

Élővízfolyásba, csapadékcsatornákba, árkokba, felhagyott kutakba tilos szennyvizet 

belevezetni! 

 

Állattartással kapcsolatban keletkező trágyalevek zárt gyűjtéséről és trágyaszarvasra történő 

öntözéséről, vagy alkalmas mezőgazdasági területen való szakszerű elhelyezéséről 

gondoskodni kell. 

A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszín alatti vizek védelméről előírásait. 

 

Az állattartás során keletkező trágya, trágyalé, hígtrágya, továbbá a trágyatárolók 

csurgalékvizeinek elhelyezésével kapcsolatban be kell tartani az 50/2001. (IV. 3.) Korm. 

rendelet előírásait. Ezek települési szennyvíztisztító telepre, illetve leürítőhelyre történő 

szállítása tilos. A felszíni- és a felszín alatti vizek védelmét szolgáló intézkedések betartását a 

hatóságoknak (környezetvédelmi, vízügyi, építésügyi) folyamatosan ellenőrizni kell. 

 

Külterületen a telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, hígtrágya, 

egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról, kijelölt telepre történő szállításáról, illetve 

hasznosításáról. 

 

A felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme szempontjából különösen nagy gondot kell 

fordítani a szociális és az állattartásból származó szennyvizek elvezetésére, biztonságos 

elhelyezésére. A szennyvízcsatornára nem csatlakozott lakosok házi gyűjtőaknáit 

rendszeresen ellenőrizni kell. Ezen aknák általában nem megfelelő szigetelésűek, így azok 

tulajdonosait fel kell szólítani a környezetvédelmi jogszabályok betartására. Ezen ingatlanok 

esetében a lakosoknak gondoskodniuk kell a keletkező szennyvizek rendszeres 

elszállíttatásáról. 

Amely ingatlantulajdonosok a kiépült közcsatornákra nem hajlandóak rácsatlakozni, a 2003. 

évi LXXXIX. törvény előírásai szerint környezetterhelési, illetve talajterhelési díj 

megfizetésére kötelezhetők. 
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A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a talaj és a talajvíz védelme 

érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még 

átmenetileg, rövid időre sem megengedhető. 

A nyílt árkokba, csatornákba, patakokba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásokba való 

szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg 

kell szüntetni. 

 

Vállalkozási, gazdasági, ipari területekről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén 

is) a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak 

meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő egyedi 

szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani. 

Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást 

igényel, amelyhez a szakhatóságok (ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség) engedélyének a beszerzése is szükséges. 

Közvetlenül az élővízfolyásba, az ipari-vállalkozási-gazdasági területekről származó ipari 

eredetű szennyvíz kizárólag a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után, a hatóságok által 

kiadott vízjogi létesítési engedéllyel, - az abban előírtak szigorú betartásával - vezethető be. 

 

Közműlétesítmények és közműhálózatok, valamint elektronikus hírközlési hálózatok és 

létesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, a megfelelő ágazati szabványokat és 

előírásokat, valamint jelen helyi építési szabályzatban előírtakat kell figyelembe venni. Az 

ágazati előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül 

mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, és az érintett szakhatóság 

hozzájárulása esetén végezhető. 

A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 

energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés 

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági-, 

védőövezeteinek számára közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a hálózatok 

és létesítmények, valamint azok biztonsági-, védőövezeteinek helyigényét szolgalmi jogi 

bejegyzéssel kell fenntartani. 

 

Új út, utca létesítésekor a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 

elvezetéséről, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a 

meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű kiépítéséről is 

gondoskodni kell. 

A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében, az útburkolat alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű 

elhelyezésére kell helyet biztosítani. Továbbá, a beépítésre szánt területeken a 

közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy azok 12 m szabályozási szélességet el nem 

érő utcákban legalább egyoldali, 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű 

utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg. 

 

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények-ben (OTÉK) meghatározásra 

került a szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb 

távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari 

kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. 

 

A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül lakó-, üdülő, kereskedelmi-szolgáltatási célú, 

ipari gazdasági, településközponti vegyes és különleges övezethez tartozó építmény nem 

helyezhető el, élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő, 
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élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem 

forgalmazható. 

A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített szagmentesen és zajmentesen kialakított 

szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, a szagtalanító berendezés nélküli műtárgy 150 m-es 

védőtávolság biztosítását igényli, az OTÉK előírásai szerint (Függelék az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekhez - Függelék "A"). 

 

 

 

  1.16.2.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

 

 

Vízrendezés, vízelvezetés 

 

Tiszasas község bel- és a külterülete a KÖTIVIZIG 66. sz. Hármas-Körös jobbparti 

belvízrendszerének 66/d Tőkefoki belvízöblözetébe tartozik.  

Az öblözet főbefogadója a Hármas - Körös.  

 

A belvízöblözet domborzata sík, a terület mélyfekvésű, belvízérzékeny, amit az elmúlt évek 

jelentős belvizei is alátámasztanak. 

 

A korábbi, aszályos években elhanyagolt belvízcsatornák, ill. a belterületi csatornahiány 

elöntésekhez vezetett a belvízveszélyes időszakokban.  

 

Mind a bel-, mind a külterületen találhatók belvízveszélyes területek, melyek a tervlapokon is 

láthatóak. Az építéssel kapcsolatban a korlátozások bevezetése indokolt a rendezési terv 

szabályozási munkarészében.  

 

A településen jelenleg néhány utcaszakaszon van földmedrű elvezető árok, vagy zárt elvezető 

csatorna kiépítve, azonban a település nagyobb részén szikkasztó jellegű földműveket 

alakított ki a lakosság a korábbi években. 

 

A település egészét magába foglaló átfogó vízelvezetési koncepción alapuló hálózata nincs a 

településnek, ezért annak megvalósítása szükséges a belterület mentesítésének megoldásához. 

A belterület domborzata helyenként sík, helyenként nagyobb lejtésű részek is vannak, 

elsősorban a település D-i szélén a külterület irányában kialakult lejtéssel. Körbezárt 

lefolyástalan része is van a belterületnek (pl. Petőfi út) 

A település D-i szélén halad - mint a csapadékvizek befogadója - a Sas-Csépa belvízcsatorna, 

amely a Mámai-Holt Tiszába vezeti a vizet kb. 8 km hosszú útvonalon. A Sas-Csépa 

belvízcsatorna végéhez (7+700 kmsz) kapcsolódik a Sas-Csépa belvízcsatorna 

meghosszabbítás, amelynek csatlakozó fenékszintje 58 cm-el mélyebben van a befogadó 

fenék szintjénél. Ez a tény, valamint a hosszú vízelvezetési útvonal miatt a vízgyűjtő terület 

összegyülekező vizének elvezetése hosszabb idő alatt valósítható meg a szükségesnél. 

 

A belterület akadálytalan mentesítéséhez és a belterület melletti külterület elöntésének 

megakadályozásához a jelenleginél kedvezőbb feltételt teremt a vízelvezetési úthossz 

csökkentése, a szivattyús átemelés lehetőségének biztosítása és a közvetlen tiszai bevezetés 

kialakítása. 
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A község kül- és belterületéről elvezetett vizeket a Sas - Csépa - Máma belvíz - főcsatorna 

gyűjti össze és szállítja a Gyova - Mámai Holt - Tiszába, majd a Holt - Tiszára kapcsolódó 

Máma - Tőkefoki csatornán keresztül a Hármas - Körösbe gravitációs (Tőkefoki zsilip), 

illetve - a főbefogadó magas vízállása esetén - szivattyús (Tőkefoki szivattyútelep) 

megoldással.  

A község a Sas - Csépa - Máma belvízcsatorna É-i oldalán terül el. Fekvése viszonylag 

magas. Az egész község D-i irányba, a csatorna felé lejt, így ez a belterületi vizek befogadója.  

 

 
 

Tiszasas térségének vízrajza 

 

A belterületen nagy szintkülönbségek nincsenek, hirtelen terepesés a Sas - Csépa - Máma 

csatorna közelében van. A település egy részén vízjogi engedély alapján üzemelő csapadékvíz 

elvezető rendszer található. Két különálló rendszer létesült. Az egyik a Petőfi u. - Fő út. 

rendszeren keresztül a Sas - Csépa - Máma belvízcsatorna 7+040 m szelvényébe, a másik a 

Deák F. – Kossuth u. rendszeren keresztül a csatorna 6+650 m szelvényébe csatlakozik be. A 

megépített 2.313 m hosszúságú csapadékvíz-elvezető rendszer nagy része –1.878 m - nyílt 

árok, 435 m - es szakaszon pedig zárt csatorna. Utóbbinál időnként adódnak is gondok, ami 

karbantartási hibából, feliszapolódásból adódhat.  

A Május 1. utca középső részén is megoldották a csapadékvíz elvezetését: Ny -i irányba vezet 

ki a külterületre egy árok, amely a Lápi majorba vivő útig engedi a vizek folyását. Mivel az út 

alatti átvezetés és a Mámai csatornába való bekötés nincs kialakítva, így a kivezetett vizek 

belvízfoltként pangnak. A település többi részén csupán szikkasztó árkok – vagy még azok 

sem – találhatók.  

Javasoljuk a település egészére a vízelvezető rendszer felmérését, megtervezését, és a 

meglévő rendszerekhez való kapcsolását. A csatornahálózat kiépítéséig a meglévő, vagy 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 150 
 

nyomokban fellelhető csatornákat ki kell kotorni, az átereszeket kitakarítani, szükség esetén 

helyre kell állítani.  

A belvízcsatornák, vízelvezető árkok folyamatos karbantartásáról a későbbiekben is 

gondoskodni kell. 

Jellemző belvízveszélyes terület a Mámai csatorna körüli terület, valamint a község és az 

árvízvédelmi töltés közötti terület.  

A belvízcsatornáktól távolabb eső területekről a belvizet csak szivattyúsan lehet eltávolítani.  

 

Tiszasas község területéhez tartozik a Gyova - Mámai Holt-Tisza egy része, melynek 

hasznosítása a horgászatra korlátozódik. Megközelítése a településről körülményes, kerülő 

úton, a Tiszaugi hídon keresztül lehetséges.  

 

Tiszasas külterületén jelentősebb öntözéses vízhasznosítás nincs, csupán kis mélységű 

kutakból történő vízhasználat. 

 

 
 

Rendszeresen belvízjárta területek Tiszasas közigazgatási területén 

 

A szolnoki KEVITERV AKVA Kft. a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 

megbízásából 2008. januárjában Vízjogi létesítési engedélyezési tervet készített Tiszasas 

település belterületi csapadékvíz elvezetésének megoldására. 

A tervben szereplő belterületi elvezető hálózat 1 éves gyakoriságú csapadékra lett méretezve. 

A tervezett főgyűjtő csatornák torkolati vízszállítása az alábbi: 

 

1- 0-0   15,7 ha         7,1 1/sha   111,8 l/s 

2- 0-0   36,9 ha         6,91/sha   254,7 l/s 

3- 0-0   21,6 ha         8,81/sha   190,6 l/s 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 151 
 

4- 0-0   3,95 ha  11,5 1/sha   45,5 l/s 

5- 0-0   4,1 ha   9,51/sha   39,3 l/s 

6- 0-0   39,2 ha         6,51/sha   255,1 l/s 

 

A tervezett hálózat ismertetése: 

 

A belterületi elvezető hálózat vegyes rendszerű, amely burkolt nyílt csatornákból és felszín 

alatti zárt csatornákból áll. 

Zárt csatorna van tervezve a Fő úton, tekintettel arra, hogy távlatban kerékpárutat szeretne 

építeni az önkormányzat, melynek helybiztosítása érdekében nyílt árok kialakítása nem 

lehetséges a zöldsávban. 

Szintén zárt csatorna lett tervezve a szűk utcákban, ahol az útburkolat és járda között nincs 

elég hely a nyílt árok kiépítésére. 

A nagyobb forgalmú középületek környezetében szintén felszín alatti vízelvezetés van 

tervezve. 

Azokban a szűk utcákban, ahol kis vízmennyiséget kell összegyűjteni és elvezetni, ott 

átjárható folyóka elem beépítése van tervezve. 

A szélesebb utcákban lesz burkolt nyílt csatorna kialakítva, ahol kellő hely áll rendelkezésre 

felszíni elvezető mű létesítésére. 

Ennek megfelelően az elvezető hálózat nagyobb része nyílt mederrel épül. Minden 

lakóingatlannál külön kapubejáró létesül úgy, hogy a burkolóelemre zárt fedlapot kell 

beépíteni bejárónként 5 m hosszon. A járdák és utak keresztezésében szintén fedlap 

ráépítéssel van kialakítva a vízátvezetés. 

A zárt csatornaszakaszok min. 30 cm-es belmérettel épülnek, illetve a terhelésnek megfelelő 

vízhozam szállítására alkalmas szelvénymérettel. 

A csőcsatornán legalább 60 m távolságra tisztítóaknák épülnek. Minden lakóingatlan előtt 

víznyelő van tervezve, amely ráépül a csatornára. 

Nagyobb fenékmélység (0,8 m-nél több) és 40 cm-nél nagyobb csőátmérő esetén a 

víznyelőknél is tisztítóakna (01 m) épül víznyelő ráccsal lefedve. 

Kisebb fenékmélység és 40 cm-nél kisebb csőátmérő esetén 50 x 50 cm-es méretű átfolyó 

víznyelőakna van tervezve, amelyre víznyelőrács épül. 

Átjárható folyóka létesítendő a kis vízterhelésű szűk utcákban, a járda vagy az útburkolat 

szélére beépítve az előregyártott folyóka elemeket. 

 

Átvezető csatorna: 

Nyomvonala a 04/37 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földút szélében van tervezve felszín alá 

fektetett körszelvényű beton csövekből. 

A Sas-Csépa mellékcsatornától halad a Tisza folyó árvízvédelmi töltéséig. A töltés 

védőtávolságán kívül szivattyúakna épül előregyártott aknaelemek lesüllyesztésével vízzáró 

és önzáró kivitelben. 

Az akna fenéken 1,2 m vastag vízzáró vasalt fenék betonozást kell készíteni az akna 

leterhelése érdekében. 

 

Ideiglenes átemelő, árvízvédelmi töltés keresztezés: 

Tiszasas belterületén az összegyűjtött csapadékvizet a település délnyugati határában a 04/37 

hrsz-ú önkormányzati földút végén tervezett átemelővel az árvízvédelmi töltés keresztezése 

után, a meglévő 010/4 hrsz-ú hullámtéri csatornán keresztül tervezzük a Tiszába vezetni.  

Az átemelőhöz Ø80 cm-es zárt betoncsatornán érkezik a csapadékvíz. 

Az átemelőakna HOD-WUM előregyártott aknaelemekből, kútsüllyesztéssel épül. 
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A szivattyú AGROFIL 300 SA (Q=300 l/s, H=10,0 m) mobil, szükség esetén telepítik 

szivattyúzáshoz. 

A szivattyú részére 3,0 x 3,0 m méretű térbetont terveztünk az átemelőakna mellé. 

A tervezett nyomóvezeték 324x8 mm-es spirálvarratos acélcső, amely a Tisza folyó balparti 

árvédelmi töltést a 16+850 tkm szelvényben keresztezi. 

A nyomóvezetéket az LNV - szint (86,98 mBf.) felett 10 cm-el, a töltés melletti 10-10 m-es 

védősávon belül 521x8 mm-es acél védőcső beépítésével tervezzük. 

Az árvízvédelmi töltéskorona mellett mindkét irányba DN 300-as HAWLE tolózárat 

tervezünk beépíteni. A beépített nyomócsövet a meglévő árvédelmi töltés felületére, 1,0 m-es 

földtakarás biztosításával tervezzük beépíteni. A vízoldali töltésláb és a hullámtéri csatorna 

közötti szakaszán munkaárokba, 1,0 m-es földtakarással tervezzük beépíteni. 

A hullámtéri oldalon a nyomócső a vasbeton csillapító aknába kerül bevezetésre. 

A csillapító medence utófenekét terfil szűrőszövetre szórt 25 cm-es kőszórással kell 

biztosítani a hullámtörést. 

 

 
 

Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi kategóriák Tiszasas területén 

 

Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület. 

 

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez 

alapján Tiszasas a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett. 

 

Belvízveszélyes időszakban gyakran okoz elöntést az üzemi művek, út menti árkok 

elhanyagolt állapota, átereszek feliszapolódása, feltöltése. Ezeknek karbantartása, a 

belvízcsatornák kotrása, az átereszek tisztántartása, felújítása az üzemeltető feladata. 
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Tiszasas belvíz-veszélyeztetettsége a közepesen veszélyeztetett  kategóriába tartozik (Dr. 

Pálfai Imre által készített belvíz-veszélyeztetettségi mutató alapján). Ez azt jelenti, hogy 20 

éves elöntési adatsort vizsgálva az elöntés előfordulásának relatív gyakorisága 0,10-0,20 

(vagyis az előfordulás valószínűsége: 10-20 %).  

 

A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, 

azok folyamatos karbantartását kiemelt feladatként kell kezelni a belvízzel való 

veszélyeztetettség miatt. 

 

Lakóterület belterületbe vonása csak a terület teljes közművesítése és csapadékvíz 

elvezető rendszerének kiépítése után javasolt. A belterületi és külterületi vízrendezési 

hálózatok összhangját biztosítani kell.  

A belterületi mélyfekvésű területeket meg kell vizsgálni, és ha szükséges építési tilalmat 

kell bevezetni, vagy a megfelelő védelmi rendszert ki kell építeni.  

 

A helyi vízkárok elhárítására vonatkozó intézkedéseket a 10/1997 (VII.17.) KHVM 

rendelet előírásai szerint készített védelmi tervben kell meghatározni. 

 

 
 

Tiszasas Topográfiai térképe (belterület) 

 

 

Külterületi vízrendezés, vízkárelhárítás 

 

Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének 

gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem 

tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több 

tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt 
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meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld 

túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a 

vízbefogadó képessége.  

Tiszasas település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz 

okozta problémák. 

 

A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi 

csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken 

keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól 

került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok 

változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak, 

elgazosodtak, vagy megszűntek. 

 

A kizárólagos állami tulajdonú csatornáknál a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávokra 

vonatkozó 2§ 3. b) pontja alapján a partéltől szabadon hagyandó sáv 6-6 m, míg a nem 

kizárólagosaknál a c) pont szerint 3-3 m. 

 

A csatornák megközelítésével, keresztezésével kapcsolatban a kezelő, üzemeltető 

KÖTIVIZIG szakvéleménye a mértékadó. 

 

A településrendezési tervnek illeszkednie kell a település vízrendezési-, belvízvédelmi, 

valamint vízkár-elhárítási terveihez. 

 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Tiszasas község területe, 

valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.  

 

A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek 

és zárt csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell. 

A csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 

 

A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség 

esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni. 

Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 

 

Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot 

(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt 

csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, 

és ásott kutakba juttatni. 

A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, 

továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 

Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt 

szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható 

ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével 

megegyező síkban szabad kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet. 
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A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres 

felülvizsgálatát és aktualizálását el kell végezni. 

 

Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét 

is. 

A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák 

elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti 

növelése után lehetséges.  

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a 

csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk 

keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő 

záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani. 

20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel 

és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne 

szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló 

felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő 

csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett. 

 

A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) 

élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az 

elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 

 

A nem állami tulajdonú belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 3-3 m széles 

fenntartási sávot karbantartási célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú 

vízfolyások, patakok és tavak esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles 

területsáv.  

 

1.16.2. Energia 

  1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, 

    közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más 

ellátórendszerek) 

 

A TRT tervezési területének villamos energiaellátását a EON Hungária Z r t biztosítja a 

saját tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A területen  található  a területet 

ellátó 22kV-os szabadvezeték hálózat. A területen  egy, a környező területet 

ellátó 22kV-os gerinchálózat található. Ezen gerinchálózatokról  kap ellátást Tiszasas 

község, valamint a területen található mezőgazdasági majorok és telephelyek, melyek 

közigazgatásilag Tiszasashoz tartoznak.  A gerinchálózatok megfelelő állagú és 

keresztmetszetű. 

 
 

Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Háztartási  669 647 648 649 648 650 648 638 636 628 627 639 639 633 
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vill. energia 

fogyasztók 

száma 

Háztatások 

részére 

szolgáltatott 

vill. energia 

(1000kWh) 

1054 1063 1054 1083 901 1060 1101 1174 1000 1024 1003 1049 1059 1067 

 

A területen 22kV-os szabadvezetékes illetve az  szabadvezeték hálózaton keresztül 

üzemelnek a fogyasztói transzformátorok állomások. A fogyasztói transzformátorok 

állomásokról a villamos energiaelosztás kisfeszültségű szabadvezetékes  elosztóhálózaton 

keresztül jut el a fogyasztókhoz.   Jelenleg már több fogyasztó kap földkábeles csatlakozást 

a szabadvezeték hálózatról, illetve a transzformátor állomásokról közvetlenül. 

A transzformátorállomások szabadvezetékes hálózat esetén oszlop állomások biztosítják az 

energiaellátást. A településen mindenütt biztosítható a villamos energiaellátás, ezért ilyen 

szempontból zárolt terület nincs. 

Külterület energiaellátása: 

- a villamos energiát az áramszolgáltató saját tulajdonú, üzembiztos hálózatról biztosítja 

a külterületi fogyasztók részére. A karbantartásuk, korszerűsítésük folyamatos. 

 
A belterület közvilágítása már korábban  került korszerűsítésre, (kompakt fénycsöves 

lámpatest), de nem teljes mértékben, több helyen még higanygőz lámpatest is található, 

viszont jelenleg már a még energiahatékonyabb LED-es közvilágítás még nem valósult meg 

a településen. 
 

Fejlesztések: 

Az Önkormányzat egyenlőre nem kíván fejlesztéseket végrehajtani.  

 
Amennyiben mégis sor kerül fejlesztésre, azok    ellátását  a  meglévő  primer  (22kV)  

hálózat bővítésével új  transzformátor állomás létesítésével és kisfeszültségű szabadvezeték   

hálózat kiépítésével lehet megoldani. 
 

 

Ellátatlan területek vizsgálata: 

Az ellátatlan területen jelenleg  nincs a településen. A jelentkező fogyasztói 

energiaigények műszaki-gazdasági feltételeit az áramszolgáltató határozza meg. A 

villamos energiaellátás jelentős költségei miatt csak a ténylegesen jelentkező igények 

kiszolgálását kell biztosítani. A fejlesztéseknél jelentkező költségek  egy részét az 

áramszolgáltató fedezi az érvényben lévő rendelkezések alapján. 

 
A  jelenlegi   belterület   energiaellátása   biztosított.   Az   új   létesítmények 

kialakításához középfeszültségű hálózat, alállomás és kisfeszültségű hálózat létesítése 

szükséges. 
 

Közmű szolgáltató fejlesztései. 

 
Az EON Hungária Zrt 2000 évtől kezdődően középtávú fejlesztésbe kezdett, melynek 

célja a villamos energiaellátás minőségének javítása, az üzembiztonság fokozása, a 

hálózatok átviteli kapacitásának bővítése . 

 
A jelenlegi 22kV-os középfeszültségű hálózaton az EON Hungária Rt  nem tervez 

jelentősebb beavatkozást, mert  azok állapota és kapacitása megfelelő, a később jelentkező 

energiaigényeket is ki tudja elégíteni. 
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Az áramszolgáltató a fejlesztési terveiben Tiszasas község  jelenleg hálózat bővítést nem  

tervez.  A  kisfeszültségű  szabadvezetékes  hálózat  korszerűsítését  az  Áramszolgáltató 

(EON Hungária Zrt) folyamatosan végzi a biztonságos villamos energiaellátás érdekében. 

 
A középfeszültségű hálózatokon az alábbi programszerű fejlesztéseket és 

korszerűsítéseket valósítja meg az áramszolgáltató a zavartalan és biztonságos 

energiaellátás érdekében: 

- középfeszültségű oszlopkapcsoló készülékek 

cseréje 

- közép/kisfeszültségű transzformátor állomások túlfeszültség 

védelme 

- közép és kisfeszültségű hálózatok rekonstrukciója – tartószerkezetek és 

vezetékszakaszok cseréje. 

- Kiskeresztmetszetű  hálózatok cseréje kapacitásbővítés 

céljából 

- Meghibásodott szerkezetek folyamatos 

cseréje. 
 

A TRT tervezési  területen az alábbi védőtávolságokat kell betartani a létesítés során a 

112/2014. (X.15.) NGM rendelet alapján: 

 
  villamosmű          elhelyezkedés  biztonsági övezet  

22kV-os szabadvezeték    külterület     5m 

22kV-os szabadvezeték    belterület     2,5m 

22/0,4 kVos  transzformátor állomás és   

22/0,4 kV-os  kapcsolóberendezés   bel- és külterület    5m 

0,4 kV-os csupasz szabadvezeték   kül- és belterület       1m 

0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték   kül- és belterület     0,5m 

0,4 kV-os földkábel                kül- és belterület    1m 

 
Tilalmak a biztonsági övezetben 

 

a) a villamosműhöz nem tartozó 

 

a1) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat, 

 

a2) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint - 

robbanás- és tűzveszélyes anyag (pl. gáz, benzin, olaj) tárolására alkalmas tartály, 

 

a3) üzemanyag töltőállomás, 

 

a4) gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétől mért 4 m-nél magasabb sorompó, 

 

c) anyag tárolása és felhalmozása 

 

c1) oly módon, hogy az oszlop járművel való megközelítését akadályozza, 
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c2) nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása (pl. siló, víztartály, 

építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes 

mérete, 

 

c3) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok 

tárolása és felhalmozása, 

 

c4) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint - 

robbanás- és tűzveszélyes anyagok (pl. nád, fa, gumi, hulladék, szilárd, folyékony, gáznemű 

tüzelő- és üzemanyag, lőszer) tárolása és felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben 

szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem kazlazott széna 

kivételével; 

 

d) munkavégzés 

 

d1) a c) pontban felsorolt A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály 

rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági 

termeléssel együtt járó szokványos munkaműveleteket, 

 

d2) a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése, 

 

d3) a c) pontban említett A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály 

rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági 

munkák végzése során szükségszerűen a táblán maradó szármaradványt, valamint a tarló 

égetését. A tarló, illetőleg a szármaradvány égetésnél be kell tartani az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait; 

 

e) a föld felszínétől mért 3 méternél magasabb idegen létesítményhez tartozó fémhuzal, 

 

12. § Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos: 

 

a) építeni, elhelyezni (pl. alapozás, oszlop), üzemeltetni bármilyen végleges épületet, 

építményt, berendezést - ide nem értve nyomvonalas létesítménynek jogszabály, illetőleg a 

szabvány előírásainak megfelelően kialakított keresztezését, illetőleg megközelítését - amely 

a földben elhelyezett vezeték 

 

- hűlési viszonyait rontja, 

 

- folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza, 

 

- üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi; 

 

b) bármilyen ideiglenes épületet, építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték 

üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül elhelyezni; 

 

c) a vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül minden olyan, a föld felszíne 

alatti és feletti tevékenység végzése, amely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a föld 

alatti vezeték épségét, valamint folyamatos és biztonságos üzemét veszélyezteti, vagy 

veszélyeztetheti. 
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E rendelet alkalmazásában ilyennek minősül: 

 

c1) korróziót előidéző erősen savas vagy lúgos folyadék talajra öntése, 

 

c2) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, 

 

c3) a robbantás, 

 

c4) éghető anyagoknak nagy tömegben való elégetése, 

 

c5) az útburkolat felbontása, 

 

c6) az árok- vagy gödörásás, 

 

c7) a szondázás (különböző vizsgálati céllal fémrudak leverése), 

 

c8) fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése, 

 

c9) a talajba beágyazott műtárgy, oszlop, vízóraakna gépalap stb. daruval, vontatóval vagy 

más géppel, eszközzel - a műtárgy kézi erővel végzett körülásása nélküli - kiszakítása; 

 

d) a földben elhelyezett vezeték földművén (töltésén) a vezeték üzemben tartójának 

hozzájárulása nélkül mindennemű munkavégzés, ami a földmű megbontásával jár. 

 

13. § Az erőmű és az alállomás biztonsági övezetében a 11. § (1) bekezdésében és a 12. §-ban 

foglalt rendelkezéseke kell alkalmazni. 

 

(2) A biztonsági övezetben 

 

a) tábor, kemping, vásártér, sportpálya, játszótér, gyakorlótér, karám, kijelölt autóparkoló, 

tömegközlekedési járművek megállóhelye 100-500 kV-os névleges feszültségű vezeték esetén 

akkor létesíthető, ha a 7. §-ban meghatározott távolságokra vonatkozó és egyéb előírások 

megtarthatók (pl. a vezeték oszlopa körül a talajfelszín aszfaltozott vagy azzal villamos 

szigetelés szempontjából egyenértékű vagy más anyagú réteggel ellátott, vagy az oszlop 

körülkerített); 

 

b) az épületre szerelt televízió- vagy egyéb antenna, villámhárító stb. úgy létesíthető, hogy 

üzemszerű helyzetben a szél által a szabvány szerint kilengett áramvezetőket, feldőlés esetén 

a nyugalomban levő áramvezetőket 

 

 

b5) 1-35 kV névleges feszültségszint között 2,0 méternél, 

 

b6) kisfeszültségnél l,25 méternél 

 

jobban ne közelítse meg; 

 

d) közúton és saját használatú szilárd burkolatú úton (a továbbiakban együtt: szilárd burkolatú 

út) csak 4,5 méternél, illetőleg a magasságkorlátozó táblán feltüntetett magasságnál, ezen 

kívüli területen csak 4 méternél alacsonyabb építésű vagy ezzel azonos magasságig anyaggal 
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rakott jármű közlekedhet, illetőleg dolgozhat; e magasságot a rakomány, a járművön szállított 

személy, illetőleg szerszám legmagasabbra nyúló része, valamint a jármű működés közben 

sem haladhatja meg. 

 

A jármű legkiállóbb része az oszlopot, kikötését, illetőleg ezek alapozását úgy közelítheti 

meg, hogy abban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig sem vízszintesen, sem 

függőlegesen, a következőkben megadott távolságértékeknél jobban a legkedvezőtlenebb 

helyzetben és esetben sem közelítheti meg: 

 

 

d5) 35-15 kV névleges feszültségszint között az 1,5 métert, 

 

d6) 15 kV névleges feszültségszint alatt az 1,2 métert; 

e) olyan fémtárgyat, amelyet hosszúsága vagy tömege miatt legalább két vagy több embernek 

kell szállítani, a távvezeték tartószerkezetétől mért 15 m távolságon belül csak akkor szabad 

vinni, illetőleg tartani, ha a munkavégzőket megfelelő anyagú, villamosan szigetelő, 

sérülésmentes védőlábbeli védi, amely a talajtól villamosan elszigeteli vagy maga a 

talajfelszín villamosan szigetelőanyaggal burkolt (pl. aszfaltozott); 

 

f) a föld felett 3 méternél nem magasabb, összefüggő, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, 

fém szőlőkordon, fémkerítés, fém csővezeték (pl. öntözőberendezés csővezetéke) 

érintésvédelemmel ellátva létesíthető; 

 

g) föld alatti csővezeték (pl. gázvezeték, öntözőberendezés csővezetéke) érintésvédelemmel 

ellátott fémcső, vagy szigetelőanyagú cső lehet; 

 

(3) A villamosmű üzemben tartójának írásbeli hozzájárulása, kell a biztonsági övezetben: 

 

a) épületnek, építménynek a létesítéséhez; 

 

b) idegen létesítményhez tartozó, 0,2x0,3 méternél nem nagyobb jelzőtábla (pl. tűzcsapjel) a 

vezeték oszlopán, illetőleg alapozásán a föld felszínétől mért legfeljebb 2 méter magasságban 

történő elhelyezéséhez; 

 

c) 4,5 méternél magasabb jármű vagy rakomány közlekedéséhez, illetőleg munkavégzéséhez. 

A villamosmű üzemben tartója a hozzájárulásában előírhatja, hogy a közlekedés, illetőleg a 

munkavégzés csak megbízottja jelenlétében történhet. A villamosmű megközelítésére ebben 

az esetben is alkalmazni kell a (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásokat; 

 

d) nem éghető anyag (pl. építőanyag, föld, törmelék, ócskavas) tárolásához. Az anyagot a 

hozzájárulásban meghatározott módon és időtartamig, a földfelszíntől mért, legfeljebb 2 méter 

magasságig szabad tárolni, amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-

mozgástér együttes mérete; 

 

e) a terepszint megemeléséhez (pl. tereprendezés, gátépítés, vízszintszabályozás, halastó vagy 

zagytér létesítése), amely munkákat a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően kell 

elvégezni; 

 

f) nyílt árok vagy gödör létesítéséhez 
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f1) a fa, illetőleg betonoszlop 5 méteres körzetében, 

 

f2) az acélszerkezetű oszlop, illetőleg kikötése alapozásának szélétől vízszintesen mért 8 

méter távolságon belül vagy e távolságtól kezdődő 45°-os lejtőszögű sík alá nyúlóan. A 100 

kV-os és ennél nagyobb feszültségű vezetéknél az árok vagy gödör az oszlop terepjáró 

gépjárművel való megközelítését nem akadályozhatja; 

 

Jelen tilalmak és korlátozások csak a legfontosabb előírásokat tartalmazzák, azok részletes 

leírását112/2014. (X.15.) NGM rendelet  tartalmazza. 
 

A területen 22kV-os szabadvezetékes illetve az  szabadvezeték hálózaton keresztül 

üzemelnek a fogyasztói transzformátorok állomások. A fogyasztói transzformátorok 

állomásokról a villamos energiaelosztás kisfeszültségű szabadvezetékes  elosztóhálózaton 

keresztül jut el a fogyasztókhoz.   Jelenleg már több fogyasztó kap földkábeles csatlakozást 

a szabadvezeték hálózatról, illetve a transzformátor állomásokról közvetlenül. 

A transzformátorállomások szabadvezetékes hálózat esetén oszlop állomások biztosítják az 

energiaellátást. A településen mindenütt biztosítható a villamos energiaellátás, ezért ilyen 

szempontból zárolt terület nincs. 

Külterület energiaellátása: 

- a villamos energiát az áramszolgáltató saját tulajdonú, üzembiztos hálózatról biztosítja 

a külterületi fogyasztók részére. A karbantartásuk, korszerűsítésük folyamatos. 

 
A belterület közvilágítása már korábban  került korszerűsítésre, (kompakt fénycsöves 

lámpatest), de nem teljes mértékben, több helyen még higanygőz lámpatest is található, 

viszont jelenleg már a még energiahatékonyabb LED-es közvilágítás még nem valósult meg 

a településen. 
 

 
Fejlesztések esetén, azok    ellátását  a  meglévő  primer  (22kV)  hálózat bővítésével új  

transzformátor állomás létesítésével és kisfeszültségű szabadvezeték   hálózat kiépítésével 

lehet megoldani. 
 

 

Ellátatlan területek vizsgálata: 

Az ellátatlan területen jelenleg  nincs a településen. A jelentkező fogyasztói 

energiaigények műszaki-gazdasági feltételeit az áramszolgáltató határozza meg. A 

villamos energiaellátás jelentős költségei miatt csak a ténylegesen jelentkező igények 

kiszolgálását kell biztosítani. A fejlesztéseknél jelentkező költségek  egy részét az 

áramszolgáltató fedezi az érvényben lévő rendelkezések alapján. 

 
A  jelenlegi   belterület   energiaellátása   biztosított.   Az   új   létesítmények 

kialakításához középfeszültségű hálózat, alállomás és kisfeszültségű hálózat létesítése 

szükséges. 
 

Közmű szolgáltató fejlesztései. 

 
Az EON Hungária Zrt 2000 évtől kezdődően középtávú fejlesztésbe kezdett, melynek 

célja a villamos energiaellátás minőségének javítása, az üzembiztonság fokozása, a 

hálózatok átviteli kapacitásának bővítése . 

 
A jelenlegi 22kV-os középfeszültségű hálózaton az EON Hungária Rt  nem tervez 

jelentősebb beavatkozást, mert  azok állapota és kapacitása megfelelő, a később jelentkező 
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energiaigényeket is ki tudja elégíteni. 

 
Az áramszolgáltató a fejlesztési terveiben Hajdúszovát község  jelenleg hálózat bővítést 

nem  tervez.  A  kisfeszültségű  szabadvezetékes  hálózat  korszerűsítését  az  

Áramszolgáltató (EON Hungária Zrt) folyamatosan végzi a biztonságos villamos 

energiaellátás érdekében. 

 
A középfeszültségű hálózatokon az alábbi programszerű fejlesztéseket és 

korszerűsítéseket valósítja meg az áramszolgáltató a zavartalan és biztonságos 

energiaellátás érdekében: 

- középfeszültségű oszlopkapcsoló készülékek 

cseréje 

- közép/kisfeszültségű transzformátor állomások túlfeszültség 

védelme 

- közép és kisfeszültségű hálózatok rekonstrukciója – tartószerkezetek és 

vezetékszakaszok cseréje. 

- Kiskeresztmetszetű  hálózatok cseréje kapacitásbővítés 

céljából 

- Meghibásodott szerkezetek folyamatos 

cseréje. 
 

A TRT tervezési  területen az alábbi védőtávolságokat kell betartani a létesítés során a 

112/2014. (X.15.) NGM rendelet alapján: 

 
  villamosmű          elhelyezkedés  biztonsági övezet  

22kV-os szabadvezeték    külterület     5m 

22kV-os szabadvezeték    belterület     2,5m 

22/0,4 kVos  transzformátor állomás és   

22/0,4 kV-os  kapcsolóberendezés   bel- és külterület    5m 

0,4 kV-os csupasz szabadvezeték   kül- és belterület       1m 

0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték   kül- és belterület     0,5m 

0,4 kV-os földkábel                kül- és belterület    1m 

 
Tilalmak a biztonsági övezetben 

 

a) a villamosműhöz nem tartozó 

 

a1) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat, 

 

a2) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint - 

robbanás- és tűzveszélyes anyag (pl. gáz, benzin, olaj) tárolására alkalmas tartály, 

 

a3) üzemanyag töltőállomás, 

 

a4) gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétől mért 4 m-nél magasabb sorompó, 

 

c) anyag tárolása és felhalmozása 

 

c1) oly módon, hogy az oszlop járművel való megközelítését akadályozza, 
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c2) nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása (pl. siló, víztartály, 

építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes 

mérete, 

 

c3) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok 

tárolása és felhalmozása, 

 

c4) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint - 

robbanás- és tűzveszélyes anyagok (pl. nád, fa, gumi, hulladék, szilárd, folyékony, gáznemű 

tüzelő- és üzemanyag, lőszer) tárolása és felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben 

szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem kazlazott széna 

kivételével; 

 

d) munkavégzés 

 

d1) a c) pontban felsorolt A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály 

rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági 

termeléssel együtt járó szokványos munkaműveleteket, 

 

d2) a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése, 

 

d3) a c) pontban említett A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály 

rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági 

munkák végzése során szükségszerűen a táblán maradó szármaradványt, valamint a tarló 

égetését. A tarló, illetőleg a szármaradvány égetésnél be kell tartani az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait; 

 

e) a föld felszínétől mért 3 méternél magasabb idegen létesítményhez tartozó fémhuzal, 

 

12. § Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos: 

 

a) építeni, elhelyezni (pl. alapozás, oszlop), üzemeltetni bármilyen végleges épületet, 

építményt, berendezést - ide nem értve nyomvonalas létesítménynek jogszabály, illetőleg a 

szabvány előírásainak megfelelően kialakított keresztezését, illetőleg megközelítését - amely 

a földben elhelyezett vezeték 

 

- hűlési viszonyait rontja, 

 

- folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza, 

 

- üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi; 

 

b) bármilyen ideiglenes épületet, építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték 

üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül elhelyezni; 

 

c) a vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül minden olyan, a föld felszíne 

alatti és feletti tevékenység végzése, amely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a föld 

alatti vezeték épségét, valamint folyamatos és biztonságos üzemét veszélyezteti, vagy 

veszélyeztetheti. 
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E rendelet alkalmazásában ilyennek minősül: 

 

c1) korróziót előidéző erősen savas vagy lúgos folyadék talajra öntése, 

 

c2) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, 

 

c3) a robbantás, 

 

c4) éghető anyagoknak nagy tömegben való elégetése, 

 

c5) az útburkolat felbontása, 

 

c6) az árok- vagy gödörásás, 

 

c7) a szondázás (különböző vizsgálati céllal fémrudak leverése), 

 

c8) fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése, 

 

c9) a talajba beágyazott műtárgy, oszlop, vízóraakna gépalap stb. daruval, vontatóval vagy 

más géppel, eszközzel - a műtárgy kézi erővel végzett körülásása nélküli - kiszakítása; 

 

d) a földben elhelyezett vezeték földművén (töltésén) a vezeték üzemben tartójának 

hozzájárulása nélkül mindennemű munkavégzés, ami a földmű megbontásával jár. 

 

13. § Az erőmű és az alállomás biztonsági övezetében a 11. § (1) bekezdésében és a 12. §-ban 

foglalt rendelkezéseke kell alkalmazni. 

 

(2) A biztonsági övezetben 

 

a) tábor, kemping, vásártér, sportpálya, játszótér, gyakorlótér, karám, kijelölt autóparkoló, 

tömegközlekedési járművek megállóhelye 100-500 kV-os névleges feszültségű vezeték esetén 

akkor létesíthető, ha a 7. §-ban meghatározott távolságokra vonatkozó és egyéb előírások 

megtarthatók (pl. a vezeték oszlopa körül a talajfelszín aszfaltozott vagy azzal villamos 

szigetelés szempontjából egyenértékű vagy más anyagú réteggel ellátott, vagy az oszlop 

körülkerített); 

 

b) az épületre szerelt televízió- vagy egyéb antenna, villámhárító stb. úgy létesíthető, hogy 

üzemszerű helyzetben a szél által a szabvány szerint kilengett áramvezetőket, feldőlés esetén 

a nyugalomban levő áramvezetőket 

 

 

b5) 1-35 kV névleges feszültségszint között 2,0 méternél, 

 

b6) kisfeszültségnél l,25 méternél 

 

jobban ne közelítse meg; 

 

d) közúton és saját használatú szilárd burkolatú úton (a továbbiakban együtt: szilárd burkolatú 

út) csak 4,5 méternél, illetőleg a magasságkorlátozó táblán feltüntetett magasságnál, ezen 

kívüli területen csak 4 méternél alacsonyabb építésű vagy ezzel azonos magasságig anyaggal 
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rakott jármű közlekedhet, illetőleg dolgozhat; e magasságot a rakomány, a járművön szállított 

személy, illetőleg szerszám legmagasabbra nyúló része, valamint a jármű működés közben 

sem haladhatja meg. 

 

A jármű legkiállóbb része az oszlopot, kikötését, illetőleg ezek alapozását úgy közelítheti 

meg, hogy abban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig sem vízszintesen, sem 

függőlegesen, a következőkben megadott távolságértékeknél jobban a legkedvezőtlenebb 

helyzetben és esetben sem közelítheti meg: 

 

 

d5) 35-15 kV névleges feszültségszint között az 1,5 métert, 

 

d6) 15 kV névleges feszültségszint alatt az 1,2 métert; 

e) olyan fémtárgyat, amelyet hosszúsága vagy tömege miatt legalább két vagy több embernek 

kell szállítani, a távvezeték tartószerkezetétől mért 15 m távolságon belül csak akkor szabad 

vinni, illetőleg tartani, ha a munkavégzőket megfelelő anyagú, villamosan szigetelő, 

sérülésmentes védőlábbeli védi, amely a talajtól villamosan elszigeteli vagy maga a 

talajfelszín villamosan szigetelőanyaggal burkolt (pl. aszfaltozott); 

 

f) a föld felett 3 méternél nem magasabb, összefüggő, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, 

fém szőlőkordon, fémkerítés, fém csővezeték (pl. öntözőberendezés csővezetéke) 

érintésvédelemmel ellátva létesíthető; 

 

g) föld alatti csővezeték (pl. gázvezeték, öntözőberendezés csővezetéke) érintésvédelemmel 

ellátott fémcső, vagy szigetelőanyagú cső lehet; 

 

(3) A villamosmű üzemben tartójának írásbeli hozzájárulása, kell a biztonsági övezetben: 

 

a) épületnek, építménynek a létesítéséhez; 

 

b) idegen létesítményhez tartozó, 0,2x0,3 méternél nem nagyobb jelzőtábla (pl. tűzcsapjel) a 

vezeték oszlopán, illetőleg alapozásán a föld felszínétől mért legfeljebb 2 méter magasságban 

történő elhelyezéséhez; 

 

c) 4,5 méternél magasabb jármű vagy rakomány közlekedéséhez, illetőleg munkavégzéséhez. 

A villamosmű üzemben tartója a hozzájárulásában előírhatja, hogy a közlekedés, illetőleg a 

munkavégzés csak megbízottja jelenlétében történhet. A villamosmű megközelítésére ebben 

az esetben is alkalmazni kell a (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásokat; 

 

d) nem éghető anyag (pl. építőanyag, föld, törmelék, ócskavas) tárolásához. Az anyagot a 

hozzájárulásban meghatározott módon és időtartamig, a földfelszíntől mért, legfeljebb 2 méter 

magasságig szabad tárolni, amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-

mozgástér együttes mérete; 

 

e) a terepszint megemeléséhez (pl. tereprendezés, gátépítés, vízszintszabályozás, halastó vagy 

zagytér létesítése), amely munkákat a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően kell 

elvégezni; 

 

f) nyílt árok vagy gödör létesítéséhez 
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f1) a fa, illetőleg betonoszlop 5 méteres körzetében, 

 

f2) az acélszerkezetű oszlop, illetőleg kikötése alapozásának szélétől vízszintesen mért 8 

méter távolságon belül vagy e távolságtól kezdődő 45°-os lejtőszögű sík alá nyúlóan. A 100 

kV-os és ennél nagyobb feszültségű vezetéknél az árok vagy gödör az oszlop terepjáró 

gépjárművel való megközelítését nem akadályozhatja; 

 

Jelen tilalmak és korlátozások csak a legfontosabb előírásokat tartalmazzák, azok részletes 

leírását112/2014. (X.15.) NGM rendelet  tartalmazza. 
 
 

 

 

Gázellátás: 

 

A nagy - középnyomású gázvezeték Csépa felől érkezik a közigazgatási határra, ahol 

FIORENTÍNI típusú gázfogadó állomás található a belterület északi határán a Tiszaugi út 

mellett. Ezek nyomvonalát és helyét a bel- és külterületi térképen feltüntettük.  

 

A településen 346 db lakossági fogyasztó található. 0 - 20 m3 közötti fogyasztó 6 db van 

nyilvántartva.  

 

A belterületi gázelosztó hálózat 4 bar -os középnyomású rendszer. Új építésű, KPE anyagú, az 

igényeknek megfelelően bővíthető. Nyomásviszony problémák nincsenek.   

 

A rendszer üzemeltetője a TIGÁZ Zrt. 

 

Vezeték                                            Védőtávolság                             

 

Középnyomású vezeték                     4,0 m lakóépülettől  

     1,0 m szennyvíz vezetéktől 

     0,7 m vízvezetéktől 

     2,0 m üreges föld alatti műtárgytól 

     1,0 m telefon földkábeltől 

 

Nagy - középnyomású vezeték  9,0 m lakóépülettől  

     Más közművektől közmű üzemeltetői előírás szerint 

 

 

Gázszolgáltatási adatok (forrás: TEIR) 

 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Háztartási 

gázfogyasztók 

száma 

321 339 351 361 364 364 370 370 370 367 355 344 345 349 

Összes 

szolgáltatott 

vezetékes gáz 

mennyisége 

(1000m3) 

607 548 589 606 454 562
 

458 475 402 340 359 346 315 439 

Összes 

szolgáltatott 

gázból 

háztartások 

524 457 500 519 382 477 389 353 346 296 303 294 274 370 
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részére 

szolgáltatott 

(1000m3) 
Összes 

gázcsőhálózat 

hossza (km) 

19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 

Összes 

gázfogyasztó 

(db) 

342 362 374 385 389 390 396 397 399 394 384 374 374 379 

Gázzal fűtött 

lakások 

száma 

321 339 346 356 361 361 367 367 370 367 355 344 345 349 

 

 

 

 

Új utcanyitás, telekkiosztás építési engedély kiadásánál illetve egyéb közmű létesítésénél 

figyelembe kell venni az MSZ 7048 / 3 – 83 illetve az azt módosító Szabványügyi 

Közlöny 2002. Augusztus 01. (SZ.K.8.) számában közzétetteket, továbbá az MSZ 7487 / 

2 – 80 szabványokban foglaltakat. 

 

 

CH ipari létesítmény: 

 

Tiszasas község közigazgatási területén bányatelek nem található. 

A település közigazgatási területét az alábbi kutatási terület fedi le: 

 

- Körös szénhidrogén kutatási terület 

 

 

  1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

    energiagazdálkodás lehetőségei 

 

Az elmúlt években országosan, így Tiszasason is előtérbe került a megújuló energiaforrás 

alkalmazása. Jelenleg a településen még nem üzemel szél, nap vagy geotermikus energiát 

felhasználó, előállító létesítmény. A Gondozási központban napelemek kerültek elhelyezésre. 

 

 

  1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági 

értékelése 

 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysága javítható egyrészt a korszerűbb 

energiatakarékosabb készülékekkel, alternatív kapcsolós vagy mozgásérzékelős 

világításokkal, kompakt fénycsövekkel. Az energiahatékonyság növelését szolgálja az 

épületek korszerűsítése mind gépészeti, mind építészeti oldalról. Építészet terén a 

homlokzatok utólagos hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, növeli az energiahatékonyságot. 

Ugyancsak az energiahatékonyságot növeli a napkollektorok beszerelése, mellyel mind a 

világítás, mind a melegvíz ellátáshoz nyerhető energia. Jelenleg Tiszasason a Gondozási 

Központ új épületszárnyán üzemel napelem, amely javítja az energiaellátást. 

 

 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli 

  hírközlési építmények) 
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Telefonellátás: 

 

a./ Helyközi hálózat: 

Tiszasasi primer központ, melynek az üzemeltetését a Magyar Telekom Nyrt végzi, az 

országos hálózathoz optikai hálózaton kapcsolódik Csépa település irányából kelet felöl, 

Tiszaug irányából észak felöl a településre érkező közút mentén.  

 

b./ Helyi hálózat : 

A Tiszasasi helyi hálózat központja az Magyar Telekom Távközlési Nyrt műszaki 

helysége a Tiszasasi Posta épületébe. Innen földalatti és földfeletti vegyes rendszerű 

hálózaton keresztül üzemel a távközlési rendszer. A helyi hálózat központja a Fő u. 58/a szám 

előtt található. A hálózat, a helyi igényeket kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi 

tulajdonosa az Magyar Telekom Nyrt. 

 

c./ Kábel nélküli telefonellátás: 

A település közigazgatási területén belül a TELENOR mobil szolgáltató adót 

üzemeltet az Dózsa György u 4 szám alatt a templom tornyában. 

A jelentkező kábel nélküli telefonigények kielégíthetők a Tiszasasi mobil 

adótoronyról.  

 

d./ Mikrohullámú rendszer: 

A településen mikrohullámú rendszer következtében az építési szabályozását 

megkövetelő védősáv nem található. 

 

Védőtávolság: 

Telefon földkábel kábeltelevízió földkábeltől 0,5 m 

Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m 

 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 

94.§. (1) alapján: „a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek 

építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények 

megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon – 

biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének 

lehetőségét.” 
 

A postai létesítmények vonatkozásában pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: 

„a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 

építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban 

meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét. 

 

         

 

 

 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

 

Tiszasas, Magyarország keleti részén, Jász – Nagykun Szolnok megye délnyugati peremén az 

ún. Tisza zugban, Bács – Kiskun és Csongrád megye szomszédságában helyezkedik el. 
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A megyeszékhelytől, Szolnoktól távolsága közúton 54 km. 

 

A település igazgatási területe: 28,79 km2, ebből: 

• belterület:                      1,32 km2 

• külterület                     27,47 km2. 

 

 
 

 

Tiszasas kül- és belterületi ábrázolása topográfiai térképen 

Tiszasas az Alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól délre található. A 

nagyközség a Tiszazug kistáj területén helyezkedik el. 

 

Magyarország kistáj kataszterében azonosító száma: 1.7.23. 
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A kistáj területe: 248 km2. 

 

 

Domborzati adatok 

 

A kistáj 82,5 és 95,2 m közötti tszf-i magasságú, ármentes részekkel tagolt, ártéri szintű, a 

Duna pleisztocén hordalékkúpsíkjára épült tökéletes síkság. Orográfiailag 3 részt lehet 

elkülöníteni területén. 83 m körüli magasságúak a terület harmadát fedő, kettős osztású, a 

szabályozások előtt rendszeresen elöntött, meder- és morotvaroncsokkal fedett árterek. A 87-

90 m körüli magasságú magasárterek egyhangúságát elhagyott morotvák és a kiemelkedések 

peremére települt kunhalmok enyhítik. 85-88 m körüli magasságban az ÉNy-DK-i csapású 

formákba rendeződött, 2-4 m-es relatív reliefű futóhomokos felszínek helyezkednek el. A 

kistáj peremi részeinek vízfolyássűrűsége jelentősen meghaladja a középső területek értékeit. 

 

A kistáj települései a következők: 

 

 
Földtani adottságok 
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A Kunsági-árokban a mélybe zökkent alaphegységen, kb. 4 km mélységben van a jura 

üledékes kőzetek felszíne. Erre később nagy vastagságú középső- és késő-miocén üledékek 

települtek. A Tiszazugot a felső-pannonban tó borította, s valószínű, hogy a terület csak a 

pleisztocén elejére töltődött fel. A pleisztocén folyamán a Duna hordalékkúpja nyúlt rá a 

kistájra, amelynek eredményeként 160-270 m vastag, főként homokos rétegekből álló 

üledéksor települt. A Kiskunságtól a Tisza az óholocénben vágta el. A legidősebb felszínen 

levő képződmény a terület 8-10%-át elfoglaló, a dunai hordalékkúp anyagából kialakuló 

pleisztocén futóhomok (Tiszakürt, ill. Cibakháza és környéke). A legnagyobb területet a 

homokos löszök, infúziós löszök foglalják el; alapanyagukat, főként K-en, az Ős-Tisza 

rakhatta le, a Ny-iak inkább hidroaerolitok. A felszín harmadát, főként a kistáj Ny-i és D-i 

részét holocén öntésképződmények fedik. 

 

Éghajlat 

 

Meleg-száraz kistáj.  

 

Az évi napfénytartam 2020-2030 óra, a nyári és téli összeg pedig 800 fölött, ill. 190 óra körül 

van. Az évi középhőmérséklet 10,3-10,5 °C, míg a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 

17,5-17,6 °C. 

A napi középhőmérséklet 199-201 napon keresztül meghaladja a 10 °C-ot, ápr. 1-2. és okt. 

20. között. 

 

A fagymentes időszak ápr. 6—8-tól okt. 25-ig tart (198-200 nap). A legmelegebb nyári 

maximum hőmérsékletek átlaga 34,0 °C körüli, a leghidegebb téli minimumoké -16,5 °C. 

 

A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga 500-520 mm, ill. 300-310 mm. A téli időszakban 

30-32 napig borítja hó a földeket; az átlagos maximális hóvastagság 16 cm körül van. 

 

A leggyakoribb szélirány az É-i és az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatt 

marad. 

 

Rendkívül kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék, ez határozza meg a gazdaságos 

növénytermesztés lehetőségeit. 

 

Vízrajz 

 

A Tiszának a Tiszajenő-Hármas-Köröstorkolat közötti 56 km-es ártere és a Hármas-Körösnek 

a torkolata feletti 37 km-es völgye határolja. 

 

Csak kisebb vízfolyásai vannak. A Tiszába folynak: Cibakházi-Holt-Tisza (12 km, 31 km2), 

Tiszakürt-Nagyrévi-főcsatoma (7 km, 36 km2), Ság-Böszöri-csatoma (10 km, 16 km2). 

 

Az árvizek tavasszal és nyár elején gyakoriak, míg a kisvizeknek az ősz a fő időszaka. 

A vízminőség II. osztályú. 

 

A belvízlevezető csatornahálózat hossza kb. 250 km. Kevés állóvize van. 2 természetes tava 

együtt 62 ha-os, a csépai Fertő-tó a nagyobb (48 ha). Egyetlen mesterséges tározója (48 ha) 

Kungyalu mellett van. 
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A „talajvíz" mélysége a 2 folyó közötti háton 6 m alatt, máshol 4-6 m között van. Mennyisége 

jelentéktelen. Kémiai típusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége É-on 

meghaladja a 45 nk°-ot, D-en pedig 25 nk° alatt van. 

A szulfáttartalom nagyobbrészt 60 mg/1 alatt marad, de Cibakházától DK-re a 600 mg/l-t is 

túllépi. 

 

A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma nagy. Mélységük átlaga 

meghaladja a 200 m-t és a fokozódó mélységgel párhuzamosan nagyobb vízhozamot adnak. 

Cserkeszőlő nátrium-kloridos, jódos, brómos ásványvize 82 °C-os, jelentős gyógyüdülés épült 

rá.  

 

Növényzet 

 

Klímazonális vegetációja a kontinentális erdőssztyep, melynek képviselői homokon a homoki 

tölgyesek és sztyeprétek, csemozjomon a tatárjuharos tölgyesek és a löszpusztarétek voltak. A 

holocén öntésterekbe benyúló jégkori teraszokon sziki erdőssztyep, míg a magas ártéren 

keményfás ligeterdő honolt.  

 

A természetes vegetáció helyén ma jórészt szántók és természetközeli, másodlagos élőhelyek 

találhatók. A homokbuckák szőlőültetvényei közt homoki gyomvegetáció él. A sziki 

erdőssztyepre a meg- maradt sziki és buglyos kocsord (Peucedanum officinale, P. alsaticum), 

réti őszirózsa (Aster sedifolius), bárányüröm (Artemisia ipontica) jellemezte magaskórósok 

utalnak (pl. Tiszainoka, Hangácsi- gyep). Jó fajkészletű lösznövényzet (taréjos búzafű - 

Agropyron pectiniforme, kisvirágú csüdfű - Astragalus austriacus, horgas bogáncs - Carduus 

hamulosus, sarlós gamandor - Teucrium_ chamaedrys, pusztai gyújtoványfű - Linaria 

biebersteinii, ebfojtó müge - Asperula cynanchica, hengeres peremizs - Inula germanica) 

szikes gyepek között, kunhalmokon, mezsgyéken maradt fenn. Szikes vegetáció homokon 

(deflációs medencékben, pl. Csépai fertő), magas ártéren (óholocén medermaradványokban, 

pl. Gyalupuszta) és a szabályozások után kiszáradt öntésterületeken (pl. szelevényi szikesek) 

egyaránt előfordul (kipusztult faja a lenlevelű füzény - Lythrum linifolium). Utóbbin a 

vegetáció típusok gyakorta átmeneti jellegűek. Az ürmös gyepek között a vakszik gyengén 

fejlett mikrodomborzatú (heverő seprűfű - Bassia prostrata, seprűparéj - Bassia sedoides), az 

ecsetpázsitosok fajkészlete is az ártéri és a sziki rétek közötti átmenetre utal (pl. 

Kunszentmárton, Istvánháza-puszta). A mocsarakban jellemző a nádas-gyékényes, a zsiókás 

és pántlikafüves vegetáció, szárazodó helyzetben a sislcanádtippanos, a tarackbúzás-

ecsetpázsitos és a bókoló sás (Carex melanostachya) uralta magassásos. Magasabb térszinten 

a cickórós puszta és a rétsztyep- vegetáció dominál. A kistájra jellemzők az asztatikus 

vízterek, sziki hínárral. 

 

Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40; özöngyomok: zöld juhar (Acer negundo) 2, 

bálványfa 

(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias syriaca) 3, 

amerikai kőris (Fraximis pennsylvanica) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok 

(Solidago spp.) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1 , amerikai alkörmös (Phytolacca 

americam) 1 . 

 

Talajok 

 

A kistáj talajképző kőzeteit is nagyrészt a Duna hordalékanyagai alkotják, így a felszín kb. 

10%-át kitevő pleisztocén futóhomok is. 
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A maradék területen az áthalmozott homokos és az infúziós lösz a talajképző kőzet. A futó- 

(15%) és a gyenge természetes termékenységű humuszos homoktalajok (4%) szőlő- és 

gyümölcstermesztésre, esetleg legelőként hasznosíthatók. 

 

A löszön képződött, kedvező termékenységű (int. 65-110) alföldi mészlepedékes 

csernozjomok (19%), a réti csernozjomok (26%), az aszályérzékeny mélyben sós réti 

csernozjomok (10%) főként szántóföldi műveléssel hasznosíthatók. Jó termékenységük miatt 

alkalmasak a szántóföldi növények nagy részének a termesztésére. 

A szikes talajok közül az igen gyenge termékenységű (int.<20) sztyepesedő réti szolonyecek 

(14%), a terméketlen réti szolonyecek (2%) és a 20-35 (int.) földminőségi besorolású 

szolonyeces réti talajok (2%) legelőként hasznosulhatnak.  

 

Az agyagos vályog mechanikai összetételű, öntés üledéken kialakult szolonyeces réti talajokat 

kivéve, a szikes talajok löszös üledékeken képződtek és vályog, agyagos vályog fizikai 

féleségűek. 

 

A réti talajok (2%) és az öntés réti talajok (6%) szintén öntés anyagokon találhatók. 

Mechanikai összetételük agyagos vályog, szénsavas meszet nem tartalmaznak. A réti talajok 

kémhatása erősen savanyú. Földminőségi besorolásuk 40-55 (int.). Mintegy fele-fele részben 

szántóként és legelőként hasznosulhatnak, de szántókénti használatukhoz a meszezés is 

szükséges. 

 

Forrásanyag: Magyarország Kistájainak katasztere (Második átdolgozott kiadás) 2010. 

 

 

1.17.1. Talaj 

 

A magassági viszonylatban (átlagban) 80,00 és 89,00 mBf. váltakozik a terep. 

 

Földtani közeg védelmi szempontból a következő jogszabályok betartása kötelező: 

• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről; 

• 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről; 

• 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről. 

 

A külterület művelési ágak szerinti megoszlása a következő: 

 

Művelési ág terület nagysága [ha] 

Szántó 1562 

Gyümölcsös 26 

Szőlő 156 

Gyep 289 

Erdő 407 

Nádas 13 

Kivett terület 426 
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1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 

 

Belterületi vízellátás 

 

Tiszasas község ivóvízellátását a település területén lévő vízműről biztosítják. A településen a 

víziközmű szolgáltatást a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. végzi. 

 

A vízellátás a Tiszazugi regionális rendszerről biztosított, a teljes településen ki van építve az 

ivóvíz hálózat. Az Észak-Alföldi vízminőségjavító Program keretén belül vezeték 

rekonstrukció is megvalósult a regionális rendszer kiépítésén kívül. 

Szennyvízelhelyezés és tisztítás 

 

Tiszasas, Csépa és Szelevény közös szennyvízelvezető és –tisztító rendszerrel rendelkezik.  

A Csépán összegyűjtött szennyvizeket a Szelevényről érkezővel együtt továbbítják a Tiszasas 

külterületén lévő szennyvíztisztító telepre, melyet a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 

üzemeltet. 

 

A településen keletkező kommunális szennyvizek elvezetésére elválasztott rendszerű, 

gravitációs szennyvízcsatorna hálózatot építettek ki. 

 

A 14.021 fm csatornahálózat a következő gyűjtőcsatornákból és nyomóvezetékekből áll: 

   

NA 200 KG PVC gravitációs gyűjtőcsatorna: 11.763 fm 

  NA 63 KPE nyomott gyűjtőcsatorna:                   172 fm 

  NA 90 KPE nyomóvezeték:         220 fm 

  NA 110 KPE nyomóvezeték:       1.016 fm 

  NA 160 KPE nyomóvezeték:          850 fm 

 

Vízrendezés, vízhasznosítás 

 

Belterületi vízrendezés 

 

A község kül- és belterületéről elvezetett vizeket a Sas - Csépa - Máma belvíz - főcsatorna 

gyűjti össze és szállítja a Gyova - Mámai Holt - Tiszába, majd a Holt - Tiszára kapcsolódó 

Máma - Tőkefoki csatornán keresztül a Hármas - Körösbe gravitációs (Tőkefoki zsilip), 

illetve - a főbefogadó magas vízállása esetén - szivattyús (Tőkefoki szivattyútelep) 

megoldással. 

 

A község a Sas - Csépa - Máma belvízcsatorna É -i oldalán terül el. Fekvése viszonylag 

magas. Az egész község D -i irányba, a csatorna felé lejt, így ez a belterületi vizek 

befogadója. 

 

A belterületen nagy szintkülönbségek nincsenek, hirtelen terepesés a Sas - Csépa - Máma 

csatorna közelében van. 

 

A település egy részén vízjogi engedély alapján üzemelő csapadékvíz elvezető rendszer 

található. Két különálló rendszer létesült.  
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Az egyik a Petőfi u. - Vöröshadsereg u. rendszeren keresztül a Sas - Csépa - Máma 

belvízcsatorna 7+040 m szelvényébe, a másik a Deák F. – Kossuth u. rendszeren keresztül a 

csatorna 6+650 m szelvényébe csatlakozik be.  

 

A megépített 2.313 m hosszúságú csapadékvíz-elvezető rendszer nagy része –1.878 m - nyílt 

árok, 435 m -es szakaszon pedig zárt csatorna. 

 

Tiszasas község bel- és a külterülete a KÖTIVIZIG 66/d Tőkefoki belvízöblözetébe tartozik. 

Az öblözet főbefogadója a Hármas - Körös. 

 

Külterületi vízrendezés, vízhasznosítás 

 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról jogszabály szerint: Tiszasas az érzékeny felszín 

alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

A kockázatos anyagok elhelyezése, felszín alatti vízbe történő közvetlen vagy közvetett 

bevezetése engedély köteles tevékenység, mely csak az illetékes környezetvédelmi 

felügyelőség által kiadott engedély, illetve a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásával más 

hatóság által kiadott engedély alapján történhet.  

 

Fontos talaj és a felszín- és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos hatályos 

jogszabályok betartása ill. betartatása! 

 

Élővíz folyásba, kutakba, csapadék csatornába hulladékot és szennyvizet bevezetni tilos! 

 

 

 

 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

 

 

A település közigazgatási területén főútvonal nem halad keresztül, az országos közúthálózatot 

– a 44. számú főutat, a 4511. jelű Tiszaug – Kunszentmárton országos mellékúttal éri el. 

Szolnok városa a 4511. jelű országos mellékút – 44. számú főút – 442. számú főút érintésével 

közelíthető meg. 

 

A 4511. j. ök. út – a község főútja – a belterületen északról a keleti irányba halad. A főút 

beépítési szélessége a település teljes hosszában átlagosan 16,00 – 18,00 m szélességű. 

 

A község közigazgatási területén halad keresztül a Kecskemét – Kunszentmárton vasúti 

szárnyvonal, amely Tiszasas számára biztosítja az országos vasúti közlekedésbe történő 

bekapcsolását. 

 

A lakossági tüzelési és közlekedési eredetű légszennyezés jelentéktelen (az épület 100 % -a be 

van kapcsolva a gázellátó hálózatba). 
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A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM 

rendelet 1. számú rendelete alapján a légszennyezettség tekintetében Tiszasas az alábbi 

kategóriába tartozik: 

 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

  Kén-dioxid 
Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 
PM10 Benzol  

 

PM10 

benz(a)-  

pirén (BaP) 

10. Az ország 

többi területe, 

F F F E F 

Talajközeli  

ózon 

PM10  

Arzén (As) 

PM10  

Kadmium 

(Cd) 

PM10  

Nikkel (Ni) 

PM10  

Ólom (Pb) 

O-I F F F F D 

 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. sz. melléklete a 

zónabesorolásokat az alábbiak szerint értelmezi: 

 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték, az 1. sz. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában 

szerepelő anyagok esetében a célérték között van. 

 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

 

F csoport: azon terület, ahol levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 

meg. 

 

O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

 

A levegőtisztaság-védelmi szempontból meg kell említeni azokat a mezőgazdasági telepeket 

ill. vállalkozásokat, amelyek por emissziót (gabona szárítók), ill. bűzhatást (intenzív 

állattartás) okoztak ill. okoznak. 

 

A következő állattartó telep található a település közigazgatási (külterületi) határán belül: 

➢ Tiszasas külterületén Sziki majorban a következő állattartás fordul elő: 

o kb. 150-200 anyajuh valamint mg.-i géptárolás; 

o 20 db szarvasmarha és géptárolás; 

o 20 db juh és géptárolás; 

o magtár, gabona tárolás. 

➢ Lápi major 300 db juh. 

 

A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. tartatni! 

 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

 

Települési zajforrások: 
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- Közlekedés, 

- Ipar, 

- Kereskedelem, 

- Szórakozás, 

- Építkezés, 

- Háztartási tevékenység. 

 

A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek. A rendezési 

terv készítése során fontos szempont, a területi funkciók, telepítések olyan meghatározása, 

hogy a megengedett határérték feletti zajterhelés ne keletkezzen. 

 

A zaj- és rezgés védelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. 

tartatni! 

 

A főbb rendeletek a következők: 

 

→ 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól; 

→ 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról; 

→ 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról. 

 

 

 

1.17.5. Sugárzás védelem 

 

A 20 kV -os hálózat az energiaellátást a Kunszentmártoni alállomástól kapja. A közigazgatási 

területen a transzformátor állomások ellátására 20 kV -os, míg a közvilágítás és a lakossági 

fogyasztás biztosításához 1 kV -os hálózat épült ki. 

 

Helyközi hálózat: 

A helyközi telefon gerincvezeték Csépa település felől a közúttal párhuzamosan 

haladva éri el a belterületet. A postahivatalt érintve a főutca mellett, majd a 

külterületen a közúttal párhuzamosan az út jobb oldalán halad Tiszaug felé. A vezeték 

típusa FV 5 x 2 fénykábel. 

 

Helyi hálózat : 

A helyi hálózat központja a Fő út 58. szám alatti posta épületben van. A helyi hálózat 

kábel és légvezetékes rendszerű, 313 helyi előfizetőt tartalmaz. A telefonközpont a 

helyi igényeket kielégíti és bővíthető. 

 

Kábel nélküli telefonellátás: 

A település közigazgatási területén belül Telenor bázisállomás található.  

 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének mérésére épült ki hazánkban az országos 

sugárzásfigyelő rendszer, melynek legfontosabb eleme a több mint 130 mérőállomásból álló 

hálózat. Ezek a műszerek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás, az óránkénti dózis, azaz 
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a dózisteljesítmény értékét. A dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra (nSv/h). A 

természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50 - 180 nSv/óra körül ingadozik. A 

mérőállomásokról beérkező jeleket folyamatosan figyelik. A figyelmeztető szint 250 

nSv/óra. Ez a szint a valós veszélyt jelentő szint töredéke, nem jelenti azt, hogy az állomás 

közelében lévők veszélyben lennének, csak a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás 

megkezdésére. A 250 nSv/óra alatti háttérsugárzás természetes és semmiféle veszélyt nem 

jelent. 

 

Tiszasason nincs háttérsugárzást mérő berendezés, a legközelebbi Kisújszálláson és 

Szolnokon található. 

 

A katasztrófavédelem honlapján az aktuális adatsorok mindenki számára elérhetőek és 

megtekinthetőek (www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_nbiek_terkep). 

 

 

 

1.17.6. Hulladékkezelés 

 

A kommunális hulladékok gyűjtését és szállítását az Inno-Szolnok Kft. végzi. A kommunális 

hulladék végső ártalmatlanítása a Tiszazugi Reginális Hulladékkezelő Központban valósul 

meg. 

 

A lakosság a keletkező hulladékot 120 l-es hulladékgyűjtő-edényzetben tárolja. A hulladékok 

elszállítása heti rendszerességgel ugyanazon a napon történik.  

 

A veszélyes hulladékok elszállításáról a kecskeméti Design Kft., gondoskodik vállalkozói 

szerződés keretén belül. 

 

A hulladékok megfelelő gyűjtését és elszállításuknak a nyilvántartását a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormány Hivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

természetvédelmi Főosztálya végzi. 

 

A gyűjtősziget elhelyezése a főbb csomóponton történt, ahol a boltok és egyéb intézmények 

látogatottsága jelentős mértékű. A három hulladékfrakció (műanyag, üveg és papír) 

elhelyezésére alkalmas gyűjtősziget a lenti fotó szemlélteti. 

 

A szigeten lévő edényzeteket havi rendszerességgel ürítik, illetve a telítődésnek megfelelően. 

 

A gyűjtő konténerek űrtartalma 1.100 literes. A pontos elhelyezkedésüket a Kö jelű 

helyszínrajz szemlélteti. 
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Fő úton 

 

A régi hulladéklerakó 2014-ben került rekultiválásra, a KEOP-7.2.3.0-2008-0036 számú „A 

Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó 

települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja” című pályázat 

keretén belül. Jelenleg a lerakó utógondozása történik az önkormányzat által. 

 

Az építési-bontási hulladékot, a lakosság az építkezésnél használja fel.  

 

A termelésből származó veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról a termelő 

köteles gondoskodni. 

 

A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi 

szabályozásba beépült alapelveit kell követni, melyek a következők: 

 

- megelőzés elve, 

- elővigyázatosság elve, 

- megosztott felelősség elve, 

- szennyező fizet elve, 

- közelség elve, 

 

valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jog-

szabályok követelményeit szükséges figyelembe venni. 

 

A hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással összefüggő törvények és a hozzá 

kapcsolódó rendeletek betartása ill. betartatása fontos feladat! 

 

 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
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A vizuális környezetterhelés témakörében a fényszennyezettség, valamint az illegális 

hulladéklerakás kerül kifejtésre. Ma már egyre több információnk van arra vonatkozóan, hogy 

a fényszennyezés érzékenyen érinti a természeti környezetet, az élővilág jelentős részét, az 

éjszakai tájképet, ráadásul egészségügyi kockázatot is jelent. 

 

A vizuális környezetterhelés Tiszasason nem jellemző. Általánosságban jellemző az ország 

városaira a különböző méretű és stílusú reklámtáblák. A települések arculatát adó 

városmagban és a kaputérségben minél figyelemfelkeltőbb formában próbálják az érdeklődést 

elérni a reklámtábla kihelyezői, amely időnként komoly ellentmondásban van a település táji-, 

épített adottságaival. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosítása (211/2012. [VII. 30.] Korm. 

rendelet) definiálta a fényszennyezés fogalmát, valamint megalkotta a fényszennyezés 

kivédésére szolgáló építési szabályrendszert.  

Az élhetőbb és egészségesebb környezet megteremtése érdekében fel lehet mérni a 

fényszennyező forrásokat, és azok, az új szabályozásnak megfelelő, korszerűbb és 

hatékonyabb eszközökkel való kiváltását, egyúttal a fényszennyezés kiváltó okait is 

megszüntetve. 

 

A vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településeken főként a 

szegregált területeken: az illegális hulladék megjelenik több helyen, sajnos hiába a szervezett 

hulladékgyűjtés. 

 

1.17.8. Árvízvédelem 

 

A 18/2003. (XII. 9.) számú, települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló KvVM-BM együttes rendelet Tiszasas települést ár- belvízzel közepesen 

veszélyeztetett kategóriába sorolja. 

 

Az árvédelmi töltés és a Tisza folyó környezetében tervezett létesítményekre külön 

szakhatósági hozzájárulás szükséges. 

 

A Tisza folyót és hullámterét, valamint a Tisza árvízvédelmi töltését és annak védősávjait 

esetlegesen érintő munkák tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és 

Folyószabályozási Osztályával egyeztetni kell.  

 

A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 

 

Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő 

beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 

 

A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési 

művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 

 

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 

(VIII. 6.) Korm. rendelet előírásait a figyelembe kell venni, így különösen a 7. § 

rendelkezését, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 

7. § (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a 

töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 
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védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné. 

 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette a működési területét érintő nagyvízi 

mederkezelési terveket. A tervek célkitűzése a kijelölt árvízvédelmi fővédvonalak között 

levonuló árvízszintek csökkentése a területhasználatok szabályozásával, illetve műszaki 

beavatkozásokkal. A jelenlegi alapállapot ismertetésén túl a tervezett állapotra vonatkozó 

előírásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, melyek befolyásolhatják a nagyvízi mederben 

található ingatlanok, létesítmények használatát, fejlesztését, kezelését is. A nagyvízi 

mederkezelési terv a javasolt beavatkozásokat és azok árvízvédelmi szempontú hatását 

tartalmazzák, figyelembe véve az egyéb használatokat is (természetvédelem, gazdálkodás, 

településrendezés, stb). 

 

A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a „Vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. 

törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit „A nagyvízi 

meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 

rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

A tervek jogszabályi előírások szerinti közzététele, illetve véleményeztetése megtörtént, 

jelenleg a vélemények feldolgozása és az esetleges eltérő vélemények egyeztetése zajlik. 

 

A nagyvízi mederkezelési tervek az alábbi helyen érhetőek el, illetve tölthetőek le: 

http://kotivizig.vizugy.hu/nmt/index.php 

 

A vízgazdálkodási övezetbe sorolandók a Tisza folyó és hullámtere, az árvízvédelmi töltések, 

és azok 10 m-es víz- és mentett oldali védősávjai. 

 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 19. és 20. §-a alapján az árvízvédelmi töltés mentett oldali 

110 m-es sávját fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területnek szükségszerű 

megjelölni. 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi töltést és védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles sávban 

szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a 

védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők! 

 

 

 

 

 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

 

Tiszasason fennálló környezetvédelmi konfliktust a felhagyott hulladéklerakó okozott, de a 

pár évvel ezelőtti rekultiváció megoldást nyújtott a problémára. 

 

A település árvízvédelme okozhat környezetvédelmi konfliktust egy magas és tartós árhullám 

kialakulásakor. Az új MÁSZ életbelépésével a jelenlegi töltéskorona magassága nem elégíti 

ki az új árvízvédelmi biztonsági elvárásokat. 

http://kotivizig.vizugy.hu/nmt/index.php
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1.17.10. Természetvédelem 

 

A következő képen a település területén és környezetében található védett területek láthatók, a 

Tisza mentén a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet, amely Natura 2000-es terület, egyaránt 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és madárvédelmi terület. A lila színnel ellátott 

területek a nemzetközi ökológiai hálózat részét képezik. A lenti ábra megtekinthető a 

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm honlapon. 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található különleges 

madárvédelmi területek  

➢ a Közép-Tisza (HUHN10004), 

 

és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek  

➢ a Közép-Tisza (HUHN20015) 

➢ a Tiszasasi Láp-legelő (HUHN20156) 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található különleges 

madárvédelmi területek  

➢ a Tisza Alpár-Bokrosi ártér öblözete (HUKN10004), 

 

és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek: 

➢ a Tisza Alpár-Bokrosi ártér öblözete (HUKN20028) 

 

 
 

 

 

Tiszasas környezetében lévő Natura 2000-es területek és az ökológiai hálózat elhelyezkedése 



Tiszasas Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 183 
 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági 

határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett szikes tó területére vonatkozó érintett 

ingatlanok helyrajzi számos listája a Vidékfejlesztési Értesítő 2012. évi 1 számában található 

meg (Tiszasas, 0129/1; 03; 04/44-45; 04/53; 08 hrsz.). 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági 

határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett szikes tó területére vonatkozó érintett 

ingatlanok helyrajzi számos listája a Vidékfejlesztési Értesítő 2012. évi 1 számában található 

meg (Tiszasas, 038/10-16; 038/33-34; 038/46-47; 038/52; 038/9 és 041 hrsz.). 

 

Tiszasas külterületi közigazgatási területén az alábbi országos jelentőségű védett természeti 

területek találhatók: 

o A Kiskunsági Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a Kiskunsági 

Nemzeti Park Védettségének fenntartásáról szóló 134/2007 (XII. 27.) KvVM rendelet 

tartalmazza: Tiszasas 0148/1, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0166, 0184/1, 0184/2, 0185/1, 0185/2, 

0186 hrsz. 

 

 

1.17.11. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, 

egyedi közműpótlók 

 

A fejlesztések során lehetőség szerint törekedni kell a megújuló energiaforrások egyedi 

alkalmazására. A hálózati energia felhasználás csökkenthető napelemek v. napkollektorok 

beépítésével. Fűtés rásegítésre és a használati melegvíz előállítására napkollektorok 

alkalmazása célszerű. 

 

 

            Desics Judit 

        környezetmérnök 

 

 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást; beépítést befolyásoló vagy 

korlátozó   tényezők) 

 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

  1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

 

Tiszasason alábányászott területek, barlangok és pincék nem találhatók. Ezen területek 

építésföldtani korlátozásával nem kell számolni. 

 

  1.18.1.2. Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

 

Tiszasason csúszás, süllyedésveszélyes területek nem találhatók. Ezen területek építésföldtani 

korlátozásával nem kell számolni. 

 

  1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

 

  1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 
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Tiszasason földrengés veszélyeztetett területek nem találhatók. Ezen területek építésföldtani 

korlátozásával nem kell számolni. 

 

A települést és környékét  ritkán érik földrengések. Az ország szeizmikus veszélyeztetettségi 

zónáiból, a település közvetlen környezete a 2.  zónához tartozik.  

 
Magyarország szeizmikus zónatérképe 

 
(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A történelmi és a jelen korokban feljegyzett szeizmológiai események által közepesen érintett 

területen fekszik Tiszainoka. 
 
Magyarország szeizmotektonikája 
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(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

 
Magyarország földrengélyveszélyeztetettsége 

 
(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

 

A település közigazgatási területe közepesen érintett földrengés veszélyeztetett területekkel. 
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

  1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

 

 

1.18.2.1.  ÁRVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK 
 

 

Tiszasas a Tisza folyó bal partján, a bal parti árvízvédelmi fővédvonal mentén, a 2.86 sz. 

Köröszugi ártéri öblözetben helyezkedik el. 

A települést a KÖTIVIZIG 10.05 Kunszentmárton-Nagyrévi árvízvédelmi szakasz Tisza bp. 

11+520 – 19+340 tkm közötti fővédvonala mentesíti az árvizektől.  

 

Mértékadó árvízszint: Tisza 86,10-86,30 mBf.  

Legnagyobb árvízszint: Tisza 86,70-86,90 mBf.  

 

A fővédvonal mentén a mentett oldal végig fakadóvizes, ezért be kell tartani a 83/2014. (III. 

14.) Korm. rendelet (a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról) idevonatkozó 

előírásait. 

 

A község területén található a Mezőtúri Szakaszmérnökség 10.05.03 sz. gátőrjárásának 

gátőrháza.  

 

A 18/2003. (XII. 9.) számú, települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló KvVM-BM együttes rendelet Tiszasas települést ár- belvízzel közepesen 

veszélyeztetett kategóriába sorolja. 

 

A Tisza mértékadó árvízszintjét a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII.23.) 

BM rendelet tartalmazza.  

 

 

A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet és a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint: 

 

a, Mértékadó árvízmérce a Tisza áradása esetén:  

 

Szolnoki vízmérce, helye: Tisza folyó 334,6 fkm, „0” pontja 78,78 mBf.  

- Mértékadó árvízszint (MÁSZ): 88,39 mBf.  

- Legkisebb vízszint (LKV): -277 cm  

- Legnagyobb vízszint (LNV): 1041 cm  

- Elrendelési vízszintek: I. fok 650 cm II. fok 750 cm III. fok 800 cm  

 

b, Mértékadó árvízmérce a Hármas - Körös áradása esetén:  

 

Szarvasi vízmérce, helye: Hármas - Körös 53,7 fkm, „0” pontja 77,26 mBf.  

- Mértékadó árvízszint (MÁSZ): 86,00 mBf.  
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- Legkisebb vízszint (LKV): -136 cm  

- Legnagyobb vízszint (LNV): 954 cm  

- Elrendelési vízszintek: I. fok 600 cm II. fok 700 cm III. fok 800 cm  

 

A tiszasasi gátőrjárás Tisza bal part 12+500-21+100 tkm –ig. vízmérce helye 15+143 tkm „0” 

pontja 77,19 mBf. Legnagyobb árvízszint 980 cm (2006.04.22.). 

 

A 2000. évi nagy tiszai árvízkor itt, a Tisza 14+710 tkm -es szelvényében volt Közép Európa 

legnagyobb buzgárja, melynél a védekezéshez 17.000 db homokzsákot használtak fel. Az 

árvíz emlékére a községben emlékművet állítottak, egy csobogót, a buzgár méretarányos, 

kicsinyített mását. Az árvízvédelmi fejlesztési elképzeléseket „A Vásárhelyi terv 

továbbfejlesztése” (hullámtéri lefolyási sávok kialakítása, hullámtér - rendezés, övzátonyok 

bontása) és a Fejlesztési terv tartalmazza.  

A magassági és az állékonysági hiányok megszüntetése érdekében a töltés erősítése, 

magasítása szükséges a következő helyeken: 11+520 – 18+700 tkm között. 

 

 

A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a „Vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. 

törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit „A nagyvízi 

meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 

rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

A tervek jogszabályi előírások szerinti közzététele, illetve véleményeztetése megtörtént, 

jelenleg a vélemények feldolgozása és az esetleges eltérő vélemények egyeztetése zajlik. 

 

A vízgazdálkodási övezetbe sorolandók a Tisza folyó és hullámtere, az árvízvédelmi töltések, 

és azok 10 m-es víz- és mentett oldali védősávjai. 

 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 19. és 20. §-a alapján az árvízvédelmi töltés mentett oldali 

110 m-es sávját fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területnek javasoljuk 

megjelölni. 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi töltést és védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles sávban 

szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a 

védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők. 

 

A településrendezési tervnek illeszkednie kell a települést érintő vízhasznosítási, 

vízrendezési- és belvízvédelmi fejlesztésekhez, ill. a meglévő csapadékvíz elvezető 

hálózathoz. 

 

A vízoldalon 110,0 m-es, a mentett oldalon 400,0 m-es sávban építési engedélyt csak a 

KÖTIVIZIG szakhatósági hozzájárulásának beszerzése után lehet kiadni. 

A folyó partélétől 10,0 m-es sávot szabadon kell hagyni, a hullámtéren építményt csak külön 

vízügyi engedéllyel lehet elhelyezni. Az 1 %-os ártéri öblözet területén csak olyan épületek 

építhetők, melyek teherhordó falazata a tartós vízelöntésnek is ellenáll. 
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A Tisza töltése elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal, ezért a 4/1981.(IV.4.) OVH. rendelkezés 

(Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) vonatkozó részeit be kell tartani, melyek a 

következők: 

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 10 – 

10 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni. 

- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő 

épületek nem bővíthetők. 

- A mentett oldali töltéslábtól számított 110 m, a vízoldali töltéslábtól számított 60 m-en 

belül anyaggödröt nyitni nem szabad, csak a vízügyi hatóság külön engedélyével, 

amennyiben a talajmechanikai, illetve szivárgási viszonyok a vizsgálatok eredményei 

alapján nem veszélyeztetik az árvízbiztonságot. 

- Munkagödröt nyitni elsőrendű árvízvédelmi vonal, valamint szükségtározó 

töltése mentén az (1) bekezdésben megadott területsávon belül, a vízügyi felügyelet 

esetenkénti külön előírásainak betartásával lehet. 

 

A Tisza folyót és hullámterét, valamint a Tisza árvízvédelmi töltését és annak védősávjait 

esetlegesen érintő munkák tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és 

Folyószabályozási Osztályával egyeztetni kell. Az elkészült terveket meg kell küldeni az 

Igazgatóságnak, kérve a szakhatósági hozzájárulás kiadását.  

 

A Tisza hullámterének és parti sávjának hasznosítása csak a 46/1999. (III. 18.) számú 

kormányrendelet figyelembevételével, a „VTT”-vel összhangban történhet.  

 

A kikötők és más hajózási létesítmények létesítésére és üzemeltetésére az 50/2002.(XII.29.) 

Korm. rendelet előírásai az irányadók. 

 

Önkormányzati kezelésben lévő árvízi védmű nincs. A település közigazgatási területén lévő 

Tisza-folyó árvízvédelmi létesítményein a védekezést a Közép-Tiszavidéki Vízügyi 

Igazgatóság (KÖTIVIZIG) végzi. 

 

Tiszasas közigazgatási területén közvetlen árvízveszélyt okozó hiányosság nincs, azonban az 

árvízvédelmi fővédvonalak kiépítettsége jelentős hosszon nem éri el a rendeletben 

meghatározott magassági és keresztmetszeti előírás értékét. A fővédvonalak fejlesztése a 

KÖTIVIZIG középtávú fejlesztési programjában szerepel. A földtöltések fejlesztése azok 

magasításával és keresztmetszetük növelésével jár. A töltések erősítését döntően a víz felőli 

oldalon tervezik megvalósítani. 

 

A nagyvízi medrek, a parti sávok és vízjárta, valamint a fakadó vizek által 

veszélyeztettet területek használatára és hasznosítására vonatkozóan 21/2006. (I.31.) 

Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

 

A KÖTIVIZIG kezelésű területeken csak az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása 

mellett végezhető bármilyen, az eredeti állapotot megváltoztató beavatkozás. 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi töltés védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles sávban 

szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védő-

sávba eső meglévő épületek nem bővíthetők. 

 

A Tisza folyót, valamint árvízvédelmi töltéseit, illetve a védősávokat keresztező, vagy 

megközelítő vonalas létesítmények kialakításánál, illetve árvízvédelmi létesítményeket és a 
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folyót érintő építési munkáknál be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint 

a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet előírásait. 

 

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 

(VIII. 6.) Korm. rendelet előírásait a rendezési tervekben is figyelembe kell venni, így 

különösen a 7. § rendelkezését, amely az alábbiakat tartalmazza: 

7. § (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a 

töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné. 

(2) Az árvízvédelmi töltésen és az (1) bekezdésben meghatározott védősávon belül a 

fenntartó hozzájárulása szükséges különösen a járműközlekedéshez, kivéve a kerékpárral való 

közlekedést, állatok legeltetéséhez, hajtásához - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 18. §-ának (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével -, anyagok ideiglenes 

tárolásához. 

 

A Tisza folyót, hullámterét és árvízvédelmi töltéseit, illetve védősávjait érintő munkák 

tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályával 

egyeztetni szükséges. A KÖTIVIZIG kezelésében lévő területeket érintő munkákat csak az 

Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának birtokában lehet végezni. 

 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette a működési területét érintő nagyvízi 

mederkezelési terveket. A tervek célkitűzése a kijelölt árvízvédelmi fővédvonalak között 

levonuló árvízszintek csökkentése a területhasználatok szabályozásával, illetve műszaki 

beavatkozásokkal. A jelenlegi alapállapot ismertetésén túl a tervezett állapotra vonatkozó 

előírásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, melyek befolyásolhatják a nagyvízi mederben 

található ingatlanok, létesítmények használatát, fejlesztését, kezelését is. A nagyvízi 

mederkezelési terv a javasolt beavatkozásokat és azok árvízvédelmi szempontú hatását 

tartalmazzák, figyelembe véve az egyéb használatokat is (természetvédelem, gazdálkodás, 

településrendezés, stb). 

 

A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a „Vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. 

törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit „A nagyvízi 

meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 

rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

Védőterületek, védősávok: 

 

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést és védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles 

sávban szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem 

építhető, a védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők. 

- A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a alapján az árvízvédelmi földmű mentén 

a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig a 

mentett oldali töltésláb vonalától 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, 

szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós 

eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság 
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hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási 

vizsgálat alapján lehet. 

 

A 18/2003. (XII. 9.) számú, települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló KvVM-BM együttes rendelet Tiszasas települést ár- belvízzel közepesen 

veszélyeztetett „B” kategóriába sorolja. 

 

 

Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített töltésnyomvonal 

figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 46/1999. Korm. 

rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a 

Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.  

 

A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 

 

Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő 

beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 

 

A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési 

művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 

 

A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja 

kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében 

a töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné.” 

 

A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 

 

A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni. 

 

A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint: 

A parti sáv szélessége: 

 

a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10 

méterig, 

 

b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók 

és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 

 

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 

méterig terjed. 

 

 

 

  1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

 

Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület. 
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A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez 

alapján Tiszasas a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett. 

 

Tiszasas község bel- és a külterülete a KÖTIVIZIG 66. sz. Hármas-Körös jobbparti 

belvízrendszerének 66/d Tőkefoki belvízöblözetébe tartozik.  

Az öblözet főbefogadója a Hármas - Körös.  

 

A belvízöblözet domborzata sík, a terület mélyfekvésű, belvízérzékeny, amit az elmúlt évek 

jelentős belvizei is alátámasztanak. 

 

A település területén jelentős kiterjedésű területrészek vannak „vízjárta terület” -ként 

nyilvántartva, jelenleg is. 

 

A korábbi, aszályos években elhanyagolt belvízcsatornák, ill. a belterületi csatornahiány 

elöntésekhez vezetett a belvízveszélyes időszakokban.  

 

Mind a bel-, mind a külterületen találhatók belvízveszélyes területek, melyek a tervlapokon is 

láthatóak. Az építéssel kapcsolatban a korlátozások bevezetése indokolt a rendezési terv 

szabályozási munkarészében.  

 

A településen jelenleg néhány utcaszakaszon van földmedrű elvezető árok, vagy zárt elvezető 

csatorna kiépítve, azonban a település nagyobb részén szikkasztó jellegű földműveket 

alakított ki a lakosság a korábbi években. 

 

A település egészét magába foglaló átfogó vízelvezetési koncepción alapuló hálózata nincs a 

településnek, ezért annak megvalósítása szükséges a belterület mentesítésének megoldásához. 

A belterület domborzata helyenként sík, helyenként nagyobb lejtésű részek is vannak, 

elsősorban a település D-i szélén a külterület irányában kialakult lejtéssel. Körbezárt 

lefolyástalan része is van a belterületnek (pl. Petőfi út) 

A település D-i szélén halad - mint a csapadékvizek befogadója - a Sas-Csépa belvízcsatorna, 

amely a Mámai-Holt Tiszába vezeti a vizet kb. 8 km hosszú útvonalon. A Sas-Csépa 

belvízcsatorna végéhez (7+700 kmsz) kapcsolódik a Sas-Csépa belvízcsatorna 

meghosszabbítás, amelynek csatlakozó fenékszintje 58 cm-el mélyebben van a befogadó 

fenék szintjénél. Ez a tény, valamint a hosszú vízelvezetési útvonal miatt a vízgyűjtő terület 

összegyülekező vizének elvezetése hosszabb idő alatt valósítható meg a szükségesnél. 

 

A belterület akadálytalan mentesítéséhez és a belterület melletti külterület elöntésének 

megakadályozásához a jelenleginél kedvezőbb feltételt teremt a vízelvezetési úthossz 

csökkentése, a szivattyús átemelés lehetőségének biztosítása és a közvetlen tiszai bevezetés 

kialakítása. 

 

A község kül- és belterületéről elvezetett vizeket a Sas - Csépa - Máma belvíz - főcsatorna 

gyűjti össze és szállítja a Gyova - Mámai Holt - Tiszába, majd a Holt - Tiszára kapcsolódó 

Máma - Tőkefoki csatornán keresztül a Hármas - Körösbe gravitációs (Tőkefoki zsilip), 

illetve - a főbefogadó magas vízállása esetén - szivattyús (Tőkefoki szivattyútelep) 

megoldással.  
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A község a Sas - Csépa - Máma belvízcsatorna É -i oldalán terül el. Fekvése viszonylag 

magas. Az egész község D -i irányba, a csatorna felé lejt, így ez a belterületi vizek 

befogadója.  

A belterületen nagy szintkülönbségek nincsenek, hirtelen terepesés a Sas - Csépa - Máma 

csatorna közelében van. A település egy részén vízjogi engedély alapján üzemelő csapadékvíz 

elvezető rendszer található. Két különálló rendszer létesült. Az egyik a Petőfi u. - Fő út. 

rendszeren keresztül a Sas - Csépa - Máma belvízcsatorna 7+040 m szelvényébe, a másik a 

Deák F. – Kossuth u. rendszeren keresztül a csatorna 6+650 m szelvényébe csatlakozik be. A 

megépített 2.313 m hosszúságú csapadékvíz-elvezető rendszer nagy része –1.878 m - nyílt 

árok, 435 m - es szakaszon pedig zárt csatorna. Utóbbinál időnként adódnak is gondok, ami 

karbantartási hibából, feliszapolódásból adódhat.  

A Május 1. utca középső részén is megoldották a csapadékvíz elvezetését: Ny -i irányba vezet 

ki a külterületre egy árok, amely a Lápi majorba vivő útig engedi a vizek folyását. Mivel az út 

alatti átvezetés és a Mámai csatornába való bekötés nincs kialakítva, így a kivezetett vizek 

belvízfoltként pangnak. A település többi részén csupán szikkasztó árkok – vagy még azok 

sem – találhatók.  

Javasoljuk a település egészére a vízelvezető rendszer felmérését, megtervezését, és a 

meglévő rendszerekhez való kapcsolását. A csatornahálózat kiépítéséig a meglévő, vagy 

nyomokban fellelhető csatornákat ki kell kotorni, az átereszeket kitakarítani, szükség esetén 

helyre kell állítani.  

A belvízcsatornák, vízelvezető árkok folyamatos karbantartásáról a későbbiekben is 

gondoskodni kell. 

Jellemző belvízveszélyes terület a Mámai csatorna körüli terület, valamint a község és az 

árvízvédelmi töltés közötti terület.  

A belvízcsatornáktól távolabb eső területekről a belvizet csak szivattyúsan lehet eltávolítani.  

 

Tiszasas község területéhez tartozik a Gyova - Mámai Holt – Tisza egy része, melynek 

hasznosítása a horgászatra korlátozódik. Megközelítése a településről körülményes, kerülő 

úton, a Tiszaugi hídon keresztül lehetséges.  

 

Tiszasas külterületén jelentősebb öntözéses vízhasznosítás nincs, csupán kis mélységű 

kutakból történő vízhasználat. 

 

 

A szolnoki KEVITERV AKVA Kft. a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 

megbízásából 2008. januárjában Vízjogi létesítési engedélyezési tervet készített Tiszasas 

település belterületi csapadékvíz elvezetésének megoldására. 

A tervben szereplő belterületi elvezető hálózat 1 éves gyakoriságú csapadékra lett méretezve. 

 

 

Belvízveszélyes időszakban gyakran okoz elöntést az üzemi művek, út menti árkok 

elhanyagolt állapota, átereszek feliszapolódása, feltöltése. Ezeknek karbantartása, a 

belvízcsatornák kotrása, az átereszek tisztántartása, felújítása az üzemeltető feladata. 

 

Tiszasas belvíz-veszélyeztetettsége a közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik (Dr. Pálfai 

Imre által készített belvíz-veszélyeztetettségi mutató alapján). Ez azt jelenti, hogy 20 éves 

elöntési adatsort vizsgálva az elöntés előfordulásának relatív gyakorisága 0,10-0,20 (vagyis az 

előfordulás valószínűsége: 10-20 %).  
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Pálfai Imre és munkatársai térképen ábrázolták az Alföldön belvízzel különböző mértékben 

veszélyeztetett területeket. E térképek felhasználásával tervszerűbb és hatékonyabb lehet a 

belvíz elleni védekezés. 

 

A Pálfai-féle térkép alapján megállapítható, hogy a település közigazgatási területének főként 

a Tisza-felé eső és a középső része veszélyeztetett a belvizek által (közepesen veszélyeztetett 

területek). A zöld színnel jelölt területek mérsékelt, míg a sárga színnel jelölt részek belvízzel 

alig veszélyeztetett területeket mutatnak. 

Azonban súlyosbítja a helyzetet, hogy a község teljes belterülete közepesen és erősen 

veszélyeztetett területként van nyilvántartva. 

 

 

A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, 

azok folyamatos karbantartását kiemelt feladatként kell kezelni a belvízzel való 

veszélyeztetettség miatt. 

 

Lakóterület belterületbe vonása csak a terület teljes közművesítése és csapadékvíz 

elvezető rendszerének kiépítése után javasolt. A belterületi és külterületi vízrendezési 

hálózatok összhangját biztosítani kell.  

A belterületi mélyfekvésű területeket meg kell vizsgálni, ha kell építési tilalmat kell 

bevezetni, vagy a megfelelő védelmi rendszert ki kell építeni.  

A helyi vízkárok elhárítására vonatkozó intézkedéseket a 10/1997 (VII.17.) KHVM 

rendelet előírásai szerint készített védelmi tervben kell meghatározni. 

 

 

Külterületi vízrendezés, vízkárelhárítás 

 

Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének 

gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem 

tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több 

tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt 

meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld 

túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a 

vízbefogadó képessége.  

Tiszasas település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz 

okozta problémák. 

 

A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi 

csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken 

keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól 

került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok 

változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak, 

elgazosodtak, vagy megszűntek. 

 

A kizárólagos állami tulajdonú csatornáknál a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávokra 

vonatkozó 2§ 3. b) pontja alapján a partéltől szabadon hagyandó sáv 6-6 m, míg a nem 

kizárólagosaknál a c) pont szerint 3-3 m. 

 

A csatornák megközelítésével, keresztezésével kapcsolatban a kezelő, üzemeltető 

KÖTIVIZIG szakvéleménye a mértékadó. 
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A településrendezési tervnek illeszkednie kell a település vízrendezési-, belvízvédelmi, 

valamint vízkár-elhárítási terveihez. 

 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Tiszasas község területe, 

valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.  

 

A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek 

és zárt csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell. 

A csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 

 

A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség 

esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni. 

Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 

 

Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot 

(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt 

csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, 

és ásott kutakba juttatni. 

A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, 

továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 

Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt 

szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható 

ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével 

megegyező síkban szabad kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet. 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres 

felülvizsgálatát és aktualizálását el kell végezni. 

 

Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét 

is. 

 

A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák 

elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti 

növelése után lehetséges.  

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a 

csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk 

keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő 

záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani. 
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20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel 

és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne 

szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló 

felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő 

csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett. 

 

A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) 

élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az 

elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 

 

A nem állami tulajdonú belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 3-3 m széles 

fenntartási sávot karbantartási célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú 

vízfolyások, patakok és tavak esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles 

területsáv.  

 

 

 

 

 

 

  1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

 

 

 

Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület. 

 

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez 

alapján Tiszasas a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett. 

 

Tiszasas község bel- és a külterülete a KÖTIVIZIG 66. sz. Hármas-Körös jobbparti 

belvízrendszerének 66/d Tőkefoki belvízöblözetébe tartozik.  

Az öblözet főbefogadója a Hármas - Körös.  

 

A belvízöblözet domborzata sík, a terület mélyfekvésű, belvízérzékeny, amit az elmúlt évek 

jelentős belvizei is alátámasztanak. 

 

A település területén jelentős kiterjedésű területrészek vannak „vízjárta terület” -ként 

nyilvántartva, jelenleg is. 

 

A korábbi, aszályos években elhanyagolt belvízcsatornák, ill. a belterületi csatornahiány 

elöntésekhez vezetett a belvízveszélyes időszakokban.  

 

Mind a bel-, mind a külterületen találhatók belvízveszélyes területek, melyek a tervlapokon is 

láthatóak. Az építéssel kapcsolatban a korlátozások bevezetése indokolt a rendezési terv 

szabályozási munkarészében.  
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A településen jelenleg néhány utcaszakaszon van földmedrű elvezető árok, vagy zárt elvezető 

csatorna kiépítve, azonban a település nagyobb részén szikkasztó jellegű földműveket 

alakított ki a lakosság a korábbi években. 

 

A település egészét magába foglaló átfogó vízelvezetési koncepción alapuló hálózata nincs a 

településnek, ezért annak megvalósítása szükséges a belterület mentesítésének megoldásához. 

A belterület domborzata helyenként sík, helyenként nagyobb lejtésű részek is vannak, 

elsősorban a település D-i szélén a külterület irányában kialakult lejtéssel. Körbezárt 

lefolyástalan része is van a belterületnek (pl. Petőfi út) 

A település D-i szélén halad - mint a csapadékvizek befogadója - a Sas-Csépa belvízcsatorna, 

amely a Mámai-Holt Tiszába vezeti a vizet kb. 8 km hosszú útvonalon. A Sas-Csépa 

belvízcsatorna végéhez (7+700 kmsz) kapcsolódik a Sas-Csépa belvízcsatorna 

meghosszabbítás, amelynek csatlakozó fenékszintje 58 cm-el mélyebben van a befogadó 

fenék szintjénél. Ez a tény, valamint a hosszú vízelvezetési útvonal miatt a vízgyűjtő terület 

összegyülekező vizének elvezetése hosszabb idő alatt valósítható meg a szükségesnél. 

 

A belterület akadálytalan mentesítéséhez és a belterület melletti külterület elöntésének 

megakadályozásához a jelenleginél kedvezőbb feltételt teremt a vízelvezetési úthossz 

csökkentése, a szivattyús átemelés lehetőségének biztosítása és a közvetlen tiszai bevezetés 

kialakítása. 

 

A község kül- és belterületéről elvezetett vizeket a Sas - Csépa - Máma belvíz - főcsatorna 

gyűjti össze és szállítja a Gyova - Mámai Holt - Tiszába, majd a Holt - Tiszára kapcsolódó 

Máma - Tőkefoki csatornán keresztül a Hármas - Körösbe gravitációs (Tőkefoki zsilip), 

illetve - a főbefogadó magas vízállása esetén - szivattyús (Tőkefoki szivattyútelep) 

megoldással.  

A község a Sas - Csépa - Máma belvízcsatorna É -i oldalán terül el. Fekvése viszonylag 

magas. Az egész község D -i irányba, a csatorna felé lejt, így ez a belterületi vizek 

befogadója.  

A belterületen nagy szintkülönbségek nincsenek, hirtelen terepesés a Sas - Csépa - Máma 

csatorna közelében van. A település egy részén vízjogi engedély alapján üzemelő csapadékvíz 

elvezető rendszer található. Két különálló rendszer létesült. Az egyik a Petőfi u. - Fő út. 

rendszeren keresztül a Sas - Csépa - Máma belvízcsatorna 7+040 m szelvényébe, a másik a 

Deák F. – Kossuth u. rendszeren keresztül a csatorna 6+650 m szelvényébe csatlakozik be. A 

megépített 2.313 m hosszúságú csapadékvíz-elvezető rendszer nagy része –1.878 m - nyílt 

árok, 435 m - es szakaszon pedig zárt csatorna. Utóbbinál időnként adódnak is gondok, ami 

karbantartási hibából, feliszapolódásból adódhat.  

A Május 1. utca középső részén is megoldották a csapadékvíz elvezetését: Ny -i irányba vezet 

ki a külterületre egy árok, amely a Lápi majorba vivő útig engedi a vizek folyását. Mivel az út 

alatti átvezetés és a Mámai csatornába való bekötés nincs kialakítva, így a kivezetett vizek 

belvízfoltként pangnak. A település többi részén csupán szikkasztó árkok – vagy még azok 

sem – találhatók.  

Javasoljuk a település egészére a vízelvezető rendszer felmérését, megtervezését, és a 

meglévő rendszerekhez való kapcsolását. A csatornahálózat kiépítéséig a meglévő, vagy 

nyomokban fellelhető csatornákat ki kell kotorni, az átereszeket kitakarítani, szükség esetén 

helyre kell állítani.  

A belvízcsatornák, vízelvezető árkok folyamatos karbantartásáról a későbbiekben is 

gondoskodni kell. 

Jellemző belvízveszélyes terület a Mámai csatorna körüli terület, valamint a község és az 

árvízvédelmi töltés közötti terület.  
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A belvízcsatornáktól távolabb eső területekről a belvizet csak szivattyúsan lehet eltávolítani.  

 

Tiszasas község területéhez tartozik a Gyova - Mámai Holt – Tisza egy része, melynek 

hasznosítása a horgászatra korlátozódik. Megközelítése a településről körülményes, kerülő 

úton, a Tiszaugi hídon keresztül lehetséges.  

 

Tiszasas külterületén jelentősebb öntözéses vízhasznosítás nincs, csupán kis mélységű 

kutakból történő vízhasználat. 

 

 

A szolnoki KEVITERV AKVA Kft. a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 

megbízásából 2008. januárjában Vízjogi létesítési engedélyezési tervet készített Tiszasas 

település belterületi csapadékvíz elvezetésének megoldására. 

A tervben szereplő belterületi elvezető hálózat 1 éves gyakoriságú csapadékra lett méretezve. 

 

 

Belvízveszélyes időszakban gyakran okoz elöntést az üzemi művek, út menti árkok 

elhanyagolt állapota, átereszek feliszapolódása, feltöltése. Ezeknek karbantartása, a 

belvízcsatornák kotrása, az átereszek tisztántartása, felújítása az üzemeltető feladata. 

 

Tiszasas belvíz-veszélyeztetettsége a közepesen veszélyeztetett  kategóriába tartozik (Dr. 

Pálfai Imre által készített belvíz-veszélyeztetettségi mutató alapján). Ez azt jelenti, hogy 20 

éves elöntési adatsort vizsgálva az elöntés előfordulásának relatív gyakorisága 0,10-0,20 

(vagyis az előfordulás valószínűsége: 10-20 %).  

 

Pálfai Imre és munkatársai térképen ábrázolták az Alföldön belvízzel különböző mértékben 

veszélyeztetett területeket. E térképek felhasználásával tervszerűbb és hatékonyabb lehet a 

belvíz elleni védekezés. 

 

A Pálfai-féle térkép alapján megállapítható, hogy a település közigazgatási területének főként 

a Tisza-felé eső és a középső része veszélyeztetett a belvizek által (közepesen veszélyeztetett 

területek). A zöld színnel jelölt területek mérsékelt, míg a sárga színnel jelölt részek belvízzel 

alig veszélyeztetett területeket mutatnak. 

Azonban súlyosbítja a helyzetet, hogy a község teljes belterülete közepesen és erősen 

veszélyeztetett területként van nyilvántartva. 

 

 

A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, 

azok folyamatos karbantartását kiemelt feladatként kell kezelni a belvízzel való 

veszélyeztetettség miatt. 

 

Lakóterület belterületbe vonása csak a terület teljes közművesítése és csapadékvíz 

elvezető rendszerének kiépítése után javasolt. A belterületi és külterületi vízrendezési 

hálózatok összhangját biztosítani kell.  

A belterületi mélyfekvésű területeket meg kell vizsgálni, ha kell építési tilalmat kell 

bevezetni, vagy a megfelelő védelmi rendszert ki kell építeni.  

A helyi vízkárok elhárítására vonatkozó intézkedéseket a 10/1997 (VII.17.) KHVM 

rendelet előírásai szerint készített védelmi tervben kell meghatározni. 
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Külterületi vízrendezés, vízkárelhárítás 

 

Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének 

gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem 

tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több 

tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt 

meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld 

túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a 

vízbefogadó képessége.  

Tiszasas település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz 

okozta problémák. 

 

A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi 

csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken 

keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól 

került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok 

változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak, 

elgazosodtak, vagy megszűntek. 

 

A kizárólagos állami tulajdonú csatornáknál a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávokra 

vonatkozó 2§ 3. b) pontja alapján a partéltől szabadon hagyandó sáv 6-6 m, míg a nem 

kizárólagosaknál a c) pont szerint 3-3 m. 

 

A csatornák megközelítésével, keresztezésével kapcsolatban a kezelő, üzemeltető 

KÖTIVIZIG szakvéleménye a mértékadó. 

 

A településrendezési tervnek illeszkednie kell a település vízrendezési-, belvízvédelmi, 

valamint vízkár-elhárítási terveihez. 

 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Tiszasas község területe, 

valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.  

 

A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek 

és zárt csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell. 

A csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 

 

A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség 

esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni. 

Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 

 

Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot 

(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt 

csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, 

és ásott kutakba juttatni. 

A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, 

továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 

Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt 

szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható 
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ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével 

megegyező síkban szabad kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet. 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres 

felülvizsgálatát és aktualizálását el kell végezni. 

 

Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét 

is. 

 

A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák 

elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti 

növelése után lehetséges.  

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a 

csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk 

keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő 

záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani. 

20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel 

és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne 

szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló 

felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő 

csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett. 

 

A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) 

élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az 

elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 

 

A nem állami tulajdonú belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 3-3 m széles 

fenntartási sávot karbantartási célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú 

vízfolyások, patakok és tavak esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles 

területsáv.  

 

 

 

 

  1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

 

Tiszasas község bel- és a külterülete a KÖTIVIZIG 66. sz. Hármas-Körös jobbparti 

belvízrendszerének 66/d Tőkefoki belvízöblözetébe tartozik.  

Az öblözet főbefogadója a Hármas - Körös.  
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A belvízöblözet domborzata sík, a terület mélyfekvésű, belvízérzékeny, amit az elmúlt évek 

jelentős belvizei is alátámasztanak. 

 

A korábbi, aszályos években elhanyagolt belvízcsatornák, ill. a belterületi csatornahiány 

elöntésekhez vezetett a belvízveszélyes időszakokban.  

 

Mind a bel-, mind a külterületen találhatók belvízveszélyes területek, melyek a tervlapokon is 

láthatóak. Az építéssel kapcsolatban a korlátozások bevezetése indokolt a rendezési terv 

szabályozási munkarészében.  

 

A településen jelenleg néhány utcaszakaszon van földmedrű elvezető árok, vagy zárt elvezető 

csatorna kiépítve, azonban a település nagyobb részén szikkasztó jellegű földműveket 

alakított ki a lakosság a korábbi években. 

 

A település egészét magába foglaló átfogó vízelvezetési koncepción alapuló hálózata nincs a 

településnek, ezért annak megvalósítása szükséges a belterület mentesítésének megoldásához. 

A belterület domborzata helyenként sík, helyenként nagyobb lejtésű részek is vannak, 

elsősorban a település D-i szélén a külterület irányában kialakult lejtéssel. Körbezárt 

lefolyástalan része is van a belterületnek (pl. Petőfi út) 

A település D-i szélén halad - mint a csapadékvizek befogadója - a Sas-Csépa belvízcsatorna, 

amely a Mámai-Holt Tiszába vezeti a vizet kb. 8 km hosszú útvonalon. A Sas-Csépa 

belvízcsatorna végéhez (7+700 kmsz) kapcsolódik a Sas-Csépa belvízcsatorna 

meghosszabbítás, amelynek csatlakozó fenékszintje 58 cm-el mélyebben van a befogadó 

fenék szintjénél. Ez a tény, valamint a hosszú vízelvezetési útvonal miatt a vízgyűjtő terület 

összegyülekező vizének elvezetése hosszabb idő alatt valósítható meg a szükségesnél. 

 

A belterület akadálytalan mentesítéséhez és a belterület melletti külterület elöntésének 

megakadályozásához a jelenleginél kedvezőbb feltételt teremt a vízelvezetési úthossz 

csökkentése, a szivattyús átemelés lehetőségének biztosítása és a közvetlen tiszai bevezetés 

kialakítása. 

 

A község kül- és belterületéről elvezetett vizeket a Sas - Csépa - Máma belvíz - főcsatorna 

gyűjti össze és szállítja a Gyova - Mámai Holt - Tiszába, majd a Holt - Tiszára kapcsolódó 

Máma - Tőkefoki csatornán keresztül a Hármas - Körösbe gravitációs (Tőkefoki zsilip), 

illetve - a főbefogadó magas vízállása esetén - szivattyús (Tőkefoki szivattyútelep) 

megoldással.  

A község a Sas - Csépa - Máma belvízcsatorna É -i oldalán terül el. Fekvése viszonylag 

magas. Az egész község D -i irányba, a csatorna felé lejt, így ez a belterületi vizek 

befogadója.  

A belterületen nagy szintkülönbségek nincsenek, hirtelen terepesés a Sas - Csépa - Máma 

csatorna közelében van. A település egy részén vízjogi engedély alapján üzemelő csapadékvíz 

elvezető rendszer található. Két különálló rendszer létesült. Az egyik a Petőfi u. - Fő út. 

rendszeren keresztül a Sas - Csépa - Máma belvízcsatorna 7+040 m szelvényébe, a másik a 

Deák F. – Kossuth u. rendszeren keresztül a csatorna 6+650 m szelvényébe csatlakozik be. A 

megépített 2.313 m hosszúságú csapadékvíz-elvezető rendszer nagy része –1.878 m - nyílt 

árok, 435 m - es szakaszon pedig zárt csatorna. Utóbbinál időnként adódnak is gondok, ami 

karbantartási hibából, feliszapolódásból adódhat.  

A Május 1. utca középső részén is megoldották a csapadékvíz elvezetését: Ny -i irányba vezet 

ki a külterületre egy árok, amely a Lápi majorba vivő útig engedi a vizek folyását. Mivel az út 

alatti átvezetés és a Mámai csatornába való bekötés nincs kialakítva, így a kivezetett vizek 
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belvízfoltként pangnak. A település többi részén csupán szikkasztó árkok – vagy még azok 

sem – találhatók.  

Javasoljuk a település egészére a vízelvezető rendszer felmérését, megtervezését, és a 

meglévő rendszerekhez való kapcsolását. A csatornahálózat kiépítéséig a meglévő, vagy 

nyomokban fellelhető csatornákat ki kell kotorni, az átereszeket kitakarítani, szükség esetén 

helyre kell állítani.  

A belvízcsatornák, vízelvezető árkok folyamatos karbantartásáról a későbbiekben is 

gondoskodni kell. 

Jellemző belvízveszélyes terület a Mámai csatorna körüli terület, valamint a község és az 

árvízvédelmi töltés közötti terület.  

A belvízcsatornáktól távolabb eső területekről a belvizet csak szivattyúsan lehet eltávolítani.  

 

Tiszasas község területéhez tartozik a Gyova - Mámai Holt – Tisza egy része, melynek 

hasznosítása a horgászatra korlátozódik. Megközelítése a településről körülményes, kerülő 

úton, a Tiszaugi hídon keresztül lehetséges.  

 

Tiszasas külterületén jelentősebb öntözéses vízhasznosítás nincs, csupán kis mélységű 

kutakból történő vízhasználat. 

 

 

A szolnoki KEVITERV AKVA Kft. a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 

megbízásából 2008. januárjában Vízjogi létesítési engedélyezési tervet készített Tiszasas 

település belterületi csapadékvíz elvezetésének megoldására. 

A tervben szereplő belterületi elvezető hálózat 1 éves gyakoriságú csapadékra lett méretezve. 

 

 

Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület. 

 

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez 

alapján Tiszasas a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett. 

 

Belvízveszélyes időszakban gyakran okoz elöntést az üzemi művek, út menti árkok 

elhanyagolt állapota, átereszek feliszapolódása, feltöltése. Ezeknek karbantartása, a 

belvízcsatornák kotrása, az átereszek tisztántartása, felújítása az üzemeltető feladata. 

 

Tiszasas belvíz-veszélyeztetettsége a közepesen veszélyeztetett  kategóriába tartozik (Dr. 

Pálfai Imre által készített belvíz-veszélyeztetettségi mutató alapján). Ez azt jelenti, hogy 20 

éves elöntési adatsort vizsgálva az elöntés előfordulásának relatív gyakorisága 0,10-0,20 

(vagyis az előfordulás valószínűsége: 10-20 %).  

 

A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, 

azok folyamatos karbantartását kiemelt feladatként kell kezelni a belvízzel való 

veszélyeztetettség miatt. 

 

Lakóterület belterületbe vonása csak a terület teljes közművesítése és csapadékvíz 

elvezető rendszerének kiépítése után javasolt. A belterületi és külterületi vízrendezési 

hálózatok összhangját biztosítani kell.  

A belterületi mélyfekvésű területeket meg kell vizsgálni, és ha szükséges építési tilalmat 

kell bevezetni, vagy a megfelelő védelmi rendszert ki kell építeni.  
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A helyi vízkárok elhárítására vonatkozó intézkedéseket a 10/1997 (VII.17.) KHVM 

rendelet előírásai szerint készített védelmi tervben kell meghatározni. 

 

Külterületi vízrendezés, vízkárelhárítás 

 

Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének 

gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem 

tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több 

tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt 

meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld 

túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a 

vízbefogadó képessége.  

Tiszasas település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz 

okozta problémák. 

 

A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi 

csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken 

keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól 

került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok 

változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak, 

elgazosodtak, vagy megszűntek. 

 

A kizárólagos állami tulajdonú csatornáknál a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávokra 

vonatkozó 2§ 3. b) pontja alapján a partéltől szabadon hagyandó sáv 6-6 m, míg a nem 

kizárólagosaknál a c) pont szerint 3-3 m. 

 

A csatornák megközelítésével, keresztezésével kapcsolatban a kezelő, üzemeltető 

KÖTIVIZIG szakvéleménye a mértékadó. 

 

A településrendezési tervnek illeszkednie kell a település vízrendezési-, belvízvédelmi, 

valamint vízkár-elhárítási terveihez. 

 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Tiszasas község területe, 

valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.  

 

A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek 

és zárt csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell. 

A csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 

 

A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség 

esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni. 

Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 

 

Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot 

(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt 

csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, 

és ásott kutakba juttatni. 
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A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, 

továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 

Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt 

szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható 

ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével 

megegyező síkban szabad kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet. 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres 

felülvizsgálatát és aktualizálását el kell végezni. 

 

Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét 

is. 

 

A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák 

elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti 

növelése után lehetséges.  

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a 

csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk 

keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő 

záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani. 

20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel 

és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne 

szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló 

felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő 

csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett. 

 

A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) 

élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az 

elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 

 

A nem állami tulajdonú belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 3-3 m széles 

fenntartási sávot karbantartási célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú 

vízfolyások, patakok és tavak esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles 

területsáv.  

 

 

Árvízvédelem 

 

Tiszasas a Tisza folyó bal partján, a bal parti árvízvédelmi fővédvonal mentén, a 2.86 sz. 

Köröszugi ártéri öblözetben helyezkedik el. 
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A települést a KÖTIVIZIG 10.05 Kunszentmárton-Nagyrévi árvízvédelmi szakasz Tisza bp. 

11+520 – 19+340 tkm közötti fővédvonala mentesíti az árvizektől.  

 

Mértékadó árvízszint: Tisza 86,10-86,30 mBf.  

Legnagyobb árvízszint: Tisza 86,70-86,90 mBf.  

 

A fővédvonal mentén a mentett oldal végig fakadóvizes, ezért be kell tartani a 83/2014. (III. 

14.) Korm. rendelet (a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról) idevonatkozó 

előírásait. 

 

A község területén található a Mezőtúri Szakaszmérnökség 10.05.03 sz. gátőrjárásának 

gátőrháza.  

 

A 18/2003. (XII. 9.) számú, települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló KvVM-BM együttes rendelet Tiszasas települést ár- belvízzel közepesen 

veszélyeztetett kategóriába sorolja. 

 

A Tisza mértékadó árvízszintjét a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII.23.) 

BM rendelet tartalmazza.  

 

 

A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet és a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint: 

 

a, Mértékadó árvízmérce a Tisza áradása esetén:  

 

Szolnoki vízmérce, helye: Tisza folyó 334,6 fkm, „0” pontja 78,78 mBf.  

- Mértékadó árvízszint (MÁSZ): 88,39 mBf.  

- Legkisebb vízszint (LKV): -277 cm  

- Legnagyobb vízszint (LNV): 1041 cm  

- Elrendelési vízszintek: I. fok 650 cm II. fok 750 cm III. fok 800 cm  

 

b, Mértékadó árvízmérce a Hármas - Körös áradása esetén:  

 

Szarvasi vízmérce, helye: Hármas - Körös 53,7 fkm, „0” pontja 77,26 mBf.  

- Mértékadó árvízszint (MÁSZ): 86,00 mBf.  

- Legkisebb vízszint (LKV): -136 cm  

- Legnagyobb vízszint (LNV): 954 cm  

- Elrendelési vízszintek: I. fok 600 cm II. fok 700 cm III. fok 800 cm  

 

A tiszasasi gátőrjárás Tisza bal part 12+500-21+100 tkm –ig. vízmérce helye 15+143 tkm „0” 

pontja 77,19 mBf. Legnagyobb árvízszint 980 cm (2006.04.22.). 

 

A 2000. évi nagy tiszai árvízkor itt, a Tisza 14+710 tkm -es szelvényében volt Közép Európa 

legnagyobb buzgárja, melynél a védekezéshez 17.000 db homokzsákot használtak fel. Az 

árvíz emlékére a községben emlékművet állítottak, egy csobogót, a buzgár méretarányos, 

kicsinyített mását. Az árvízvédelmi fejlesztési elképzeléseket „A Vásárhelyi terv 

továbbfejlesztése” (hullámtéri lefolyási sávok kialakítása, hullámtér - rendezés, övzátonyok 

bontása) és a Fejlesztési terv tartalmazza.  
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A magassági és az állékonysági hiányok megszüntetése érdekében a töltés erősítése, 

magasítása szükséges a következő helyeken: 11+520 – 18+700 tkm között. 

 

 

A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a „Vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. 

törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit „A nagyvízi 

meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 

rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

A tervek jogszabályi előírások szerinti közzététele, illetve véleményeztetése megtörtént, 

jelenleg a vélemények feldolgozása és az esetleges eltérő vélemények egyeztetése zajlik. 

 

A vízgazdálkodási övezetbe sorolandók a Tisza folyó és hullámtere, az árvízvédelmi töltések, 

és azok 10 m-es víz- és mentett oldali védősávjai. 

 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 19. és 20. §-a alapján az árvízvédelmi töltés mentett oldali 

110 m-es sávját fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területnek javasoljuk 

megjelölni. 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi töltést és védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles sávban 

szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a 

védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők. 

 

A településrendezési tervnek illeszkednie kell a települést érintő vízhasznosítási, 

vízrendezési- és belvízvédelmi fejlesztésekhez, ill. a meglévő csapadékvíz elvezető 

hálózathoz. 

 

A vízoldalon 110,0 m-es, a mentett oldalon 400,0 m-es sávban építési engedélyt csak a 

KÖTIVIZIG szakhatósági hozzájárulásának beszerzése után lehet kiadni. 

A folyó partélétől 10,0 m-es sávot szabadon kell hagyni, a hullámtéren építményt csak külön 

vízügyi engedéllyel lehet elhelyezni. Az 1 %-os ártéri öblözet területén csak olyan épületek 

építhetők, melyek teherhordó falazata a tartós vízelöntésnek is ellenáll. 

 

A Tisza töltése elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal, ezért a 4/1981.(IV.4.) OVH. rendelkezés 

(Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) vonatkozó részeit be kell tartani, melyek a 

következők: 

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 10 – 

10 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni. 

- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő 

épületek nem bővíthetők. 

- A mentett oldali töltéslábtól számított 110 m, a vízoldali töltéslábtól számított 60 m-en 

belül anyaggödröt nyitni nem szabad, csak a vízügyi hatóság külön engedélyével, 

amennyiben a talajmechanikai, illetve szivárgási viszonyok a vizsgálatok eredményei 

alapján nem veszélyeztetik az árvízbiztonságot. 

- Munkagödröt nyitni elsőrendű árvízvédelmi vonal, valamint szükségtározó 

töltése mentén az (1) bekezdésben megadott területsávon belül, a vízügyi felügyelet 

esetenkénti külön előírásainak betartásával lehet. 
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A Tisza folyót és hullámterét, valamint a Tisza árvízvédelmi töltését és annak védősávjait 

esetlegesen érintő munkák tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és 

Folyószabályozási Osztályával egyeztetni kell. Az elkészült terveket meg kell küldeni az 

Igazgatóságnak, kérve a szakhatósági hozzájárulás kiadását.  

 

A Tisza hullámterének és parti sávjának hasznosítása csak a 46/1999. (III. 18.) számú 

kormányrendelet figyelembevételével, a „VTT”-vel összhangban történhet.  

 

A kikötők és más hajózási létesítmények létesítésére és üzemeltetésére az 50/2002.(XII.29.) 

Korm. rendelet előírásai az irányadók. 

 

Önkormányzati kezelésben lévő árvízi védmű nincs. A település közigazgatási területén lévő 

Tisza-folyó árvízvédelmi létesítményein a védekezést a Közép-Tiszavidéki Vízügyi 

Igazgatóság (KÖTIVIZIG) végzi. 

 

Tiszasas közigazgatási területén közvetlen árvízveszélyt okozó hiányosság nincs, azonban az 

árvízvédelmi fővédvonalak kiépítettsége jelentős hosszon nem éri el a rendeletben 

meghatározott magassági és keresztmetszeti előírás értékét. A fővédvonalak fejlesztése a 

KÖTIVIZIG középtávú fejlesztési programjában szerepel. A földtöltések fejlesztése azok 

magasításával és keresztmetszetük növelésével jár. A töltések erősítését döntően a víz felőli 

oldalon tervezik megvalósítani. 

 

A nagyvízi medrek, a parti sávok és vízjárta, valamint a fakadó vizek által 

veszélyeztettet területek használatára és hasznosítására vonatkozóan 21/2006. (I.31.) 

Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

 

A KÖTIVIZIG kezelésű területeken csak az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása 

mellett végezhető bármilyen, az eredeti állapotot megváltoztató beavatkozás. 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi töltés védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles sávban 

szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védő-

sávba eső meglévő épületek nem bővíthetők. 

 

A Tisza folyót, valamint árvízvédelmi töltéseit, illetve a védősávokat keresztező, vagy 

megközelítő vonalas létesítmények kialakításánál, illetve árvízvédelmi létesítményeket és a 

folyót érintő építési munkáknál be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint 

a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet előírásait. 

 

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 

(VIII. 6.) Korm. rendelet előírásait a rendezési tervekben is figyelembe kell venni, így 

különösen a 7. § rendelkezését, amely az alábbiakat tartalmazza: 

7. § (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a 

töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné. 

(2) Az árvízvédelmi töltésen és az (1) bekezdésben meghatározott védősávon belül a 

fenntartó hozzájárulása szükséges különösen a járműközlekedéshez, kivéve a kerékpárral való 

közlekedést, állatok legeltetéséhez, hajtásához - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
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törvény 18. §-ának (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével -, anyagok ideiglenes 

tárolásához. 

 

A Tisza folyót, hullámterét és árvízvédelmi töltéseit, illetve védősávjait érintő munkák 

tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályával 

egyeztetni szükséges. A KÖTIVIZIG kezelésében lévő területeket érintő munkákat csak az 

Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának birtokában lehet végezni. 

 

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette a működési területét érintő nagyvízi 

mederkezelési terveket. A tervek célkitűzése a kijelölt árvízvédelmi fővédvonalak között 

levonuló árvízszintek csökkentése a területhasználatok szabályozásával, illetve műszaki 

beavatkozásokkal. A jelenlegi alapállapot ismertetésén túl a tervezett állapotra vonatkozó 

előírásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, melyek befolyásolhatják a nagyvízi mederben 

található ingatlanok, létesítmények használatát, fejlesztését, kezelését is. A nagyvízi 

mederkezelési terv a javasolt beavatkozásokat és azok árvízvédelmi szempontú hatását 

tartalmazzák, figyelembe véve az egyéb használatokat is (természetvédelem, gazdálkodás, 

településrendezés, stb). 

 

A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a „Vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. 

törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit „A nagyvízi 

meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 

rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

Védőterületek, védősávok: 

 

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést és védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles 

sávban szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem 

építhető, a védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők. 

- A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a alapján az árvízvédelmi földmű mentén 

a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig a 

mentett oldali töltésláb vonalától 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, 

szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós 

eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság 

hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási 

vizsgálat alapján lehet. 

 

A 18/2003. (XII. 9.) számú, települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló KvVM-BM együttes rendelet Tiszasas települést ár- belvízzel közepesen 

veszélyeztetett „B” kategóriába sorolja. 

 

 

Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített töltésnyomvonal 

figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 46/1999. Korm. 

rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a 

Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.  

 

A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 
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Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő 

beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 

 

A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési 

művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 

 

A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja 

kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében 

a töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné.” 

 

A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 

 

A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni. 

 

A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint: 

A parti sáv szélessége: 

 

a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10 

méterig, 

 

b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók 

és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 

 

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 

méterig terjed. 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2017. március 

 

 

              Gönczöl Csaba 

                   szakági tervező 

          (MK-16-0857) 
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1.18.3. Egyéb 

  1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl lejtés, falszakadás) 

 

Tiszasason kedvezőtlen morfológiai adottságokkal (pl.: lejtés, falszakadás) nem kell számolni. 

 

  1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

 

Tiszasason mélységi, magassági korlátozással nem kell számolni. 

 

 

  1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

 

Tiszasason településen tevékenységből adódó korlátozás a belterületen az országos 

előírásoknak megfelelően a lakóterületek védelme érdekében, mind a gazdasági 

tevékenységre, mind az állattartásra nézve van. 

 

 

 1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

 

A település közigazgatási területén bányatelek nem található. 

 

Tiszasas közigazgatási területét lefedi a Körös szénhidrogén kutatási terület. 

 

 

1.20. Városi klíma 

 

Tiszasason az áthaladó gépjárműforgalom miatt nem beszélhetünk klimatikus negatív 

hatásról. A településen keresztülmenő főbb közlekedési utak környezetszennyezése nem 

jelentős. A település átszellőzöttsége jó, a belterület a viszonylag laza beépítés miatt 

szmogról, közlekedés okozta levegőszennyezettségről nem beszélhetünk. 

 

 

 

 

 

2. rész Helyzetelemző munkarész 
 

 

 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetés, folyamataik 

elemzése 

 

Tiszasas népesedési, demográfiai helyzetét tekintve, az adatsorokat elemezve látható, hogy az 

elmúlt 10 év időtávlatában, mind az állandó, mind a lakónépesség száma kismértékben 

csökkent. A halálozások száma 2000-től minden esetben meghaladta a születések számát. Az 

oda és levándorlás nagyjából kiegyenlítődik. A népesség fogyása a korszerkezet elöregedő 

tendenciájával magyarázható. Az elvándorlás oka a helyi munkaerő foglalkoztató üzemek, 

vállalkozások hiánya, az alacsony foglalkoztatottság, azonban ez a kecskeméti nagyobb 

üzemek révén az elmúlt években pozitív irányba változott. Még nem érzékelhető a 

bevándorlásnál Kecskemét húzóhatása, bár az alacsony ingatlanárak és a nyugodt, csendes 
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környezet vonzó tényező. Ez a folyamat 2018-2019-ben megváltozott az addig jellemzően 

ingatlankínálatot felmutató településen az eladó ingatlanok gyakorlatilag megszűntek és 

jellemzően fiatalabb családok vásárolták meg az ingatlanokat. A településen kisebbség nincs, 

szegregációt lehatárolni nem lehet. A településen a nagyszámú inaktív réteg (nyugdíjasok, 

GYES-en lévők) miatt az alacsony jövedelmi színvonal megfigyelhető, amely a település 

egészére rányomja bélyegét. Ennek következtében ( az országos gazdasági folyamatok 

mellett) az ingatlanárak alacsonyak voltak, így az országos gazdasági folyamatok változása, 

valamint a környékbeli munkalehetőségek miatt cseréltek gazdát az eladó ingatlanok. 

A településen a foglalkoztatottságot nagymértékben növeli Kecskemét nagy ipari üzemeinek 

felvevő hatása. Napi ingázással, a munkaerőt foglalkoztató üzemek járataival megoldott a 

munkába járás. A szociális közmunkaprogram adta lehetőségeket kihasználva próbálja a 

település az alacsony iskolázottságúakat integrálni a munkaerő piacra. A 

közmunkaprogramban a településellátó, településüzemeltetési, településszépítő és 

kommunális tevékenységeken túl, termelő tevékenységet is végeznek. A létrehozott 

biokertészetben kertészmérnök irányításával a települési közintézmények számára 

zöldségeket termesztenek kemikáliák használata nélkül és egyúttal próbálják a kertkultúrát 

népszerűsíteni. Ugyancsak a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében a település 

minden munkahelyteremtő szándékot, lehetőséget támogat, mely a településen új 

munkahelyek létrehozásával, vagy a meglévők megtartásával jár. Ez a tendencia 2018- 2019-

ben megváltozott, a környékbeli üzemek foglalkoztatottsági szintjének emelése miatta 

közmunkások száma minimálisra csökkent, a településen munkaerőhiány lépett fel az 

országos trendekhez hasonlóan. 

Tiszasas intézményellátottsága községi szinten a megyei átlag körül van, azonba egyes 

intézményeik, mint például a felsőtagozatos iskola csak más település intézménye révén 

biztosított. Intézményeik felújítását, korszerűsítését, energetikai megújítását folyamatosan 

pályázatok révén próbálják megvalósítani. Az intézmények egy részének korszerűsítése, teljes 

rekonstrukciója és akadálymentesítése megtörtént. Energetikai szempontból az intézmények 

felújítása pályázatok révén biztosítható.  

Az iskolai és tömegsport céljára települési sportcsarnok áll rendelkezésre, valamint szabadtéri 

futball pálya. 

A településen a takarékszövetkezet, és a posta az ügyfelek rendelkezésére áll.  

A szociális ellátás terén idősek napközi ellátása megoldott, és bentlakásos idősek otthona is 

működik országos ellátási területtel. A Családsegítő szolgálaton keresztül a házi idősgondozás 

és szociális étkeztetés megoldott. 

A településképhez tartoznak az épített emlékek. Tiszasason két országos védelem alatt álló 

műemlék- a református templom és népi lakóház - található. 2017-ben a település elkészíttette 

a településképi arculati kézikönyvet és megalkotta a településképi rendeltet, melyben helyi 

védelem alá nem helyezett értéket. 

A település szerkezetét tekintve a legrégebben kialakult történelmi magban halmazos 

szerkezetű, míg ehhez a szerkezethez szabályos, tervezett utcák kapcsolódnak. Jellemzően a 

beépítés oldalhatáron álló, azonban egyes helyeken szabadon álló beépítés is megfigyelhető.  

Helyi jellegzetesség az utcával párhuzamos gerincű régi lakóépületek nagy száma. A 

méretükben nagyobb közintézmények jellemzően szabadonálló beépítésűek utcával 

párhuzamos tetőgerinccel és több esetben "L" alakú, vagy tagoltabb épületalaprajzzal. Helyi 

jellegzetesség a tégla homlokzat.  A településen  jellemzően földszintes épületek találhatók, 

az intézmények is földszintesek nagyobb épületmagassággal.  

A településen a kereskedelmi ellátás a rendszerváltás után átalakult, jellemzően magánüzletek 

és a Coop lánc üzlete a településközpontban  találhatók. Az alapvető ellátáson túl kevés a 

szaküzletek száma, így a környező nagyobb települések szaküzleteit veszik igénybe. A 

településen működik mini piac, mely a közelmúltban került átadásra. 
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A település közparkjai egyrészt dísztér funkciójúak, másrészt játszótér funkciót tölt be. A 

közterületek növényállománya felújításra szorul, lehetőleg egységes zöldfelületi rendszert kell 

létrehozni. 

A település természeti értékei közül kiemelkedő a Tisza, és az egykori Tisza átvágásával 

keletkezett Holt - Tisza, melynek területe csak a szomszédos Tiszaugról közelíthető meg. 

Természeti érték a szőlő terület. A település gazdasági aktivitása elmarad a megyei és a 

térségi átlagtól. Mindez magyarázható az ipar szinte teljes hiányával és tőkeerős 

vállalkozások kevés számával. A helyben lévő nagyobb vállalkozások a mezőgazdasághoz 

kapcsolódó takarmánykeveréssel, növénytermesztéssel, vagy állattenyésztéssel foglalkoznak, 

és 2017-ben a Dolium Kft hordógyártó üzeme fejlesztése hatására ipari tevékenység is folyik 

a településen. 

A település külterületének jelentős része mezőgazdasági szántó terület, ahol mezőgazdasági 

kultúrákat termesztenek. Kisebb hányadban legelő területek találhatók, valamint kisebb 

területen szőlő terület van. 

 

A település megközelítése, autópálya elérési lehetősége korlátozott, amely jelentősen 

megváltozik a kivitelezés alatt álló  M44 gyorsút megépítése, amely Kunszentmárton felől 

lesz elérhető. A községet működő vasúti vonal  érinti, a Kunszentmárton – Lakitelek nem 

villamosított szárnyvonal. 

A meglévő közüzemi szolgáltatási rendszer kiépült. Az elektromos energia, vízellátás és a 

gázhálózat, valamint a szennyvíz csatorna hálózat az egész belterületen kiépült, üzemel. 

Az ivóvíz távvezetéken érkezik Csépa felől. A szennyvíztisztító a külterületen található, 

amely fogadja Csépa és Szelevény szennyvizét is. 

A település belterületén a külterületi lakott részeken a burkolt utak aránya, mintegy 70 % . 

Kiépített kerékpárút nem található. A parkolás az intézmények előtt megoldott, önálló 

tömbparkolója van a Coop boltnak és a nemrégiben felújított orvosi rendelőnek. 

 

 

 

 

3. rész Helyzetértékelő munkarész 
 

3.1.  A helyzetelemzés eredményeinek értékelése , szintézis  

3.1.1.  A folyamatok értékelése 

 

 

 

Tiszasas és térsége társadalmi-gazdasági szempontból egyaránt az ország legelmaradottabb 

térségei közé tartozik, mely kifejezésre jut az alacsony vállalkozási aktivitásban, a 

tőkeszegénységben, az alacsony ipari foglalkoztatottságban, a képzett munkaerő alacsony 

arányában, valamint az ipari és a mezőgazdasági termelés alacsony technológiai 

színvonalában. A térség felzárkóztatása érdekében tehát kulcsfontosságú a tőkeabszorpciós 

képesség, illetve a helyi gazdaság versenyképességének javítása, különös tekintettel a 

munkahelyteremtő beruházásokra és a gazdaság fejlődését elősegítő infrastrukturális 

fejlesztésekre. A település jelenlegi kedvezőtlen helyzetéből kitörési pontot jelenthet a nem, 

vagy alulhasznosított területeken munkahelyteremtő beruházás megvalósítása. Ez a folyamat 

visszafordulni látszik 2018-2019-ben, a foglalkoztatási szint emelkedésével. Hosszútávon 

azonban továbbra is célként kell megjelenjen a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi 

munkaerőfoglalkoztatás, mely a letelepedést ösztönzi. Demográfiai szempontból egyrészt a 

munkahelyteremtés, másrészt a rendezett, kulturált lakókörnyezet indukál változást. A 
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települési környezet minőségi változása hozzájárulhat Kecskemét közelségének húzóhatására 

a bevándorlás növeléséhez, mely 2018-2019-ben el is kezdődött. 

Tiszasas település célja, hogy bekerüljön az ország gazdaság véráramába (amelynek most 

belső perifériáján található), és ezzel felpezsdítse a helyi gazdaságot, enyhítse egyéb 

járulékosan kialakult társadalmi és épített környezeti feszültségeit.  

 

A település jövőképe, hogy Tiszasas térségi szerepkörében megerősödött, prosperáló 

gazdasággal bíró, stabil népességmegtartó képességű település legyen. A helyi gazdaság 

versenyképes, korszerű  szerkezetű és magas jövedelemtermelő képességű legyen továbbá 

megvalósuljon a település tőkevonzó képességében erősítése. A legfontosabb prioritás  a helyi 

gazdaság fejlesztése. 

 

Népességmegtartás területén  a település szeretné elérni, hogy a népességszám stagnáljon, 

majd növekedjen, valamint az elöregedő korszerkezet pozitív irányba változzon. Ezt a 

tendenciát kedvezően befolyásolja 2018-19-ben az eladó házak értékesítése és a betelepülők 

száma. 

 

A népesség gazdasági aktivitása az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, azonban az 

utóbbi években kedvező fordulat következett be Kecskemét nagy ipari  

munkaerőfoglalkoztató gyárai révén. A munkanélküli álláskeresők száma jelentősen csökkent, 

és jellemzően alacsony iskolai végzettségűek közül van munkanélküli a településen. Az 

önkormányzat folyamatosan a közmunkaprogram és a startmunka program révén igyekszik 

részükre munkát és jövedelmet biztosítani. A későbbiekben is az országos program adta 

lehetőségeket foglalkoztatás terén ki kell aknázni, valamint az önellátóvá válásra kell 

törekedni. Az utóbbi időszak változásai gyakorlatilag a közmunkások számnak minimálisra 

csökkenését eredményezte, a településen munkaerőhiány lépett fel. 

 

A település gazdasági helyzetével összefüggésben a lakások avultsága és állaga jóval a 

megyei átlag alatti. Meg kell akadályozni az épületállomány további romlását, az avult, 

lakhatatlan épületeket le kell bontani és a felszabaduló telkek beépítésénél törekedni kell a 

magasabb színvonalú épületek építésének elősegítésére. 

 

A helyi gazdaság beindításához tőkeerős befektetőkre és piaci kapcsolatokra van szükség. 

A gazdaság beindítása kedvezően hatna az egyéb gazdasági - társadalmi folyamatokra, így a 

helyi munkaerő foglalkoztatás emelkedne, a településen a jövedelmi viszonyok 

emelkednének, amely kedvezően hatna  a településképre és vonzóvá válna  a település a 

letelepedni szándékozóknak.  

 

 

 

 

3.1.2.  A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső 

tényezők   összefoglaló értékelése 

 

Tiszasas település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők sokszor 

összefüggésben vannak egymással, vagy éppen egyik tényezőből következik a másik tényező. 

 

Fejlesztést befolyásoló külső tényezők  

• Pályázati lehetőségek 

• Tőkeerős befektetők 
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• M44 gyorsforgalmi út megépítésének 

áttételesen a településre ható vonzata 

 

Fejlesztést befolyásoló belső tényezők • Gazdasági terület kialakításának 

lehetősége 

• Pályázatok benyújtása 

• Kiépült infrastruktúra 

• Képzett munkaerő 

• Átképzési lehetőség 

• Rendezett településkép 

• Ingatlanpiaci folyamatok  

 

 

 

 

 

3.1.3. A településfejlesztés- és rendezés kapcsolata 

 

A település fejlesztés tartalmazza mindazon beavatkozási pontokat, elképzeléseket, melyek a 

település közép- és hosszútávú tervezett elképzeléseinek eredménye. A fejlesztés 

elképzelhetetlen rendezés nélkül. A fejlesztéssel kijelölt területek településszerkezetbe 

illesztése, a beépítés paramétereinek, feltételeinek meghatározása a rendezés, amelyek 

közvetlen és állandó kapcsolatban vannak. A fejlesztés és rendezés kapcsolata nem egyirányú, 

hanem oda-vissza irányú folyamat, ahol a fejlesztésnél elképzelt fejlesztések rendezési 

megvalósítása sokszor a környezetet is megváltoztatja, melynek rendezése viszont a 

fejlesztési elképzelés nélkül megvalósíthatatlan. 

 

 

 

 

 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

 

Tiszasas község problématérképét és értéktérképét külön- külön tervlapon ábrázoltuk. A 

problématérkép tartalmazza mindazon objektumokat, területeket, vonalas és térbeli 

létesítményeket melyeknek megléte vagy éppen hiánya a település számára problémát okoz. 
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A problématérképen jelöltek magyarázata és kiegészítése: 

 

• Beépítetlen, rendezetlen területek 

• Felhagyott temető területek 

• Beékelődött mezőgazdasági telephelyek 

• termelőüzemek, nagyobb munkaerő foglalkoztató gyárak hiánya 

• Egyirányú közlekedési kapcsolat 
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Az értéktérképen jelöltek magyarázata: 

 

• A település műemléke, a település múltjának emléke. Tiszasason két országos védelem 

alatt álló emlék található :  

református templom, népi lakóház 

• A település halmazos szerkezet az egykori közterület struktúrát őrzi. 

• Működő, új épületszárnnyal bővülő Gondozási Központ 

• Energetikai szempontból (napelem) felújított Gondozási Központ 

• Tisza vízfelülete, mint természeti érték 

• Működő telepek, majorok 

• Felújított gátőrház 

• Szőlő terület a külterületen 

• Új játszótér 

• Felújított orvosi rendelő 

• Orvosi rendelő előtt kialakított park 

 

 

 

 

• A jelenleg hatályos településrendezési terv részeként készült helyi 

értékvédelmi vizsgálatban szereplő épületek, épületrészletek, műalkotások: 

 

 

É-6 Építmény, építmény részlet védelme: 

• Fő u. 42 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata, 
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• Fő u. 44 sz.  alatti lakóépület utcai homlokzata                             

• Fő u. 48 sz.  alatti lakóépület utcai homlokzata                       

• Fő u, 21 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                      

• Fő u. 23 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                     

• Fő u. 98 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                      

• Fő u. 73 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                      

• Fő u. 69 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                      

• Zrínyi u. 21 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata              

• Kossuth u. 25 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata           

• Dózsa György u. 19 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                 

• Rákóczi u. 15 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata         

• Deák Ferenc u. 22 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                     

• Attila u.6 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                  

• Fő u. 96 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                   

• Kossuth u.2 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata             

 

• Alpári u. 25 sz. népi lakóház 

• Kossuth u. 34 sz. népi lakóház        

• Kossuth u. 17 sz. népi lakóház         

• Arany János u. 10 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata 

• Alpári u. 11 sz. alatti lakóépület utcai homlokzata                                                         

• Régi mázsaház a szőlőhegyre vezető út mellett 

 

É-7 Műalkotás – szobor, emlékmű, utcabútor-védelme: 

• 1848-as emlékmű, Községháza melletti díszparkban, 

• I. világháborús emlékmű a Dózsa György téren, 

• Kopjafa emlékmű a Dózsa György téren, 

• 2000 évi árvíz és Tiszasasi buzgár emlékműve, 

• Díszkút a park szélén, a buzgár emlékmű szomszédságában, 

• Sasos díszkút a Fő u. és Zrínyi u találkozásánál, 

 

A település a településképi rendeletben helyi védelem alá nem helyezett értéket. 

 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, 

térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

 

 

 

Településrészek lehatárolása 
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A településrészek lehatárolásánál figyelembevettük a településszerkezetet, az elhelyezett 

létesítményeket, a településrészek jellegét. Fentiek alapján a belterületet a következő 

településrészekre bontottuk: 

 

1. Történelmi településrész 

 

A terület az Alpári út – Petőfi Sándor út – belterületi határ által határolt terület.  

 

A település legrégebben kialakult, halmazos szerkezetű területe, szabálytalan 

utcavezetésekkel, kiteresedő közterületekkel. Ezen a területen található a református templom, 

körülötte díszparkkal, játszótérrel, mellette a községi sportcsarnokkal, az általános iskolával, 

közelében a községházával, a művelődési házzal. Térben kicsit távolabb az orvosi rendelő 

felújított épülete előtte rendezett közpark és parkoló. Összességében elmondható, hogy ezen  

a területen találhatók a település intézményei és kereskedelmi egységei. A terület középső 

részén műemlék népi lakóház és több helyi védelemre javasolható lakóház található. 

Változatos épülettípusok és épület elhelyezések jellemzik a területet.  

 

2. Északi településrész 

 

Alpári út - belterületi határ által határolt terület. 

 

A területen jellemzően szabályos utcavetésű lakóutcák találhatók. A nagy részen 

oldalhatáronálló családiházak találhatók, melyek általában földszint, vagy földszint + 

tetőtérbeépítésesek. A telekterület méret hasonló. A településrész központi részén található  a 

már lezárt temető jelentős kiterjedésű területe.   
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Ezen  a területen található a gondozási központ, mögötte a biokert. A területen az Alpári út 

mellett található a szélmalom épülete.  

A területen jelentős beépítés nélküli területek is találhatók. 

 

3. Keleti településrész  

 

Petőfi út – Alpári út - Belterületi határ által határol terület 

 

A területet jellemzően szabályos utcavezetések, de változatos telekméretű telkek jellemzik. A 

nagyobb telkeken jellemzően gazdálkodnak. Családiházas településrész, jellemző az 

oldalhatáronálló épületlehelyezés. A családiházak általában földszint, vagy földszint + 

tetőtérbeépítésesek.  A gazdasági épületek az oldalhatáron álló ház folytatásaként épültek.  

A terület peremén található kisebb közpark emlékművel és ivókúttal. 

 

 

3.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 

térképi ábrázolása és helyzetelemzése 

 

A településen szegregációval veszélyeztetett terület nem található. 

A település adatközlése alapján a településen ilyen terület nincs, ez a fejezet nem releváns. 

 

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi 

  ábrázolása és helyzetelemzése 

 

A beavatkozást igénylő területek egy része lehatárolásra került a problématérképen, melyek 

további területekkel kiegészítésre kerültek.  Ezek a következők: 

 

• Beépítetlen, rendezetlen területek 

• Felhagyott temető területek 

• Beékelődött mezőgazdasági telephelyek 

• termelőüzemek, nagyobb munkaerő foglalkoztató gyárak hiánya 

• Egyirányú közlekedési kapcsolat 

 

 

Felhasznált irodalom: 

 

- Magyarország kistájainak katasztere 

- Tiszasas község településrendezési terv, Alátámasztó munkarész 2005. 
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- Tiszasas község honlapja, 

- Természetvédelem. hu honlapja 

- Wikipedia – Tiszasas 

- 2015-2019. évekre        vonatkozó gazdasági program 

- Költségvetés 

- Szolnok megye településeinek története - Szolnok Megyei Levéltár 

 


