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HELYZETFELTÁRÁS - HELYZETÉRTÉKELÉS

Dinamikus transz-európai tengelyek, lassú ritkuló terek és 
e terek elérését-feltárását biztosító településhálózatát szervező másodlagos tengelyek

Csongrád város nagytérségi településhálózati összefüggései

Térbeli kapcsolódások
Új M44



HELYZETFELTÁRÁS - HELYZETÉRTÉKELÉS

Csongrád város meglévő közlekedési hálózata



HELYZETFELTÁRÁS - HELYZETÉRTÉKELÉS
2005 és 2021  között 
több ütemben bővült

Kb. 255 ha vanCsongrád város fejlesztési területei

Beépítetlen 
kb. 255 hektár
46 hektár

Vegyes terület
6 hektár

Gazdasági 
terület
152 hektár

Üdülőterület
20 hektár

Sport-
rekreációs
30 hektár

Napelempark
18 hektár

lakóterület



Gazdasági területek fejlesztési 
lehetőségei



Gazdasági területek fejlesztési 
lehetőségei



Gazdasági területek fejlesztési 
lehetőségei



HELYZETFELTÁRÁS - HELYZETÉRTÉKELÉS
SWOT ANALÍZIS

SZINTÉZIS

Erősségek Gyengeségek

1. társadalom, intézmény-rendszer, települési közösség
₊ megfizethető ingatlanok, vonzó, nyugodt és barátságos kisvárosi miliő
₊ A városi civil szervezetek, közösségi aktivitás magas, a helyi civil társadalom

sokrétű, gazdag
₊ Város kulturális élete, városi rendezvények, sportélet
₊ Szociális, oktatási (óvoda, alap- és középszint) és egészségügyi ellátórendszer

 A megyei városok közül az egyik legnagyobb mértékű a természetes fogyás
 A népesség elöregedő
 A város népességének harmada nyugdíjas, az átlagnyugdíj nagyon alacsony
 A helyi sport- és rekreációs tevékenységek infrastruktúrája hiányos
 Vonzóbbak a környékbeli, elsősorban kiskunfélegyházi középiskolák

2. gazdaság, önkormányzati gazdálkodás

₊ Helyi kis- és középvállalkozások képviselik a legfontosabb helyi iparágakat
₊ Vállalkozási aktivitás országos átlag feletti
₊ MARS Kisállateledel Gyártó Kft. megyei/regionális jelentőségű nagyvállalat
₊ Helyi mezőgazdasági termelés nagy tradíciókkal bíró
₊ Borvidék státusz, a szőlő- és bortermelés ma is prosperáló
₊ Tovább fejleszthető turisztikai potenciál. Termálvíz, gyógyfürdő.
₊ Az iparűzési adó bevételek növekvő tendenciát mutatnak

 Ipari vállalkozások K+F tevékenysége alacsony
 Alacsonyabb termelékenységű mezőgazdasági és ipari munkahelyek jelentős száma
 Szálláshely-kapacitás kihasználtsága alacsony
 A városmarketing kevésbé megfelelő
 MARS Kisállateledel Gyártó Kft. mellett hiányzik egy, jelentősebb vállalkozás
 Állami források a feladatcsökkenésnél nagyobb arányban csökkentek
 A helyi forráslehetőségek sajáterős fejlesztéseket nem tesznek lehetővé
 A gépjárműadó központosítása hátrányosan érinti az önkormányzati költségvetést

3. épített és táji, természeti környezet

₊ Homokhát mozaikos, komplex művelési szerkezetű tájszerkezeti egység
₊ Tanyarendszer vegyes funkciókkal
₊ Települési magas természeti tőke, védett természeti területek
₊ Magas tájgazdálkodási, ökológiai gazdálkodási, rekreációs potenciál
₊ Városszerkezeti, településképi, dendrológiai és zöld-és kékinfrastruktúra

hálózati értéket képviselő zöldterületek, közterületek és vízfelületek
₊ Bővülő lakossági rekreációs szolgáltatások, idegenforgalmi vonzerő
₊ A város értékes épületegyüttesei
₊ Jól működtethető, szerves fejlődésű kompakt városszerkezet
₊ A város intézményállománya jórészt értékes történelmi épületekben működik
₊ Városközponti közterület megújítások
₊ Idegenforgalmi szempontból is értékes épített örökség. Belváros
₊ Körös-torok infrastruktúrája korszerűen bővül
₊ Ipartelepek zömében koncentráltan, lakófunkcióktól elkülönítetten vannak

 Alacsony külterületi zöld infrastruktúra hálózat (mezővédő erdősávok, mezsgyék)
 Vízvisszatartás szemlélete és az ehhez kapcsolódó műszaki feltételek hiányosak
 Rekreációs tájhasználatok, tanyasi életmód potenciális környezetszennyezési hatásai
 Természeti, táji örökség érték definiálása gyenge, területfejlesztési konfliktusok
 Homokháti deflációnak kitett területek, homokháti elaprózódott birtokstruktúra
 Elöregedett, folyamatos ápolást igénylő fasorok
 A vízparti és a városrészi funkcionális kapcsolatok gyengék
 Az épületállomány részben (lakások, egyes közintézmények) korszerűtlen.
 A város nyugati részének intézmény és zöldfelületi ellátása hiányos
 Vízparti területek hasznosítási és megközelítési problémái Aranysziget, Kisrét

esetében
 Körös-torok városképi, területhasználati problémák
 Mezővárosi örökség értékvédelemének intézményes bizonytalansága
 Vasúton túli területek kedvezőtlen lakókörnyezete, infrastruktúra hiánya
 A vasútállomás környezetének rendezetlensége



HELYZETFELTÁRÁS - HELYZETÉRTÉKELÉS
SWOT ANALÍZIS

SZINTÉZIS

Erősségek Gyengeségek

4. műszaki infrastruktúra
₊ Jó térségi elhelyezkedés az M5 és az M44 között
₊ Az országos főúti forgalom az elkerülő útnak köszönhetően nem terheli a

település belső útjait
₊ Az elkerülő utakon keresztül a gazdasági területek jól megközelíthetők
₊ Térségi kötöttpályás kapcsolatok
₊ Helyi autóbuszjáratok, jó közösségi közlekedési ellátottság
₊ Kerékpározásra alkalmas terepviszonyok és kisebb távolságok
₊ Kiépült térségi kerékpárforgalmi nyomvonalak (forgalmasabb utak mentén

kiépült kerékpárutak)
₊ A fasoros Fő utca nagyvonalú közterületi szélessége, zöldsávokkal
₊ Belterületi utak kiépítettségének magas aránya
₊ Helyi ivóvízbázis, mély vízműkutak (200-500 méter között)
₊ Kiépített települési közmű hálózat belterületen, korszerű szennyvíztelep,

távhő hálózat

 Tiszán való közúti átkelési lehetőségek korlátoltsága
 Városközpontban és a sűrűn lakott területeken megjelenő parkolási problémák
 Meglévő kerékpárforgalmi hálózati elemek közötti kapcsolatok hiánya
 Jelentős közúti csomópontok forgalombiztonsági problémái
 Több autóbusz megállóhely kiépítettsége nem megfelelő
 Kötöttpályás kapcsolatok szolgáltatási színvonala
 B+R és P+R parkolók hiánya
 Külterületi feltáró utak kiépítetlensége
 A magas talajvízszint miatt belvízveszély
 Part menti területek fejlesztését árvízveszély korlátozza
 Fejlesztésre szoruló csapadékvíz-elvezető hálózat

5. környezetvédelem

₊ Elkerülő út megléte, csökkent átmenő forgalom és környezeti ártalmak
₊ Kedvező városklíma
₊ Szelektív és zöldhulladék begyűjtő rendszer
₊ Magas kerékpárforgalom
₊ Kedvező levegőminőség
₊ Alacsony zajártalmak

 Környezettudatossági deficitek
 Illegális hulladéklerakások, szennyvíz- szikkasztások
 Bokros túlterhelt környezetállapota (zaj, rezgés, por)
 Bokroson bűzhatás



HELYZETFELTÁRÁS - HELYZETÉRTÉKELÉS SZINTÉZIS
Lehetőségek Veszélyek

1. társadalom, intézmény-rendszer, települési közösség

₊ Tudatos marketinggel, gyerek- és családbarát városkép erősítése.
₊ Távmunka és egyéb atipikus munkavégzési formák terjedésével a kisvárosi

életforma reneszánsza Csongrádot is vonzóvá teszi
₊ A járás és a vonzáskörzet bekapcsolása a helyi hagyományőrző és kulturális

eseményekbe. A helyi kulturális kínálat célcsoportjainak felkutatása, vonzása.
₊ A civil társadalom külső kapcsolatépítésének támogatása.
₊ Testvérvárosi kapcsolatok fokozott ápolása.
₊ Az intézményrendszer vonzáskörzetének járási és azon túli kiterjesztése
₊ A helyi és külső piacok oktatási-képzési igényeinek folyamatos figyelemmel

követése, kiszolgálása.

 A külföldi és a nagyobb városok munkavállalási lehetősége fokozottan és tartósan
elszívja a helyi fiatal – és középkorú – rétegeket.

 A helyi, közösségi rendezvények iránti érdeklődés csökken, ami veszélyezteti az
identitást és a közösségi kohéziót.

 Az utánpótlás hiánya a sport, a kultúra, a rekreációs tevékenységek területén.
 A fiatal népesség elvándorlása miatt a közösségi terek funkcióinak gyengülése.
 Az államháztartási alrendszeri finanszírozás bizonytalanságai az önkormányzati

intézmények fejlesztését akadályozzák
 Az elvándorlás és elöregedés révén a fiataloknál túlzott, az időseknél elégtelen

kapacitások keletkeznek az intézményrendszerben.

2. gazdaság, önkormányzati gazdálkodás
₊ A környékbeli városokkal (Szentes, Kecskemét, Szeged, Kiskunfélegyháza) való

együttműködési lehetőségek kihasználása.
₊ A kedvező városi környezet, mint versenyképességi tényező vonzó lehet a

betelepülő vállalkozások számára.
₊ Nő a jó minőségű borok és a borturizmus szolgáltatásainak kínálata.
₊ A gyógyturisztikai szolgáltatások iránti kereslet erős (gyógyulást kereső

idősebbek itthonról (OEP) és külföldről stb.).
₊ A 2021-2027 EU-s tervezési ciklus forrásai esélyt adnak a tervezett és

szükséges önkormányzati fejlesztések megvalósításának finanszírozására.
₊ Az ipari park vállalkozásai az önkormányzat adóbevételeit is növelik.

 A rendelkezésre álló helyi és térségi munkaerő képzettsége nem felelnek meg a
transznacionális vállalatok igényeinek

 Az egy lakosra jutó uniós támogatások tartósan alacsony értéke a város
versenyképességének csökkenésével járhat.

 A relatíve alacsony K+F ráfordítás következtében a helyi vállalkozások sebezhetővé
válnak az Ipar 4.0 által támasztott kihívásokkal szemben.

 További forrás és feladatelvonás.
 A helyi adók fokozott elvonása.
 Az önkormányzat szerepkörének csökkentése.

3. épített és táji, természeti környezet
₊ Természeti adottságokhoz illeszkedő művelési ág váltások, integrált

tájgazdálkodás, Ökológiai gazdálkodás, Természetvédelmi turizmus
₊ Szőlészet, borászat, méhészet fejlődése
₊ Bokros-puszta védetté nyilvánítása a Kiskunsági Nemzeti Park területeként
₊ Növekvő uniós források a 2021-2027 EU-s tervezési ciklusban a kék- és

zöldinfrastruktúra ágazatra vonatkozóan
₊ Vízparti melletti fejlesztési területek visszafogott, szabályozott fejlesztése
₊ Tudatos, takarékos területgazdálkodás, kompakt településszerkezet

Barnamezős területeken beruházások elősegítése
₊ Önkormányzati ingatlanok, értékőrző fejlesztése, energiahatékonysági

korszerűsítése
₊ Történelmi városrész rehabilitációja

 Invazív idegenhonos fajok és károsítók terjedése
 Szórt tanyarendszer gyengülése
 Klímaváltozás kedvezőtlen hatása a városi, mezőgazdasági és természetes

ökoszisztémákra
 Parkolási igények növekedése
 A csökkenő népesség, gyengülő kereslet nem tudja eltartani az intézményeket
 Energiahatékonysági és a megújuló energetikai fejlesztések, korszerűsítések külső

forrásai elmaradnak
 Az építési, településpolitikai jogrendszer folyamatos változása
 Az örökségvédelem intézményi rendszerének gyengülése
 Erősödő centralizáció az építéshatósági folyamatokban, kontrollok, eljárások

gyengítése

SWOT ANALÍZIS



HELYZETFELTÁRÁS - HELYZETÉRTÉKELÉS SZINTÉZIS

Lehetőségek Veszélyek
4. Műszaki infrastruktúra

₊ Rekreációs célú kerékpáros közlekedésre alkalmas területek
₊ Tisza nyújtotta vízi közlekedési lehetőségek
₊ A meglévő kerékpárhálózati elemek közötti kapcsolatok kiépíthetősége, 

legfőképpen Szentes irányába
₊ Vasútállomásnál intermodális csomópont kialakítására alkalmas terület 

található
₊ Szennyvíztelep, és hálózat fejlesztése
₊ Külterületi lakott részek elektromos hálózatának fejlesztése, tanyák, majorok 

megőrzése

 A motorizáció dinamikus növekedése a közúti fejlesztések elsőbbségét követeli, 
azonban az igények korlátlan kielégítése növekvő forgalmi nehézségekhez vezethet.

 A motorizáció túlzott kiszolgálása gyalogos, kerékpáros közlekedők   arányát 
csökkenti. 

 A helyközi és távolsági közösségi közlekedés nyújtotta szolgáltatási színvonal 
növekedése nélkül megnövekedhet a rendszeres gépjárműhasználat

 Tisza menti természetvédelmi területek akadályozzák a közúti átkelési lehetőségek 
fejlesztését 

 Az északi Tisza-híd hiánya, korlátozza a térségi kapcsolatok bővülését
 A vasútállomás melletti parkolási és kerékpártárolási lehetőségek hiányában a térségi 

utasforgalom csökkenhet
 Klímaváltozással együtt járó szélsőséges időjárási események (káresemények, belvíz, 

csapadékvíz-elvezető-hálózat túlterhelése)
 Lakóövezet, üdülőövezet bővítése a szükséges közműhálózat fejlesztése nélkül

2. környezetvédelem
₊ Megújuló energia potenciál (nap, geotermikus energia)
₊ Megújuló energiára épülő építészeti és gépészeti megoldások az 

intézményhálózat ellátására
₊ Magas szintű, tudatos környezetgazdálkodás

 Vízenergia hasznosítás ökológiai veszélyei

SWOT ANALÍZIS
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ÉRTÉKTÉRKÉP

SZINTÉZIS



HELYZETFELTÁRÁS - HELYZETÉRTÉKELÉS
PROBLÉMATÉRKÉP

SZINTÉZIS



A hosszú távra szóló településfejlesztési koncepció rugalmasan kezeli a jelenlegi, és 

prognosztizálható változásokat mind társadalmi, mind gazdasági, de az önkormányzati, 

a közigazgatási, az államigazgatási, az oktatási, az egészségügyi, a szociális ellátó és a 

pénzügyi szolgáltató rendszerekben is. 

A városnak, lakosságnak, vállalkozásoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell, újra és 

újra keresni a mozgásterük tágításának, biztonságuk javításának lehetőségeit.

CÉL
CSONGRÁDI „REÁLIS” JÖVŐVÍZIÓ

„Csongrád reneszánsza, modern, virágzó mezőváros a Tisza partján” 
MEGJEGYZÉS: Legalább 10 évre szól, de az új jogszabályok szerint 2027. június 30-ig maradhat érvényben. 
Ideális esetben el kell kezdeni az ÚJ FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉT EGY ÉVVEL ELŐTTE



Tisza-parti mezőváros (hídfőváros - Szentessel)

Tudatos adottság-gazdálkodás révén Csongrád reneszánsz korba ér 

Gazdag adottságai térség és értékfejlesztő gyakorlattal fejlődik

Az újjászületés során hagyományőrző modernizációval alkalmazkodik a kihívásokhoz 

Folyamataiban lehetőségeire koncentrálva a változások elé megy

„Csongrád reneszánsza, modern, virágzó mezőváros a Tisza partján” 

Vonzó város és táj,
stabil gazdaság,
kedvező térségi fekvés,
jobb elérhetőség

bevonzza az Alföldhöz-
Tiszához kötődő mobil 
fiatalokat/határhelyzet

A város népességfogyása lelassul, majd stabilizálódik.

JÖVŐKÉP



TÉRSZERKEZETI JÖVŐVÍZIÓ

EURÓPA tengelyre való 
ráfonódás

A város nyugati 
orientációja egyre 
jelentősebbé válik 

Kecskemét-Kiskunfélegyháza-
Csongrád-Szentes növekedési tengely

Kiskunfélegyháza-Szentes vasúti pálya 
felújítása, villamosítása
451-es út megújítása, korszerűsítése

TISZA TENGELY 
– FOLYÓ MENTI 
KAPCSOLÓDÁSOK

JÖVŐGAZDASÁG
kék-zöld-gazdaság, természeti értékek, 
turisztika, ökogazdaság
számos adottsága, kínálata megtalálható

A város népességfogyása lelassul, majd stabilizálódik.



HÍDFŐVÁROSOK

Csongrád és Szentes a 
legkiegyensúlyozottabb 
várospárrá fejlődik a 
Tisza mentén valódi, 
sokrétű együttműködés 
felépítésével. 

A két város erős 
gazdasági és kulturális 
pólust képez együtt, 
hatásuk túlterjed a szűk 
hatvan ezres 
vonzáskörzetükön.



EGYÜTTMŰKÖDÉSI JÖVŐVÍZIÓ

GAZDASÁGI

ÖKOLÓGIAI

TÁRSADALMI ÉS TUDOMÁNYOS

DÉL-ALFÖLDI 5 NAGY MEZŐVÁROS

CSONGRÁD

SZENTES

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

OROSHÁZA

SZEGED

Testvérvárosokkal való gazdasági 
együttműködések

Makroregionális és 
nemzetközi kapcsolatok 
feltárása
(Tisza és kereszttengelyek)

REZILIENCIA
Adottság és lehetőség gazdálkodás –

együttműködés – arányosság – helyi 

társadalomépítés – élhetőség 



HÁLÓZATOSODÁS
európai léptékű 
városhálózati csomópont,
szerepek belső tagolódása

Turisztikai értékek 
közös bemutatása

PARTNERTELEPÜLÉSEK

VÁLLALKOZÁSOK
kapcsolódási pontjai

HOSSZÚTÁVÚ, FENNTARTHATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TÉRSÉGI KERETEI

SZINERGIÁK
tiszai ökosztráda,
jövőgazdaság
mezővárosok, hídfővárosok



TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK

KOMPAKT VÁROSFEJLESZTÉS

koncentrált területhasználat
termőföld és vizek védelme
barnamezők újrahasznosítása
arányos infrastruktúra fejlesztés 
gyalogos-kerékpáros hálózatok 
hatékony városüzemeltetés 
klímakompatibilitás

ADOTTSÁGALAPÚ FEJLESZTÉSI 
IRÁNYOK
IDENTITÁS ERŐSÍTŐ KÖZTÉR ÉS 
KÖZÉPÜLET FEJLESZTÉSEK/MEGÚJÍTÁSOK

HELYI ÉRTÉKEK VÉDELME ÉS 
MEGÚJÍTÁSA
HAGYOMÁNY és MODERNIZÁCIÓ 
HARMÓNIÁJA

élhetőség és VONZERŐ NÖVELÉS

Lehetőségekre koncentráló 
gazdaságfejlesztés
területkínálat és infrastruktúra fejlesztés

REAGÁLÁS A KLÍMAVÁLSÁGRA, 
KÁROS HATÁSOK KOMPENZÁCIÓJA
Komplex zöldfelületi és vízrendszerek (Kék 
és zöldinfrastruktúra)
Táj és város-szegélyfásítás
Városi fasorok megújítása
Családi házas övezetek zöldhálózatai



CÉLRENDSZER

JÖVŐKÉP „CSONGRÁD RENESZÁNSZA, MODERN, VIRÁGZÓ TISZA PARTI MEZŐVÁROS” 

ÁTFOGÓ CÉLOK

TÁRSADALMI TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETI GAZDASÁGI, TURISZTIKAI ÉS 
TÁJGAZDÁLKODÁSI

Bizakodó, összetartó, tettre kész városi és 
tanyai társadalom

Tartósan kedvező mikroklímájú, vonzó 
kisvárosi miliő

Kompakt, vonzó gazdaság, értékteremtő 
foglalkoztatás és tájhasználat

RÉSZCÉLOK

1.Helyi tudástőke gyarapítása, korszerű 
tudásvagyon gazdálkodás

2.Helyi identitás és kohézió erősítése 

3.A be- és visszaköltözés elősegítése, bérlakás 
fejlesztés

4.Tudatos belső és külső városmarketing 
megteremtése 

1.Kék és zöldinfrastruktúra fejlesztések 

2.Kompakt városfejlesztés 

3.Települési ellátó infrastruktúra fejlesztése 

1. Innovatív ipar és magas szintű üzleti 
szolgáltatások támogatása 

2. Minőségi, sokrétű lakossági és idegenforgalmi 
szolgáltatások bővítése

3. Természeti adottságokra támaszkodó 
tájgazdálkodás 

HORIZONTÁLIS CÉLOK

1. Csongrádtudatos szemlélet, érték- és érdekkomplexitás érvényesítése a környezethasználatban

2. Okosváros szemlélet felépítése, kibontakozás feltételeinek megteremtése

3. Esélyegyenlőség, esélyteremtés



TÁRSADALMI CÉLOK  „Csongrádon jó élni” 

ÁTFOGÓ CÉL Bizakodó, összetartó, tettre kész városi és tanyai társadalom

 Város lakói otthon érezzék magukat 

 Civil szervezetek aktív közreműködése, 

 Innovatív és demokratikus közösségszervezés

 Összetartozást erősítő energiák hasznosítása 

kötődés egymáshoz és a városhoz

 Tanyai életmód újbóli felvirágzása innovatív 

infrastruktúra fejlesztésekkel

1. TUDÁSTŐKE gyarapítása, tudásvagyon 
gazdálkodás

Fontos feladat a digitális készségek széleskörű fejlesztése 
kisiskolás kortól élethosszig tartón
Lépéstartás az infokommunikációs technológia folyamatos 
fejlődésével

EMBERKINCS
RÉSZCÉLOK

TAPASZTALAT HAGYOMÁNY ÖRÖKSÉG, ÚJ TUDÁSOK         

2. Helyi identitás és kohézió erősítése

3. Be- és visszaköltözés elősegítése, 
bérlakás fejlesztés   

4. Tudatosabb városmarketing

Új generációk tagjaiban is kialakuljon, elmélyüljön az egészséges 
lokálpatriotizmus
Kulturális intézmények magas színvonalú működésének 
biztosítása
Játszó- és foglalkoztatóház, kalandpark, működő mozi, kertmozi
Közösségi szolidaritás: adományozás és önkéntes munka

Képzett munkavállalók letelepedésének támogatása, családok és 
fiatalok megtartása és bevonzása, helyi lakáspolitika

Város imázs megújítása, jó kommunikáció, megszólítás



TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETI CÉLOK
ÁTFOGÓ CÉL TARTÓSAN KEDVEZŐ MIKROKLÍMÁJÚ, VONZÓ KISVÁROSI MILIŐ

Épített környezet fejlesztése harmóniában a természeti környezettel, a 
városi ökoszisztémákkal. 

 Zöldbe ágyazott vonzó kisvárosi miliő  

 Kompakt településszerkezet fenntartása

 Tudatos terület és értékgazdálkodás

 Igényes porták, magánkertek, vízfelületek

 Ütemezett, területintenzív fejlesztések

1. Városon belüli zöld- és kékinfrastruktúra 
fejlesztések

ÉLETMINŐSÉG
RÉSZCÉLOK

KEDVEZŐ MIKROKLÍMA VÁROSKÉP

Fásítási programok: városszegélyek, tájfásítás
Közterületek, Játszóterek fásítása
Esőkertek
Közösségi épületek zöldítése

2. KOMPAKT városfejlesztés
Távlati gazdasági területek
Barnamezős területek újrahasznosítása
Belső tartalékok, meglévő lakásállomány megújítása
Bökényi építési területek
Termőföld védelme
Koncentrált, kismértékű területbővítés, szabályozottan

3. TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZAT
Csapadékvíz-elvezetés, szennyvíz-elvezetés (Körös-torok, 
Alsóváros)
Forgalombiztonság
Tisza-híd
Vasút fejlesztés, P+R, B+R
Térségi kerékpáros kapcsolatok 



TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETI CÉLOK

 Markáns, zöld tengelyek 

(fasorok, lineáris 

zöldfelületek) 

 Külterületi zöldhálózati 

és kék infrastruktúra

 Városklíma javítása, 

ökológiai, átszellőzési 

kapcsolatok 

 Városi ökoszisztéma 

szolgáltatások bővülnek

Zöld- és kék infrastruktúra 



GAZDASÁG, TÁJGAZDÁLKODÁS ÉS TURISZTIKAI CÉLOK
ÁTFOGÓ CÉL KOMPAKT, VONZÓ GAZDASÁG, ÉRTÉKTEREMTŐ FOGLALKOZTATÁS és 

TÁJHASZNÁLAT
Kompakt és sokszínű helyi gazdaság kialakítása, növekvő hozzáadott értékű 

ipari termelés, versenyképes agrárium, jelentős turisztikai potenciál

 Egészséges víz-föld-levegő-élelem

 Biztonság

 Klíma

 Kis távolságok

 Fenntarthatóság

 Ökológiai lábnyom

 Eltartóképesség

 Tájgazdálkodás

1. INNOVATÍV IPAR ÉS ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK 
TÁMOGATÁSA

Magasabb fajlagos hozzáadott érték előállítása, K+F+I tevékenységre 
képes vállalkozások bővítése
Térségi gazdasági pozíció erősítése
Növekvő helyi adóbevételek

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM
RÉSZCÉLOK

MUNKAHELYEK   ÉLETPERSPEKTÍVA 
NÉPESSÉGMEGTARTÁS

CSONGRÁD TUDATOSSÁG

2. MINŐSÉGI, SOKRÉTŰ LAKOSSÁGI ÉS 
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

3. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOKRA 
TÁMASZKODÓ TÁJGAZDÁLKODÁS

Vízvisszatartás
Extenzív, ökológiai gazdálkodás
Gyepgazdálkodás -- agro-erdészet
Intenzív, talajvédő agrotechnika
Ökoturisztika, agrárturisztika

Csongrád a helyi adottságaira építő, fenntartható turisztikai 
szolgáltatásokat nyújtó desztinációvá kíván válni
Turisztikai attrakciók fejlesztése, bővítése
Sport-Rekreációs területek fejlesztése
Szálláshely kínálat fejlesztése



HORIZONTÁLIS CÉLOK
1. OKOS VÁROS SZEMLÉLET FELÉPÍTÉSE, FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE 

„Okos városnak lenni egy folyamat.”

ÁTLÁTHATÓSÁG NYILVÁNOSSÁG 
DIGITALIZÁCIÓ

MAGASABB ÉLETMINŐSÉG

2. CSONGRÁDTUDATOS SZEMLÉLET, ÉRTÉK- ÉS ÉRDEKKOMPLEXITÁS 
ÉRVÉNYESÍTÉSE A KÖRNYEZETHASZNÁLATBAN

3. ESÉLYEGYENLŐSÉG, ESÉLYTEREMTÉS
HEP megvalósításának támogatása összvárosi érdek. 
települési zárványok és szegregálódó településrészek környezeti és társadalmi 
problémáinak integrált kezelése
gyermekszegénység felszámolása, magára maradt idős emberek ellátásának biztosítása 

épített és környezeti értékek feltérképezése, védelme
lakossági, gazdasági érdekek feltérképezése, konzultációk
szemléletformálás

minden területen történjen társadalom- és városfejlesztést szolgáló előrelépés

KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉS



FEJLESZTÉSI CÉLOK AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKEN

CSONGRÁD TUDATOSSÁG

6 településrész

 Városközponti szövet:
minőségi fejlesztések 
értékvédelem és minőségi 

szolgáltatások
Közterületek (járdák, fásítás, 

csapadékvíz-elvezetés, utak)

 Északi városrész:
zöldinfrastruktúra fejlesztés
gazdasági területkínálat és
szolgáltatások

 Átalakuló déli városrész:
KAPUTÉRSÉG: fejlesztési területek és 

átalakuló zónákkal, tengelyekkel
Markáns városfejlesztési irány

 Körös-torok:
Csongrád idegenforgalmi márkája
Infrastruktúra fejlesztése
Harmonikus arculat megteremtése
Kapcsolódási pontok a Városközpont és 

Kisrét - Bökény irányába

 Kisrét és Bökény:
Táj- és területhasználati, turisztikai 

extenzív fejlesztések
Megújuló táji minőség kialakítása, 
Kiegészítő, támogató kínálat biztosítása 

a helyi lakosság és a Csongrádra 
látogatók részére

 Bokros:
életminőség javítása
gazdasági területek és közterületi infrastruktúra fejlesztése
kapcsolódó tanyarendszer ellátása



IRÁNYMUTATÁS A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
stratégiához és a településrendezési eszközök és projektek számára 
szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti iránymutatások 

Célok Releváns mutatók
Kompakt, vonzó gazdaság, értékteremtő
foglalkoztatás és tájhasználat

• Teremtett munkahelyek száma
• Exportból származó árbevétel aránya
• Egy adófizetőre jutó összevont SZJA adóalapba tartozó jövedelem
• Szabadalmak száma
• Iparűzési adó bevétel mértéke
• Bruttó hozzáadott érték a városban
• Támogatásban részesülő vállalkozások száma
• Vissza nem térítendő támogatásban részesített vállalkozások száma
• Vendégek száma a kereskedelmi és magánszálláshelyeken
• Vendégéjszakák száma a kereskedelmi és magánszálláshelyeken
• Agrár feldolgozóipar vállalkozások száma
• Művelési ág váltások aránya
• Újonnan telepített mezvédő erdősávok hossza
• Gyepgazdálkodásba, ökológiai gazdálkodásba bevont területek aránya
• Vízvisszatartást is szolgáló területek aránya

Bizakodó, összetartó, tettre kész városi és
tanyasi társadalom

• Fejlesztéssel érintett egészségügyi alap- és járóbetegellátást nyújtó szolgálatok
• Fejlesztéssel érintett szociális ellátást nyújtó szolgálatok
• Továbbtanulást támogató ösztöndíjban részesülők száma
• Felújított és újonnan épített bérlakások száma
• Helyi közösségi programokba bevont lakosság száma
• Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
• Megújuló energia felhasználásának aránya
• Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya

Tartósan kedvező mikroklímájú, vonzó
kisvárosi miliő

• Újonnan épített vagy korszerűsített zöldinfrastruktúra az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében
• Kék csapadékvízgazdálkodást támogató zöldinfrastruktúra aránya
• Közhasználatra megnyitott zöldfelület nagysága
• Újonnan telepített vagy megújított fasorok hossza
• Új vagy fejlesztett zöldinfrastruktúrához hozzáférő lakosság száma
• Kedvező vagy stabil trenddel és/vagy természetvédelmi helyzettel jellemezhető közösségi jelentőségű élőhelyek

aránya



Javaslat a területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra főbb változó elemeinek 
térbeli rendjére



1. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁSOK, ADATOK KÉRÉSE  – LAKOSSÁGTÓL, ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKTŐL IS

LAKOSSÁGTÓL ÍRÁSBAN: 2021. ÁPRILIS

2. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

A POLGÁRMESTER VÉLEMÉNYEZTETI AZ ELKÉSZÜLT TERVEZETET  – LAKOSSÁGGAL, 
ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKKEL IS

NOVEMBER HÓ FOLYAMÁN

3. VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

A POLGÁRMESTER EGYEZTETI AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSSZEL A TERVEZETTEL KAPCSOLATBAN 
KELETKEZETT VÉLEMÉNYEKET, ÉSZREVÉTELEKET 

4. ELFOGADÁSI ÉS HATÁLYBALÉPTETÉSI SZAKASZ

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TÁRGYALÁS, ELFOGADÁS (VÁRHATÓAN: 2022. JÚNIUS)

Mi a tervezés menete?



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET!

2021. október 28.
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