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Bevezetés
Az ITS egy középtávú, a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembe véve készülő középtávra, hat-nyolc
évre szóló dokumentum, amelynek legfontosabb célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást nyújtson
Fegyvernek jövőbeli tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az integrált településfejlesztési stratégia nemcsak
az önkormányzati, hanem a településen más szereplők által megvalósítani tervezett fontosabb fejlesztési
elképzeléseket foglalja keretbe. Az elkészítését széleskörű projektgyűjtés és partnerségi egyeztetés előzte meg.
A tervezés kereteit alapvetően a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabja meg, amely rendelet szabályozza az
ITS-en túl a településfejlesztési koncepciók készítésének főbb szempontjait is. A tervezési folyamat Európai
Unió-s támogatással, a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 azonosító jelű pályázat keretében valósul meg. A
hivatkozott kormányrendelet mellett ennek megfelelően a tervezés során ezért figyelembe vételre kerültek a
pályázati felhívásban, a felhíváshoz mellékelt tervezési segédletben, a Városfejlesztési Kézikönyvben és azok
mellékleteiben foglaltak is. Emellett természetesen figyelembe vételre kerültek az EU-s és a hazai szakpolitikák,
tervezési keretek és dokumentumok, illetve a releváns debreceni stratégiák, koncepciók és tervek is. A tervezés
során az alábbi két részdokumentum készül el:
Megalapozó Vizsgálat
Integrált Településfejlesztési Stratégia
Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka, a stratégia akkor tekinthető eredményesnek, ha
hozzájárul ahhoz, hogy
a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a
2017-2023 közötti időszakban;
olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az EU
Strukturális és Beruházási alapjainak forrásai, így a város optimálisan képes kihasználni az
2017-2023 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit;
a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2017 évet követő
időszakban;
az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s így
céljai és projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági
szereplőinek körében,
hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok
finanszírozóitól, illetve tulajdonosaitól ‐ egymással térben és időben összehangoltan
valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását;
a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.
Jelen kötet a Megalapozó Vizsgálatot tartalmazza, amely a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően három fő részből áll: helyzetfeltárás, helyzetelemzés és helyzetértékelés. A Megalapozó Vizsgálat
célja, hogy megfelelő és valós kiinduló alapot szolgáltasson a koncepció és az ITS megalkotásához annak
érdekében, hogy a koncepció és a stratégia céljai és intézkedései reálisan kerülhessenek megfogalmazásra a
tényleges szükségletekre reagálva. A helyzetfeltáró, elemző és értékelő munkarészek elkészítésekor a KSH
adatai mellett (elsősorban a 2011. évi népszámlálás adataira támaszkodva) aktívan felhasználásra kerületek az
önkormányzati adatbázisok is, emellett interjúzásra és helyszíni adatgyűjtésre is sor került, valamint a
településrészek és szegregátumok esetében a KSH külön adatsort szolgáltatott.
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1 Helyzetfeltáró munkarész
1.1

Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a
város helye a településhálózatban

1.1.1 A település térségi szerepe

Kenderes Jász- Nagykun- Szolnok megye keleti részén település. Budapesttől kb. 150 km-re, keletre fekvő
kisváros. A megyeszékhelytől, Szolnoktól 42 km-re található. Vasúton a 102. számú Kál-Kápolna–Kisújszállás
mellékvonalon érhető el. Kenderes a Karcagi járáshoz tartozó település.
A város gazdasági jelentősége jónak mondható a népességszámhoz mérten, ugyanis Kenderes JászNagykun- Szolnok megye lakosságának (2011-es népszámlálási adatok alapján) megközelítőleg 1,24 %-át
teszi ki. A megyében és a városban működő vállalkozások aránya 0,65%.
1. térkép: Kenderes megközelíthetősége közúton és vasúton

Forrás: OpensStreetMap

Kenderes megyei szerepköre nem tekinthető jelentősnek, sem Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési
Koncepciója (2014-2020), sem a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Programja nem tesz róla
említést, mint megyei vagy térségi szerepkörrel rendelkező település.
Kenderes nem rendelkezik országos és jelentős regionális szerepkörrel.
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2. térkép: Lakónépesség szám 2015 év végén a Karcagii járásban (fő)

Forrás: TeIR

3. térkép: A Karcagi járás elhelyezkedése a megye járási rendszerében

Forrás: TERPORT

A Karcagi járás összesen 5 településből  köztük három városból  áll, területe 875 km2, népessége 44.147 fő.
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1. táblázat: Karcagi járás települései
Település

Rang (2013. július 15.)

Népesség (2012. január 1.)

Terület (km2)

Karcag

járásszékhely város

19 980

368,63

Kenderes

város

4 647

111,24

Kisújszállás

város

11 367

205,27

Kunmadaras

nagyközség

5 295

153,55

Berekfürdő

község

1 010

18,57

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2016.pdf

1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2013. január 1-től a helyi
önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A
helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden
olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
A feladatok eredményes megoldása érdekében az Önkormányzat együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzattal és a Karcagii Kistérségi Többcélú Társulásával.
A város funkcionális vonzáskörzete korlátozott a környező településeken. A térség községei számára az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer alapján a köz- és szakigazgatási
funkciókat nem Kenderes látja el.
A településnek viszonylag korlátozottak a városi funkciói, a járáson belül K a r c a g dominanciája az
elsődleges. A szomszédos településekre gyakorolt hatása leginkább a közösségi (könyvtár, művelődési ház),
valamint a humán szolgáltatások által (pl. általános iskola, gyógyszertár, fogászati szakrendelés) mérhető.
2. táblázat: Kenderes települési funkciói
Funkció

Települési

Igazgatási

Kenderes Polgármesteri Hivatal
Városi Polgárőrség Kenderes

Oktatás

Baptista Alapfokú Művészeti
Iskola Kenderesi telephelye
Liliom Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde

Kultúra
Egészségügy

Háziorvosi rendelő

Szociális

Baptista Alapfokú Művészeti
Iskola Kenderesi telephelye
Liliom Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde

Kenderes Város Önkormányzata

Településen átnyúló
Kenderes Rendőrség
Korda
Vince
Táncművészeti,
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
Egyházak
Könyvtár
Művelődési Ház
Gyógyszertár
Fogászati szakrendelés
Idősek Otthona
Korda
Vince
Táncművészeti,
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom
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Funkció

Települési

Településen átnyúló
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Kereskedelem

Kereskedelmi üzletek

Piac,
vendéglátó
szolgáltatások

egységek,

egyéb

2013. január 1-jétől átszerveződött Magyarország közigazgatása. A parlament 2012. június 25-ei döntésével
elfogadta a 2012. évi CXIII. törvényt a járások kialakításáról. A közigazgatás alapegysége a települési
önkormányzat mellett a járás lett. A közigazgatási reform hatására 10 járás jött létre Jász- Nagykun- Szolnok
megye területén a következő központokkal: Jászberény, Karcag, Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred,
Törökszentmiklós, Kunhegyes, Jászapáti.
A 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet szerint a Karcagi Járási Hivatal illetékességi területe: Berekfürdő, Karcag,
Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras.
A járási törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások
számára. A járási hivatal legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási
feladatok ellátása, melynek keretében elsősorban okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket,
valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszi át a
településektől.
4. térkép: A Kenderesen illetékes intézmények központjai

Forrás: TeIR
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3. táblázat: A Kenderesen illetékes intézmények központjai, távolságuk a várostól
Intézmény típusa

Központ

Eljutási
idő *
Óra:Perc

Távolság
km

Építésügyi Hivatal

Szolnok

0:42

43,033

Építésügyi körzetközpont

Karcag

0:32

33,2825

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Szolnok

0:42

43,033

Gyámhivatal

Karcag

0:32

33,2825

Járási Hivatal
Katasztrófavédelmi kirendeltség
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Kistérségi ÁNTSZ
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Körzeti Földhivatal
Megyei földhivatal
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási
Szerv
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága

Karcag
Jászberény
Karcag
Karcag
Szolnok
Karcag
Szolnok
Szolnok

0:32
1:31
0:32
0:32
0:42
0:32
0:42
0:42

33,2825
85,44
33,2825
33,2825
43,033
33,2825
43,033
43,033

Szolnok

0:42

43,033

Szolnok

0:42

43,033

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Debrecen

1:29

92,36892

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága

Szolnok

0:42

43,033

Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Debrecen

1:29

92,36892

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Szolnok

0:42

43,033

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Szolnok

0:42

43,033

Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv

Szolnok

0:42

43,033

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek
Munkavédelmi Felügy.

Szolnok

0:42

43,033

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügy.

Szolnok

0:42

43,033

Munkaügyi központ kirendeltsége

Kunhegyes

0:13

12,544

NeKI Kirendeltség

Szolnok

0:42

43,033

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatósága

Szolnok

0:42

43,033

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága

Debrecen

1:29

92,36892

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és Pénzügyőri
Főigazgatósága

Debrecen

1:29

92,36892

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Szolnok

0:42

43,033

Polgármesteri hivatalok

Kenderes

0:00

0

Rendőrkapitányság

Karcag

0:32

33,2825

Szociális és gyámhivatal

Szolnok

0:42

43,033

Városi Bíróság

Karcag

0:32

33,2825

Vízügyi Igazgatóság

Szolnok

0:42

43,033

Forrás: TeIR *Az elérési idők meghatározása során az országos közúthálózaton, illetve a belterületen a KRESZ által meghatározott
általános sebességkorlátozásokkal (130, 110, 90, 50 km/h) számoltunk.
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1.2

Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések
vizsgálata

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz
(OFTK 97/2005.(XII.25.) OGY határozat)

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót az Országgyűlés, 1/2014 (I.3.) határozatával
fogadta el. A dokumentum a korábban bevett gyakorlattól eltérően, az Országos Fejlesztési Koncepciót és a
Területrendezési Tervet egységesen megjelenítve, integráltan kezelve készült el. A tervdokumentum a
fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú
távú felelős gazdálkodás jegyében készült. A koncepció a megyei jogú városok szintje alatt többnyire nem említ
településneveket. Kenderes nem szerves része a közelben elhelyezkedő agglomerációknak.
Az OFTK megállapítása, hogy a térszerkezet átalakulásának nyertesei a nagyobb városok, a jelentősebb és
versenyképesebb vidéki városok – különösen a nagyvárosok –, melyek szigetszerűen emelkednek ki
környezetükből. Magyarország gazdasági magterülete egyértelműen Budapest központú, amelyet a
következő térkép is jól mutat. Egyetlen mérhető, elkülönült ellenpólusa a Nyíregyházi-Debreceni gazdasági
tengely.
Kenderes, mint jó mezőgazdasági adottságú terület jelenik meg a funkcionális térségek bemutatásánál, de nem
tartozik egyik gazdasági-technológiai magterülethez sem.
5. térkép: Magyarország funkcionális térségei

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

Ugyanakkor sajátos megközelítésben kerül megemlítésre, hogy a roma népesség térszervező erővé vált olyan
járásokban, településeken, ahol az országos átlagot (3,18%) kétszeresen meghaladó a roma népesség aránya
– ez Karcag járásra is igaz. Emellett ezen térségeket hangsúlyosabban jellemzi a foglalkoztatás-hiányosság,
illetőleg a szociális segélyben részesítettek magas aránya. Az egészségügyi és szociális helyzet mellett ezen
térségekben még kritikusabbá vált a közbiztonság is, és ez tartós társadalmi feszültséghez vezetett.
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Az OFTK-ban megfogalmazott jövőkép - „A cél egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdaságikörnyezeti térszerkezet és területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és
identitással rendelkező térségekben szerveződik, amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe, s
amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó közszolgáltatások és életkörülmények
tekintetében nincsenek jelentős területi egyenlőtlenségek” - érvényes az Észak-Alföldi régióra is.
A területfejlesztési politikában érvényesítendő területi szempontú meghatározó alapelvek: a szubszidiaritás és
decentralizáció, a valós térszerveződéseket követő térségi és táji szemlélet, a rendszerszemlélet – programozás
 integrált fejlesztések, a hatékonyság és koncentráció, a fenntarthatóság, biztonság, a nyilvánosság,
partnerség, az átláthatóság, monitoring és értékelés.
Az OFTK a 2020-ig terjedő időtávra a harmonikus területi szerkezet és rendszer, a kiegyensúlyozott területi
fejlődés elérése érdekében öt átfogó célt tűz ki: a térségi versenyképesség, a területi felzárkózás, a fenntartható
térségfejlődés és örökségvédelem, a területi integrálódás Európába, a decentralizáció és regionalizmus, a
kistérségi szint térségszervezési és fejlesztési szerepének megerősítése.
A 2013-ig terjedő időszakig megtörtént fejlesztési pólusok kialakulása után a következő lépés a társadalmigazdasági szempontból elmaradott térségek felzárkóztatása a városhálózati kapcsolati rendszer fejlesztésével,
együttműködő térségi városhálózatok kialakításával, a városok közötti gazdasági, kulturális, közszolgáltatási
együttműködések, funkciók megosztásának bővítésével, a városi központok és alközpontok térségükből való
elérhetőségének javításával és a város-vidék kapcsolatrendszer érvényesítésével.
A középtávú országos területi célok között szerepelt az elmaradott térségek, külső és belső perifériák
felzárkóztatása, melynek elemei a lakosság helyben tartása érdekében a munkahelyteremtés, megfelelő
életkörülmények biztosítása az infrastruktúra és helyi szolgáltatások megteremtésével, bővítésével, a térségi
központok szerepvállalásához szükséges minőségi és mennyiségi fejlesztések és elérhetőségük javítása, a helyitérségi közösségek érdekérvényesítő képességének kialakítása, a társadalmi tőke növelése.
Az alacsony népsűrűségű és alacsony népességű központi településsel rendelkező kistérségek, vidékies (rurális)
térségek fejlesztése a régiók fejlesztési programjaihoz illeszkedő fokozott területfejlesztés politikai koordinációt
igényel. Ezeken a helyeken a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe vételével, az újjáéledő helyi
társadalmak kezdeményezésein alapuló, a helyi, térségi adottságokra építő termékek és szolgáltatások integrált
fejlesztése a cél. A régión belül a vidékies térségek fejlesztése a változó gazdasági-társadalmi körülmények miatt
nem csak az agrárágazatok fejlesztését jelenti, hanem felszámolja a jellemző problémákat is, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok szegregációjának oldásával, az értékek és helyi identitás partnerségen alapuló
őrzésével, a közszolgáltatások társadalmi és téri bővítésével, a foglalkoztatottság növelésével, a képzett
munkaerő helyben tartásával.
Észak-Alföldi tervezési statisztikai régió (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye) OFK-ban megfogalmazott célja fejlesztési célja:
„Az Észak-Alföldi Régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint a meglévő és mobilizálható erőforrásaira
támaszkodva megteremti a hazai és európai szinten is versenyképes gazdaságát, ezáltal valamint az értékek
megőrzésével és fenntartható használatával biztosítja a minőségi élet feltételeit az itt élők számára.”
Sajátos adottságú vidékies térségtípusok közül a természeti és kulturális táji értékekben gazdag területek és a
magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek érintik az ÉszakAlföldi régiót.
A régió átfogó céljai:
„DINAMIKUS RÉGIÓ”: A régió stratégiai helyzetére és humánerőforrására építő versenyképes, piacvezérelt
én innováció-orientált gazdaság továbbfejlesztése.
„ÖKO-RÉGIÓ”: A régió természeti, táji és környezeti rendszereinek kialakítása, a környezeti és kulturális
értékek megőrzése és fenntartható használata, a környezet és a kulturális örökség értékként való kezelése
„EGÉSZSÉGES RÉGIÓ”: A régióban az egészséges élet lehetőségeinek biztosítása, a kapcsolódó potenciál
hasznosítása
„AGRÁR-RÉGIÓ”: A régió versenyelőnyeire alapozott piacvezérelt és innováció-orientált agrárvertikum
kialakítása.
Kenderes Város Önkormányzata
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„ESÉLYTEREMTŐ ÉS FELZÁRKÓZÓ RÉGIÓ”: A régió területi különbségeinek mérséklése és a társadalmi
kohézió erősítése, a foglalkoztatás bővítése
A régió területi céljai:
A regionális fejlesztési pólus és az alközpontok (Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok), valamint az innovációs
tengelyek mentén a tőkevonzó és megtartó képesség növelése, a logisztikai adottságok erősítése, az
innovatív, magas hozzáadott értéket előállító, magas képzettségű munkaerőre támaszkodó versenyképes
gazdaság kialakítása és fejlesztése, a munkaerőpiacok összehangolása, a szolgáltatások kölcsönös
igénybevétele és ennek érdekében az elérhetőség javítása;
Az innovációk átvételére és továbbítására alkalmas, dinamizálható kis- és középvárosokban (Mátészalka,
Hajdúszoboszló, Karcag stb.) a térszervező erő növelése, a népességmegtartó erő fokozása, a társadalmigazdasági-kulturális vonzerő növelése, az elérhetőség javítása, az ipari parkok, inkubátorházak fejlesztése,
a tömegközlekedés fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése, szerkezetátalakítás;
A Tisza-mentéhez kapcsolódó térségek felzárkóztatása és fejlesztése, sajátos, integrált komplex fejlesztési
lépések keretében (helyi gazdaságfejlesztés, víz- és tájgazdálkodás, környezetvédelem, turizmus,
vidékfejlesztés);
A periférikus és hátrányos helyzetű térségekben a versenyhátrányok feloldása, a térségi
centrumtelepülésekhez való kapcsolódás erősítése, integrált felzárkóztatási és munkahelyteremtő
programok beindítása, a helyi termelési hagyományokra épülő iparágak megerősítése, továbbá az oktatási,
egészségügyi, szociális és a kulturális, közművelődési ellátás infrastrukturális és humán feltételeinek
megteremtésére, a térségi alapon szervezett közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, a vonzó
települési környezet és a biztonsági szolgáltatások fejlesztése, örökségvédelem;
Ukrajnával és Romániával szomszédos határmenti területeken a nemzetközi együttműködésben rejlő
lehetőségek kiaknázása, kétoldalú gazdasági, kulturális, környezetvédelmi tevékenységek közös fejlesztése.
1.2.2 Kapcsolódás Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési
Koncepciójához és Programjához

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 című dokumentum a 218/2009. (X.
6.) Korm. rendelet (a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól) alapján került kidolgozásra, amely meghatározza a koncepció tartalmi követelményeit, struktúráját.
A megye átfogó jövőképét, valamint célrendszerét Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése a 685/2013.
(XII.16.) számú közgyűlési határozatában miniszteri elfogadásra jóváhagyta.
Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt fogalmaz meg, amelyek tükrözik a
megye értékválasztását, a fejlesztési célkitűzések fő irányát.
-

Erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlesztési tengelyeire
Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya
Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom

A településfejlesztési koncepció a jövőképhez illeszkedően négy funkcionálisan együttkezelendő, ún.
funkcionális várostérséget (FVT) alakított ki, mely a tervezési folyamat és a térségfejlesztés kereteit fő
vonalakban meghatározza. A négy FVT nagymértékben orientálta a stratégiai célrendszer felépítését, az öt
területi stratégiai célból négy (T1-T4) e funkcionális várostérségek területéhez illeszkedő beavatkozáscsomagot foglal egységbe. Az ötödik területi cél (T5) a Tisza vízrendszerére és térségére irányul. A stratégiai
célok a következőek:
T1: Szolnok nagyváros-térség pozíciójának megerősítése a Bécs-Budapest-Belgrád fejlődési tengely és a Tiszavölgy térrendszereiben
T2: Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a Jászságban
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T3: Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi térségben
T4: Tiszazug és Kőrös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása
T5: Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése
Városi szinten Kenderes a területi célok közül a T3 cél kapcsán kerül említésre a koncepcióban.
A stratégia specifikus célkitűzései (S1-S4) jellegükből adódóan nem kötődnek térségekhez.
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
felszámolása
A megye horizonális céljai:
H1: Hálózat-társadalom kiépülése: Az önszerveződés és együttműködés erősítése, társadalmi tőke növelése
H2: Hozzájárulás az országos megújuló energia hasznosítása 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
A Településfejlesztési Koncepció célkitűzéseinek elérése érdekében nagyprojektek (50 millió eurónál nagyobb
összköltségűek) megvalósulását feltételezi, melyek számos fejlesztés közvetve, az alábbi projektek pedig
közvetlenül érintik Kenderest:
-

M4 Törökszentmiklós-kelet – Kisújszállás-nyugat
Karcag-Kunhegyes összekötőút
100. számú vasúti fővonal Szolnok-Szajol szakasza rekonstrukciójának befejezése /áthúzódó projekt/
A megye alsóbbrendű úthálózatának kiemelt és gyorsított felújítása
A megye ivóvízhálózat-rekonstrukciójának folytatása az ivóvízminőség javítása és a hálózati veszteség
minimalizálása érdekében
A megye meghatározó és emblametikus középületeinek (közigazgatási, igazságügyi, egyházi)
rekonstrukciója
Önfenntartó települési energetikai rendszerek kialakítása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 című dokumentum ezek alapján
elkészült, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 75/2014. (VIII.29.) számú határozatával elfogadott.
A Program a prioritások, illeszkedések és beavatkozások kapcsán Kenderest név szerint nem említi.
Több prioritás illeszkedik a település jövőképébe, a kitűzött célok eléréséhez, így a programban azon prioritások
közül, melyeknek kedvezményezettei a települési önkormányzatok, civil szervezetek stb., számos kedvező
Kenderes város szempontjából.
1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 2.0 változat című dokumentumot a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 66/2015. (V.13.) számú határozatával elfogadta. A dokumentum
célkitűzései:
Kenderes Város Önkormányzata
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-

Munkahelyteremtés és a munkába állás segítése /JNSZM1/

-

Térségi turizmusfejlesztés /JNSZM2/

-

Élhető, vonzó települési környezet /JNSZM3/

-

Energiatudatok önkormányzatok /JNSZM4/

-

Egészséges, együttműködő helyi társadalom /JNSZM5/

Kenderes esetében mindegyik célkitűzés fontos, a megfogalmazott elvárások tekintetében, a JNSZM1, JNSZM3
és JNSZM5 célkitűzések a leginkább aktuálisak a város tekintetében.
Jász-Nagykun-Szolnok megye Szakképzés-fejlesztési Koncepciója 2016-ban felülvizsgálatra, átdolgozásra
került. A 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján kezdték meg működésüket a megyei fejlesztési és képzési
bizottságok, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (röviden: MFKB) is. Az említett
törvény 81-83. §-a kimondja a megyei szakképzésfejlesztési koncepció kidolgozását.
A fejlesztési koncepció alapvető tézisei, alapelvei, céljai a következők, amelyek megvalósításában Kenderes
oktatási intézményei is részt vesznek a számukra releváns esetekben:
-

A tényleges tanulói létszámhoz arányos a feladatellátási helyek számának csökkentése legalább olyan
mértékig, hogy a kihasználtsági mutató a 70%-ot elérje.
A Szt. 84.§.-a adta lehetőségek kihasználása az állami szakképzési rendszerbe bevonható tanulók
létszámának preferálásával.
Gimnáziumi képzésben résztvevők felvételi rendszerének változtatása.
Szakközépiskolai képzésben résztvevők ösztöndíj rendszerének kiszélesítése.
Fentiek együttes, kombinatív alkalmazása
A lehető legtöbb tanulót érintő szakmák gyakorlati képzését kell támogatni a központi beruházásokkal
(modulok prioritási sorrendjének felállítása)
A legkönnyebben elérhető helyszíneken szükséges a fejlesztéseket elhelyezni.
A csúcstechnológiás gépek beszerzését kell támogatni.
A párhuzamosságokat el kell kerülni a nagy értékű beruházásoknál – kiegészíthetőség.
Olyan beruházásokat kell támogatni, amelyek esetében a lehető legnagyobb mértékben biztosítható a
kihasználtság.
Ki kell alakítani az egységes elbírálás szempontrendszerét annak érdekében, hogy ne az
érdekérvényesítő képesség határozza meg a fejlesztések irányultságát, földrajzi elhelyezkedését.
Olyan helyszínen kell megvalósítani a központi fejlesztéseket, ahol rendelkezésre áll az új
technológiákat bemutató, használó és oktató kompetens humán-erőforrás.
A beruházási tervek készítésekor figyelembe kell venni a vállalati képzőhelyeken már meglévő
eszközparkot valamint azok fejlesztési irányát, meg kell vizsgálni a közös fejlesztések lehetőségét.
Az újonnan betelepülő nagy létszámot foglalkoztató vállalkozókat például Jászfényszaru
ThyssenKrupp, kapacitálni illetve segíteni kell abban, hogy vállalati tanműhelyt létesítsenek munkaerő
utánpótlásuk biztosítása, képzése, kondicionálása céljából.
A humán-erőforrás fejlesztéseknek összhangban kell lennie az infrastrukturális fejlesztésekkel.

Kenderes adottságai függvényében (pl. szakképzés hiánya a városban) hozzájárul a célok eléréséhez.
Az Észak-Alföld intelligens szakosodási stratégiája a helyzetelemzés és a SWOT analízis eredményeként az
alábbi jövőképet fogalmazta meg: „Lokalizáció és vitalizáció – Az Észak-Alföld régió 2020-ra olyan vidéki élhető
környezetté válik, amely természeti erőforrásaira, belső adottságaira és tradicionális értékeire építve a
nemzetközileg versenyképes tudás-alapú gazdaságot ösztönzi, a fenntartható fejlődés alapelveinek
érvényesítésével.”
A dokumentumban megfogalmazott specifikus céljai az alábbiak:
1. Innovációs kapacitások fejlesztése
2. Innovatív környezet fejlesztése
3. Innovációs együttműködések ösztönzése
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Kenderes elsősorban a területén működő és betelepülni vágyó vállalkozásokra építve az 2. és 3. specifikus
célokhoz tud hozzájárulni a város adottságainak és lehetőségeinek megfelelően
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1.3

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény az alábbiak szerint határozza meg a
területrendezési tervek fogalmát:
„5. § c) területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és
befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú
hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt
elhelyezését és a terület-felhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.
1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT 2003. évi XXVI. TV.)

„1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a
műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a
területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.”
A fogalom meghatározások szerint „az ország szerkezeti terve: az országos terület-felhasználás rendszerét, a
települések térbeli rendjét, az országos műszaki- infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét,
valamint ezek összefüggéseit az ország területrendezési tervében meghatározó terv”.
„30. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:
b) a megyei területrendezési terv készítése és elfogadása során,
c) a településrendezési eszközök készítése és elfogadása során.”
A 2014. január 1-jétől hatályos OTrT módosítás a területfelhasználási szerkezeti elemeket változatlanul hagyja.
Az alábbi táblázat mutatja a már elévült és a jelenleg hatályban lévő övezeteket Kenderes érintettségének
tekintetében:
4. táblázat A hatályos és a már elévül OTrT különbségei Kenderes vonatkozásában
OTrT - Elévült

Érinti-e
Kenderest

OTrT - Hatályos 2014. január 1-jétől

Érinti-e
Kenderest

1.

Országos ökológiai hálózat
igen
övezete

Országos ökológiai hálózat övezete

igen

2.

Kiváló termőhelyi adottságú
nem
szántóterület övezete

Kiváló
termőhelyi
szántóterület övezete

igen

3.

Kiváló termőhelyi adottságú
igen
erdőterület övezete

Jó termőhelyi adottságú szántóterület
igen
övezete

4.

Országos
komplex
tájrehabilitációt igénylő terület nem
övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
igen
övezete

5.

Országos
jelentőségű
nem
tájképvédelmi terület övezete

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
igen
kezelendő terület övezete

6.

Kulturális
örökség
szempontjából
kiemelten nem
kezelendő terület övezete

Világörökségi
és
világörökségi
nem
várományos terület övezete

7.

Kiemelten érzékeny felszín
alatti
vízminőség-védelmi nem
terület övezete

Országos vízminőség-védelmi terület
nem
övezete

Kenderes Város Önkormányzata
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OTrT - Elévült

Érinti-e
Kenderest

OTrT - Hatályos 2014. január 1-jétől

Érinti-e
Kenderest

8.

Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének nem
övezete

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése
keretében
nem
megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározók területének övezete

9.

Ásványi
nyersanyagnem
gazdálkodási terület övezete

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
nem
övezete

10.

Együtt tervezhető
övezete

11.

Kiemelt fontosságú meglévő
nem
honvédelmi terület övezete

térségek

nem

Forrás: www.terport.hu alapján saját szerkesztés

A törvény és jogszabály módosítások, valamint a fejlesztési programok elfogadása miatt a hatályos tervek
felülvizsgálatát javasolt elkészíteni 2018 végéig. A felülvizsgálatban a területrendezési tervek és a
településszerkezeti terv összhangját igazoló térképek és számítások összevetése már szükségszerűen a
hatályos OTrT szerint történik.
6. térkép: Települést érintő szerkezeti terület-felhasználási kategóriák

Forrás: OTrT térképrészlet
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Települést érintő szerkezeti terület-felhasználási kategóriák:
Terület-felhasználás:
Mezőgazdasági térség
Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térség
Települést érintő egyéb országos szerkezeti elemek:
Országos jelentőségű közlekedési hálózatok
Gyorsforgalmi út
Főút
Nagy sebességű vasútvonal
Országos jelentőségű vízi létesítmények
Országos jelentőségű csatorna
Egyéb szerkezeti elemek, melyek érintik a települést:
o

Országos jelentőségű energetikai hálózat:


750kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme



Földgázszállító vezeték

Települést érintő országos övezetek:
7. térkép: Települést érintő országos övezetek
Országos ökológiai hálózat övezete (3.1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.2)

Kenderes Város Önkormányzata
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
(3.3)

Tájképvédelmi
szempontból
kezelendő terület övezete (3.5)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
(3.4)

kiemelendően

Országos ökológiai hálózat övezete a település közigazgatási határának keleti, illetve, észak-nyugati részén
található nagyobb foltokban (3.1). Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a terület jelentős részét
érinti, leginkább a keleti, délkeleti, valamint középső részeket (3.2). Jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezete mozaikosan, elszórtan fordul elő a területen, melyek közül két nagyobb összefüggő terület emelkedik ki a
középső, illetve déli részen (3.3). Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület apró foltokban jelenik csupán meg (3.4).
Tájképvédelmi szempontból kiemelendően kezelendő terület övezete a várostól északi irányba, két homogén
foltban található (3.5).

1.3.2

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve (a megyei közgyűlés
10/20144. (IV.29.) KR sz. rendeletével módosított 18/2004. (XI.9.) számú
rendelet)

A megye hatályos területrendezési terve Jász-Nagykun-Szolnok Megye területfejlesztési koncepciója, JászNagykun-Szolnok Megye területfejlesztési stratégiája, Jász-Nagykun-Szolnok Megye fejlesztési prioritásai,
valamint az OTrT Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonatkozásai alapján készült.
Térségi szerkezeti terv települést érintő terület-felhasználási kategóriái:
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vegyes területfelhasználású térség
vízgazdálkodási térség
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városias települési térség
hagyományosan vidéki települési térség
Közlekedési hálózatok és létesítményeik:
gyorsforgalmi út
főút (4, 34)
térségi jelentőségű mellékút
nagysebességű vasútvonal
vasúti mellékvonal
térségi kerékpárút-hálózat eleme
Közműhálózatok és létesítményeik:
750 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme
400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme
Térségi szénhidrogén szállítóvezeték
Vízgazdálkodás létesítményei:
elsőrendű árvízvédelmi fővonal
8. térkép: Kenderes elhelyezkedése Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési terve
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Települést érintő térségi övezetek:
Kenderes közigazgatási határán belül az ökológiai hálózat övezetei érintik, mind magterület, mind ökológiai
folyosó több helyen található (3.1). Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, valamint erőtelepítésre alkalmas
területek apró foltokban, szórványosan jelennek meg a település közigazgatási határain belül (3.3). Kiterjedt
foltban megjelenik a rendszeresen belvízjárta terület övezete is (3.12).
9. térkép: Kenderest érintő térségi övezetek

Ökológiai hálózat övezetei (3.1)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
(3.3)

Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
nagyvízi meder övezete (3.12)

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Településrendezési terv
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1.4

A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek
Kenderes település fejlesztését befolyásoló megállapításai

Kenderes közigazgatásilag a város 2013-tól a Jász-Nagykun-Szolnok megye Karcagi járáshoz tartozik, amelynek
a székhelye Karcag. Területe 857,26 km², népessége 42299 fő, népsűrűsége 49 fő/km² volt a 2012. évi adatok
szerint. A járáshoz három város (a járásszékhely Karcag, Kenderes és Kisújszállás), valamint egy nagyközség
(Kunmadaras) és egy község (Berekfürdő) tartozik.
A 9. térkép Kenderes szomszédos településeit ábrázolja: Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes, Tiszagyenda,
Tiszabő, Fegyvernek és Örményes településeket.
10. térkép: Kenderes szomszédos települései

Forrás: www.maps.google.com
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5. táblázat: Kenderes szomszédos települései és jellemzőjük
(Megjegyzés

szg: személygépkocsi, tk: tömegközlekedés, kp: kerékpár)

Település neve
Fegyvernek

Karcag

Kisújszállás

Kunhegyes

Örményes

Tiszabő

Tiszagyenda

Fegyvernek Kenderesről a 4-es számú főúton közelíthető meg. A
település nevezetességei a Pusztatorony, a Református templom, a
Szapárfalvi új katolikus templom, a Bíró-kastély, a Szapáry-Schwarzkastély és a Kálváriadomb. Fegyverneken több beruházás is megvalósult:
többek között a vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
szennyvízelvezetés
és
tisztítás,
egészségügyi
alapellátás,
egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése.
Karcag a településről az E60-as, valamint a 4-es úton közelíthető meg. A
város a Karcagi járás központja. A város több nevezetességgel is
büszkélkedik: a Zádor híddal, Györffy István Nagykun Múzeummal,
Nagykunsági Tájházzal, Izraelita templommal, Kántor Sándor
Fazekasházzal, Szélmalommal, a Morgó csárdával valamint a
Patikamúzeummal.
Kisújszállás Kenderesről mellékúton közelíthető meg. Kisújszállás
nevezetességei közé tartozik a település strandja, az Erzsébet liget,
valamint a Papi Lajos Alkotóház, a Néprajzi Kiállítóterem, a Tájház, a
Horváth-tanya. A városban több beruházás is megvalósult már, mint
például pedagógusképzések, egészségügyi alapellátás, egészségházak
és járóbeteg ellátás fejlesztése is.
Kunhegyes a Kunhegyesi járás székhelye, Kenderesről a 34-es főúton.
Tömegközlekedéssel pedig vonattal is el lehet jutni a településre. A város
rengeteg turisztikai látványosságot birtokol: többek között itt található az
ország második legnagyobb református temploma, Miseruha valamint
Néprajzi gyűjtemény is. Az elmúlt időszakban számos beruházás
megvalósult már a településen, mint például a települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, vagy helyi foglalkoztatási
együttműködések fejlesztése
Örményes Kenderesről mellékúton közelíthető meg. A községben a
cukorrépa termesztésének hagyományai vannak, de jelentős a kalászos
gabona és a zöldségfélék tenyésztése is. Nevezetességei közé tartozik a
Glaser-kastély, a Bíró-kastély, a Kepich-kastély, valamint az Ökomenikus
templom. A községben beruházások történtek az egészségügyi
alapellátás, egészségházak és járóbeteg ellátás fejlesztése céljából,
valamint folyamatban van az ökológiai gazdálkodásra történő átállás.
Tiszabő mellékúton valamint a 4-es számú főúton közelíthető meg
Kenderesről. Egy 2009-es felmérés alapján Magyarország legszegényebb
települése, ahol hatalmas a munkanélküliség. Tiszabőn eddig két
beruházás történt, az egyik esélyegyenlőségi programokat, a másik a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő
intézkedéseket támogatta, a közeljövőben pedig megvalósul majd az
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése is.
Tiszagyenda Kenderesről a 34-es számú úton közelíthető meg.
Nevezetességei közé sorolható a Római katolikus templom, a Református
templom, a Hellebronth-kastély, a Csapó-kúria. A településen megvalósult
a szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint infrastrukturális fejlesztések is
a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra
eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek
esélyegyenlőségéért.
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1.5

Hatályos településfejlesztési döntések

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési
Stratégia megállapításai

Kenderes városa 2002-ben fogadta el a jelenleg is hatályos Településfejlesztési Koncepcióját.
A településfejlesztés általános célja, hogy a városban élők életkörülményei, így
a megélhetési viszonyok,
a városi élet körülményei, mint a komfortosság, az esztétikai minőség, az egészséges és
biztonságos környezeti feltételek
jelentősen és tartósan javulnak úgy, hogy a fejlesztési erőforrások fennmaradjanak.
A város regionális szerepköre, politikai és földrajzi helyzete:
A város földrajzi helyzete erőforrás a település fejlődése terén.
Kenderes az Alföld szívében, Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik leghagyományosabban kistérségében
helyezkedik el, a karcagi kistérségben.
A környező településekkel tovább kell javítani az együttműködést. A legszorosabb kapcsolat Kisújszállással
alakult ki, mely hagyományos kapcsolatot a jövőben is szükséges megőrizni. A térségi közlekedési kapcsolat
fejlesztésének lényeges eleme az M4-es autóút tervezett megépítése, melynek nyomvonalát a készülő rendezési
tervben pontosítani szükséges, és meg kell vizsgálni a települést déli irányban elkerülő út településre gyakorolt
hatását. Ezzel összefüggésben, figyelembe véve a kialakítandó új közúti csomópontok elhelyezkedését is,
megfelelő fejlesztési területeket kell kijelölni azon ipari-gazdasági vállalkozások számára, melyek a jelentősen
javuló közlekedési feltételek miatt ide kívánnának települni. A Kisújszállás – Kál-Kápolna vasútvonal jelentőségét
is vizsgálni szükséges, és a vállalkozói területek kijelölésénél a közútfejlesztés elemein kívül ezzel is számolni
szükséges.
A külterület fejlesztésénél figyelembe kell venni a kistérségi terv rövid – és hosszú távú agrárfejlesztési
elhatározásait is.
A településfejlesztési elhatározásokban kiemelt szerepet kell kapnia a település ismeretségét is meghatározó
múltjának, meg kell tartani és még nagyobb szerepet szánni a meglévő épületek építészeti örökségének. A
Kakati-ér és környezete kiemelt fontosságú. Fontos, hogy a külterületek rehabilitációja mielőbb megtörténjen.
1.5.1.1 IVS által kitűzött középtávú célok megvalósulása (7-8 év)

Kenderes város Integrált Városfejlesztési Stratégiával nem rendelkezik.
1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

Az Étv. meghatározza a településfejlesztési és településrendezési szerződés jogintézményét:
„30/A. §(1) A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési
szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni
szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója).
(2) A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testületének döntenie kell a cél
megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.”
A település településrendezési szerződéseket kötött, melyek elsősorban a vállalkozások szerkezeti terv
módosítási igénnyel rendelkező fejlesztéseihez kapcsolódnak.
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1.6

Településrendezési Tervi előzmények

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök

Kenderes jelenleg hatályos településrendezési terve 2004-ben készült el és került elfogadásra a
42/2004.(IV.29) képviselő-testületi határozattal. Módosítás azóta kizárólag egyszer, 2013-ban történt a
Bánhalmai kastély felújítása kapcsán.
A hatályos Településszerkezeti Terv a Településfejlesztési Koncepció célkitűzéseinek megfelelően, az
önkormányzati egyéb településrendezési döntései alapján készült. A terv kijelöli a meglévő és tervezett
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységeket, a meglévő és tervezett közlekedési
hálózatot, a táj-, természet-, környezetvédelemmel, örökségvédelemmel kapcsolatos továbbtervezésnél
figyelembe veendő elemeket.
Kenderes Város Helyi Építési Szabályzata 2004-ben készült el és került elfogadásra a 19/2004.(V.7.) számú
rendelettel, melyet a bánhalmai kastély felújítása kapcsán a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel
módosítottak. A módosítások a 0278/26, 0278/5, 0278/23 és 0278/24 hrsz. számú külterületi területekre terjed ki.
A módosítás a beépítésre szánt területek közé sorolja új belépőként a turisztikai különleges területet, ahol a
rendeltetésének megfelelő, turizmus, szállás, szolgáltatás, vendéglátás épületei, építményei és kiszolgáló
létesítményei helyezhetők el. A beépítettség legnagyobb mértéke 30%, a kialakítható legkisebb telekterület 2500
m2. A módosítás érinti továbbá az összes, a különleges turisztikai területre vonatkozó, annak előírásait tartalmazó
részeket.
Kenderes város 42/2004. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve
az alábbiak szerint módosult 2013-ban:
Változó területfelhasználású (kategóriájukon belőli átminősülő területek):
o

ipari gazdasági területből – különleges turisztikai terület

turisztikai célú terület sz = 0,6
o Bánhalma településrész külterületi beépítésre szánt turisztikai célokat szolgáló vadászkastély
telkének területe.
o

Közművesítettségi mértéke: teljes.

A szabályozás a Településszerkezeti Terv terület-felhasználási egységeit külterületen és belterületen egyedi
sajátosságuknak megfelelő zónákra és építési zónákra bontja. Beépítésre szánt rendeltetetési zónák: lakó,
vegyes, gazdasági, különleges rendeltetésű zónák.
Beépítésre nem szánt rendeltetési zónák: közlekedési és közmű, zöldterület, erdő, mezőgazdasági és
vízgazdálkodási rendeltetésű zónák.
Meghatározza a területhez köthető előírásokat, a rendeltetési zónák előírásait, az építési zónák előírásait, az
egyes karakter, környezetvédelmi, értékvédelmi, a tilalmi és korlátozási zónák előírásait.
Egyéb előírások között összegyűjti a közlekedési, általános közmű, zöldfelületi, a közterületi és reklám
elhelyezési előírásokat.
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11. térkép: Kenderes Város Településrendezési terv módosítása (2013)

Forrás: Kenderes Város Településrendezési terv módosítása (2013)

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei
1.6.2.1

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai

A 2004-ben készült településszerkezeti terv általános célkitűzésként a még akkor nagyközség jogcímmel
rendelkező település városi cím elnyerését tűzték ki, annak elnyeréséhez szükséges célokat tűzött ki. E mellett
tartalmazza a terület hatályát, a település szerkezetének rövid leírását, a közigazgatási és belterületi határok
módosítását, valamint a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek besorolását, a közterületeket,
továbbá a területfelhasználási módokat és azok leírását. A dokumentum szerepelteti az akkori meglévő és a
tervezett infrastruktúra hálózatot, a védett és védelemre tervezett, valamint védő területeket, és a beépítést
veszélyeztető, korlátozó tényezőket.
1.6.2.2

A településszerkezeti terv megvalósult elemei

A 2004-es településrendezési terv óta az alábbi elemek valósultak meg:
-

Bánhalmai kastély felújítása – ennek megfelelően a dokumentumok módosításra kerültek, mert a
korábbi ipari gazdasági terület új elemként különleges turisztikai területté átminősítése megtörtént.
A tervezett M4 autópálya nyomvonalának kialakítása miatt a déli ipari parkból 2 ha terület és a hozzá
tartozó út terület ki lett vonva.
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1.7

A település társadalma

1.7.1 A népesség főbb jellemzői
1.7.1.1

Demográfia

A demográfiai viszonyokat vizsgálva elmondható, hogy Kenderes népességszáma az utóbbi években csökkenő
tendenciát mutat. A város állandó népessége a 2011. évi népszámlálás szerint 4.835 fő, a lakónépessége 4.809
fő, így a megye állandó népességének 1,23%-a, a lakónépességének 1,24%-a él a Jász-Nagykun-Szolnok
megye közigazgatási területének 1,99%-át kitevő városban.
A vizsgált időszak alatt – 2001 és 2011 között – 12%-kal csökkent a lakónépesség, amely elsősorban az
elvándorlásnak köszönhető és csak másodsorban a természetes fogyásnak. A szelektív migráció elsősorban a
fiatal, képzettebb munkavállalói korú rétegekben jellemző. Ennek hátterében elsősorban a munkalehetőségek és
a gyermeknevelés, illetve a szabadidős/közösségi programlehetőségek hiánya állhat.
6. táblázat: Kenderes város népességszám változása 2001-2011
Adattípus
Állandó
(város)

népesség

Lakónépesség
(város)

2001 (fő)

2011 (fő)

5 479

4 835

5 462

4 809

Állandó népesség
(megye)

417 008

394 465

Lakónépesség
(megye)

415 917

386 594

Állandó népesség
(ország)

10 078 138

9 773 777

Lakónépesség
(ország)

10 198 315

9 937 628

Lakónépesség
2011/2001 (%)

Lakó-népesség / Lakó-népesség /
állandó népesség állandó népesség
2001
2011

100%

99%

100%

98%

101%

102%

88%

93%

97%

Forrás: KSH

1. ábra: Kenderes állandó népességszámának (fő) változása 2001-2011
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Forrás: KSH
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2. ábra: Kenderes lakónépességének (fő) változása 2001-2011
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Forrás: KSH

Az állandó népesség és a lakónépesség száma Kenderesen lassú, de folyamatos csökkenési tendencia mentén
változik.
A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 43,2 fő/km2, ami 2001-hez képest 5,8 fő/km2-tel
csökkent. Ez az érték a megyei 4,04 fő/km2 csökkenésnél magasabb. A csökkenő népsűrűség elsősorban a
lakosság elköltözésével van összefüggésben.
Az élve születések száma csökkenő tendenciát mutat – időnkénti enyhe növekedéssel - a vizsgált időszak
éveiben, átalagosan 44 fő/év volt. A halálozások száma 2001 és 2011 között átlagosan 77 fő/év. Mélypontját a
halálozás 2005 és 2011-ben érte el a vizsgált perióduson belül. Ekkor 86 fővel csökkent a lakosság száma
halálozás miatt, míg 2006-ban és 2010-ben a legkedvezőbb mutató: 68 és 67 fő.
3. ábra: Népmozgalmi mutatók 2001-2011 között
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Forrás: KSH

A népesség csökkenése elsősorban a negatív vándorlási egyenlegből adódik. A vizsgált időszakban évente
átlagosan 37 fővel csökkent a lakosság. Az egyes években az egyenleg +49 és -108 fős szélsőértékek között
ingadozott.
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7. táblázat: Kenderes népmozgalmi adatai (2001-2011)
Adattípus

2001

2011

Élve születések (előző népszámlálás óta, fő)

54

35

Halálozások (előző népszámlálás óta, fő)

77

86

Természetes szaporodás (előző népszámlálás óta, fő)

-23

-51

Vándorlási különbözet (előző népszámlálás óta, fő)

-42

-44

Teljes népmozgalom (tényleges szaporodás) (előző népszámlálás óta, fő)

-65

-95

Forrás: KSH

A társadalom egyszerű fizikai reprodukciója a generációk egyensúlyán alapszik. A fiatal, a teherbíró aktív és az
idősebb generációk együtt képesek biztosítani a társadalom stabilitását. A kontinensünkön és az országban is
alapvető és örvendetes fejlemény az életkor meghosszabbodása és ezzel a népesség átlagéletkorának
növekedése. Ugyanakkor a generációk közötti egyensúly felbomlása a társadalom elöregedését, majd különböző
mértékű csökkenését eredményezi. A termékenység csökkenése és a javuló életkilátások együttesen beindították
a hazai népesség elöregedését. A népesség korösszetétele 2001 és 2011 között Kenderesen is az idősek
arányának enyhe növekedésének irányába tolódott el a népszámlálási adatok alapján. A fiatalkorúak népességen
belüli aránya csökkenő tendenciát követ, míg az 50 év felettiek aránya növekedett.
4. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001-ben (%)
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Forrás: KSH

5. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2011-ben (%)
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8. táblázat: A népesség korösszetétele 2001 és 2011-ben
Adattípus

2001

adott korcsoport részesedése – 2001 (%)

2011

adott korcsoport részesedése – 2011 (%)

0-14

1036

19%

701

15%

15-19

466

9%

456

10%

20-29

682

12%

561

12%

30-39

661

12%

653

14%

40-49

798

15%

632

14%

50-59

653

12%

730

16%

60-64

323

6%

309

7%

65-X

843

15%

604

13%

Összesen:

5462

100%

4646

100%

Forrás: KSH és 2011. évi Népszámlálás

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség (65–X éves)
összege a 15–59 éves népesség százalékában) javult. 2001-ben (53,64%), míg 2011 ugyanez a mutató 41,19%
volt. Ez az átrendeződés pozitív tendenciát mutat.
A város öregedési indexe, a 100 gyermekkorúra jutó idősek száma 2001-ben 81,37, míg 2011-ben ugyanez a
mutató már 86,16 volt. Vagyis az időskorú népesség száma 2011-ben már majdnem meghaladta a gyerekek
számát, mely egy erősen elöregedő lakónépességet mutat.
Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat.
A lakónépesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 51,55%-a nő, 48,45%-a férfi. A
nemek közötti arány 2001-hez képest 0,65 százalékponttal változott a nők javára.
6. ábra: Állandó népesség Kenderesen, 2015
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Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés
1.7.1.2

Nemzetiségi összetétel

A népszámlálások alkalmával az egyéni identitásválasztás elve alapján zajlott a nemzetiséghez tartozás
felmérése. A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: magyar (4179 fő), cigány (248
fő), német (10 fő), örmény (4 fő), román (6 fő), orosz (3 fő) és 6 fő egyéb nemzetiséghez tartozó.
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2001-ben a városban cigány (151 fő), német (7 fő), ukrán (1 fő), szlovén (1 fő) nemzetiségek képviseltették
magukat.
2001 óta szintén a cigány nemzetiségű lakosok száma növekedett jelentős mértékben. Az egyéb nemzetiségek
tekintetében nincs számottevő változás. Ennek magyarázata egyrészt a nemzetiségi identitásvállalás javulása,
másrészt a természetes népszaporulat, de pl. a kettős állampolgárság rendszerének változása is közre játszott a
folyamatban.
A városban, jelentősebb számban jelen lévő és jelentős kulturális örökséggel bíró nemzetiség pl. a roma. A
nemzetiségi csoport a korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is saját önkormányzatot alapított Roma Nemzetiségi
Önkormányzat néven.
1.7.1.3

Képzettség

Egy településen az alap-, közép-, esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy település, illetve
térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település népességmegtartó erejének
növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális tényezők és az eszközellátottság tekintetében
is. Egy adott település alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező népességének arányát mindez
együttesen határozza meg, különösen akkor, amikor kiemelkedő tekintettel kell lenni a környező városok elszívó
hatása által generált magas fiatalkori elvándorlásra. A népesség korösszetétele hasonló súllyal esik a latba egy
település lakosságának iskolai képzettsége meghatározásakor, hiszen a fiatalabb korosztály aránya általában
magasabb végzettséget is jelent.
A lakosság elenyésző részét képező általános iskolai végzettséggel sem rendelkező lakosainak száma 61%-kal
csökkent 2011-re. Fontos, hogy a legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 5%-kal emelkedett
a 10 év alatt. Az érettségizettek száma 28%-kal, az egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők száma pedig
75%-kal nőtt a 2001-es szinthez képest.
9. táblázat: Kenderes város lakossága iskolai végzettség megyei és országos összehasonlításban (2001, 2011)
Adattípus

2001

2011

Változás 2011/2001
viszonylatában
(%)

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
aránya (városi)

145

57

-61%

megyei

2 909

2 241

-23%

országos

63 116

50 003

-21%

15-X éves korosztályban legalább általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya (városi)

3 414

3 570

5%

megyei

291 092

304 630

5%

országos

7 553 093

8 073 005

7%

18-X éves korosztályban legalább középiskolai
érettségivel rendelkezők aránya (városi)

783

1 003

28%

megyei

99 248

125 576

27%

országos

3 097 032

3 990 859

29%

24-x éves korosztályban egyetemi vagy főiskolai
oklevéllel rendelkezők aránya (városi)

130

228

75%

megyei

25 361

37 377

47%

országos

888 345

1 382 398

56%

Forrás: KSH
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7. ábra: Kenderes város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban, 2011-ben
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80%
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70%

10%

16%

60%

23%

14%

12%

50%

24-x éves
korosztályban
egyetemi vagy
főiskolai oklevéllel
rendelkezők
18-X éves
korosztályban
legalább középiskolai
érettségivel

40%
30%

55%

53%
46%

20%
10%
1%
Kenderes

0%

1%

1%
Magyarország

15-X éves
korosztályban
legalább általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők
általános iskolai
végzettséggel nem
rendelkezők

Forrás: KSH

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a lakosság iskolai végzettsége összességében elmarad mind az
országos, mind a megyei átlagtól, de kedvezőbb, mint a járási átlag.
A lakosság:
1 %-a az általános iskola első osztályát sem fejezte be 10 éves koráig
53 %-a legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezik
16%-nak az érettségi a legmagasabb iskolai végzettsége, és
5%-a diplomás.
Jellemzően probléma, hogy az ismeretek és a szakképzettségek nem felelnek meg a munkaerő-piaci
igényeknek.
1.7.1.4

Foglalkoztatottság

A gazdasági aktivitás terén a népszámlálási adatok alapján az inaktív keresők, az eltartottak és a munkanélküliek
arányának csökkenése figyelhető meg, amely a foglalkoztatottak arányának növekedését indukálta.
Kenderes városban 2011-ben a munkaképes korúak szám 3268 fő volt, ennek 44,7%-a volt foglalkoztatott. Ez az
arány a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat (foglalkoztatottak száma 2001-ban 3285 fő, a
munkaképes korúak 43%-a volt).
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8. ábra: A népesség gazdasági aktivitás szerinti összetétele (%) 2001, 2011
100%
1 415

80%

1 460

384
60%

Foglalkoztatott

412

1 668

Munkanélküli

1 350

40%

Eltartott

20%

1 995

1 587

2001

2011

Inaktív kereső

0%

Forrás: KSH

Kenderesen, a 2011-ben a foglalkoztatottak száma 1460 fő volt, a Nemzeti foglalkoztatási szolgálat abban az
évben 3268 fő munkavállalási korú népességgel számolt, így 44,7% adódik a foglalkoztatott népesség arányára.
2001-ben az ugyanígy számolt mutató 43% volt.
10. táblázat: Foglalkoztatás és ingázás (fő), 2001, 2011
Év

Foglalkoztatottak

Lakóhelyén
dolgozók

Eljárók

Bejárók

Nemzeti
foglalkoztatási
szolgálat

2001

1415

1025

390

n.a.

3285

2011

1460

931

505

237

3268

Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH

Az ingázás már a 2001-es népszámlálás idején is bevett munkavállalási stratégiának számított, bár kevésbé volt
szükségszerű, mint napjainkban. A munkavállalók 27,6%-a már 2001-ben is az ingázást választotta, 2011-ben
pedig már 34,6% élt ezzel a lehetőséggel.
Munkavállalási szempontból a legnépszerűbb települések: Szolnok, Kunhegyes, Kisújszállás.
A foglalkoztatás ágazati szerkezete Kenderesen a gazdaságilag fejlett területekre jellemző arányokat mutat.;a
mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak aránya mindössze 6%, a kereskedelmi és
szolgáltató szektorban talált munkát a városiak 17%- a, az ipar és az építőipar részesedése 34%.
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9. ábra: A foglalkoztatás ágazati szerkezete (fő), 2011
A kereskedelmi és
szolgáltatási foglalkozású
foglalkoztatottak száma
(fő)

242

501
92

A mezőgazdasági és
erdőgazdálkodási
foglalkozású
foglalkoztatottak száma
(fő)
Az ipari, építőipari
foglalkozású
foglalkoztatottak száma
(fő)

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH

A részletes ágazati megoszlást figyelve a kenderesi munkavállalók 34%-a ipari vagy építőipari állást talált
magának. Vezető és értelmiségi pozíciót tölt be a munkavállalók 13%-a, kereskedelmi és szolgáltatási
feladatokat lát el a munkavállalók 17%-a, a mezőgazdasági foglalkozásúak aránya csekély, 6%. Fentiek mellett
jelentős még az egyéb szellemi foglalkozást végzők aránya 13%.
10. ábra: Foglalkoztatottak megoszlása foglalkozási főcsoport szerint (%), 2011

16%

13%

Vezető értelmiségi
Egyéb szellemi
14%

34%

17%

Kereskedelmi,
szolgáltatási
Mezőgazdasági,
erdőgazdálkodási
Ipari, építőipari
Egyéb

6%

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH

Kenderesen a munkanélküliek száma 2004 és 2012 között folyamatosan emelkedett. 2013-ban jelentősen
csökkent a munkanélküliek száma, amelyhez a közfoglalkoztatási pályázatokon elnyert források felhasználása,
továbbá az elvándorlás is hozzájárul. 2014-ben ismét emelkedő tendenciát mutat a regisztrált munkanélküliség.
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11. ábra: A regisztrált munkanélküliek száma (fő), 2004-2014

Forrás: TEIR

A munkanélküliek száma egy éven belül is mutat némi ingadozást. 2015-ben Kenderesen az álláskeresők átlagos
száma 429 fő volt éves szinten. Legkevesebben októberben (344 fő), legtöbben februárban (531 fő) kerestek
munkát. A nyári hónapokban a munkanélküliek száma kb. 100 fővel kevesebb, ennyit képes ellátni időlegesen
főként az építőipar, a turizmus és az agrárszektor.
A megyei és országos adatokkal összehasonlítva az adatok hasonló jelleget, tendenciát mutatnak. A csúcsérték
mindhárom esetben március hónapban volt, ezután lassú, de folyamatos csökkenés figyelhető meg mind városi,
megyei, mind pedig országos szinten.
12. ábra: Álláskeresők aránya a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva (%) 2015
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

Magyarország

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, KSH
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1.7.1.5

Jövedelmi viszonyok

Kenderes lakosai közül az adóköteles jövedelemmel rendelkezők aránya 44,64%, ami átlagos értéknek
mondható megyei és országos szinten. A városban az egy lakosra jutó éves jövedelem átlagos összege 2014ben nettó 534.086 Ft/fő volt, ami 151.971 Ft-tal alacsonyabb a megyei átlagnál. A kenderesi adóköteles
jövedelemmel rendelkezők átlagosan 28%-kal kevesebbet keresnek, mint egy átlagos adózó a megyében.
13. ábra: Az adózók aránya a népességből és az egy lakosra jutó nettó jövedelem 2004 és 2014 között

Forrás: TEIR

Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül viszonyítási alapot jelent a
lakosság tulajdonában álló nagy értékű fogyasztási cikkek mennyisége, értéke. Ezek közül az egyik
legjellemzőbb mutató az 1.000 főre jutó személygépkocsik számának változása.
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14. ábra: Ezer főre jutó személygépkocsik számának változása 2000-2015 között
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Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH

Az ábrán is látható, hogy a személygépkocsik száma 2008-ig folyamatosan növekedett. 2010 és 2012 között
viszont visszaesés volt tapasztalható, amely összefüggésben lehet azzal, hogy a SZJA alapot képező jövedelem
is csökkent ebben az időszakban.
Kenderesen az adózók átlagos aránya mellett a szociális támogatásra szoruló réteg a város népességének több
mint 40%-át érinti. Különösen a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma és a közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők száma mutatja meg a nagyon alacsony jövedelmű réteg terjedelmét.
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11. táblázat: Az alacsony jövedelműek támogatásának terjedelme Kenderesen, 2008-2015
Támogatási jogcím

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
közül foglalkoztatásban részt vettek száma (fő)

n.a.

177

211

266

341

238

182

290

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
átlagos havi száma (fő)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

221

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (fő)

505

482

499

673

762

759

714

622

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (fő)

604

590

622

654

621

588

493

508

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (fő)

285

61

183

119

361

112

197

230

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos
száma (fő)

n.a.

73

52

62

65

35

37

52

Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH
1.7.1.6

Életminőség

A lakások komfortfokozata kedvezőtlenebb a megyei átlagnál, ami a közüzemekkel való ellátottság adataiban is
megmutatkozik. A városban a lakásoknak mintegy 22%-a számított 2011-ben alacsony komfortfokozatúnak.
12. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei Kenderesen 2001-ben és 2011-ben

Lakások összesen

Kenderes
2001

Jász-NagykunSzolnok
megye 2001

Kenderes
2011

JászNagykunSzolnok
megye 2011

Alacsony komfort fokozatú lakások
aránya (félkomfortos, komfort nélküli,
szükséglakás) (%)

40%

30%

22%

4%

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt lakások aránya (%)

94%

94%

94%

95%

136,90

12347,00

168,90

11450,50

n.a.

36%

54%

70%

Száz lakásra jutó háztartási
gázfogyasztók száma

68,14

67,99

75,40

76,91

Egy lakosra jutó háztartások részére
szolgáltatott villamos energia
mennyisége (1000 kWh)

0,72

0,94

0,96

1,02

Háztartásoknak szolgáltatott víz
mennyisége (1000 m3)
Közcsatorna hálózatba bekapcsolt
lakások aránya a vezetékes
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások
százalékában

Forrás: KSH

A 2011 óta eltelt időszak egyik nagy eredménye, hogy a szennyvíz csatornával ellátott ingatlanok 94%-a rá is
csatlakozott a hálózatra. A szolgáltatott víz és villamos energia mennyisége növekedett a vizsgált időszakban,
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amely egyrészt a fogyasztó eszközök számának növekedését vagy korszerűtlen berendezések használatát
sejteti, másrészt a könnyebb hozzáféréssel járó pazarlóbb felhasználást.
A Kormány 1162/2014. (III. 25.) a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló Korm. határozata alapján 2020ra Magyarország teljes területén biztosítani szükséges a 30 Mbps sávszélességű internetelérést.
A településen lévő ingatlanok döntő része 1946 előtt épült, mely idősebb házakat jelent, mint a megyei trendben
megfigyelt (23,18%, 1971-1980). A városban döntően a családi házas építkezés a jellemző.
13. táblázat: Lakások és lakott üdülők építési év szerinti megoszlása Kenderesen, 2011
1946 előtt

1946–
1960

1961–
1970

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

2001–
2005

20062011

Jász-NagykunSzolnok megye

18,59%

13,64%

17,17%

23,18%

16,68%

4,97%

3,26%

2,51%

Kenderes

29,15%

18,07%

12,72%

18,23%

15,35%

4,79%

0,77%

0,93%

Terület

Forrás: KSH

A bűncselekmények száma és jellege sok esetben összefüggést mutat a lakosság szociális helyzetével, amely
alapvetően befolyásolja az életminőséget. A vagyon elleni bűncselekmények teszik ki a bűnügyi eljárások
jelentős részét Kenderesen.
A regisztrált bűncselekmények száma Kenderes város területén 2015. évben 160 db volt, amely 7-tel több az
előző évinél.
1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

A térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok témakörére vonatkozóan objektív, tudományos
jellegű kutatások, szociológiai felmérések nem állnak rendelkezésre.
Térbeli társadalmi rétegződés, elkülönülés nem érezhető városban, kivéve a jól beazonosítható
szegregátumokat. Alapvetően konfliktusmentesek a mindennapok az egyes városrészek lakói között. Mivel a
városra nem jellemző a betelepülés, így nem is alakult ki, a más településeken jól érezhető betelepülők kontra
őslakos ellentét.
A kijelölt szegregátumok fejlesztése (anti-szegregációs terv, szociális célú fejlesztések), az integrációs folyamat
felgyorsítása a társadalmi elkülönülés lassítását, megakadályozását segítheti. A leghátrányosabb helyzetben lévő
réteg esetében a szegénység és mélyszegénység kezelésének egyik módja az önellátás elősegítése, a
megkopott vagy el sem sajátított gazdálkodási ismeretek átadása. Az önellátó gazdálkodás továbbá a közhasznú
foglalkoztatás rendszerének alkalmazása elősegíti a munkavállaláshoz kapcsolódó magatartásformák
megtartását, továbbá a tartósan, akár több éve munka nélkül lévők visszavezetését a foglalkoztatás rendszerébe.

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
1.7.3.1

Történeti és kulturális adottságok

Kenderes magában hordozza az alföldi települések jellegzetességét, hangulatát, amely megnyilvánul a határt
beterítő búzamezők és kukoricatáblák, erdősávok, ligetek természeti környezetben és a 90-100 éves vagy ennél
régebbi lakóházakban. Népi építészeti emlékként az Országos Műemlékvédelmi Hivatal is "jegyzi" a Nap és Hold
motívumos Jókai út 7. szám alatti lakóházat, amelynek egyszerűbb változata még a Jókai út 3. szám alatti épület
is. Lakosság 5000 fő feletti, ebből 900 fő Kenderes külterületi lakott helyén, Bánhalma területén él.
Nagyközségünk Jász- Nagykun- Szolnok megye középső részén, a Szolnok - Túri - sík északi peremén fekszik a
nagykun települések szomszédságában. A 4-es számú /E-60-as/ főközlekedési út kelet-nyugati irányban
kettészeli helységünket. Szomszédjaink Kunhegyes, Karcag, Kisújszállás, Fegyvernek, Tiszabő és Tiszagyenda.
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Történetünk visszanyúlik a réz- és bronzkorba, feltehetően már akkor is lakott terület volt. Földünk csernozjom és
réti talajok a földművelés korai kialakulásához kínáltak kedvező feltételeket. Első írásos emlék 1352-bol való,
ekkor említik oklevélben a falut, amely a kunok birtokába került. A XV. században 1/3-1/ 3 részben a BOI, Kovári
Pál ítélőmesteré, és a budai Pálos Rend tulajdona lett. Ebben a században Kenderessy Balázs földbirtokos révén
a huszitizmus egyik központjává lett. A XVII. század második felében a török-tatár hadak pusztításától sokat
szenvedett falu később, a XVIII. század végétől a Magyari - Kossa, a XIX. század közepétől pedig a nagybányai
Horthy család birtoka is lett.
1771-es úrbérrendezés idején a módos, kizárólag református jobbágyfaluból az 1848-as forradalom idejére
Kenderes felerészben katolikus, nagyszámú zsellérség és szegényparasztság lakta településsé vált, mégis ekkor
kezd kibontakozni az ipar és a kereskedelem. A két világháború között a szegény lakosság magas száma
ellenére látványos fejlődést mutat, amelyet jórészt a falu szülöttjének, Horthy Miklósnak személyes támogatása
eredményezett. Középületek, iskolák vízvezeték- és villanyhálózat létesült, korszerű egészségügyi és szociális
ellátás alakult ki.
Mivel a legsúlyosabb társadalmi probléma a földkérdés nem oldódott meg, az 1945-ös földreform a Kommunista
Párt mellé állította a szegényparasztságot, amely a nagybirtokok, köztük a Horthy-uradalom teljes felosztását
jelentette. A formálódó új hatalomban a tsz szervezések és beszolgáltatások azonban kiábrándították a
lakosságot. Így az 1956-os forradalom Kenderesen radikálisabb formában zajlott, mint általában a megye
településein, amelyben szerepet játszott a Horthy korszak pozitív emlékképe is. Az 1960-as évektől ismét
lendületes fejlődés jelei mutatkoztak a községben. A XX. század vége a lakosság-szám csökkenését hozta, de
reményeink és igyekezetünk szerint - az EU csatlakozás folytán - a lehető legtöbb pozitív eredmény elérését
tűzte ki a városvezetés, bízva lakói messzemenő támogatásában, segítségében
Horthy Kastély - A kastély az 1800-as évek elején épült, eredetileg nem a Horthy család birtokában volt, hanem
Halassy kúriaként tartották nyílván. 1850-ben érkezett ide az első Horthy, a kormányzó édesapja Horthy István.
Anyai ágon örökölt itt birtokot, majd feleségül vette Halassy Paulát. Ezután beszélhetünk az épületről Horthy
kastélyként. Az 1800-as években még egy nagyon egyszerű U alakú épület volt, Horthy István és Halassy Paula
ebben az egyszerű kúriában élte le az életét. Itt született 9 gyermekük is, köztük Miklós, aki 1868. június 18-án,
ötödik gyermekként született a családba.
A kastély átépítésére 1925-ben került sor, ekkor már Horthy Miklós lakott itt a családjával. A Tanácsköztársaság
és a román megszállás után mindenképp sort kellett keríteni egy felújításra. Horthyné kérése volt, hogy a kastély
neobarokk jegyeket öltsön magára az átépítéskor, ekkor épült a kastélyhoz a fenti manzárdrész, a kocsifelhajtó, a
pipázó, és a hátsó körterasz, Kalin Ferenc tervei alapján.
Miután Horthyt kormányzóvá választották az itteni kastélyt nyári lakként használták. Minden évben úgy érkeztek
haza, hogy a születésnapját itt tölthessék és az aratás befejeztével tértek haza Budapestre. A kastélyhoz
közvetlenül 10 holdnyi föld tartozott, ez főként nagy parkból állt, illetve zöldségeskert, gyümölcsös volt itt
található. A park végében halastó volt kialakítva.
1944 októberében a Horthy családot a németek elvitték. Ezután a kastélyban lévő értékeket széthordták és
megpróbálták az épületet tönkretenni. A bútorokat elhordták, a csodálatos könyveket és megmaradt tárgyakat
máglyára hordták és elégették.
Volt olyan időszak, amikor az épületet magtárnak használtál, illetve lovakat tartottak benne. 1950-ben iskolát
létesítettek itt. Először 6 hetes traktoros képzést indítottak itt, majd később mezőgazdasági szakiskolát
létesítettek. Jelenleg a kastélyba látogatók az épület szépségét tekinthetik meg, valamint azt a pár helyiséget,
ami eredeti állapotában megmaradt. Az egykori pipázó pedig emlékszobaként őrzi a múltat, amelyben képeket
láthatnak a régi idők kastélyáról.
Horthy liget - A város szívében elterülő gyönyörű fákkal övezett park központjában látható a kormányzó úr által
állíttatott, a megyében egyedülálló méretű és szépségű I. világháborús emlékmű, amely Horthy kormányzósága
alatt több vitézzé avatásnak adott helyet. A vitézi rend újraéledése után 1998-ban ismét eme nemes
hagyománynak adott helyszínt az emlékmű és az azt körülölelő park.
Református templom - Az 1540-es évektől erős református egyházközség működött, ekkor még csupán néhány
katolikus család élt a faluban. A reformátusok a falu ősi templomát 1729-33-ban állították helyre. A toronysisak
mai formája 1923-ban készült. A második világháborúban súlyos károkat szenvedett templom renoválására 1961Kenderes Város Önkormányzata
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62-ben dr. Kormos László, 1982-ben pedig Kolláth József lelkész gondoskodása révén került sor. A templom
festett, kazettás famennyezetének fennmaradt táblái a torony alatti karzaton, valamint a Kormányzó Úr padja
jelenleg is láthatók.
Római katolikus templom - A késő barokk stílusú katolikus templom építése gróf Haller Antal pénzadományából
1783-ban kezdődött, de a pálos rend felszámolása miatt csak 1800-ban fejeződött be. A munkálatokat Rábel
Antal építész irányította. Ekkor a főhajó készült el, az oldalsó két mellékhajót később, 1923-ban építették hozzá.
A templom épület kereszthajós, két boltszakaszos, félköríves szentéllyel. Oltárképe Mária mennybemenetelét
ábrázolja, amit Falkonúri József festett. A mellékoltárokat díszítő festmények a Horthy család adományai,
amelyeket 1938-ban az eucharisztikus világkongresszus alkalmából készített Rovátkai R. Lajos. Mindkét
festmény a Horthy család tagjait ábrázolja. A templomot Nagyboldog Asszony napján szentelték fel. (augusztus
15.) A II. világháborúban egyetlen találat érte, a becsapódás helyén a lövedéket befalazták, s ez máig látható.
1.7.3.2

Civil szerveződések

Kenderes civil és egyházi szervezeteinek tevékenysége kiegészíti, sok esetben helyettesíti a város által nyújtott
szolgáltatásokat. Jelenleg 13 civil szervezet működik a városban, melyek között a város fejlesztését célzó, sport,
roma közösségekhez kapcsolódó szervezetek is megtalálhatóak. Többek között a civil szervezetek munkájának
köszönhetően a várost erős lokálpatriotizmus jellemzi.
A városban a helyi lakosok elkötelezettek a közösségi tevékenységek iránt. Ezt mutatja egyrészt az arányaiban
nagyszámú civil kezdeményezés, másrészt az önkormányzat által vezetett korábbi tervezési és városfejlesztési
tevékenységek is nagy számban mozgósították a helyi lakosokat.
A város ennek megfelelően nagy számban és lehetőségeihez mérten jelentős összeggel támogatja a civil
szervezeteket.
A civil szféra fontos szerepet tölt be a közigazgatási feladatok ellátásának tervezésében, a fejlesztési irányok és
a szükséges beavatkozások meghatározásában, mivel az önkormányzat partnerségi együttműködés keretében
folyamatosan egyeztet az érintett szervezetekkel, kikéri véleményüket és javaslataikat.
A településen bejegyzett civil szervezetek a következők:
-

Horthy Miklós Emlékére Alapítvány
Kenderes Vívósportjáért Egyesület
"Kenderesért" Polgári Kör
Kenderesi Gazdakör
Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
Kenderesi Középtiszai MEDOSZ Sport Egyesület
Lovas Baráti Kör
"LURKÓ" Kiemelten Közhasznú Óvodai Alapítvány
"SEGÍTŐ KÉZZEL A FOGYATÉKOSOKÉRT" ALAPÍTVÁNY
Szentannay Sámuel Alapítvány
"Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány"
Városi Polgárőrség Kenderes
Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület
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1.8

A település humán infrastruktúrája

Kenderes város az önkormányzat tevékenységének finanszírozhatósága érdekében az utóbbi évtizedben több
érdemi változtatást, átszervezést valósított meg a kezelésében lévő intézmények működésében, amellyel
számottevő megtakarítást ért el a település működtetésében. A közszolgáltatások átszervezése, az
önkormányzati szektor átalakulása a városban lényegi változásokat okozott.
1.8.1 Humán közszolgáltatások
1.8.1.1

Oktatás

Kenderesen 2 köznevelési intézmény található:
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde:
Kenderes, Szent István út 36. (hrsz.: '935')
Fenntartó: Egri Főegyházmegye
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium:
Kenderes, Szent István út 27.
Fenntartó: Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály
15. ábra: Nappali tagozatos tanulók és óvodások száma (fő)
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Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban
Óvodába beírt gyermekek száma
Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH

Kenderesen egy összevont óvoda – bölcsőde van, mely 144 férőhellyel működik. A férőhelyek kihasználtsága
összességében 100%-os. A beíratott gyermekek közül 6 fő SNI (sajátos nevelési igényű). Kenderesen 2015-ben
a hátrányos helyzetű óvodások száma 25 fő volt.
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14. táblázat: Óvodák alapadatai, 2015
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Liliom Tagóvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje
Óvodai férőhelyek száma (db)
Beíratott gyermekek száma (fő)
Csoportok száma (db)
Hátrányos helyzetű (fő)

2014

2015

144
143
6
27

144
140
6
25

Forrás: Közzétételi lista, KSH

Az általános iskolai tanulók száma az utóbbi évtizedben folyamatosan csökken, számuk a 2002-es csúcsot (512
fő) követően 2015-ben csak 273 fő.
Az első osztályos gyerekek száma 30 fő körül alakul évente (2015-ben 38 fő). A tanulók jelentős része a tanórák
után napköziben az iskolában marad, közel 70 gyermek felügyeletéről kell gondoskodni a délutáni órákban is. Az
alsó és felső tagozatos gyerekek száma folyamatosan távolodik egymáshoz, különbségük egyre több. 2008-ben
ez a szám 3 fő volt, 2015-ben már 35 fő volt a 1-4. és az 5-8. évfolyamok létszámkülönbsége.
Kenderesen a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban tanulhatnak tovább a gyerekek. Az
első évfolyamra 88 főt vettek fel. A 2014/2015-ös tanév névsora alapján 228 tanuló jár az intézménybe, ebből a
bejárók száma 106 fő. A tanulók közül 35 fő hátrányos helyzetű.
A kollégiumi ellátást a városban 1 intézmény biztosítja. A férőhelyek száma 149, a kihasználtság 55%-os.
Az iskolai nevelési munkát a Pedagógiai Szakszolgálaton belül működő Nevelési Tanácsadó segíti a
szolgáltatást igénybevevők számára.
1.8.1.2

Egészségügy

A város közigazgatási területén 2 háziorvos, 1 fogorvos és 3 védőnő látja el az egészségügyi alapellátással
kapcsolatos feladatokat.
2015-ben a rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma háziorvosi ellátásban 39.897 fő volt.
Háziorvosi ügyelet, gyógyszertári ügyelet és fogorvosi ügyelet elérhető Kenderesen.
1.8.1.3

Szociális közszolgáltatások

Szociális feladatokat a Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A Szolgálat
központja Kenderes, Szent István út 58. szám alatt található. A társult községekben a családgondozók számára
többnyire a Polgármesteri Hivatalok biztosítják az elhelyezést.
Kenderesen a családsegítő szolgáltatási igénybe vevők száma 2014-ben 82 fő volt.
Kenderes város közigazgatási területén a szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás, mint személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások közül 2015-ben 94 fő részesült szociális étkeztetésben és 5 fő házi
segítségnyújtásban.
15. táblázat: A szociális szolgáltatások igénybevétele Kenderesen
Adatok
Szociális étkeztetésben részesülők száma (fő)
Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő)
Idősek nappali ellátásában részesülők száma (fő)
A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma
(fő)
Időskorúak otthonaiban ellátottak száma (fő)
Az önkormányzat kezelésében levő tartós
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben a gondozottak száma (fő)
Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményeinek gondozottak száma (fő)
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Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH

Kenderesen a szociális étkeztetésben részesülők száma 2014-ig folyamatosan növekedett. A házi
segítségnyújtás igénybe vevők tekintetében 2014-ig növekedés, a családsegítő szolgáltatást igénybe vevők
tekintetében csökkenés figyelhető meg.
Idősek nappali ellátását a központ Idősek Klubja biztosítja.
1.8.1.4

Közösségi művelődés, kultúra

A város közművelődési lehetőségeit a városi könyvtár és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház biztosítja. 1885 és
1951 között a faluban több bejegyzett, a belügyminiszter által engedélyezett egyesület és kör működött.
Kenderes első, községi tulajdonban lévő könyvtárát 1898-ban létesítették a földművelésügyi miniszter által
folyósított segélyből. Az 1886-ban létrehozott polgári Olvasókör volt az első, kifejezetten kulturális jellegű
egyesület a községben, majd a századfordulón létrejött Kenderesi Társaskör, az Általános Népkör és kaszinó,
továbbá a Katolikus Olvasókör ugyancsak a lakosság művelődését szolgálta. Kisebb könyvtárakkal a szakmai
jellegű egyesületek, mint például az Ipartestület, az Első Földművelő Kör, az 1922-ben szerveződött Nemzeti
Földműves Kör és az 1939-ben alakult, vallásos-kulturális funkciót betöltő Katolikus Agrárifjúsági legényegylet is
rendelkezett. A polgári Olvasókör a jelenlegi óvoda épületében volt és az épületen belül működött a könyvtár.
1952-ben a Tiszafüredi Könyvtár letéti könyvtárat telepített a volt Ipartestület székházában a Rákóczi út 4. szám
alatt, amely később a Lenin úti Pártházba költözött (jelenleg Szent István út). Hetente három alkalommal volt
nyitva a könyvtár, melynek 928 kötete és 326 olvasója volt.
1957-ben a Tanácsházán kapott új helyet a könyvtár. Új fejezet kezdődött a község kulturális életében, hiszen a
Tanácsházán – a központban, ahol a lakosság ügyeit intézték – létesült egy olyan helyiség, ahol folyóiratokat és
könyveket olvashattak az emberek. A tanácsteremben megkezdődtek a mesedélutánok, melyek nagy sikert
arattak a gyerekek körében. A községben 1965-ben épült fel a Művelődési ház. Az olvasók száma és a
könyvállomány jelentős növekedése arra a döntésre késztette a község vezetőit, hogy a könyvtárnak át kell
költöznie ide. A könyvállomány ekkor már 9184 kötet volt 184.000Ft értékben, az előfizetett folyóiratok száma
pedig 10 db.
1982-ben a művelődési Minisztérium pályázatot írt ki községi könyvtár építésére 3 millió forintértékben. A
benyújtott pályázatot elfogadták és 1983-ban megkezdődött az építkezés. Ezzel egy új korszak köszöntött be a
könyvtár életében: a két kis helyiséget felváltotta a tágas, barátságosan berendezett modern épület, ahol a zenei
részlegben 12 fülhallgatóval ellátott zenehallgató boksz szolgálja a zavartalan elmélyülést, előadótér ad helyet a
rendezvényeknek, külön kézikönyvtári részleg van az emeleten, tágas gyermekkönyvtári és felnőtt könyvtári rész
szolgálja az olvasókat. Az új épület már minden szempontból megfelel a nyilvános könyvtár
alapkövetelményeinek. 1987-ben 1801 olvasója volt a könyvtárnak, ami azt jelenti, hogy a lakosság 33%-a
könyvtári tag volt. 26.125 db könyv és 56 féle folyóirat várta az olvasókat. 2001-ben a Széchenyi-terv pályázatán
6 db számítógépet nyert az intézmény internet-hozzáférési lehetőséggel 2.000.000,- Ft értékben. 2002-ben a
fenntartó elnyerte a Könyvtárpártoló Önkormányzat címet.
2015-ben a könyvtár leltári állománya 24.045 darabból állt, a kikölcsönzött könyvtári egységek száma 27.499 db
volt. 988 beiratkozott olvasó volt, mely a 2000-es évhez képest minimális csökkenést mutatat. Az utóbbi négy
évben a beiratkozott olvasók száma lassú, de folyamatos növekedést mutat.
A könyvtár informatikai felszereltsége a 2012-2013 között megvalósított TIOP-1.2.3-11/1 kódszámú, „Városi
Könyvtár informatikai fejlesztése Kenderesen” című projekt keretében felújításra került.
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16. ábra A könyvtár állományának, beiratkozóinak változása 2001-2015
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A települési könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma (fő)

Forrás: KSH
A művelődési ház Kenderes város központjában, a 34. számú út mellett helyezkedik el, de a 4. számú főúttól
sem esik messze, ezáltal könnyen megközelíthető, hozzáférhető. A város eseményeinek, rendezvényeinek,
kiállításainak egyik fő helyszíne.
1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása

Helyi esélyegyenlőségi programját Kenderes 2013-ban készítette el. Az alábbiakban a dokumentumban
beazonosított legfontosabb problémákat mutatjuk be:
A mélyszegénységben élő és romák helyzete kapcsán beazonosított problémák:
Tartós munkanélküliség, szegénység
Alacsony iskolázottság
Motiváció hiány a kitörésre
Fokozottan hátrányos helyzet egészségügy, szociális és gazdasági területeken
A gyerekek helyzetének, esélyegyenlőségének, a gyermekszegénység vizsgálata
A dokumentum ismerteti a gyermekjóléti ellátások hozzáférhetőségét és tapasztalatait az ellátó rendszerben, ez
alapján probléma a városban:
A tanórán kívüli tevékenységekben, napköziben tanulók száma alacsony, fennáll a délutáni
csellengés, felügyelet nélkül eltöltött idő veszélye
Gyermekszegénység
A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család széteséséből, a
nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség megemelkedett.
A nők helyzete és esélyegyenlőség
A helyzetelemzés több témakörben foglalkozik a nők helyzetével. A foglalkoztatásban betöltött szerepét ismerteti,
a kisgyermekesek foglalkoztatását elősegítő gyermekjóléti szolgáltatásokról nyújt tájékoztatást, érinti a
családtervezést, a nőket érő és a családon belüli erőszak témáját, említi, hogy a krízishelyzetben lévők számára
mely szolgáltatás áll rendelkezésre, foglalkozik a nők helyi közéletben betöltött szerepével.
Munkanélküliség magas aránya
Alacsony iskolázottság
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Sok gyermekes családok, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a szegénység esélye
magasabb
Nehézségek a GYES-en lévő, kisgyermekes anyák munkába való visszatérése terén
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az idősek helyzetére vonatkozóan áttekinti a normaként figyelembe veendő szabályokat, az idősek helyi
népességen belüli arányait, a diszkrimináció tipikus formáit, az idősek igényeit figyelembe vevő helyi ellátási
formákat. A megfogalmazott problémák:
Idősek életkori sajátosságaiból adódó igények kielégítését célzó program hiánya
Egyedül élő idősek
Tipikus egészségügyi problémák, betegségek
Magasabb rizikófaktor bűncselekmény áldozatává váláshoz
Idősek-fiatalok elhidegülése, ezáltal a magányosság érzetének kialakulása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az
akadálymentes környezet teljes mértékben nem biztosított.
Fogyatékkal élők alacsony foglalkoztatottsága
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1.9

A település gazdasága

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre

Kenderes gazdaságát 112 vállalkozás alkotta a KSH 2014. évi vállalatdemográfiai adatai szerint.
A városban 108 db mikro, 2 db kisvállalkozás és 2 db működő közepes vállalkozás található.
Kenderes vállalkozásainak adatai
16. táblázat: Kenderes vállalkozásainak részesedése Jász-Nagykun-Szolnok megyében (2014)

Területi egység

Kenderes
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Kenderes város részesedése
a megyei szummából (%)

működő vállalkozások száma (db)– alkalmazotti létszám alapján
1-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

249- X fő

mikro

kis

közép

nagy

108

2

2

0

16402

695

138

35

0,66%

0,29%

1,45%

0,00%

Forrás: KSH

Az adatokból jól látható, hogy a város vállalkozásainak részesedését a megyei szummából legnagyobb részben
az 50-249 fős közepes vállalatok képviselik.
1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
A városban egyre jobban áttevődik a hangsúly a tercier szektorra, a foglalkoztatottak száma és aránya
folyamatosan nő ebben a nemzetgazdasági ágazatban.
17. táblázat: Gazdasági ágazatok megoszlása, 2014

Kenderes

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Mezőgazdaság

(db)
13

(db)
979

Ipar

13

3092

Szolgáltatások

86

13199

Gazdasági ág

Forrás: KSH
17. ábra: Összehasonlító táblázat a foglalkoztatottak számáról (fő) szektoronként, Kenderes
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501
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242
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212
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Forrás: KSH
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A mezőgazdasági és az ipar által foglalkoztatottak száma csökkent. Jelentős változás figyelhető meg az egyéb
ágban foglalkoztatottak számában, mely jelentős mértékben megemelkedett a népszámlálások között.
1.9.2.1

Mezőgazdaság

A KSH adatai szerint a városban 4 vállalkozás működött a mezőgazdaságban 2014-ben.
A 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás1 publikált adatai szerint Kenderesen 5.950 hektárnyi területen
629 gazdaság található, ebből 623 db egyéni gazdaság. Az egyéni gazdaságokról a KSH adatai szerint a
városban az egyéni gazdaságok összesen 2.717 hektár területen gazdálkodnak, amelyből 1.721 hektár saját
tulajdonukban áll, 945 hektárt pedig bérelnek. Az egyéni gazdaságok a terület 63%-án gazdálkodnak.
A városban található mezőgazdasági vállalkozások száma viszonylag állandó, megelőzve a megyei és az
országos átlagot is.
18. ábra: Gazdasági ágazatok aránya (2014)
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50%
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10%
0%

Szolgáltatások
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12%

18%

12%
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Kenderes

16%
4%

Jász-Nagykun-Szolnok megye Magyarország

Forrás: KSH

Kenderesen az állattartás nem annyira intenzív, mint régebben. 2000-ben még jelentős sertésállománnyal
rendelkeztek az egyéni gazdaságok. 2010-re ez az állomány közel harmadára csökkent (1889 db). A város
gazdáinak és gazdálkodó szervezeteinek szarvasmarha állománya szintén csökkenésen esett át. A
legjelentősebb állatállományt a tyúkfélék.
A vizsgált időszakokban látható, hogy az utóbbi évtizedben közel felére csökkent az egyéni gazdaságok száma a
2000-2010-es időszak alatt a KSH-s adat szerint. Saját használatú földterületeik száma 14%-al csökkent, a bérelt
földterületek aránya 11%-al csökkent. Nőtt az egyéni gazdaságoknál állandó alkalmazásban állók száma.
18. táblázat: Éves település statisztikai adatok Kenderes gazdaságokról

Egyéni gazdaságok használatában lévő saját tulajdonú földterület (m2)

Időszak (év)
2000
2010
30 987 007
27 179 359

Egyéni gazdaságok használatában lévő bérelt földterület (m2)

10 508 915

9 447 575

Egyéni gazdaságoknál állandó alkalmazásban állók száma (db)

3

11

Egyéni gazdaságoknál munkát végző családtagok száma (db)

1 316

1 177

Egyéni gazdaságok száma (db)

1155

623

Mutatók

Forrás: KSH

Adatok forrása: Általános Mezőgazdasági Összeírás 2010, foldhaszn1011.xls, foldhaszn1012.xls, foldhaszn1021.xls,
foldhaszn1022.xls, foldhaszn1023.xls, KSH
1
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A mezőgazdaságból küszködő helyi vállalkozók, illetve őstermelők foglalkoztatás tekintetében nem számottevők,
jó esetben két-három munkással dolgoznak.
1.9.2.2

Ipar

A KSH adatai szerint 2014-ben Kenderesen összesen 13 vállalkozás működött az iparban, melyből 8 a
feldolgozóiparban és 5 az építőiparban végzi tevékenységét. A gazdasági ágazatok közül az ipar a városi
vállalkozások 12%-át adja.
Kenderes legnagyobb vállalkozásai a mezőgazdaság területén tevékenykednek. A város egyik legnagyobb
vállalkozása a KÖZÉPTISZAI MEZŐGAZDASÁGI ZRT. Fő tevékenységüknek a sertéstenyésztést jelölték meg.
A város másik nagyobb mezőgazdasági vállalkozása KENDERES 2006 Kft., fő tevékenységüknek gabonaféle,
hüvelyes növény, olajos mag termesztését jelölték meg.
19. táblázat: 300 millió forint éves forgalom feletti kenderesi mezőgazdasági vállalkozások, 2016

Név

Bejegyzés éve

Létszám (fő)

Utolsó éves
árbevétel (Ft)

KENDERES 2006 Kft.

1992

68

677 millió

KÖZÉPTISZAI MG. ZRT.

1949

110

2439 millió

nettó

Forrás: Creditreform céginformációs adatbázisa
A tervezett M4-es autópálya megépülése esetén a kijelölt területek mindegyikéről könnyen megközelíthető lesz,
addig pedig az országos főközlekedési utak biztosítják a szállítási, szállítmányozási lehetőségeket.
12. térkép Gazdasági, ipari területek Kenderes bel- és külterületén

Forrás: Saját szerkesztés
1.9.2.3

Szolgáltatások

A KSH 2014-es adatai szerint Kenderesen a működő vállalkozások 77% a szolgáltatásban keresi a
megélhetését.
A szolgáltatási szektorhoz tartozó különböző típusú tevékenységek a gazdaság bármely ágazatához
kapcsolódhatnak, közös jellemzőjük, hogy a termelési folyamat valamennyi fázisában jelen vannak, és növelik a
termékek hozzáadott értékét. A szolgáltatási szektor súlya fontos mutatója a gazdaság fejlettségének.
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A szolgáltatások Kenderes gazdaságában jelentős szerepet töltenek be: az összes foglalkoztatott 15%-a dolgozik
a tercier szektorba. A városban a lakossági alapszolgáltatások valamennyi válfaja biztosított.
19. ábra: Működő vállalkozások megoszlása a szolgáltató ágazatokban (%), 2014
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5%
5%

5%

Szállítás, raktározás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

10%

43%

6%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Oktatás

6%
16%
5%

Szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység
Adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység

Forrás: KSH

A városban mikro- és kisvállalkozások vannak bejegyezve. Az egyik legnagyobb vállalkozás a szektorban az
VINCZER ÉS TÁRSA GYÓGYSZERKISKERESKEDELMI BT., amely fő tevékenységének a gyógyszerkiskereskedelem jelölte meg.
A szolgáltatások színvonala a keresőképes kereslet csökkenésével, illetve a turizmus visszaesésével csökkent, a
vállalkozások versenyképessége alacsony, likviditási helyzetük sebezhető. Foglalkoztatási kapacitásuk nem
számottevő.
Két pénzügyi szolgáltató található a városban: a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet, illetve a Tutihozam
Kft.
Kereskedelem
2012-ben a Kenderesen található kiskereskedelmi üzletek száma 57 db volt, amely az 4 évvel azelőtti értékhez
képest csökkent. A kínálatot nagymértékben befolyásolja a környékbeli nemzetközi kereskedelmi láncok
megjelenése.
Az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma 2004 óta csökken a városban. 2014-ben TEIR adatok szerint 18
darab ilyen vállalkozás volt jelen a kereskedelemben. A város ruházati szaküzleteinek száma 2014-ben 3 db volt.
20. ábra: Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak, valamint ruházati szaküzletek száma Kenderesen (db)

Forrás: TEIR-KSH
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Idegenforgalom – vendéglátás
Kenderes magában hordozza az alföldi települések jellegzetességét, hangulatát, amely megnyilvánul a határt
beterítő búzamezők és kukoricatáblák, erdősávok, ligetek természeti környezetben és a 90-100 éves vagy ennél
régebbi lakóházakban.
Turisztikai szempontból vonzerőt képviselő létesítmények a vitéz nagybányai Horthy Miklós Tengerészeti Kiállító
terem, Horthy-kastély, Horthy-kripta, Horthy-liget, Református templom, Római katolikus templom.
A településen az alacsony számú turista ellenére több vendéglátóhely is található. Ezek a tranzit forgalomra
épülve kínálják szolgáltatásaikat, főként étkezési lehetőséget.
A városban kereskedelmi szálláshely jelenleg nem működik és a legnépszerűbb szálláshely közvetítő portálokon
sem található kenderesi szálláshely.
Ennek megfelelően a településen egynapos kirándulások, rokon- és barát látogatások a jellemzőek, amely valós
turisztikai bevételt nem indukál. A település ennek megfelelően nem rendelkezik idegenforgalmi adó
bevételekkel.
20. táblázat: Az idegenforgalom mérőszámai 2010-2015

Mutatók
Összes szálláshely férőhelyeinek száma (db)

2010
0

2011
0

2012
0

2013
0

2014
0

Vendégek száma (fő)

0

0

0

0

0

Vendégéjszakák száma (db)

0

0

0

0

0

Külföldiek aránya a vendégéjszakákból (%)

0

0

0

0

0

Forrás: TEIR-KSH
1.9.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fontosabb
elképzelések

A vállalkozások számainak vizsgálatakor látható hogy a nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlásuk kisebb
eltérésekkel hasonló a regionálishoz. A regisztrált gazdasági társaságok mutatói a 1000 fő lakónépességre
viszonyítva nem változott az utóbbi években jelentősen, mind a lakosságszám, mind pedig a vállalkozások
száma csökkenő tendenciát mutat. A városban a regisztrált vállalkozások aránya elmarad a megyei átlagtól.
Jellemző a mikro vállalkozások és egyéni vállalkozók túlsúlya.
21. táblázat: Regisztrált gazdasági társaságok száma 1000 lakosra Kenderesen 2

2011

2012

2013

2014

2015

Gazdasági társaság 1000 lakosra (db) - (GFO'14)

n.a.

n.a.

n.a.

129,55

127,56

Regisztrált vállalkozások száma 1000 lakosra (db) - GFO'11

116,95

122,36

126,92

129,55

n.a.

Forrás: KSH
A regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma 1.000 lakosra nem éri el a megyei átlagot, és ez az érték
nem is változik jelentősen évek óta. A megyei átlagot 2014-ben 20,12 volt, míg a városi csupán 13,75 db.
22. táblázat: Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma 1000 lakosra Kenderesen 3

2011

2012

2013

2014

2015

2011-től az adatkör gyűjtése a GFO nómenklatúra szerint megváltozott, ezért egy idősorban nem összehasonlítható, a
megelőző évekkel.
3 2011-től az adatkör gyűjtése a GFO nómenklatúra szerint megváltozott, ezért egy idősorban nem összehasonlítható, a
megelőző évekkel.
2
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Regisztrált jogi személyű vállalkozások 1000 lakosra (db) – n.a.
(GFO’14)
Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma 1000 lakosra 7,87
(db) - GFO'11
Forrás: KSH

n.a.

n.a.

13,75

11,27

9,36

9,90

9,98

n.a

Regisztrált egyéni vállalkozások tekintetében lassú csökkenés figyelhető meg, az utóbbi években csökkent az
1000 főre viszonyított számuk.
23. táblázat: Regisztrált egyéni vállalkozások száma 1000 lakosra Kenderesen

Regisztrált egyéni vállalkozások száma 1000 lakosra (db)

2011

2012

2013

2014

2015

21,90

21,77

22,66

22,18

19,83

Forrás: KSH

Adóbevétel mértéke (1000 Ft)

21. ábra: A helyi iparűzési adóbevétel (HIPA) alakulása 2007-2010 (eFt)
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Forrás: TEIR-KSH
1.9.4

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

A város helye a közlekedési hálózatban
Kenderes közúti elérhetőség szempontjából jó helyzetet foglal el. A település a 4-es számú főút, vonalán
helyezkedik el.
Az úthálózat fenntartása, javítása, bővítése folyamatosan jelentkező feladat egy önkormányzat életében. A
jövőbeni tervek között szerepel többek között kerékpárút kialakítása.
Utak fejlesztésének lehetőségei
A mintegy 72 km hosszú kenderesi út, köz és köztér hossza 67 km, melynek 52%-a van szilárd burkolattal
ellátva, további belterületi földutakon útalap kiépítése, valamint útalapos utak szilárd burkolattal történő ellátása
szükséges. (FORRÁS: KSH)
A település belterületi úthálózata 95%-ban kiépített, azonban az utak nagyon rossz állapotban vannak.
Munkahelyteremtő beruházások
Kenderesen munkahelyteremtő beruházások valósulhatnak meg az ipar, a szolgáltatási szektor, turizmus
területén. Ennek fontos alapfeltétele a korábban említett közutak állapotának javítása, a település
megközelíthetőségének javítása.
Az Új Széchenyi Terv időszakában 4 db pályázat kapott támogatást a városban, melynek fő célja a
gazdaságélénkítés, összesen 270 millió Ft támogatási összeggel.
Munkaerő piac
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A település vonatkozásában megállapítható, hogy 2008 és 2012-ban a lakosság 10-13%-a volt nyilvántartott
álláskereső, napjainkra ez az érték a 5%- körül van. A jelentős változás – mely 2012-ben mutatkozott meg - több
tényezőnek köszönhető, úgy, mint a fiatalok elvándorlása, a társadalom elöregedése, a közmunkaprogram,
közfoglalkoztatás bevezetése.
Ahogy az alábbi diagram is szemlélteti, a munkanélküliség arányának változása Jász-Nagykun-Szolnok
megyében, a Karcagi járásban, illetve Kenderesen hasonló tendenciát mutat.
22. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya, összehasonlító ábra
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Forrás: KSH
A pályakezdők munkanélkülisége további problémát vet fel, hiszen szakmai tapasztalatszerzés hiányában
nehezebben tudnak elhelyezkedni – sokan már a tanulmányaikat sem a városban fejezik be annak hiánya miatt -,
munkakapcsolatokat kialakítani, mely helyzetet gyakornoki programok, mentorhálózatok kialakításával lehetne
orvosolni.
Szükséges megemlíteni azt is, hogy a foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok (megváltozott munkaképességűek, román, általános iskolát el nem végzett felnőttek, stb.) egyre
tartósabban szorulnak ki a munkaerő piacról. Az ő elhelyezkedési lehetőségeik javítása érdekében szükséges
integráló képzések, tananyagok kidolgozása, tanácsadások, foglalkozások tartása.
A munkaerő elvándorlásának megakadályozása, annak helyben tartása és a térségbe vándorlása érdekében a
gazdaság élénkítésére, munkahelyek teremtésére, szociális háló kialakítására, egészségturisztikai fejlesztésekre
van szükség.
1.9.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

Kenderesen 2015-ben a lakásállomány 1944 db, ami azt jelenti, hogy 2001-tőll 15 év alatt 68 darabbal csökkent a
lakások vagy családi házak száma. Az ingatlanok száma 2001-2010 között kis mértékben ingadozott, jelentősebb
csökkenés 2011-ben következett be.
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23. ábra: Kenderes lakásállománya, 2001-2015
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Forrás: KSH
A város lakásállománya 2001-hez képest 68-al csökkent.
2001-2010 között évi 1-5 lakást építettek, az utóbbi években azonban az új építések száma minimális, vagy
egyáltalán nem volt. 2001-2015 összesen 2777 m2 az épített lakások összes alapterülete. Az épített lakások
átlagos mérete 100 m2.
24. táblázat: Épített és megszűnt lakások Kenderesen, 2001-2015

Év

Épített lakások (db) Megszűnt lakások (db) Épített összes (nm)

2001

5

3

377

2002

2

2003

5

1

511

2004

1

3

96

2005

2

3

226

2006

2

4

212

2007

2

3

150

2008

3

2

303

2010

3

8

307

2011

2

1

225

2

1

248

122

2009

2012
2013
2014
2015
Forrás: KSH
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24. ábra: Értékesített lakások átlagos forgalmi értéke
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Forrás: https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kenderes
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1.10

Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz
és intézményrendszere

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Kenderes város intézményeinek fenntartásában, a város fejlesztésében a legfontosabb tényező a város
költségvetése, annak stabilitása. Az önkormányzat éves költségvetésének készítésekor a város stabil pénzügyi
pozícióinak megőrzésére, a lakosság életszínvonalát javító szolgáltatások bővítésére, a város gazdasági
potenciáljának növelését segítő fejlesztések megvalósítására és megfelelő tartalék képzésére törekszik.
A város önkormányzatának elmúlt évi költségvetését elemezve megállapítható, hogy a bevételi oldal legnagyobb
tételeit minden évben a saját folyó bevételek, illetve az állami hozzájárulások és támogatások jelentették. Az
önkormányzati költségvetés kiadási oldalának legjelentősebb tételét minden évben a működési kiadások (pl.
személyi juttatások, dologi kiadások) jelentették.
Az önkormányzat és az állam közötti feladatmegosztás változása miatt 2013-tól jelentős változások történtek a
város költségvetésében. A bevételi oldal változásai közé tartozik, hogy a feladat-átstrukturálás miatt megszűnt az
önkormányzat személyi jövedelemadóból való részesedése, az illetékbevételek elkerültek a várostól, valamint a
beszedett gépjárműadó 40%-a marad a városnál.
Az önkormányzat saját bevételei közül a legnagyobb volument a helyi iparűzési adó képviseli.
25. ábra: Helyi iparűzési adó alakulása (eFt)
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Forrás: KSH

A legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozások a Kenderes 2006 Kft., Középtiszai MG. Kft., Középtiszai
Mezőgazdasági Zrt. Nagybánhalmai Mezőgazdasági Kft., CÉLBETON Kft., Vinczer és Társa Bt., Pozsonyi
Imréné, Kerék István, Baranyi Csongor, Kun Ferenc Csabáné.
A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján, annak keretei között a
települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozhatja a vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlását. A
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati vagyon felosztása az alábbiak
szerint alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot különböztet meg: üzleti vagyont és törzsvagyont. A
törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek, illetve korlátozottan forgalomképesek. Az önkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyona a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból áll. Kenderes rendeletileg is szabályozott vagyongazdálkodásának
célja, hogy megteremtse a biztonságos feladatellátás feltételeit, a kiszámítható és átlátható gazdálkodást,
biztosítsa a pénzügyi egyensúlyt, megőrizze és növelje a vagyon értékét, valamint biztosítsa a vagyon piaci
értéken történő bérbeadását.
Az önkormányzat vagyona a 2015. évi záró mérleg alapján 2 093 215 388Ft.
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Kenderes önkormányzata a 2014-2019. időszakra vonatkozóan rendelkezik elfogadott gazdasági programmal,
amely helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat
költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását
szolgálják.
A gazdasági program tartalmazza a városfejlesztés, vagyongazdálkodás, városüzemeltetés, humán és szociális
szolgáltatások, kultúra és sport terén a település rövid és középtávú elképzeléseit, terveit.
A gazdaságfejlesztési programban szereplő, fejlesztési elképzelések a következők:
Önkormányzat működőképességének fenntartása, az adósságok növelésének elkerülése, a
biztonságos gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
A településfejlesztés előkészítése, a döntések és a végrehajtás is nyitott, áttekinthető módjának
biztosítása.
Munkahelyteremtés segítése.
Együttműködés a gazdálkodókkal, a magánszektor szereplőivel a tartós gazdasági növekedéshez
és munkahelyteremtéshez szükséges feltételek megteremtésében.
Az önkormányzati feladatellátás szinten tartása, fejlesztése.
A meglévő intézménystruktúra kihasználtságának javítása.
Önkormányzati intézmények működési kiadásainak csökkentése (energiatakarékosság).
Önkormányzat saját bevételeinek növelése.
A város gazdasága, jövedelemtermelő képességének javítása.
A turizmus fejlesztése
1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere

A városban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a képviselőtestület rendelkezik. A
képviselőtestület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek között az erre a célra
rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő
biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A
képviselő-testület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület különböző
bizottságai.
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Szociális és Kulturális Bizottság
26. ábra: Kenderes Városi Önkormányzati szerezeti struktúra ábrája

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Kenderes Város Önkormányzata

59

Kenderes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK - EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT
1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység

A gazdaságélénkítő funkciót ellátó épület felújítása során cél, hogy az épület energiahatékony és -takarékos,
valamint fenntartható üzemeltetést biztosítson a jövőben. Ennek érdekében az épület külső hőszigetelése történik
meg, így annak fenntartása és üzemeltetése energiatudatos, -hatékony és -takarékos a jövőbeni fenntarthatóság
érdekében. Továbbá a fejlesztés eredményeképpen az épület üzemeltetése jelentősen költséghatékonyabb lesz,
mint jelenlegi állapotában.
A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között szerepel a területszerkezeti terv módosítása során
számos terület területfelhasználás-módosítása, melyek között új kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági terület;
különleges gazdasági, üdülő terület; kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági terület, valamint ipari gazdasági terület
kerül kinevezésre.
Közvetett eszközök közül a kapcsolatépítés jelent meg az országos szervezetekkel, mint például a Széchenyi
Programirodával, a Kereskedelmi és Iparkamarával és egyéb megyei, országos gazdaságfejlesztésben érdekelt
szervezetekkel.
A gazdaságfejlesztés adminisztratív eszközei többnyire a helyi rendeleteken keresztül érvényesülnek. Ezek
egyrészről a vállalkozások működését is befolyásoló szabályozások, a városrendezési terv és egyéb
dokumentumok, melyek meghatározzák a működéshez kapcsolódó, köztük az infrastruktúra feltételeit.
Az önkormányzat e mellett fontosnak tarja, hogy jó partneri kapcsolatot alakítson ki a helyi gazdasági
szereplőkkel annak érdekében, hogy a város gazdasága fejlődjön, erősödjön.
1.10.4 Foglalkoztatáspolitika

Az új önkormányzati törvény hatályba lépésével a közalkalmazottak és köztisztviselők (általános és középiskolai
tanárok, okmányirodai munkatársak egy része) jelentős száma azok a Klebelsberg Központ és a Járási Hivatal
részére történő átadásával szignifikánsan csökkent, ezzel együtt az önkormányzat dolgozóinak száma is.
Az önkormányzat legfőbb gondjainak egyike a város nagyon alacsony foglalkoztató képessége. A
közfoglalkoztatás rendszerén keresztül befolyással bír a munkanélküliek ellátására, és közvetlen
szolgáltatáskínálattal jelenik meg a város gazdaságában.
A Város Esélyegyenlőségi Programjában több tervezett beavatkozás is a foglalkoztatás elősegítését szolgálja. A
megvalósult közmunka programok is ezt a célt szolgálták.
1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás

A városban önállóan elfogadott lakáskoncepció nincs.
Kenderes esetében a pénzbelei ellátások formáit, azok juttatásának feltételeit a 22/2013.(XII.12.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátásokról című dokumentum tartalmazza.
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27. ábra: A lakásfenntartási támogatás idősoros adatai
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Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

1.10.6 Intézményfenntartás

Önkormányzat által fenntartott intézmények (pl. általános iskola, óvoda, művelődési ház, könyvtár) működtetése,
karbantartása az intézményfenntartás az egyik legnagyobb kihívás. A szakmai színvonal fenntartása, fejlesztése
mellett a gazdaságos működtetés biztosítása a cél.
Az elmúlt időszakban az önkormányzati fenntartású intézményekben már történtek olyan fejlesztések, amelyek a
fenntartás segítését célozták. Ezek a következők voltak:
Eszközbeszerzés a Központi konyha részére: A jó minőségű új eszközök használatával a konyha
működése minőségi javulást ér el, a kiszolgálás gördülékenyen folyik mind a gyermekétkeztetés,
mind pedig a szociális és a for profit étkeztetés (büfé üzemeltetés) szintjén.
A Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú
Komplex energetikai fejlesztés Kenderes: Az érintett 4 épület jelenlegi működési költségei
összesen 14 159 337 Ft. A korszerűsítést követően összesen 6 300 642 Ft-ra csökken a 4 épület
működési költsége az éves működési költségváltozása (az energiaköltség és munkabér/közteher
csökkenésének köszönhetően) 7 858 695FT/év-vel csökken.
A jövőt érintő legfontosabb beavatkozási szükségletek a következők szerint azonosíthatóak:
Az idősek nappali ellátását biztosító épület felújítása
Önkormányzati épületek felújítása
Vasútállomás épülete felújítása
Posta épület felújítása
Kenderesen egyházi fenntartásban a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde található a településen.
1.10.7 Energiagazdálkodás

A város energiaellátásának helyzetét az 1.16. fejezet mutatja be.
Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési dokumentummal nem
rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, amelyek a hatékonyabb energiafelhasználást
támogatják. A város az elmúlt időszakban számos energetikai hatékonyság növelő beruházást készített elő
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intézményeiben, és a jövőbeni fejlesztések fókuszában is a megújuló energiahordozók hasznosításával történő
épületgépészeti korszerűsítések állnak.
25. táblázat: Kenderes város energiahatékonysági fejlesztései
A projekt címe

Támogatás összege (Ft)

Megvalósítás ideje

Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
épületenergetikai fejlesztése

170 000 000

2015

Forrás: www.palyazat.gov.hu

A jövőbeli intézmények fejlesztésének esetén minden esetben a megújuló energiahasznosítás is fontos szerepet
tölt be.
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1.11

Településüzemeltetési szolgáltatások

A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok által ellátandó
településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: köztemetők kialakítása és fenntartása, a
közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek
parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen
élő lakosság, vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához
szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben definiáltak mellett például: hó- és
síkosság mentesítési feladatok, szúnyoggyérítés, köztisztaság, hulladékelszállítás biztosítása, kutak
üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-táblák kihelyezése ,külterületi ingatlanok
gyommentesítése stb.).
Az önkormányzat ezen feladatokat összetettségük miatt több, az önkormányzat többségi tulajdonában
álló/közszolgáltatóként megbízott cégeken keresztül látja el.
A városüzemeltetési feladatokat a Kenderes Városgazdálkodás látja el. Szolgáltatásai:
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (park-, közterület gondozás)
Önkormányzati intézményeket kisegítő, ellátó szolgáltatás (nem önálló intézmények karbantartási
feladatai)
Települési vízellátás és vízminőség védelem
Köztemető fenntartási feladatok
Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (közterületi hulladék gyűjtése)
Szennyvízelvezetés és tisztítás
Mélyépítőipar
Épület fenntartás és korszerűsítés
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (piaci tevékenység)
A városban az E.ON Energiaszolgáltató Kft. biztosítja az áram-, a TIGÁZ-DSO Kft. a gáz-, a Tiszamenti
Regionális Vízművek Rt. az ivóvíz és a Kenderesi Szennyvíztisztító telep végzi a közműves szennyvízelvezetés
és - tisztítási, az Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pedig a hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat.
A kötelező egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési és közművelődési szolgáltatások teljes körűen biztosítva
vannak a városban, melyeket önként vállalt szolgáltatások is kiegészítenek. Az önkormányzat elsősorban a
Polgármesteri Hivatalon és intézményein, illetve gazdálkodó szervezetein keresztül látja el ezen feladatait.

Kenderes Város Önkormányzata

63

Kenderes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK - EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT

1.12

Táji és természeti adottságok vizsgálata

1.12.1 Természeti adottságok

Kenderes a Tiszántúlon, a Tiszától 20km-re keletre fekszik. Természetföldrajzi szempontból közigazgatási
területe az Alföld középső részén, ezen belül a Közép-Tisza tájegységen található. Kistája a Szolnok- Túri-sík,
területe 1704 km2.
13. térkép: Részlet Magyarország térképéről, Kenderes megjelölésével

Forrás: http://mek.oszk.hu/

Domborzat és talajviszonyok
A kistáj 80-105 m közötti tszf-i magasságú, löszszerű üledékkel fedett hordalékkúp síkság. A felszín több mint
50%-a az alacsony ármentes síkság, Ny-i része enyhén hullámos síkság, a peremeken az ártéri síkság orográfiai
domborzattípusba sorolható.
A medencealjzatot túlnyomórészt a 3-4 km mélységben elérhető kréta flis alkotja, D-en pedig vulkánivulkanoszediment képződmények, metamorfitok és mezozoós törmelékes kőzetek alkotják egyaránt.
A felszínen 8-10 m vastag, egészen finom szemcsés folyóvízi üledék rakódott le, amely löszösödött, a
legnagyobb részét ez a löszös anyag, lösziszap borítja, hozzá igen jelentős téglaanyag készletek kapcsolódnak.
Nagyobb területeket borít a holocén réti lápi agyag. A legidősebb képződmény a Tisza holocénbeli letaroló
tevékenysége következtében szigetszerűen megjelenő, löszös homokkal fedett futóhomok.
14. térkép: Szolnok- Túri-sík kistáj

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere
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Éghajlat
A kistáj E-i része mérsékelten meleg- száraz, a D-i részek a meleg-száraz éghajlatú területekhez tartoznak. Az
évi napfénytartam 1970 és 2020 óra közötti, nyáron 790-800, télen 190 óra az átlag. Az évi középhőmérséklet
10,2-10,4 °C. A legmelegebb hőmérséklet 34,5, a leghidegebb -17 °C. A csapadék évi összege 490-510 mm,
Kenderesen az 520 mm-es évi csapadék átlagos is meghaladja. Az ország legszárazabb vidéke ez a terület.
Átlagosan 32-34 hótakarós nap várható, a hótakaró 15-16 cm vastag. A kistáj ariditási indexe 1,40 körüli, a D-i
részeken 1,45. Az uralkodó szélirány az É-i, a D-i és a Ny-i, az átlagos sebesség 2,5 m/s. A kistáj egy része igen
száraz, kevés csapadék indokolja az öntözéses gazdálkodást.
Vízrajz
Kelet felől a Hortobágy-Berettyóra támaszkodik, míg nyugaton kanyargós peremmel néz a Tisza árterére. A
Tiszához csak kevés vízforrás indul. Ilyen az Alcsi- Holt-Tiszához folyó Kengyeli-főcsatorna, majd a CibakházaMartfűi-főcsatorna. A Hortobágy-Berettyó ide tartozó 70km-es szakaszához vezetnek: Köles- Őzes-csatorna,
Karcagi I. sz. főcsatorna, Villogató-csatorna, Kakat- éri-csatorna, Gástyási-csatorna, Túrkevei-csatorna, VarasériÁlomzugi-főcsatorna. A Hármas-Körös délről 21km-en határolja a tájat. Hozzá vezet a Mezőtúri-főcsatorna.
Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
A Hármas-Körös vízállását a torkolati árvízkapuval befolyásolják. Az árvizek kora tavasszal és kor a nyáron
jelentkeznek. Ilyenkor a belvizeket levezető főcsatornák is nagyobb vízhozamokat vezetnek. Az ősz viszont a
kisvizek időszaka. A Hármas-Körös és a csatornák vízminősége II. osztályú. Belvízveszélyt jelent, hogy a
csatornahálózat összhossza 1500 km-t is meghaladja. Túrkeve alatt éri el a Hortobágy-Berettyó a 22,5 m3/s
vízvezetésre kiépített Nagykunsági- főcsatornát.
A kistájnak számos tava van. kisebb részben természetesek (5;10,7 ha), amelyek területe nem számottevő. A
Hortobágy-Berettyó és a Hármas-Körös jobb partján 6 holtág található 240 kh felszínnel. Közülük a mezőtúri (40
ha), illetve a halásztelki (145 ha) a legnagyobb. Még több különféle célú mesterséges tározó halastó (17 db, 1600
hm feletti kiterjedéssel); a karcagi (159 ha), a kenderesi (146 ha) és a kakati (157 ha) tározók is nagyok, de a
sóskúti (416 ha) a legtekintélyesebb (Kenderestől északra).
A „talajvíz” mélysége Fegyvernektől délre Mezőtúr- Mesterszállásig 6 m alatt van, Karcag- Kisújszállás- Túrkeve
körzetében 2-4 m között, máshol 4-6 m között. A talajvíz szintje az elmúlt évtizedekben érezhetően emelkedett.
Mennyisége sehol sem jelentős. Kémiai jellege Fegyvernektől keletre, Karcag és Kisújszállás között, de elszórtan
máshol is – főleg a Hortobágy-Berettyó mellékén – nátrium-, máshol kalcium- magnézium- hidrogénkarbonátos.
Keménysége Fegyvernek- Kisújszállás-Mezőtúr között meghaladja a 35 nk° között van. A szulfáttartalom
Mezőtúr- Törökszentmiklós-Karcag között meghaladja a 600 mg/l-t is, másutt 300mg/l alatt van.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma nagy; mélységük átlaga nem haladja meg a 200m-t.
Vízhozamuk mérsékelt, de nagyobb mélységből nagy vízhozamokat is mernek. Kisújszállás fürdőkútja 53°C-os,
Mezőtúré 54 °C-os, Tiszaföldváré 71 °C-os, Törökszentmiklósé 65 °C-os, Túrkevéé 76°C-os. Többségükben
kloridos-hidrogénkarbonátos típusúak.
A közüzemi csatornahálózat csak részlegesen építi ki, a meghatározó mértékben a városokra koncentrálva. Így a
közcsatornával ellátott lakosok aránya 2008-ban 60%-ot tett ki.
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28. ábra: Csapadékviszonyok a 2012-es hidrológiai évben

Forrás: http://doktori2.unideb.hu/wp-admin/docs/otdk/Pasztor_Istvan_2015_OTDK.pdf

15. térkép: Kenderes és környékének vízrajza

Forrás: http://www.kvvm.hu/

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek részletes bemutatása az 1.17.2 fejezetben történik.
Növényzet
A szántók utalta kistáj potenciális növényzetének képét a löszpusztagyepekkel és löszcserjésekkel mozaikos
mocsarak határozzák meg. Szórványos természet közeli növényzetét ma főleg a kistáj szegélyeiben sziki rétek,
nádasok, fajszegény magassásrétek, nagyobb vízterek hínár vegetációja és ültetvény jellegű erdők képviselik.
Flórájának középhegységi kapcsolata gyenge. Szolonyeces típusú szikesek fordulnak elő, a padkásodás igen
ritka (pl. Kecskeri- legelő).
Több a cickórós, mint az ürmös gyep (bárányparéj – Camphorosma annua, seprűparéj – Bassia sedoides, heverő
seprű – Bassia prostrata, szikárszik – Petrosimonia triandra, sziki ballagófű – Salsola soda).
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A puhafaligetek (nyári tőzike – Leucojum aestivum), mezofil lomberdők (gyöngyvirág – Convallaria mujulis, erdei
estike – Hesperis sylvestris, zöldes sás – Carex divulsa, nehézszagú pólyaorr – Gernaium robertianum,
édeslevelű csüdfű – Astragalus glycyphyllus, zsidócsereszny – Physalis alkekengi), valamint a tatárjuharos – és
sziki tölgyesek maradványai (pl. Kisújszállás: Öregerdő) inkább csak lágyszárú növényzetükben lelhető fel (bérci
here – Trifolium alpestre, parlagi rózsa – Rosa gallica, sziki és buglyos kocsord – Peucedanum officinale, P.
alsaticum, réti őszirózsa – Aster sedifolius).
A diverz löszpuszta- és erdőssztyep-vegetáció (macskahere – Phlomis tuberosa, gór habszegfű – Silene
bupleuroides, törpermandula – Prunus tenella, szennyes ínfű – Ajuga laxmannii, karcsú orbáncfű – Hypericum
elegans, pusztai gyújtoványfű – Linaria biebersteinii) főként mezsgyéken, kunhalmokon, gátakon, ill. extenzív
gyümölcsösökben maradt fenn. A rétek főként ecsetpázsitosak.
A mocsárréteken és mocsarakban a gyakoribb sásfajok mellett a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), a
keserű édesgyökér (Glycyrrhiza echinata) jellemző, a zsiókások szórványosak.
A terület iszapnövényzete gazdag (látványfajok – Elatine spp., iszaprojt – Limosella aquatica, iszapfű – Lindernia
procumbens, henye káka – Schoenoplectus supinus), hínárvegetációja értékes.
Sok a kipusztult faj: óriási útifű (Plantago maxima), tatorján (Crambe tataria), pusztai árvalányhaj (Stipa pennata),
dunai szegfű (Dianthus collinus), hólyagos here (Trifolium vesiculosum), hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana).
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 2, bálványfa (Ailanthus
altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) 2, akác (Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, japánkeresűfű-fajok
(Reynoutria spp.) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1.
Állatvilág
Kenderes állatvilága változatos. A terület gazdag rovarvilágába sáskák, szöcskék, méhek, darazsak, szitakötők
tartoznak. A madarak közül a cinegét, a barázdabillegetőt, a harkályt, a búbos bankát, a pacsirtát és a szalakótát
találhatjuk meg. Gyakran hallható a kakukk, az örvös galamb, a balkáni gerle hangja is. A nyári időszakban
időnként felhangzik a villanyoszlopokon, a kéményeken az évről évre visszatérő gólyák kelepelése. A
mezőgazdasági területek egyik leggyakoribb madara a fácán, a kék- és a vörös vércse. Jellegzetes a
szántásoknál a barázdabillegető és a hantmadár. A szántó traktorokat csapatostól kísérik a danka sirályok és a
vetési varjak. A mezei pacsirtával a legelőkön, búbos pacsirtával az utak mentén találkozunk. A mezei veréb az
út menti fasorok gyakori madara. A bánhalmi halastóban gyakran előfordul a kiskócsag, a nagykócsag és egyéb
gémféle.
A szabadon élő emlősállatokat a mezei, illetve az üregi nyúl, az őz, és a róka képviseli. A mezőgazdaságban
nagy károkat okozhatnak a mezei pockok, a hörcsögök és az ürgék. A kertekben gyakori vendég a sün és a
vakond. A vizekben a legjelentősebb halfaj a dévérkeszeg, a kárász, a durbincs, a csuka, a törpeharcsa és a
ponty. A gátoldalakon a vizek partján időnként látni fürge gyíkot is.
A kétéltűek közül gyakori a kecskebéka. A mai vízi világ nem nyújt a régi mocsár- és rétvilághoz hasonló
feltételeket, de faunája még így is gazdag. A gerincteleneket a szúnyog és a szitakötő képviseli.
1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet

Kenderes kisebb részét a csernozjom jellegű talajok (alföldi mészlepedékes csernozjom, csernozjom jellegű
homoktalajok, mélyben sós csernozjomok) foglalják el. A réti jellegűek (réti csernozjomok, réti szolonyecek,
sztyeppesedő réti szolonyecek) között meghatározó arányban találhatók szolonyecesedő réti talajok. A Tisza
által átformált, mély fekvésű területeken a réti talajok különböző változatai az uralkodóak. A szikesek aránya az
összterületen belül számottevő. A Kakat-értől nyugatra és keletre az egy-öt méter magasra kiemelkedő,
helyenként löszös homokkal fedett buckás felszín, valamint a lösziszappal borított felszín az uralkodó, mely a
pleisztocén végétől löszösödött. A legidősebb képződmény a szigetszerűen jelenlévő löszös homokkal fedett
futóhomok.
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A kenderesi határ egyik fele enyhén hullámos felszínű, egykori hordalékkúp anyagból felépülő, nagyobb része
pedig a Tisza egykori munkája által átformált alacsony, ármentes síkság. Ennek következtében a felszín egy
részét ártéri lösz, illetve lösziszap, más részét holocén réti és lápi agyag fedi.
A város tágabb környezetében a folyószabályozások és lecsapolások előtt (a XIX. század közepéig) kiterjedt
lápvidék volt erdőkkel, tavakkal, rétekkel, lápokkal, kanyargózó vízerekkel. Az enyhén hullámos felszínű
területeken a folyó vize több kisebb, hálózatba rendeződő mederrel rendelkező ágakon át érkezett a környékre,
egyben fokozatosan feltöltve a tavakat, lápokat, réteket, közben szárazon hagyva a kisebb kiemelkedéseket.
Apadáskor aztán ugyanezek a medrek vezették vissza a fölös vizeket. A tájegység peremén, illetve a belső
szigeteken, homokhátakon megtelepült falvak lakói ezekhez a körülményekhez alakították megélhetésüket.
Az itt lakók rendkívül tudatos tájhasználattal termékennyé és lakhatóvá tették a folyók árterét. Az úgynevezett
ártéri- vagy fokgazdálkodás a Kárpát-medence nagy síksági folyói mentén általánosan elterjedt volt a
középkorban. A fokok működtetésével és az alkalmazkodó tájgazdálkodás révén biztosították, hogy a vizek egyegy területen csak a szükséges időszakban és mennyiségben legyenek jelen.
Jellemző a környező területekre a sok és nagy kiterjedésű erdő (XVIII századi leírások szerint ezek magas törzsű
gyertyános-sziles-tölgyesek voltak), valamint az apró homokszigetek.
16. térkép: Kenderes és környékének térképe 1763-1787 között

Forrás: Habsburg birodalom első katonai felmérésének térképe

A belvizeket rendezni próbáló szabályozások, intézkedések után az egykori lápi községek mezőgazdasági
településekké alakultak, az ármentesítés és lecsapolás eredményeként alapvetően kultúrtájjá változtak a
mocsaras területek. A folyószabályozások következtében jelentős mértékben gyarapodott a népesség, változtak
a demográfiai sajátosságok, az életkörülmények. A csapadék és a belvizek hatására manapság is találhatók
lápok a területen, ami kedvez az egyedülálló lápi, mocsári élővilág kialakulásának, fennmaradásának.
Kenderes külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa szerint a következőképpen
jellemezhető. A város határában a nyugati területeken legelők vannak. Ezek mellett felváltva, foltokban találhatók
elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős természetes növényzettel, nem öntözött szántóföldek és
lomblevelű erdők. A város északi külterületein lomberdők, ipari és kereskedelmi területek vannak. A keleti
területeken a városhoz közeli részeken komplex művelési szerkezetek, legelők és lomblevelű erdők vannak. A
várostól ettől távolabbi és a déli területeken nem öntözött szántóföldek találhatók.
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17. térkép: Kenderes és környékének tájhasználati térképe

Forrás: Corine

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Kenderes nagyközség közigazgatási területén országos táj- és természetvédelmi terület nem található. Országos
művi értékvédelem alatt a településen 2 népi lakóépület, valamint a Római Katolikus templom és a Református
templom áll.
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület a Jókai utca 3. és 7. szám alatti népi lakóházak. Az új építkezések
következtében sajnos egymás után tűnnek el a településkép szempontjából meghatározó lakóházak és egyéb
építmények. Jelenleg már csak két olyan ház áll, amely Kenderes egykori népi építészetének jegyeit tisztán
tükrözi. A Jókai utca 3. szám alatti népi lakóház a XIX. század második feléből származik. Utcai homlokzata
okkersárga, az ablakok fehérrel keretezettek, az oromzat közepén nagy fehér kereszt látható. A Jókai utca 7.
számú ház is ebben az időszakban épülhetett, s az utca felőli részén nap- és holdábrázolások láthatók.
Ezek az égitest-megjelenítések Kenderes építészetének legjellegzetesebb motívumai. Kormos László az 1960-as
években ezek közül még legalább tízet tanulmányozhatott. Ilyen épület állt a Béke utca 48., a Jókai utca 5., 17., a
Kossuth utca 32., 106., 107., 108., a Szent István utca 74., és az Ady Endre utca 8. szám alatti telken. A
lakóházak homlokzati részén a legelterjedtebb díszítőmotívum a nap, a hold és a csillag, de a XIX. században
egyes nemesi házak homlokzatán előfordult a kardot tartó kar is. A napot háromféleképpen ábrázolták: egyszerű
korong alakkal, a napkorongot körülvevő napkoronával vagy a korongot átszelő és azt négy részre osztó jellel. A
holdat minden esetben félholdként jelölték, a csillagot mindig körrel övezték.
1.12.3.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
A kenderesi Szent István úti fasor 1980-ban kapott az Önkormányzattól helyi jelentőségű védett természeti terület
rangot. Megközelítése egyszerű, Kenderes központjában, a lámpás kereszteződésnél Kunhegyes felé, északi
irányba fordulva kezdődik a több száz méter hosszan elterülő, táblával jelzett védett terület. A terület eszmei
értéke figyelemre méltó: ültetett fasor jellegét tekintve az ország egyik legkorábban védetté nyilvánított helyi
jelentőségű értéke.
A fasor a Horthy család városfejlesztési törekvéseinek, a szép, esztétikus városkép iránti igényességének
köszönheti létezését. A Szent István utat mintegy 700 méter hosszan kísérő védett fák legidősebb tagjainak kora
80-100 évre tehető. Természetvédelmi szempontból kiemelendő, hogy a fasor döntően őshonos kocsányos
tölgyekből áll, emellett kisebb részben találhatóak tuja-, juhar-, kőris fajok, illetve vadgesztenye.

Kenderes Város Önkormányzata

69

Kenderes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK - EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT
A legutóbbi felmérések alapján a védett madárfajok közül legkevesebb 11 faj fészkel a fasor területén. Emellett
további 7 védett madárfaj időszakosan bizonyítottan kötődik a háromnegyed hektárt kitevő területhez. Más
állatcsoportok fajainak előfordulásáról kevés információ áll rendelkezésünkre, a zöld levelibéka (Hyla arborea), a
zöld varangy (Bufo viridis) és a keleti sün (Erinaceus oncolor) biztosan használja a területet.
A téli időszakban látványos természeti jelenség figyelhető meg a védett fasor területén. Tömeges mennyiségben
használják a fasor lomhullatói közé ékelődő örökzöldeket a városhatárban fészkelő, illetve téli vendégként jelen
lévő erdei fülesbaglyok (Asio otus). Ez a faj az elmúlt évtizedek során megtanulta, hogy a téli nappalok eltöltése
kedvezőbb városi környezetben, mindenekelőtt az optimálisabb klimatikus viszonyok és a ragadozók elől való
hatékonyabb rejtőzködés miatt. Kenderes területén is hosszú időszakra tekint vissza a belterületi tömeges erdei
fülesbagoly gyülekezés, elsősorban a védett fasor, illetve a szomszédos általános iskola területén. A legutóbbi,
2015. február 1-én elvégzett országos erdei fülesbagoly szinkronszámolás tapasztalatai alapján azonban az erdei
fülesbaglyok kizárólag a védett fasor tujáit használták nappalozásra.
Kenderesen átlagosan mintegy 100-150 erdei fülesbagoly nappalozik a téli időszakban.
A terebélyes kocsányos tölgyekben, illetve azok gyökerei között fejlődő xilofág rovarok komoly természeti értéket
képviselnek.
A kocsányos tölgyhöz kötődő értékes, védett fajok a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) és a kis szarvasbogár
(Dorcus paralellipipedus) számára lehetnek alkalmasak a Szent István úti fák. Ugyancsak számíthatunk
denevérfajok megtelepedésére is, az idősebb odvas tölgyeknek köszönhetően.

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék

1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és környezetében
Natura 2000-es terület Kenderes közelében a Kenderesi-legelő (HUHN20144).
A Kenderesi-legelő (HUHN20144)
A Kenderesi-legelő jellegzetesen olyan terület, melynek értékét elsősorban nem az egyes védett fajok
előfordulása adja meg, hanem sokkal inkább a táj és jellegzetes élőhelyeinek, növénytársulásainak
változatossága, természetessége, egyedisége. Közülük kiemelkedő értékű a sziki erdőspuszta-rét, amely a délszibériai hűvös-kontinentális erdőssztyepp-társulások előhírnöke a Kárpát-medencében. A természetvédelmi
oltalom alatt álló terület további fontos élőhelytípusai a löszpusztagyepek, a száraz és időszakosan túlnedvesedő
kopár sziki élőhelyek, a sziki mocsárrétek és az ezeket tagoló csatornák. A löszgyepek kiemelkedő értéket
képviselnek, hiszen összkiterjedésük jelentős, több tíz hektár. E területek a ritka védett rovarfajok tápnövényeinek
biztosítanak élőhelyet.
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18. térkép: Kenderes és környékének Natura 2000-es területe

Forrás: TeIR
1.12.3.3 Ökológiai hálózat

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település területén és a környező
területeken.
Magterületek: Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és
genetikai rezervátumai.
Ökológiai folyosók: A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. Ezek
az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt
populációk között.
Pufferterületek: A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az
esetleges külső káros hatásoktól.
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19. térkép: Kenderes és környékének nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló és az ökológiai hálózat területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése

Közlekedés szempontjából kedvező a település elhelyezkedése, a megyeszékhelytől 42 km-re, de a fővárostól is
kevesebb, mint 150 km-re található. A település önálló vasúttal rendelkezik. A Kálkápolna–Kisújszállás
vasútvonal Kisújszállásnál csatlakozik a Budapest- Debrecen- Záhony villamosított vasútvonalba, ezzel kedvező
kapcsolat áll rendelkezésre a fővonalak hálózatában. Kedvező adottságot jelentenek a település határában lévő
jó minőségű szántóföldek és a föld mélyében lévő, kitermelés alatt álló földgázmezők.
A beépítésre, hasznosításra szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági, vagy mezőgazdaságból kivett
területeket foglalnak el, természet közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A belterület növekedése
során szükséges a települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek összenövésének megakadályozása, az
ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása.
Az állattartó telepek tevékenységük folyamán terhelhetik környezetüket. A nem megfelelően kezelt hígtrágya a
talaj mellett befolyással van a vizekre és a levegőre, valamint terheli a Natura 2000 területeket, ökológiai hálózat
elemeit is, ezért a szabályos kezelés fokozott odafigyelést igényel.
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1.13

Zöldfelületi rendszer vizsgálata

Egy település szerkezetében és környezetében a zöldfelületek szerepe többrétű, ebből következően a zöldfelületi
ellátottság meghatározásánál is több szempontot kell figyelembe venni. A zöldfelületi rendszer és elemei javítják
a város ökológiai adottságait, befolyásolják a városi klímát, levegő minőséget. Funkcionális szerepük jelentős, a
közparkok, játszóterek egyes használati értékét döntően meghatározzák. Nem utolsó sorban a települések, utcák
képi megjelenésének formálásában játszanak nagy szerepet.
A települések zöldfelületi rendszerét, illetve annak bővítési lehetőségét a település szerkezete határozza meg, az
alkalmazandó növények listáját a természetföldrajzi adottságok jelentősen befolyásolják. Kenderes rendezettebb
belterületi zöldfelületekkel a város rendelkezik, a szélső kertvárosias részeken a közparkok, közkertek jelenleg
még rendezésre várnak. A zöldfelületi rendszer minden eleme befolyásolja a társadalom tagjainak általános
közérzetét, egészségi állapotát.
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

A település belterületén a zöldfelületi rendszer fő elemei a városi és városrész szintű közparkok, a közkertek, a
lakóterületi közkertek, a közlekedési területek zöld sávjai, fasorai, valamint a jelentősebb intézménykertek és a
zöldfelületi jellegű közintézmények.
1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló
meghatározó elemek

szempontból

lényeges,

a

zöldfelületi

karaktert

A zöldfelületi rendszer elemei használati kör szerinti csoportosításban kerülnek ismertetésre:
Közhasználatra szánt zöldfelületek
Közkertek, közparkok
A belterületi szabályozási terven közparkként jelölt területek állapotát elhelyezkedésük határozza meg. A
település központjában lévő területek funkciója a lakónépesség igényeinek megfelelő.
A Horthy liget a város nyugati részén, a temető szomszédságában helyezkedik el. A terület jelenleg
alulhasznosított. A teljes terület 2658,6 m2, melyen a multifunkciós játszótér kialakításán kívül faállomány
rekonstrukció is megvalósításra kerül.
A kialakítandó parkosított rendezvénytér a város központi részén, a Szent István út és a Béke utca közötti, 4
helyrajzi számot magába foglaló, jelenleg használaton kívüli ingatlanokon helyezkedik el. Az ingatlanokon,
együttesen megújult zöldfelületek nagysága előzetes becslések szerint 3475,45 m2, újonnan kialakított
zöldfelület 183,65 m2, mely a területen található épület bontása után kerül kialakításra.
Zöldsávok fasorok
A kenderesi Szent István úti fasor 1980-ban kapott az Önkormányzattól helyi jelentőségű védett természeti terület
rangot. Megközelítése egyszerű, Kenderes központjában, a lámpás kereszteződésnél Kunhegyes felé, északi
irányba fordulva kezdődik a több száz méter hosszan elterülő, táblával jelzett védett terület. A terület eszmei
értéke figyelemre méltó: ültetett fasor jellegét tekintve az ország egyik legkorábban védetté nyilvánított helyi
jelentőségű értéke.
1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése

A település zöldfelületi ellátottsága átlagosnak tekinthető. A növényzet egy része elöregedett, felkopaszodott.
Klimatikus hatásuk miatt megújításuk indokolt.
1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái
1.13.2.1 Mennyiségi problémák

Kenderesen sok az elszigetelt zöldfelületi elem, hiányoznak az összekötő zöldfelületi elemek. Fasorok és
cserjesávok telepítésével lehetne ezt a problémát megoldani. Ehhez helyenként szükséges lehet a forgalmi
sávok méretének csökkentése a zöldfelület méretének növelése, illetve kialakítása érdekében.
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Az iparterületeken és az intézményi kertekben kevés a lombos fa és cserjeállomány. Az iparterületek biológiai
aktivitási indexe nagyon alacsony. Ezeken a területeken nagy hangsúlyt kellene fektetni a többszintes
növénytelepítések, véderdősávok kialakítására.
Kevés a városképi jelentőségű fasor, a kettős fasorok szinte teljesen hiányoznak a településen. Ezeknek a
telepítése a belterület egy részén a beépítés miatt lehetetlen, azonban az újonnan beépítésre szánt területeken
(a volt zártkerteknél) telepítésük a későbbiekben megoldható.
Játszóterek szinte csak a központban találhatóak. A kertvárosi részeken élők egyértelmű hátrányban vannak a
rekreációs funkciókat illetően.
1.13.2.2 Minőségi problémák

A közparkok a külterületi részen nem rendelkeznek funkcióval, értékelhető növényállomány nem található rajtuk,
ez szintén a kertvárosias és falusias településrészeken élők rekreációját hátráltatja.
A közparkokban, a korlátozott használatú zöldfelületek egy részén a növényzet elöregedett, felkopaszodott.
A zöldfelületek kiterjedése, minősége és elérhetősége a város teljes lakossága számára nem megfelelő. Azok
minőségi és mennyiségi fejlesztése a településközpontban és a lakóövezetekben a meglévő zöld felületek
bevonásával valósítható meg.
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1.14

Az épített környezet vizsgálata

Kenderes az észak-alföldi régióhoz, a karcagi járáshoz, Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozik. Az Alföld
középső részén helyezkedik el a Tiszától 20km-re, Szolnoktól 43, Debrecentől kb. 125 km-re.
A város a Szolnok-Túri-sík északi peremén fekszik a nagykun települések szomszédságában. A Tisza
holocénbeli letaroló tevékenysége következtében szigetszerűen megjelenő, löszös homokkal fedett futóhomok. A
domborzat síkvidéki, ártéri terület. Erdősültsége alacsony.
A település igazgatási rangja város.
1.14.1 A terület-felhasználás vizsgálata

A település közigazgatási szempontból belterületre és külterületre tagolódik.
A település építési szempontból beépítésre szánt – általában belterület – és beépítésre nem szánt – jellemzően
külterület, belterületi zöldterületek, közlekedési területek – területek, mely tagozódás a közigazgatási besorolástól
esetenként eltérő.
Általában belterületen helyezkednek el a város beépítésre szánt területei, de külterületen is jelöl ki a rendezési
terv beépítésre szánt területeket.
26. táblázat: Kenderes földhivatali adatai
Közigazgatási terület 11.123,4 ha
Földrészlet statisztikai fekvésenként

Földrészlet
statisztikai művelési áganként

belterület

415,7 ha

3,7%

külterület

10.534,1 ha

94,7%

zártkert

173,9 ha

1,6%

erdő

811,4 ha

7,3%

1.005,1 ha

9,0%

gyep (rét)

86,1 ha

0,8%

gyümölcsös

10,7 ha

0,1%

halastó

640,9 ha

5,8%

kert

21,2 ha

0,2%

kivett

1.601,2 ha

14,4%

szántó

6.947,0 ha

62,5%

gyep (legelő)

Forrás: Karcagi Járási Földhivatal

Külterület beépítésre nem szánt terület felhasználása általános és kertes mezőgazdasági, közjóléti erdő,
vízgazdálkodási, honvédelmi, közlekedési területek, beépítésre szánt területei elsősorban különleges területek
(hulladéklerakó, bánya, ipar, temető, sport).
Belterület beépíthető területei a lakó, vegyes, gazdasági kereskedelmi szolgáltató, különleges területek,
beépítésre nem szánt területek a zöldterületek, közlekedési területek, közjóléti erdők, mezőgazdasági kertes
területek.
1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet vizsgálata és helyi
sajátosságok vizsgálata

Kenderest először 1352-ben említik. A község határában, az un. kakati részen. Egy elpusztult település
maradványai között kőkori edénytöredékeket is találtak. Az is bizonyítható, hogy a korai rézkorban,
időszámításunk előtt a harmadik évezred közepén már élt ember ezen a területen. A bronzkorszakban a
vízfolyások kanyarulatában kialakuló népes családi telephelyek létrejöttével a község területén már jelentős
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település volt. A bronzkort követő vaskorszakból is vannak feltárt leletanyagok. A település első templomának
építése Aba Sámuel és I. László uralkodása közötti időre tehető. Egy későbbi oklevél /1405/ közli a templom
pontos helyét és azt, hogy égetett téglából épült.
A részben már keresztény hitre tért, földműveléssel és állattartással foglalkozó magyarság életében 1238-tól
kezdődött nagyobb változás. IV. Béla király ebben az évben fogadta be a kunokat, akiket a Duna-Tisza közére és
a mai Nagykunság területére telepített le. A XVI. században az autonóm kun területeken gyorsan terjedő
reformáció viszont Kenderesen is hamar gyökeret eresztett és az itt lakók jelentős része is protestáns hitre tért.
Ezzel együtt lassan mezővárossá fejlődött a település.
20. térkép: Habsburg Birodalom korabeli térkép (1683-1687)

Forrás: Első katonai felmérés

21. térkép: Habsburg Birodalom korabeli térkép (1806-1869)

Forrás: Második katonai felmérés
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22. térkép: Magyar Királyság korabeli térkép (1869-1887)

Forrás: Harmadik katonai felmérés

A világháborút követően 1920-ban, a község szülöttét, Horthy Miklóst az ország kormányzójává választották.
Kenderesen dinamikus településfejlesztési tevékenység indult meg, melynek eredményei máig kihatnak.
Említésre méltó, hogy ekkor épült a község középületeinek nagyobb része, ekkor változott a mai állapotúra az
úthálózat és a mezőgazdasági termelést segítő öntöző és belvízcsatornák rendszerét is ebben az időszakban
építették ki. 1944-re a lakóházak túlnyomó többségét bekapcsolták a megépített villanyhálózatba, sőt sok házba
már a vezetékes vizet is bevezették, ami abban az időben, a magyarországi falvakban kivételesnek számított.
A szocializmus időszakában a „Horthy-falunak” titulált Kenderesnek nem juttattak a terület- és településfejlesztési
forrásokból. Ez a helyzet a rendszerváltás után is csak nehezen konszolidálódott.
23. térkép: A település napjainkban

Forrás: Google

Kenderes nagyközség településszerkezetét befolyásoló elemek: a közutak, vasútvonal és a külterületen
számos, kisebb – nagyobb vízfolyás.
Közút: meghatározó a 4. számú országos főút K – Ny – i. irányban, a 34. számú országos főút É – D – i.
irányban, a 3404. számú Kenderest Bánhalmával összekötő országos mellékút ÉNY – i. irányban és a
42304. számú Turgonyi vasútállomáshoz vezető mellékút D – i. irányban.
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Ezen kívül meghatározó közúti szerkezeti elem a tervezett 4. számú főút D – i., települést elkerülő szakasza,
és a hosszútávon tervezett M 4 – es autópálya szakasza a közigazgatási terület DNY – i. szegletében.
Vasút: A Kisújszállás – Kál – Kápolna vasútvonal húzódik a közigazgatási terület K – i. felében É – D – i.
irányban.
24. térkép: Kenderes városrészei

Forrás: http://www.terkepcentrum.hu

Vízfolyások: Legjelentősebb az É – D – i. irányban húzódó Nagykunsági főcsatorna és az É – ról DK – i.
irányba tartó Kakat – ér.
A belterületen keveredett a spontán kialakult lakótömb, és a szabályosan tervezett, osztott lakóterület.
Kenderes közigazgatási területéhez tartozik a központi belterülettől északra, mintegy 6 km - nyi távolságra
fekvő, egyéb belterületként számontartott Bánhalma településrész. A település igazgatási területe: 111,3
km2, ebből belterület: 4,2 km2, amelyből Bánhalma területe: 0,69 km2.
Zömében falusias jellegű, családi házas beépítésű lakóterület vegyes terület felhasználással. A terület külső
elérhetősége kitűnő, tömegközlekedési kapcsolatai a 4. sz. főútnak köszönhetően jók. Beépítésre szánt és
beépítésre nem szánt területek
27. táblázat: Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Területfelhasználási kategóriák

TSZT jelkulcs
Ismertetés
Lakóterületek

Kisvárosias

Lk

kialakult kisvárosias lakóterület, max. 7,50 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál, a
település központi magjához közeli tömbökre vonatkozóan.
Az övezetben elhelyezhető: lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró
hatású, kézműipari épület.
Kertvárosias
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Területfelhasználási kategóriák

TSZT jelkulcs
Ismertetés

kialakult kertvárosias lakóterület, max. 6,00 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére szolgál, a
település központi magját ölelő tömbökre vonatkozóan. Az övezetben elhelyezhető: lakóépület, a helyi lakosság ellátását
szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a
terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású, kézműipari épület.
Falusias

Lf

kialakult és tervezett falusias lakóterület, max. 5,00 m építménymagasságot meg nem haladó épületek elhelyezésére
szolgál, nagyobb részben a település peremterületein. Az övezetben elhelyezhető: lakóépület, mező- és erdőgazdasági
(üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi
igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.
Vegyes terület
Településközpont

Vt

Kenderes központi magjában és Bánhalma területén több funkciót is magában hordozó, de túlnyomórészt lakóterület max.
7,50 m építménymagassággal (lakó, igazgatási, művelődési, szolgáltató, stb.) Az övezetben elhelyezhető: lakóépület,
igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató
épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi,
szociális épület, sportépítmény. A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos
létesítmények (garázs, tároló épület, stb.)
Gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület

Gksz

Kenderes belterületén a benzinkút környéke, a fejlesztendő vízműtelep területe, az orvosi fecskendő gyártó üzem és a 4.
számú főút mellett elhelyezkedő tervezett terület, max. 9,00 méter építménymagasságú gazdasági célú létesítmények
céljára. Az övezetben elhelyezhető: mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a
gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
igazgatási egyéb, irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő.
Egyéb ipari terület

Gip

Kenderes belterületének észak – keleti részén található nem zavaró hatású ipari létesítmények területei, max. 9,50 méter
építménymagassággal. Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás
építményei elhelyezésére szolgál.
Különleges terület
Ksp
A településen meglévő, bővítendő sportpálya területe, max. 7,50 méter építménymagassággal.
Kt
A településen meglévő temetők területe, max. 4,50 m építménymagassággal.
Kno
Kenderes központjában található szakképző iskola a volt Horthy – kastély területén, elsősorban oktatási – nevelési célú
épületek elhelyezésére, max. 7,50 méter építménymagassággal. Az övezetben a terület rendeltetésének megfelelő, alábbi
épületek helyezhetők el: oktatási, egészségügyi, szociális épület, lakóépület, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
egyéb közösségi, szórakoztató épület, sportépítmény, mezőgazdasági, kertészeti építmény állattartó épület.
Kszo
„Fenyves” szociális otthon területe Bánhalmához közel, max. 9,00 méter építménymagassággal.
Kszv
Bánhalmánál a „Fenyves” – otthon szennyvíztisztító telepe, és a tervezett települési szennyvíztisztító telep területe
külterületen, max. 9,00 méter építménymagassággal.
Küt
Bánhalma településrész „Kakat – ér” – i partszakaszán elhelyezkedő turisztikai – üdülési célú terület, max. 7,50 méter
építménymagassággal.
Ktur
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Területfelhasználási kategóriák

TSZT jelkulcs
Ismertetés

Bánhalmai vadászkastély területe. Az építési övezetben a terület rendeltetésének megfelelő, turizmus, szállás,
szolgáltatás, vendéglátás épületei, építményei és kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.
Erdőterület
Védelmi célú erdőterület

Ev

Kenderes közigazgatási területén védelmi célokat szolgáló erdőterületek. Az övezet véderdőinek és védő zöldsávjainak
területe min. 90% - ban zárt faállománnyal telepítendő be, fennmaradó részük gyepes, cserjés felületként alakítható ki. 31
Az övezet területe nem építhető be.
Gazdasági célú erdőterület

Eg

Kenderes közigazgatási területén erdőgazdálkodási célú erdőterületek, hulladéktelepek rekultivációjával elért
erdőterületek.
Mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági terület

Má

Kenderesen a külterületi mezőgazdasági szántó, gyep művelési ág területei. Az övezetben elhelyezhető tanyaépület max.
4,50 m építménymagassággal, továbbá állattartó épületet, mezőgazdasági termény és géptároló, fóliasátor, stb.
technológia függvényében max. 7,50 m építménymagassággal.
Kertes mezőgazdasági terület

Mk

Kenderesen a volt zártkertek területei. Az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés, tárolás építményei
helyezhetők el. Az övezetben más jellegű, nem mezőgazdasági célú épület nem helyezhető el.
Mezőgazdasági – birtokközpont
terület

Máb

Kenderes külterületén a sertéstelep és a volt MGTSZ 2. számú állattartó telep területe. A területek már meglévők,
kialakultak, új ilyet nem hoz a terv.
Mezőgazdasági - halastó terület

Mh

Kenderes külterületén a Sóskúti és Telekhalmi halastavak területei. A terület vízfelület, rajta kizárólag halgazdasági
tevékenység folytatható, más jellegű funkció (idegenforgalmi, stb.) nem engedhető meg.
Forrás: Településrendezési terv, Településszerkezeti terv

1.14.1.2 Funkció vizsgálata

28. táblázat: Kenderes funkcióvizsgálata
funkció
Humán funkciók

alfunkció

intézmények megnevezése

bölcsőde, óvoda
alapfokú
szakoktatás

iskola

és

középfokú
iskola,
szakoktatás és kollégium
egészségügyi ellátás

Közösségi

szociális szakosított ellátás,
szolgáltatások
könyvtár

Kenderes Város Önkormányzata

Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda
és Egységes Óvoda- Bölcsőde
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda
és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és
Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola
Baptista Alapfokú Művészeti Iskola
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium
Háziorvos
Iladent Fogorvosi Szolgáltató Bt.
Védőnői szolgálat
Remény Gyógyszertár
Területi Gondozási Központ, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Városi Könyvtár

darabszám
2

3

1
2
1
3
1
1
1
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funkció
funkciók

alfunkció
múzeum
szabadidőpark
közösségi ház
egyházak

Igazgatási
funkciók

Közlekedési
funkciók

Gazdasági
funkciók

darabszám

Horthy Miklós Tengerészeti- és Kenderesi Néprajzi
Kiállító terem

1

Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Nagyboldogasszony templom
Református templom

temetők
sport
közterek
rendőrség
polgárőrség
önkormányzati hivatal
autóbusz állomás
vasútállomás
benzinkút
repülőtér
ipartelep
piac
kiskereskedelmi
vendéglátó egységek
pénzügyi szolgáltatók
bankok

intézmények megnevezése

Kenderesi Középtiszai Medosz Sport Egyesület
Játszótér, tér
Kenderesi Rendőrőrs
Kenderes Városi Polgárőrség
Kenderes Város Önkormányzata
Roma nemzetiségi önkormányzat

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

és
és

67
OTP Bank ATM, ERSTE bank ATM, Fegyvernek és
Vidéke Takarékszövetkezet, Tutihozam Kft

4

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
1.14.1.3 Alulhasznosított barnamezős területek

Alulhasznosított barnamezős területek jelenleg nem kerültek azonosításra a településen.
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1.14.1.4 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)

25. térkép: Kenderes szegregátumai

Forrás: KSH

Az ITS készítéséhez szükséges KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján a településen lakóövezetekbe
ágyazódva négy rosszabb státuszú, konfliktusokkal rendelkező terület „szegregátum” található, ahol a népesség
társadalmi összetétele és a terület fizikai jellemzői is kedvezőtlenebbek.
26. térkép: Kenderes szeregátum áttekintő (szegregációs mutató 30% felett)

Forrás: KSH
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A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az adott területen 30% feletti és a
területen élő népesség eléri az 50 főt.
27. térkép: Kenderes szeregátum áttekintő (szegregációs mutató 35% felett)

Forrás: KSH

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az adott területen 35% feletti és a
területen élő népesség eléri az 50 főt.
1. sz. szegregátum: Dobó út - Damjanich út - névtelen u. - Petőfi út - József A. út
A 30%-os és 35%-os szegregációs mutatók azonosak a szegregációban: lakónépesség 430 fő; lakónépességen
belül 0-14 évesek: 26,7%; lakónépességen belül 15-59 évesek: 60,9%; lakónépességen belül 60-X évesek:
12,3%; legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 54,2%; tartós
munkanélküliek aránya: 48%; lakásállomány: 140; komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 38%.
28. térkép: 1. sz. szegregátum Kenderesen

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

2. sz. szegregátum: Magyar út - névtelen u. - Magyar út - Vasút út - Kinizsi út
A 30%-os és 35%-os szegregációs mutatók azonosak a szegregációban: lakónépesség 191 fő; lakónépességen
belül 0-14 évesek: 28,3%; lakónépességen belül 15-59 évesek: 61,8%; lakónépességen belül 60-X évesek:
9,9%; legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 61%; tartós
munkanélküliek aránya: 31%; lakásállomány: 64; komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 67,3%.
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29. térkép: 2. számú szegregátum Kenderesen

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

3. sz. szegregátum: Árpád út - Hunyadi út - József A. út
A 30%-os szegregációs mutatók: lakónépesség 96 fő; lakónépességen belül 0-14 évesek: 14,6%;
lakónépességen belül 15-59 évesek: 62,5%; lakónépességen belül 60-X évesek: 22,9%; legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 40%; tartós munkanélküliek aránya: 11,1%;
lakásállomány: 47; komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 31,7%.
30. térkép: 3. számú szegregátum Kenderesen

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

4. sz. szegregátum: Petőfi út - belterületi határ - Alsórész telep - Bocskai út - Szent I. út - Felszabadulás út
- Béke út - Vörösmarty út - Béke út
A 30% feletti szegregációs mutatók: lakónépesség 250 fő; lakónépességen belül 0-14 évesek: 20,8%;
lakónépességen belül 15-59 évesek: 60%; lakónépességen belül 60-X évesek: 19,2%; legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 48,7%; tartós munkanélküliek aránya: 8,9%;
lakásállomány: 88; komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 35,3%.
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31. térkép: 4. számú szegregátum Kenderesen

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata

A település telkei kis mennyiségben állami, nagyobb részben önkormányzati, de döntő többségük
magántulajdonban vannak.
Kenderes tényleges lakóterülete felváltva falusias és kertvárosias jellegű, a település központjában kisvárosi
arculatot mutat. Ezt több műemlék és építészeti alkotás, kultúrtörténeti emlék, természetföldrajzi érték
hangsúlyozza. A város rendezett utcás település, közútjai kiépítettek, az utak jelentős többsége burkolt. Járdák
kiépítettsége a központban kétoldalú, a falusias részeken csak egyoldali. Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen
munka keretében nem készült.
1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter

Kenderes Város Önkormányzata megalkotta a 22/2011.(VIII. 25.) Ök. rendeletet az önkormányzat vagyonáról. A
rendelet meghatározza az önkormányzati vagyonra vonatkozó általános szabályokat és mellékleteiben felsorolja
a tulajdonában lévő ingatlanokat.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak


Általános Iskola (Kenderes, Bánhalma)



Óvoda (Kenderes, Bánhalma)



Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium



Városháza



Szeméttelep kezelőépület



Vízmű (Kenderes, Bánhalma)



Kényszervágóhíd



Művelődési Ház



Bánhalma orvosi rendelő



Területi Gondozási Központ



Könyvtár



Rendőrség
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1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A város épületállománya és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését megalapozó vizsgálati
munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése településrendezési eszközök megalapozása során
történik.
1.14.5 Az építmények vizsgálata

A belváros, ipari területek, és egyéb rendeltetésű területek egyedi építményein kívül a lakóterület Kenderesen és
Bánhalmán általános jellemzője az oldalhatáron álló, földszintes oromfalas nyeregtetős beépítés, a telek
mélységében csökkenő épületszélességgel, majd az épületek az igényeket követve az utcafronton szélesebb
kontyolt vagy sátortetős épületrészekkel bővültek. A kockaházak, az utcával párhuzamos gerincű házak száma
csekély, az újabb építésű lakó épületek a nagyobb épületszélesség és az emelet miatt bonyolultabb tetőformával,
kontyolással rendelkeznek. Az épületek utcai elhelyezkedése változó, a szabályozási vonalon vagy előkerttel.
Kisvárosias zóna oldalhatáron álló beépítésű, 30-40%-os beépítettségű, 7,5 m építménymagasságú.
Kertvárosias zóna oldalhatáron álló beépítésű, 30%-os beépítettségű, 6 m építménymagasságú.
A városrész karaktere kertségi karakter. Külsőségi karakter. Jellemzően kertvárosias zóna, oldalhatáron álló
beépítéssel, 30%-os beépítettséggel, 4,5 m építménymagassággal.
Ipari Terület
Kenderes belterületének észak – keleti részén található nem zavaró hatású ipari létesítmények területei, max.
9,50 méter építménymagassággal. Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a
településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál.
1.14.6 Az épített környezet értékei

1.14.6.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

Régészeti területen olyan lelőhelyeket értünk, ahol nagyobb mennyiségben 1711 előttről származó kulturális
javak körébe tartozó tárgyak maradtak meg, kerülnek elő. A régészeti örökség védelmével „A kulturális örökség
védelméről szóló” 2001. évi LXIV. törvény II. része foglalkozik.
A Szabályozási Tervlap ismerteti a régészeti lelőhelyeket. Velük kapcsolatos tevékenységről, védelemről nem
rendelkezik, ezt a törvény részletesen kifejti.
Ex – lege védettségű kunhalom 7 db található, ebből 1 db a belterületen, valamint 3 db régészeti lelőhely
Bánhalma térségében.
29. táblázat Régészeti lelőhelyek Kenderesen
azonosító

lelőhelyszám

lelőhely típusa

32790

1

településnyom

Bán-halma

70333

2

településnyom

Bán-halom-dűlő

36950

3

településnyom
temető

67727

4

temető

Bánhalma-Fürst Sándor u.,
Kakat-ér-part
Belső-földek, Alsó-szőlőskert,
Kenderes 9.

25548

5

temető
halom

Hármas-halom

70323

6

halom

Kettős-halom

32892

7

halom

Kő-halom
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azonosító

lelőhelyszám

lelőhely típusa

25527

8

sír
település

25528

9

településnyom

70329

10

halom

70331

11

településnyom

Névtelen-halom-dűlő

25533

12

település
temető
településnyom

Halastó, Telek-halom,
Nyárfa-liget, Bánhalma-Kiscebe

25532

13

név

védelem HRSZ

Kulis, ERD 18., Kisújszállás 10.,
Kara- hát
Kulis II.
Névtelen halom

Templom-domb,
Református lelkész kertje

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis, www.archeodatabase.hnm.hu/

Ezek egyik jellegzetes típusa a kunhalom. A kunhalmokat legtöbb esetben egy eredetileg is meglevő
kiemelkedésre építették, hiszen a vízjárta alföldi tájon ezek a kiemelkedő szárazulatok, árvízmentes
kiemelkedések voltak a legmegfelelőbb temetkezési, majd lakóhelyek.
A folyók menti halmok minden esetben az egykori medrek kanyarulatainak ívein sorakoznak. Ezek őrhalmok,
sírhalmok és lakódombok, telkek egyaránt lehetnek. Utóbbiak szinte minden esetben a nagyobb folyóágak
mentén alakultak ki, nagyobb kiterjedésű árvízmentes hátakon. Közülük a leghíresebbek közé tartozik a Kulis.
1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők

Kenderes közigazgatási területén országos jelentőségű tájképvédelmi terület a Jókai utca 3. és 7. szám alatti
népi lakóházak. Mindkét ház homlokzata jellegzetes égitest-megjelenítést tartalmaz, amely Kenderes
építészetének legjellegzetesebb motívumai.
Ezek az égitest-megjelenítések Kenderes építészetének legjellegzetesebb motívumai. Kormos László az 1960-as
években ezek közül még legalább tízet tanulmányozhatott. Ilyen épület állt a Béke utca 48., a Jókai utca 5., 17., a
Kossuth utca 32., 106., 107., 108., a Szent István utca 74., és az Ady Endre utca 8. szám alatti telken. A
lakóházak homlokzati részén a legelterjedtebb díszítőmotívum a nap, a hold és a csillag, de a XIX. században
egyes nemesi házak homlokzatán előfordult a kardot tartó kar is. A napot háromféleképpen ábrázolták: egyszerű
korong alakkal, a napkorongot körülvevő napkoronával vagy a korongot átszelő és azt négy részre osztó jellel. A
holdat minden esetben félholdként jelölték, a csillagot mindig körrel övezték.

1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület

Kenderes területét a területrendezési tervek alapján a világörökség és világörökségi várományos területi
kategóriák nem érintik.
1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes

Jelenleg már csak két olyan ház áll, amely Kenderes egykori népi építészetének jegyeit tisztán tükrözi. A Jókai
utca 3. szám alatti népi lakóház a XIX. század második feléből származik. Utcai homlokzata okkersárga, az
ablakok fehérrel keretezettek, az oromzat közepén nagy fehér kereszt látható. A Jókai utca 7. számú ház is
ebben az időszakban épülhetett, s az utca felőli részén nap- és holdábrázolások láthatók.
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Jókai u. 3. sz. alatti népi lakóház, hrsz.: 621

http://www.arcanum.hu/hu/
Jókai u. 7. sz. alatti népi lakóház, hrsz: 623 / 1

http://www.arcanum.hu/hu/
Bármely tevékenységváltozás, beavatkozás csak a „Kulturális örökség védelméről szóló” 2001. évi LXIV. törvény
előírásainak megfelelően történhet.
A felsorolt értékekkel kapcsolatba a 2001. évi LXIV. törvény az alábbiakat fogalmazza meg:
28. §. A műemlékvédelem feladata:
a) a műemléki értékek felkutatása, tudományos kutatása, értékelése és számba vétele, dokumentálása,
nyilvántartása, védetté nyilvánítása és a védendő műemléki területek meghatározása,
b) a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei értékükkel
összhangban álló hasznosításuk biztosítása,
c) a műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét szolgáló kezelése
összhangjának megteremtése,
d) tudományos alapkutatások és kutatások, oktatás, ismeretterjesztés.
28/A. §(1) A nyilvántartott műemléki értékek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
(2) A műemléki érték nyilvántartásba vétele a Hivatalnál kezdeményezhető, a nyilvántartásba vétel szabályait
jogszabály állapítja meg.
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(3) A nyilvántartásba vételről szóló döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, ha a műemléki értéket
megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti.
(4) A nyilvántartott műemléki értékre vonatkozó szabályokat jogszabályban kell meghatározni.
1.14.6.5 Nemzeti emlékhely

A településen nincs nemzeti emlékhely, ezáltal a fejezet kidolgozása nem releváns.
1.14.6.6 Helyi védelem

Helyi jelentőségű védett természeti értéket képvisel a községházától a postáig vezető, Szent István utat
szegélyező, több mint 70 esztendős zömmel vadgesztenyéből álló fasor. Helyi védelemre tervezett természeti
terület külterületen a „Kakat – ér” nevű vízfolyás és a Fegyvernekkel határos területrészen az ún. „Tintagyep”
területe.
A település önkormányzata megalkotta az építészeti örökség helyi védelméről szóló 16/2011. (V19.) Ök.
rendeletet, majd a hozzá tartozó értéklistát a 29/2011. (X.27.) Ök. sz. rendeletben. Az épületek állapotának
változása miatt a listát a 14/2016. (XII.1.) Ök. sz. rendelettel bővítette.
Helyi védelem alá helyezett épületek, település részek és egyéb védett értékek
1. Helyi kiemelten védett épületek:
Horthy-kripta hrsz.:1029/3
I. világháborús emlékmű hrsz.: 1079/1
2. Helyi védelem alá helyezett épületek:
II. világháborús emlékmű hrsz.:1291/1
56-os forradalom és szabadságharc emlékműve hrsz.:5/11
Nemzet Székelykapuja hrsz.:1212
Vasútállomás hrsz.:0550/10
Horthy Miklós Tengerészeti- és Néprajzi Kiállítóterem hrsz.:1213
Emlékoszlop Bánhalmán hrsz.:0280
Postahivatal (Szent István út 19.) hrsz.: 770
I. számú Általános Iskola (Szent István út 36.) hrsz.: 935
III. számú Általános Iskola (Szent István út 39.) hrsz.: 1212/2
Városháza (Szent István út 56.) hrsz.: 1148
3. Helyi védelem alá helyezett településrészek:
Horthy-liget hrsz.:1079/1
Szent István utat övező védett fasor hrsz.:888
4. Helyi védelem alá helyezett egyéb érték:
Rákóczi út macskakővel kirakott burkolata hrsz.:1078
Bánhalma Só út
1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái

Az új építkezések, felújítások következtében sajnos egymás után tűntek és tűnnek el a településkép
szempontjából meghatározó lakóházak és egyéb építmények. Az új épületeken pedig a városra jellemző
motívumok már nem kerülnek alkalmazásra.
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1.15

Közlekedés

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Kenderes közúti elérhetőség szempontjából ideális helyet foglal el. A település a 4-es számú főút mellett, illetve a
34es út közelében helyezkedik el. városon áthalad a 3404-es számú.
Kenderes a Karcagi járás városa. Fekvése a megyében keleti, a megyeszékhelytől, Szolnoktól mintegy 43 km-re,
keletre található.
A bejárók többek között Kisújszállásról, Kunhegyesről és Fegyvernekről járnak Kenderesre, míg az eljárók fő
célpontja Kisújszállás, Kunhegyes és Szolnok
32. térkép: Kenderes és környezetének közlekedési hálózata

Forrás: Térképkivágat – Magyarország közlekedési hálózata (www.teir.hu)

Közúti kapcsolatok tekintetében az M3 autópálya északi irányban főúton 75 km távolságban érhető el. A főváros
közúton – útvonalválasztástól függően – kb. 150 km autózással érhető el.
A település belterületén a 2015 évi KSH adatok szerint 6 km állami út és 66,9 km önkormányzati út található,
utóbbiból 29 km kiépített és 37,9 km kiépítetlen. Kenderesen 20,2 km kiépített járda van.
Helyi autóbuszos közlekedés nincs a városban, az itt élők a helyközi járatokat vehetik igénybe.
Kenderes a 102-es számú, Kál-Kápolna–Kisújszállás vasútvonalon helyezkedik el, mely egyvágányú, nem
villamosított mellékvonal.
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Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér – útvonalválasztástól függően – 130180 km, míg az Airport Debrecen 90-100 km távolságra érhető el.
1.15.2 Közúti közlekedés

Kenderest a 3404-es számú közút és a 4-es számú főúton keresztül lehet megközelíteni. A 4-es számú főúton
észak irányba Kunhegyes, míg déli irányba Kisújszállás érhető el. Az utak útburkolati jelekkel ellátottak,
aszfaltozottak, ám minőségük a forgalomnak és az időjárási viszonyoknak köszönhetően megromlott, állapotuk
nem megfelelő.
33. térkép: Kenderes és közvetlen környékének városi közúthálózata

Forrás: Openstreetmap

A városban a legnagyobb forgalom a 4-es számú főúton van.
A település belterületi úthálózata 52%-ban kiépített, azonban az utak nagyon rossz állapotban vannak a térség
többi településéhez hasonlóan Kenderesen is. Befektetési alaptétel, hogy munkahelyteremtő beruházások (ipar,
szolgáltatás, turizmus) csak akkor érkezhetnek területünkre, ha a közutak állapota közlekedésre alkalmas lesz,
és a település megközelíthetővé válik. A járdahálózatban szintén nagyfokú hiányosságok tapasztalhatók.
A város gazdasági programjában szerepel a település kül- és belterületi úthálózatának a felújítása.
30. táblázat Kenderes legfontosabb adatai (2015)
Mutató
Önkormányzati kiépített út és közterület hossza (km)

Érték

Önkormányzati kiépítetlen út és közterület hossza (km)
Önkormányzati kiépített járda hossza (km)
Állami közutak hossza (km)

37,9
30,9
6

29

Forrás: KSH

A város területén egy jelzőlámpás csomópont található.
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Szent István u. – Petőfi u.: A kereszteződésben nincsenek tiltott csomóponti mozgások, minden forgalmi
irányban biztosított az áthaladás. Mindkét út 2x1 sávos, de a csomóponti felálló szakasz mindkét irányba
kétsávos.
A város belterületén nincs szintbeli vasúti keresztezés a 102. sz. vasútvonallal.
Kenderesen a kerékpáros közlekedés nagyon elterjedt, ez azonban nem okoz jelentős eltérést az ország hasonló
fejlettségi szintű városaihoz képest a motorizációban. A járműállomány 2010-ig lassú növekedést mutatott, mely
2011-ben csökkent, majd 2012-től ismét növekedő tendenciájú. Az 1000 főre jutó személygépkocsik száma
2015-ben mutatta a legmagasabb értéket (222). E mutató alapján a motorizáció alacsonyabb mértékű
Kenderesen, mind a megyei és mind országos szinttől. 2015-ben az 1000 főre jutó személygépkocsik száma
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 268, míg az ország egészét tekintve 325, melyeknek csupán 2/3-a a városi
mutató értéke.
29. ábra: A lakossági motorizáció alakulása Kenderesen [szgk/ezer fő]
900
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0
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Forrás: KSH

2015-ban a kenderesi személygépkocsi állomány 987 db, a motorkerékpár állomány 86 db, az autóbusz
állomány pedig 1 db volt.
Az elmúlt években (2005-2015) a KSH adatai szerint összesen 86 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési
baleset történt Kenderes területén – összesen 36 fő megsérült vagy meghalt –, melyek közül 9 eset volt halálos
kimenetelű (9 fő). A balesetekben összesen 27 eset súlyos sérüléses, 50 könnyű sérüléses. A balesetek
többsége lakott területen kívül történt (48), 38 eset lakott területen következett be. Az esetek többségét járművek
okozták (83 eset), 2 gyalogos által. 8 esetben ittas állapotban okozott közúti közlekedési baleset történt.
31. táblázat Közlekedési balesetek Kenderes területén (2005-2015)
Időszak
Halálos közúti
közlekedési baleset
(eset)
Súlyos sérüléses
közúti közlekedési
baleset (eset)
Könnyű sérüléses
közúti közlekedési
baleset (eset)
Összes személyi
sérüléssel járó
közúti közlekedési
baleset (eset)

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

1

2010

2011

2012

1

3

2013

2014

2015

összesen

1

9

4

3

4

2

4

3

2

1

1

2

1

27

1

7

6

6

4

3

7

4

3

6

3

50

5

10

11

10

9

6

10

8

4

8

5

86
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Időszak

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

összesen

Lakott területen
történt összes
közúti közlekedési
baleset (eset)
Lakott területen
kívül történt összes
közúti közlekedési
baleset (eset)
Ittas állapotban
okozott összes
közúti közlekedési
baleset (eset)
Járművek okozta
összes baleset
száma (eset)
Gyalogos okozta
balesetek száma
(eset)

1

6

3

5

6

3

7

2

2

2

1

38

4

4

8

5

3

3

3

6

2

6

4

48

1

2

1

1

10

11

9

6

5

10

1

9
1

8

2

4

8

7

4

83

1

1

3

Forrás: KSH

A városi közúti közlekedés problémái a következők:
Szabálytalan, nem megoldott parkolás a városban
Az ipari üzemek betelepítésével várható forgalomnövekedés infrastruktúrája nem biztosított
Nem megfelelő minőségű közutak
Kerékpárutak hiánya
Közös használatú kerékpár- és gyalogút
1.15.3 Parkolás

A városban 2 db P+R parkoló található.
Szövetkezeti út
Petőfi út
A városban található gépjárművek számának növekedése, valamint a parkolási morál be nem tartása a parkolási
problémák fokozódását mutatják. A jövőbeni ipari üzemek betelepülésével fokozott forgalomra számít a város.
A vasútállomásnál, a felvételi épület közvetlen környezetében több személygépkocsi elhelyezésére van
lehetőség (burkolt területen).
1.15.4 Áruszállítás

Jelenleg iparterület a város délkeleti és északkeleti részén található. A városon át való közlekedéssel érhető el.
Így jelentős teherforgalommal a 4-es sz. fő út határozható meg.
Ipari területek kerültek kijelölésre a település ÉK-i és DK-i részén, ahova ipari üzemek betelepítése tervezett. Így
a jövőben várható forgalomnövekedés.
Nincs az egész területre vonatkozó egységes teherforgalmi korlátozás, és az egyes utcákra vonatkozó vonali
korlátozások is különbözőek. A tehergépjárművek részére a behajtás tiltása bizonyos helyeken teljeskörű, más
esetekben a célforgalom számára megengedett, míg máshol súly- és időkorlátozással van kiegészítve.
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1.15.5 Közösségi közlekedés

A település legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyeit, az autóbusz állomás és a vasútállomás
elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja.
34. térkép: Kenderes legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyei

Forrás: Google Maps – saját szerkesztés
1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés

Az autóbusz állomást a település központjában építették ki a Szent István úton, a Városháza mellett, ahol fedett
épület várja az utazni kívánókat. Az állomás környezetében vegyesen találhatók intézményi, kereskedelmi és
lakó funkciójú épületek. Az utas váró szerepét betöltő állomásépület elfogadható állapotú.
Helyi közösségi közlekedéssel a város nem rendelkezik.
Az autóbuszos közlekedés az alábbi útvonalakon történik:
1346 járat: Eger - Békéscsaba
1377 járat: Miskolc - Mezőkövesd - Tiszafüred - Szolnok
1468 járat: Szolnok - Tiszafüred - Eger
1516 járat: Szeged - Szarvas - Kisújszállás - Tiszafüred
4614 járat: Szolnok - Kunhegyes - Tiszafüred
4619 járat: Szolnok - Kisújszállás - Karcag
4720 Karcag - Kisújszállás - Kunhegyes - Tiszabura
A városban 3 autóbusz megállóhely található.
A megállóhelyek – az állomás kivételével - jelzőtáblával ellátottak, ám beálló, fedett utasváró nem kiépített. Az
utas tájékoztatás a megállóhelyeken hagyományos táblás rendszerű.
A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a KMKK Középkelet-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. látja el a közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A város rendelkezik
közvetlen járattal a regionális központ Karcag (napi kb. 3 induló járat, menetidő 36 – 49 perc között) felé. A
megyeszékhely 1 átszállással érhető csak el. Budapestre is közlekednek járatok 1-2 átszállási lehetőséggel,
melyek 5-6 óra alatt érik el a fővárost.
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1.15.5.2 Vasúti közlekedés

A település vasútállomással rendelkezik, mely a mellékvonalnak számító 102. számú Kál-Kápolna–Kisújszállás
vonalon fekszik, mely az Alföldet átszelő, a MÁV egyvágányú, nem villamosított mellékvonala. A mai pálya
hagyományos, hevederes illesztésű, 48 kg/fm sínrendszerű, geós sínleerősítésű, talpfás alátámasztású és
zúzottkő ágyazatban fekszik. A vonalban fekszik a Kiskörei Tisza-híd, az ország utolsó közös használatú közútivasúti hídja. A hídon 180 kN-ban korlátozott tengelyterhelés és 20 km/h-s lassújel van érvényben. A vasútvonal
75 km hosszú, 1435 mm nyomtávolságú, melyen a maximális sebesség 60 km/h.
30. ábra Kál-Kápolna-Kisújszállás vasútvonal

Forrás: Magyarország vasúti térképe Kál-Kápolna-Kisújszállás-vasútvonal - kivonat

A szolgálati helyet a 2016/2017. évi menetrend szerint egy átlagos hétköznapi nap összesen 6 személyszállító
vonat érinti. A vonatok az igények figyelembe vételével a hajnali, reggeli órákban 2x, a déli órákban 1x, majd
délután ismét 2x és este 1x járnak. A személyvonatokról kedvezőnek mondható átszállás biztosított a 100-as
fővonalon közlekedő vonatokra mind Budapest, mind Debrecen felé, továbbá a 80-as vonalra Miskolc és
Budapest felé.
A menetidő Kisújszállás és Kál-Kápolna között 44-47 perc. Az eljutás Budapestre átszállás nélkül nem megoldott,
egy átszállással 2-3 óra körüli, míg Debrecen és Szolnok szintén 1 átszállással 1 óra.
A vasútállomás a város keleti csücskében, a Vasút u. 2. szám alatt, a központtól kb. 1,5 km-re található.
Megközelíteni a Kossuth Lajos, Jókai, Szent István és József Attila utak kereszteződéséből induló, az állomáshoz
vezető úton (Vasút u.) lehet.
Az állomás épülete régi, elavult, mely csupán utasváróként funkciónál, mivel jegypénztár nélküli és a jegykiadás
sem megoldott.
Az állomás korszerűsítése szükséges, szélesperonok, az állomási gyalogutak akadálymentesítésével.
A vasúti közlekedéssel kapcsolatos, Kenderest is érintő további probléma, hogy a Kisköre – Pusztataskony kettős
funkciójú Tisza-híd nagyon rossz műszaki állapotban van. Ennek kiküszöbölése érdekében a MÁV Zrt.
megkezdte a híd felújítását. Ez hozzájárul nemcsak Kiskörének és Pusztataskonynak, de a Tisza mindkét partján
található települések javuló megközelíthetőségéhez, növelheti a lakossági megtartó erőt és a középfokú oktatás
szélesebb körű elérésének lehetőségét.
1.15.6 Kerékpáros közlekedés

A városban a mezővárosi hagyományok és a kerékpározás szempontjából kedvező síkvidéki terepadottságoknak
köszönhetően számottevő kerékpáros forgalom tapasztalható. A városközpontban található forgalomvonzó
létesítményeket sokan kerékpárral közelítik meg.
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Kenderesen a kerékpárút hálózat kiépítettsége még korántsem teljes, a 4-es főúttal párhuzamosan lehet
kerékpárral közlekedni. A kerékpárosok gyalogosoktól való elkülönítése nem megoldott, ami balesetveszélyt
jelent. A kerékpáros közlekedés nem mindenhol részesül előnyben a gépjárműforgalomhoz képest, és a
kerékpártárolók tekintetében is mutatkoznak hiányosságok. A város kerékpárút kiépítését tervezi Kenderes és
Kisújszállás között.
1.15.7 Gyalogos közlekedés

Kenderesen a kiépített belterületi járdák hossza pedig kb. 30,9 km, a lakott területek utcáinak nagy része
rendelkezik szilárd burkolattal és legalább egyoldali járdával.
Ugyanakkor a belvárosi, folyamatosan fejlődő területek és a külsőbb városrészek kiépítettség szempontjából
eltérőek, utóbbiakon a járdák kiépítettsége és színvonala (műszaki jellemzői, állapota vagy éppen megléte)
vegyes képet mutat.
A jelentősebb, gyalogosforgalmat vonzó létesítmények a következők:
Szent István út
Petőfi út
Dózsa György út
Rákóczi út
József Attila út
Szövetkezeti út
A legjelentősebb városi sűrűsödési hely a városközpontban, az általános iskola, a középiskola és a polgármesteri
hivatal közelében helyezkedik el, itt található az üzletek jelentős része, a posta, az autóbusz állomás, az orvosi
rendelők, közelben a művelődési ház, óvoda és a templom.
A városban problémát jelent egyes helyeken a járdák hiánya, elsősorban a külvárosi területeken, illetve számos
helyen a járdák minősége.
1.15.8 Összegzés

Összességében elmondható, hogy a 4-es főút mentén a tranzit forgalom napi 10-15 ezer járművel jelentősen
terheli a város közlekedési hálózatát. A település egyéb részein ehhez mérten jóval kisebb a terhelés.
A közlekedési infrastruktúra helyzete a városban kielégítő, mely nagyban köszönhető az elmúlt év
fejlesztéseinek, melyet a jövőben is folytatni kíván a város. A településre jellemző – méretéből is adódóan – a
gyalogos, illetve kerékpáros közlekedés, melyhez a szükséges és megfelelő minőségű infrastruktúra fejlesztése,
a meglévők rekonstrukciója folyamatos és a jövőben is tervezett.
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1.16

Közművek állapota és energiahatékonyság

1.16.1 Víziközművek

A település vízellátását a Tiszamenti Regionális Vízművek Rt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Üzemigazgatósága, Tiszaföldvári Üzemegység biztosítja. A vízbázist 6 db kút alkotja, melyek talpmélysége 82,0218,5 m között változik. Az hat kút közül 2012. évben 3 db üzemelt, egy tartalék, kettő pedig figyelőkút. A vízmű
mértékadó kapacitása 735 m3/nap. A kutak védőterülete ki van jelölve, a terület gondozott.
A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az üzemelő és távlati
vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak rendezése, a szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő
felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő
víziközmű szolgáltatási struktúra, díjrendszer kialakulása.
1.16.1.1 Vízgazdálkodás
hasznosítás)

és

vízellátás

(ivó,

ipari,

tűzoltó,

öntözővíz

és

termálvíz

A település kiépített ivóvízhálózattal rendelkezik. Az ivóvíz ellátása a helyi vízmű kutakról történik. Hálózata
körvezeték-rendszerű, bővíthető, új fogyasztók beköthetők. A felmerülő többlet vízigény biztosítása elsősorban a
meglévő – használaton kívüli – vízműkutak aktivizálásával, illetve szükség szerint új kutak létesítésével történhet.
A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvíz minőségű, az ásvány- és gyógyvízhasznosítást
szolgáló igénybe vett vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok esetén, ahol a védőidomnak van
felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni. Minden más esetben a védőidom, védőterület
kijelölhető.
Kenderes városban 1 db vízmű létesült a 5331 Kenderes Szent István út 56. alatt. Vízbázis Kenderes
közigazgatási területén belül a településtől D-NY-i és E-K-i irányban került kijelölésre.
35. térkép: Kenderes közigazgatási határán belül található vízbázis védőterületek felszíni vetülete

Forrás: OKIR

31. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának (db) változása a teljes
lakásállományhoz (db) viszonyítva Kenderesen 2005-2015 között
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Kenderesen a vezetékes vízellátás kiépítettsége közel 100%-os. A belterületi ivóvízhálózat hossza 39,1 km
A település közigazgatási területén van termálvíz hasznosítási lehetőség.
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés

A település belterülete teljes egészében csatornázottnak mondható.
Kenderes a Kenderes- Szennyvízelvezetési Agglomeráció tagja, ami a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési
és- tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint
megfelelő szennyvízelvezető- és tisztító rendszerrel ellátott agglomeráció.
Kenderes városban 2011-ig 22,7 km hosszban volt kiépítve a szennyvízelvezető hálózat, azt követően a
szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma nőtt. 2015-ben 23,8 km hosszan volt kiépítve a
szennyvízgyűjtő-hálózat. A bekötött lakások száma 2005-ig 785 db volt, majd ezt követően 2015-re 983 db lakás
szennyvízelvezetése oldódott meg. A város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2005-ben a lakások 39%-át, majd 2015re pedig 51%-át bekapcsolták. Jól látható, hogy a vizsgált időszakban a rákötések száma megnövekedett.
32. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna-hálózatba) bekapcsolt lakások számának változása a
teljes lakásállományhoz viszonyítva (db)
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A településen a szennyvízszolgáltatást a Tiszementi Regionális Vízművek Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Üzemigazgatósága, Tiszaföldvári Üzemegység kezelésében álló Kenderesi Szennyvíztisztító telep végzi, mely a
település ÉK-i csücskében helyezkedik el. A telep a KEOP-7.1.0/11 azonosító számú, „Szennyvíztisztító telep és
szennyvízhálózat bővítésének előkészítése Kenderesen” című projektje 2013-ban fejeződött be.
Ipari szennyvizek kibocsátása nem történik a városban.
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az elvezetésével
foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése
tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezet- és
természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző körülmények,
mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb.
A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy
zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek
szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza, falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt,
tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.
Kenderes a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló rendelet alapján a
közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik.
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1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás

Kenderes város közigazgatási területén az E.ON Energiaszolgáltató Kft. biztosítja a villamosenergia ellátást.
A távhőszolgáltatást Kenderesen nem történik.
Energiaellátás két módon történik:
Földgáz: A földgáz elosztását a TIGÁZ-DSO Kft. végzi Kenderes közigazgatási területén belül.
Elektromos energia: A városi elektromos légvezeték hálózatról történik a lecsatlakozás. Az elektromos
energia szolgáltatója az E.ON.
A lakosság által használt villamosenergia mennyiség 2006 és 2007 között lecsökkent (4582-ről 3992 ezer kWhra), majd ezt követően enyhe növekedés figyelhető meg. 2015-ben ez az érték 4179 ezer kWh. A háztartási
villamosenergia fogyasztók számának változásában 2009-ben figyelhető meg egy nagyobb növekedés.
33. ábra: Elektromos és gáz szolgáltatás alakulása, 2007-2013
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) (1000 m3)
Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége
(átszámítás nélkül)
Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége (1000 kWh)
A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége (1000 kWh)
Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis

A gázfogyasztók számában (mind a háztartási, mind pedig az összes gázfogyasztó tekintetében) jelentős
emelkedés 2008-ban történt, majd ezt követően 2010-től folyamatos csökkenés figyelhető meg, mely az elmúlt 2
évben emelkedni kezdett.
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34. ábra: Villamos energia és gázfogyasztók számának alakulása, 2007-2015
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1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei

A megújuló energiák alkalmazása lakossági szinten még nem elterjedt a városban – elsősorban a lakók anyagi
helyzete a legnagyobb akadály -, viszont az igény egyre inkább megjelenik a város hétköznapjaiban a megújuló
energiaforrásokkal történő működési hatékonyság és gazdaságos létesítmény üzemeltetés vonatkozásában.
Kenderesen az uralkodó szélirány az ÉK-i. Nagyobb volumenű szélenergia-hasznosítás jelenleg nem történik.
Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából  a felhőzet következtében beálló
veszteségeket követően  137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy
az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32 W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget
jelent. Kenderes nem rendelkezik jelentős szoláris energia termelésre képes erőművel.
Napkollektoros rendszerrel rendelkezik a kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. A
Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és egy
jelenleg használaton kívüli, volt iskolaépület napkollektoros rendszer kialakítására kapott Európai Uniós
támogatást.
A város rövidtávú tervei között szerepel minél több közintézmény fotovoltaikus fejlesztése, napkollektorok
elhelyezése. Ilyen fejlesztés tervezett pl. a Polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház és a Központi konyha
épületének esetében is, melyek finanszírozását Európai Uniós támogatásból kívánja megvalósítani.
Vízenergia hasznosítás a Kenderesen nem történik.
1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

Az utóbbi évek Európai Uniós fejlesztéseinek köszönhetően számos önkormányzati és közintézményen valósult
meg energetikai beruházás. A KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései című
pályázati felhívás keretében valamint a TOP-3.2.1-15-JN1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
című pályázati felhívásban napelemes rendszer telepítés történt meg. A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégiumban napelemes rendszer telepítés történt, míg a Kenderes közintézményeiben a napelemes
rendszer telepítése megkezdődött. A pályázat keretében az épületek homlokzati és lábazati felület hőszigetelése
is megkezdődött.
A város az energiakorszerűsítésen alapuló beruházásokat folyamatosan célul tűzi ki, így a jövőben is várhatóak
ilyen jellegű fejlesztések. Ilyen fejlesztés tervezett pl. a Polgármesteri hivatal, a Központi konyha, valamint a
Művelődési Ház esetében is, melyek finanszírozását Európai Uniós támogatásból kívánja megvalósítani.
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A fejlesztések fontos környezetvédelmi beruházások, valamint jelentős költségcsökkenést jelentenek az
önkormányzatnak.
1.16.3 Elektronikus hírközlés

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető formában
előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét, továbbítását biztosítja. A
szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt létrehozó vagy arra szervezet vagy arra
létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus hírközlés szolgáltatása alanyi jogú.
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet:
távközlési ellátás
műsorszórás, kábel tv ellátás
A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Média Hírközlési Hatóság (NMHH).
A városban a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik, az utóbbi években
növekvő tendenciát mutat. Adatok legkorábban 2006-ból vannak, akkor a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt
lakások száma 127 volt, mely 2007-ben 215-re változott. Ezután jelentős csökkenés következett be, 2009-ben ez
a mutató már csupán 20 háztartást detektált. Ez a szám a teljes lakásállományhoz viszonyítva a 1%, 2015-ben
6%.
35. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának változása Kenderesen a teljes lakásállományhoz
viszonyítva (db)
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A városban az internet előfizetések számára vonatkozóan 2013-tól kezdve vannak adatok, azóta folyamatos a
növekedés. 2013-ban 567 db előfizetés volt a városban, 2015-ben már 679. Ez utóbbi a lakosság 15%-át, a
lakásállomány 35%-át jelenti. A következő években ennek a mutatónak a növekedés várható az internet
elterjedése, megfizethetősége és a mindennapi életben való, lassan elengedhetetlen használatának
köszönhetően.
Kenderes területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években jelentősen csökkent. A
készülékek számának csökkenése a mobilhálózat és a mobiltelefonok használatának elterjedésével fordítottan
arányos. Hasonlóképpen az egyéni analóg távbeszélő fővonalak számának változásával.
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1.17

Térségi és települési környezetvédelem

Kenderes az Észak-alföldi régió része, legjelentősebb természeti adottságai a régiónak az itt fellelhető
gyógyvizek, a Tisza, a Tisza-tó, és a Hortobágy. 2000-2006 között jelentős, termál-és gyógyvízre alapozott
turisztikai fejlesztések történtek a régióban, amelyek eredményeként a régió egészségturisztikai kínálata
országos szinten is kiemelkedőnek mondható. A régió folyó- és állóvizei jó lehetőséget nyújtanak a vízi turizmus
számára, de a szükséges infrastruktúrával csak részben rendelkezünk. A vasúthálózat vonalsűrűség tekintetében
az országos átlag feletti. A legnagyobb problémát mégis az alacsony kihasználtság és járatsűrűség, valamint az
elavult járműpark jelenti. A régió három megyéből (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-SzatmárBereg) áll, az Alföld nagytáj része. A területen a felszíni formák jelentős része síksági jellegű.
1.17.1 Talaj

A talajadottságok az ártéri területeken a térség vízellátottságához igazodnak. A belvízveszélyes területek
általában nem vagy csak korlátozottan alkalmasak szántóművelésre, míg a hátak talajai, melyek kialakulásában a
víz nem vagy csak kismértékben játszott szerepet, általában szántókként jól hasznosíthatók.
Kenderes kisebb részét a csernozjom jellegű talajok fedik. A Tisza által átformált, mély fekvésű területeken a réti
talajok különböző változatai találhatóak meg. A Kakat- értől nyugatra és keletre az egy-öt méter magasra
kiemelkedő, helyenként löszös homokkal fedett buckás felszín, valamint a lösziszappal borított felszín az
uralkodó.
A térség növényföldrajzi vonatkozásban az Alföld flóravidék Tiszántúli flórajárásnak része. A jellegzetesebb
potenciális erdőtársulások a fűz ligeterdők, a tölgy- kőris-szil ligeterdők, a sziki tölgyesek és a tatárjuharos
lösztölgyesek. A sziki rétek számos helyen fellelhetők. Felbukkan a sziki saláta, a réti őszirózsa, a villás boglárka,
stb. Az erdészetileg hasznosított területeken elsődlegesen fiatalkorú, lágy- és keménylombos erdők találhatók. A
mezőgazdasági területhasznosítás főnövényei a búza, az őszi árpa, a kukorica, a cukorrépa és a rizs.
A termőföld védelme szempontjából a racionális földhasználat elvének érvényesítésével, a rossz termőhelyi
adottságú szikes területeken az ökológiai, természetvédelmi érdekeket is szolgáló extenzív, természet közeli
gazdálkodás bevezetése lenne célszerű. A gyengébb minőségű – gazdaságosan nem művelhető – területek
erdősítése is a térségfejlesztés fontos eszköze lehet.
A termőföld védelme érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV.
Törvény 36.§-a szerint „a termőföld használó – választása szerint – köteles a termőföldet a művelési ágának
megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírásokat betartani.”
A mezőgazdasági termelés szempontjából a termőföld művelhetőségének biztosítása érdekében a belvízelvezető
és öntöző csatornák rendszeres karbantartása, tisztítása elengedhetetlen. Ezzel megelőzhető a település
területén a belvízveszély is.

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek

A térség vízellátottságára a télvégi, kora tavaszi, illetve a nyárvégi, őszi vízbőségek mellett a tavaszi, kora nyári
vízhiányok jellemzők. A lehetséges párolgás sok év átlagában jellemzően meghaladja a tényleges párolgás
mértékét. Ez alól csak a Tisza-tó, illetve a Tisza hullámtere képez kivételt.
Az évek közti megoszlás alapvető jellegzetessége a Közép-Tiszán a száraz és nedves periódusok váltakozása. A
XX. században az éghajlat túlnyomó részben (51%) száraz, illetve nedves (32%), s csak a fennmaradó időszak
(17%) volt kedvező. A nedves periódusra jellemző a mély fekvésű területek belvizesedése, ugyanakkor belvíz
száraz években is jelentkezhet a csapadék éven belüli szélsőségeinek következtében. Ilyenkor ugyanabban az
évben egymást rövid időn belül követheti a belvíz és az aszály.
A kistérség nagy része száraz, gyér lefolyású vízhiányos terület. A térség vízrajzára összességében elmondható,
hogy egy korábban vízjárta, de a szabályozások után többnyire vízhiányos terület, belvízcsatornákkal sűrűn
behálózva. A térség vízrendszerének alapját a Tisza alkotja.
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A térség belvíz-veszélyeztetettsége az ártereken elsősorban a mély fekvésű területekhez köthető. Egy-egy
csapadékosabb évben a viszonylag magasabb fekvésű belső medencékben is kialakulhatnak vizes területek, de
ezek kis területet érintenek, és rövid ideig tartanak.
Felszíni vizek
Kenderes és környékének területe a Tisza részvízgyűjtőjéhez és a Nagykunsági tervezési alegységhez tartozik.
36. ábra A Nagykunsági tervezési alegység

Forrás: Nagykunság alegység VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

A tervezési alegységet nyugatról a Tisza, délről és délkeletről a Hármas-Körös, északról a Tisza-tó természetes
vízgyűjtői határolják, 3300 km2 kiterjedésű terület. A felszínét elsősorban a vizek alakították ki. Az ármentesítések
előtti időszakban a terület jelentősen kitett volt a környező folyók árvizeinek. A területet északon a kissé
magasabb fekvésű. A terület lejtéséből adódóan északon a gyorsabb lefolyású, míg délen a hosszabb idejű és a
tartósabb árvizek jellemezték. A települések kialakulásának helyét az árvizek gyakorisága és ezek káros
hatásaitól való védettség határozta meg, így elsősorban a magasabb vonulatokon és a védettebb területeken
telepedtek le.
Az alegység közigazgatásilag Jász-Nagykun-Szolnok megyékhez tartozik. A települések között alig van városi
rangú, leginkább községek, falvak jellemzik. Gazdasági jellegét tekintve mezőgazdasági, melynek szintje a
szántóföld minőségének függvényében változik. Magasabb értékű földterületek a középső és déli részeken
találhatók, ezért itt a mezőgazdasági szántó művelés a jellemző. Az északi területeken a szántóföldi és legelő
művelés folyik.
Kenderest érintő állóvíz víztestek és vízfolyások az alábbiak:
Nagykunsági-főcsatorna
A Nagykunsági-főcsatorna alakja kissé kanyargós, mély vonulatban haladó. A terepszint alatt kotort csésze
szelvényű, a terepszint fölött töltésezett. A mesterséges víztest teljes hossza 74,330 km, vízgyőjtőterületének
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nagysága 6,457 km2, befogadója a Hármas-Körös 35,900 fkm szelvénye. A Nagykunsági öntözırendszert a
Tisza-tó bal part 144+642 tkm szelvényében lévő gravitációs fővízkivételi beeresztő zsilipen keresztül látja el
öntözıvízzel. Az öntöző rendszer területe 1224,35 km2.
Kakat- csatorna
A Kakat- csatorna jellemzően síkvidéki, kis esésű, meszes, közepes-finom mederanyagú, trapéz szelvényű
belvízcsatorna. Hossza 45,5 km, szélessége leggyakoribb vízhozamnál 7 m, mélysége 0,7 m. Vízátvezetés miatt
állandó vízszállítású, kettős működésű csatorna. Rajta 10 keresztirányú műtárgy (9 zsilip és 1 egyéb műtárgy)
található. Közvetlen vízgyűjtőterületének nagysága 337 km2 . A víztest vízgyűjtője mélyfekvésű, belvízérzékeny.
A víztest befogadója a Hortobágy Berettyó 44,900 fkm szelvénye. Horgászati hasznosítás alatt áll. A csatorna 2
település tisztított kommunális szennyvizének közvetlen befogadója. A 23,8 cskm szelvénynél Kenderes
települési szennyvize folyik be, melynek éves mennyisége 71 000 m3 . A 32,8 cskm szelvénynél a kenderesi
Fenyves Otthon kommunális jellegű szennyvize terheli a csatornát az évi 5000 m3 mennyiségű szennyvizével. A
XXIX. sz. csatorna északi ága 1,65 cskm szelvényébe bevezetett kisújszállási települési szennyvíz mennyisége
480 000 m3 /év, és közvetetten ez is a Kakat- csatornába folyik fontos tápanyag- és szervesanyag-terhelést
gyakorolva annak vízminőségére.
Villogó-csatorna:
Villogó-csatorna vízgyűjtő területén főleg mesterséges, egyenes nyomvonalú csatornák találhatók. A vízgyűjtő
terület domborzata uralkodóan sík, É-D-i lejtésű. A vízgyűjtő terület lefolyási viszonyait elsősorban a
mezőgazdasági táblák művelési ága és az alkalmazott agrotechnikai eszközök határozzák meg. A Villogócsatorna időszakos vízfolyás, vízjárását a mindenkori hidrometeorológiai viszonyok határozzák meg,
tenyészidőszakban elsősorban a mesterséges üzemeltetés befolyásolja a kialakuló vízszinteket. Az
üzemeltetésben elsődleges funkció a belvízelvezetés, majd az öntözővíz biztosítása. A víztest a vizsgált kémiai
paraméterek alapján – az esetenként magas sótartalma ellenére – jó ökológiai potenciálúnak tekinthető.
Sóskúti halastó:
Részben Kunhegyes, részben Kenderes - Bánhalma városrész közigazgatási területén helyezkedik el. A víztest
síkvidéki, körtöltéses halastó, kizárólagos funkciója a halgazdálkodás. Tizenhárom termelő tóegységből, valamint
11 db teleltető tóból áll. A halastórendszer bruttó területe 467 ha, nettó területe 364,3 ha. Tápláló vízfolyása a
NK-III-2-1. öntözőcsatorna, megcsapoló felszíni vízfolyás pedig a V-1-5. belvízcsatorna.
NK-III-2. öntözőcsatorna
Az NK-III-2. öntözőcsatorna víztest síkvidéki, kis esésű, meszes, közepes-finom mederanyagú, közepes
vízgyűjtőjű időszakos öntözőcsatorna. A Nagykunsági főcsatorna 17+820 km szelvényéből ágazik ki, és attól
keletre terül el. A víztest teljes hossza 26,91 km, szélessége leggyakoribb vízhozamnál 25 m, mélysége 3 m,
közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése 1,12 km2 , befogadója a Karcagi II. csatorna 10+370 cskm
szelvénye. A Villogó-csatorna 30+500 km szelvénybe beépített tiltós műtárgy segítségével a belvízcsatorna felső
szakaszának vizei súlyos belvízi esetben közvetlenül beemelhetők az NK-III-2. öntözőcsatornába. Medrében 3
zsilip található. Az öntözőcsatorna hatásterülete 340 km2 kiterjedésű. A víztest horgászati hasznosítás alatt áll.
Az öntözőcsatornába nem történik szennyvízbevezetés. A víztest összes nitrogént terhelése évente 0,6 tonna,
ami légköri kiülepedésből származik. A csatorna vizébe évente mintegy 0,23 tonna foszfor érkezik, ebből 0,13 t
mezőgazdasági területek eróziójából, 0,1 t légköri kiülepedésből származik. Az NK-III-2. öntözőcsatornából 5
helyen történik engedélyezett vízkivétel. Kenderes közigazgatási területén, a csatorna jobb parti 2,47 cskm
szakaszán 2000 m3 , jobb parti 3,837 cskm szakaszán 1 000 000 m3.
Magyarország közel 45.000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 60%-át
veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai tényezők kedvezőtlen
alakulása esetén  hatalmas terület kerülhet víz alá.
Kenderes belvízzel közepesen veszélyeztetett térség, a közepesen veszélyeztetett területek környékére terjed ki,
összesen 11.800 km2-t érint, ami a teljes síkvidéki területnek a 26%-a. Az ide sorolható térségek az Alföldön:
mindenekelőtt a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza-Szamos köz, Szamos-Kraszna köz, Rétköz, Bodrogköz,
Taktaköz), továbbá a Hortobágy melléke, a Jászság és a Nagykunság tekintélyes része, a Körösök vidéke, az
Alsó-Tisza völgye, valamint a Duna-völgyi főcsatorna menti sáv. A Kisalföldön a Fertő-Hansági táj tartozik ide,
míg a Dunántúl többi részén csak egészen kis területek, pl. a Sárvíz mentén.
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Az OTRT szerint Kenderes és környezete rendszeren belvízjárta terület.
Kenderes a 10.07 Kisújszállási belvízvédelmi szakaszhoz tartozik, mely közepesen belvíz-veszélyeztetett.
Felszín alatti vizek
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.
25.) KvVM rendelet értelmében Kenderes az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő
települések közé tartozik, kivéve a vízbázisok védőterülete, amik kiemelt érzékenységű területek.
A talajvíz szintje átlagban két-három méter.
36. térkép: Kenderes és környékének felszín alatti vízszint térképe

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m)

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a környezeti
célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések összefoglalását. Kenderes a KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén található, a Nagykunság tervezési alegység része, ennek megfelelően
az országos VGT mellett a „2-18 Nagykunság alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv” az érvényes rá.
Kenderes területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be a kitermelt víz minőségi jellemzésével. A
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997, (VII.
18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a vonatkozó területhasználati korlátozásokat.
1.17.3 Levegőtisztaság és védelme

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari tevékenységből
származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző meteorológiai helyzetekben
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esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid
(NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. A
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a
légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának
figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A
rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a
talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát.
A kommunális eredetű levegőszennyezés nem számottevő, mivel a gázhálózat kiépített. A közlekedési eredetű
levegőszennyezés csak az országos közutak mentén számottevő, ami a közutak menti intenzívebb
növénytelepítéssel mérsékelhető. A levegőminőség javításának közvetett eszköze a kondicionáló zöldfelületek
kialakítása. Az intenzív parkosítás a település közparkjaiban, közterületein, illetve a település körül tervezett
erdők kialakítása az üdülőkörzethez méltó települési környezetet teremt és a levegő minőségét is javítja.
A mezőgazdaság főleg porral, az energiaellátó rendszerek üzemeltetéséből származó anyagokkal, valamint a
parlagon hagyott területeken a gyomnövények pollenjeivel, illetve alkalomszerűen a repülőgépes permetezések
által növényvédő-szerekkel szennyezi a levegőt.
A közlekedés főleg a településeken áthaladó főközlekedési utak, csomópontok mentén járul hozzá a kén-dioxid,
a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szén-dioxid és különböző aromás szénhidrogének szintjének
növekedéséhez.
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Kenderes nem szerepel a kiemelt települések között, a 10.
légszennyezettségi zónába tartozik (csakúgy, mint a jogszabályban nevesített területek kivételével az ország
nagyobb része). A 10. légszennyezettségi zónába tartozó településeken a rendeletben vizsgált 11
légszennyezőanyag jellemző értékei alapján a szennyező anyagonkénti kategóriákat az alábbi táblázat mutatja.
32. táblázat: A 10. légszennyezettség zóna szennyezőanyagok szerinti koncentrációja
Zónacsoportok a szennyező anyagok szerint
Légszennyező anyag

SO2

NO2

CO

PM10

benzol

Levegőminőségi zóna

F

F

F

E

F

Koncentráció (µg/m3 )

< 50

< 26

Légszennyező anyag

PM10
(As)
F
< 2,4

Arzén

Levegőminőségi zóna
Koncentráció (ng/m3 )

PM10
(Cd)
F
<2

<
10-14
2500
Kadmium PM10 Nikkel (Ni)
F
< 10

<2
PM10 Ólom
(Pb)
F
<0,15 µg/m3

Talajközeli ózon
O-I
> 18 000
PM10
(BaP)
D
0,6-

benz(a)-pirén

Forrás: 4/2002. KvVM rendelet

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak Kenderesen, illetve annak környezetében sem manuális, sem
automata mintavevő helye nincsen.
A település környezetében elhanyagolható légszennyező forrásként a környék alacsony forgalmú közútjai
tekinthetők. Ezen kívül a vizsgált környezetben az uralkodó szélirányból érkező, a mezőgazdasági területekről
származó porterhelés jelentkezhet.
1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési
határértékeit a zajtól védendő területeken.
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33. táblázat: Zajterhelési határértékek

Sorszám

Zajtól védendő terület

Határértékek (LTH) az LAM
megítélési szintre* (dB)
NAPPAL 06-22
ÓRA

ÉJJEL
ÓRA

22-06

ÜDÜLŐTERÜLET, KÜLÖNLEGES TERÜLETEK KÖZÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI
1.

TERÜLETEK

45

35

2.
3.
4.

LAKÓTERÜLET (KISVÁROSIAS, KERTVÁROSIAS, FALUSIAS, TELEPSZERŰ
BEÉPÍTÉSŰ), KÜLÖNLEGES TERÜLETEK KÖZÜL AZ OKTATÁSI
LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETE, A TEMETŐK, A ZÖLDTERÜLET
LAKÓTERÜLET (NAGYVÁROSIAS BEÉPÍTÉSŰ), A VEGYES TERÜLET
GAZDASÁGI TERÜLET

50
55
60

40
45
50

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM

A település területén az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységből származó zajterhelés
szabályozására a 4/1984. (I. 23.) EüM és a 8/2008. (III. 22.) KöM-EüM rendelet alapján tettünk javaslatot.
A település lakóterületei laza beépítésű kertvárosias és falusias területek, így a településközpont vegyes területtel
együtt területükön a zajterhelési határérték nappal 50 LAeq,dB, éjszaka pedig 40 LAeq,dB. Zajvédelmi
szempontból javasoljuk csendes övezet kialakítását a temetők 100 m-es környezetében. A zajra érzékeny
területeken – az üdülőterületeken, közparkokban, temetők és csendes övezetük területén – a zajterhelési
határérték nappal 45 LAeq,dB, éjszaka 35 LAeq,dB.
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken, ahol intézményi jellegű létesítmények és lakóépület is
kialakítható, a zajterhelési határérték nappal 60 LAeq,dB, éjszaka 50 LAeq,dB.
A közlekedési eredetű zajterhelést a közúti és a vasúti közlekedés egyaránt okoz. A vasút mentén levő
lakóterületeken zajmérésekkel kell meghatározni, hogy a zaj mértéke meghaladja-e a határértékeket.
Amennyiben határérték-túllépés tapasztalható, a lakóépületek védelmére a vasút mentén zajgátló fal alakítandó
ki. A közúti közlekedés zajhatásának mérséklésére sok lehetőség nincs. A rendezési terv a településközpontban
az országos közutak mentén településközpont vegyes területet jelölt ki, ami lehetőséget ad a közút mentén zajra
kevésbé érzékeny kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató funkciók kialakítására. A település közúthálózatának
megtervezése során szempont volt a forgalom elosztása a gazdasági területek, üdülőterület közvetlen –
lakóterületet nem érintő – megközelítésének biztosítása. Ezzel a központi lakóterületek mérsékelten
tehermentesíthetők.
1.17.5 Sugárzás védelem

A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az érték függ a
magasságtól és a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények (légnyomás,
csapadékmennyiség) változásai befolyásolják.
Mesterséges eredetű sugárzások tekintetében élettani hatás szempontjából a távvezetékeknek két jellemzőjét
kell figyelembe venni: a kibocsátott villamos és a mágneses terét. A villamos vezetékek által kibocsátott
térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül befolyásolja a vezetékek föld feletti magassága, a fázisvezetők és
védővezető geometriai elrendezése, magas objektumok, épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják).
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől:
750 kV esetén 40 m
400 kV esetén 20 m
220 kV esetén 10 m
120 kV esetén 5 m
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági engedélyezési eljárások
során figyelembe kell venni.
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Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari szerkezetvizsgálatok,
élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges káros hatása azonban lokális.
Nagyfeszültségű távvezeték a várostól északra, Kenderes közigazgatási területének középső részénél található.
Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. A hazai települések esetén
Paks, Mochovce vagy Bohunice atomerőművek tekinthetők vizsgálandónak, a település ezektől való távolsága.
Amennyiben a település 300 km-es távolságon belül van, akkor az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások
Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik, amennyiben 30 km-es távolságon belül, akkor a Sürgős
Óvintézkedési Zónába tartozik.
Kenderes Paks atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ)
területére esik.
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban országos sugárzásfigyelő rendszer
épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló
állomások mérik az óránkénti sugárzási dózist, azaz a dózisteljesítmény értékét. A figyelmeztető szint 250
nSv/óra, ami a valós veszélyt jelentő szint töredéke és a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás
megkezdésére. Kenderesen nem található mérőállomás.
1.17.6 Hulladékkezelés

A hulladék-elhelyezés Kenderesen megoldott. A település szeméttelepe bezárásra került és rekultivációja
megtörtént. A város csatlakozott a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a települési hulladék
elszállítása heti gyűjtőjárattal történik a regionális lerakóra. Az állati hulladék gyűjtése a hulladékkezelési
szolgáltató által biztosított konténerekben történik.
Kenderes szennyvíztisztítása megoldott. Ezt olyan technológiával kellett megoldani, hogy legfeljebb 500 m
védőtávolság igénye legyen. Hasonlóan fontos szempont továbbá, hogy a tisztított szennyvíz a Tisza
vízminőségére káros hatással ne legyen. A szennyvíziszap elhelyezésének a legkedvezőbb módja, ha
mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre. A kihelyezés azonban csak úgy történhet, hogy a felszíni és a felszín
alatti vizeket káros hatással ne legyen, és a település környezet minőségét ne károsítsa (bűzhatás).
A csatornahálózat kiépítettsége mellett vízvédelmi és talajvédelmi szempontból egyaránt fontos, hogy a
rákötések is közelítsenek a 100%-hoz. Külterületen a szennyvíz szivárgásmentes zárt tárolóban helyezhető el, de
ha a szennyvíz éves mennyisége meghaladja az 500 m3-t, akkor egyedi szennyvíztisztító berendezés létesítését
kell előírni.
Kenderes közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közfeladaton belül a közszolgáltatást a Kisújszállási
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi az arra vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján. A közszolgáltató a
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot begyűjti, és az üzemeltetésében lévő 5310 Kisújszállás, Kossuth Lajos
út 74. szám alatti telephelyére, a Kisújszállás 0747/2 hrsz-ú volt hulladékkezelő területén kialakított ártalmatlanító
egységébe, illetve a Kétpói Regionális Hulladéklerakó telepre szállítja, és a hatályos jogszabályok, és hatósági
előírások szerint az ártalmatlanítását vagy hasznosítását biztosítja. A település területén a hulladék lerakása tilos.
37. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya (%)
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Forrás: TEIR ITS adatbázis
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A közszolgáltató Kenderesen és Kisújszálláson végzi a hulladékszállítást, hulladékkezelést. A városban szelektív,
valamint zöld- és üveg hulladékgyűjtést, lomtalanítást is biztosít. Kenderesen és Bánhalmán 1-1 hulladékgyűjtő
sziget került kialakításra.
38. ábra: Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya (%)
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Forrás: TEIR ITS adatbázis

Kenderesen a hulladéklerakó felszámolásra és rekultiválásra került. Az állati hulladék gyűjtése a
hulladékkezelési szolgáltató által biztosított konténerekben történik, melynek elszállítása, annak megszervezése
az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt feladata.
A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap elhelyezési módja és helye: lerakás kommunális
hulladéklerakó telepen és mezőgazdasági hasznosítás.
1.17.7 Vizuális környezetterhelés

ipari területek
Kenderesen ipari park nem található, a már meglévő ipari területek a város észak keleti és délkeleti határán
helyezkednek el. Az ipari üzemek betelepítésével a város célja, hogy biztos munkahelyeket teremtsen, valamint a
gazdasági fejlődést fellendítse. Ennek alapfeltétele, hogy a megfelelő megközelíthetőséget, a teherforgalom
könnyebbé tételét, a közlekedési infrastruktúra javítását biztosítani kell.
illegális hulladéklerakások
Kenderesen előfordul az illegálisan lerakott hulladék, amely vizuális és szennyező környezetterhelést jelent.
1.17.8 Árvízvédelem

Kenderes város egész közigazgatási területe két vízfolyás, a Tisza folyó és a Hortobágy-Berettyó árterében
helyezkedik el, a 2-18 Nagykunság vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység területén.
Kenderesen árvízvédelem nem történik.
Kenderes árvízi szempontból közepesen veszélyeztetett.
1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

A településen a legnagyobb környezetvédelmi problémát az inert hulladék gyűjtése, a bontási hulladék és az
település határában elhagyott kommunális hulladék jelenti.
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1.18

Katasztrófavédelem

Kenderes földrajzi fekvéséből adódóan szerencsés helyzetben van a terület felhasználást korlátozó tényezők
tekintetében, mivel az Alföld azon területén fekszik, amely kevéssé földrengésveszélyes, s barlangok,
alábányászott területek sem fordulnak elő. Csúszás- és süllyedésveszélyes területek is elsősorban a vízrajzi
viszonyokhoz igazodva jelennek meg kockázatként. Építésföldtani szempontból a talajmechanikai differenciák
jelenthetnek problémát, főként a város azon területein, ahol figyelemmel kell lenni a talajvíz szintjére is.
A település közepesen veszélyeztetett ár- és belvíz szempontjából. Mély fekvésű területek a város külső részein
fordulnak elő, annak jellemzően északi részein, ahol egyes morfológiai mélyedésekben időnként belvíz jelenhet
meg, a település belvíz veszélyeztetettsége mérsékelt.
A belvízveszély a csapadék-elvezetés hiányosságaiból, illetve hibáiból adódhat, hiszen az elmúlt években
többször előfordult, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot nem tudta elvezetni a csatornarendszer, illetve számos
esetben a szennyvízelvezető rendszeren keresztül visszatört a csapadékvíz, ezért az elkülönített
csapadékelvezető rendszer bővítése indokolt.
A település katasztrófavédelmi besorolása II. osztályú.
1.18.1 Építésföldtani korlátok

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Kenderes területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek.
Csúszás, süllyedésveszélyes területek
A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes
terület nincs. A település határain belül földtani veszélyforrás nincsen.
Földrengés veszélyeztetett területek
Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem érzékelhető.
Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már jól érzékelhető, de jelentős
károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente keletkezhet.
37. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus rengéseket (456-1994), a
piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják

Forrás: foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrengeseszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7
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Legutóbbi érezhető rengések:
2017.01.24 Dunaharaszti
2016.01.22 Heves
2015.12.15 Bábolna
2015.08.05 Pétervására
2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal
2014.08.03 Cserhátsurány
2014.06.04 Bükk hegység
1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1 Árvízveszélyes területek

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete szerint Kenderes B- közepesen veszélyeztetett település.
Az 1.17.8 fejezetben foglaltaknak megfelelően nyílt ártér területbe tartozik.
1.18.2.2 Belvízveszélyes területek

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete szerint Kenderes B- közepesen veszélyeztetett település.
38. térkép: Magyarországi belvíz veszélyeztetettségi térkép

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-INFO Projekt (GOP1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu

Az 1.17.2.1 fejezetben foglaltaknak megfelelően Kenderes közepesen belvíz által veszélyeztetett terület.

Kenderes Város Önkormányzata

111

Kenderes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK - EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT
1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Kenderes területén nincs.
1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő korlátozások

Kenderesen mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek.
1.18.3.3 Ipari veszélyforrások

A városban nem működik olyan üzem, mely az általa folytatott tevékenység alapján veszélyes üzemnek
minősülne.
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1.19

Ásványi nyersanyag lelőhely

Kenderesen érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek nem találhatóak.

1.20

Városi klíma

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1 fejezet tartalmazza.
A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején különösen
megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely eredhet az épületek,
építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési struktúrából, a burkolatokon használt
vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a
sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés, fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).
Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad térszínekéhez
képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például
a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),
a megváltozott átszellőzési viszonyok,
a levegőminőségi problémák.
A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési tervekben, a
zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb hangsúlyt kapjanak a klimatikus
szempontok.
A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének.
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2 Helyzetelemző munkarész
2.1

A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

Kenderes város lakott közigazgatási terület két részből áll: Kenderes és Bánhalma. Ez a két településrész alkotja
a város belterületi egységeit.
Kenderes népességszáma az utóbbi évtizedben folyamatosan csökken  melynek elsődleges oka a negatív
vándorlás  csak úgy, mint a népsűrűség, ami viszont még így is jóval a megyei átlag felett van. A városban a
fiatalok száma csökkenő tendenciát mutat ellentétben az idősek arányával, amely viszont  az országos
tendenciához hasonlóan  nő.
A lakosság elenyésző részét képező általános iskolai végzettséggel sem rendelkező felnőtt lakosság, akiknek
száma az országos és megyei átlagnál kisebb arányban csökkent (-61%) 2011-re. Ennél fontosabb viszont, hogy
a magasabb képzettségi szinttel  minimum érettségi  rendelkezők száma növekedett 2001-hez képest. Ennek
ellenére Kenderes lakosságának iskolai végzettsége összességében elmarad a megyei átlagtól.
A gazdasági aktivitás terén a népszámlálási adatok alapján az inaktív keresők és az eltartottak arányának
csökkenése figyelhető meg, amelyet a foglalkoztatottak és a munkanélküliek számának növekedése indukált. A
munkavállalók többségét az ipar és építőipar foglalkoztatja (34%). A munkanélküliek száma növekvő tendenciát
mutat, az utóbbi 5 évben azonban hektikusan változik, 2013-ban jelentős csökkenés volt tapasztalható.
A 2004-ben városi rangot kapó település folyamatosan és stabilan fejlődik az utóbbi évtizedekben. A város
kulturálisan fejlett, több sportegyesület, hagyományőrző csoport otthona. Ezen szervezetek tevékenységükkel az
életminőség, a helyi identitás és a település hírnevének öregbítéséhez is aktívan hozzájárulnak.
A belváros funkció ellátottsága és infrastrukturális ellátottsága jónak mondható. A településen az egészségügyi
és szociális ellátás biztosított. A fiatal generáció részéről ennek ellenére elvándorlás tapasztalható, mely
leginkább az egyetem, illetve a munkalehetőségek hiányának tudható be.
Kenderes Város Önkormányzata a település és a szolgáltatások infrastruktúrájának szinten tartása és javítása
érdekében folyamatos fejlesztéseket hajt végre a városban, a pénzügyi finanszírozás korlátozottsága miatt
jellemzően Európai Unió-s forrás segítségével. A városban egy-egy óvoda és bölcsőde, általános iskola és
középiskola működik, melyekben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya jelentős
mértékű.
A helyi házi, fogorvosi és védőnői szolgálatot vehetik igénybe a lakosok. Fontos szerepe van a településen a
szociális közszolgáltatásoknak (pl. házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat).
A helyi kulturális élet „központja” a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, mely a pályázati lehetőségeket kihasználva
folyamatos programkínálatot biztosít az érdeklődők részére. E mellett kulturális és turisztikai vonzást jelent a
városból származó Horthy Miklós nevét viselő Horthy liget.
A városban fellelhető vállalkozások 72%-a a tercier szektorban, 16,28% az ipar és építőipar, és csupán 11,63% a
rendszerváltást követően csökkenő tendenciát mutató mezőgazdaság területén működik. A szolgáltató ágazat
viszont az elmúlt években is folyamatos egyre növekvő szerepet játszanak a város gazdasági szerkezetében.
A mezőgazdasági szektorra jellemző az egyéni gazdaságok magas aránya, viszont az utóbbi években ezen
gazdasági ág a felére esett vissza (2000-2010). Az ipar területén a feldolgozó- és építőipar jelenléte dominál, a
legnagyobb vállalatok az élelmiszer-, fém- és műanyagipar területén tevékenykednek. A szolgáltatási szektor
területén a mikro-- és kisvállalkozások jelenléte a domináns. A kereskedelem vonatkozásában elmondható, hogy
az élelmiszer üzletek száma csökken, a ruházati üzletek száma  a 2009-es csökkenéstől eltekintve  viszonylag
állandó.
A gazdaság bármely ágazatának fejlesztése az önkormányzat adóbevételeit növeli, közvetetten pedig hat a helyi
gazdaság más szektoraira (pl. kiskereskedelem), illetve a magasabb adóbevételeken, az új munkahelyek
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megléte miatt nyújtandó kevesebb szociális segély miatt növekedhet az önkormányzat által biztosított
közszolgáltatások színvonala.
Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a város stabil pénzügyi pozíciójának megőrzése, a lakosság
életszínvonalát javító szolgáltatások bővítése, fejlesztések megvalósítása és megfelelő tartalék képzése.
Legnagyobb bevételét a saját folyó bevételek, illetve az állami hozzájárulások és támogatások, míg legnagyobb
kiadásait a működési költségek adják. A 2013-ban változott az állam és az önkormányzat közötti
feladatmegosztás, mely révén az önkormányzat elesett a SZJA részesedéstől, az illetékbevételektől, továbbá a
gépjárműadó csupán 40%-a maradt a város kasszájában.
Az önkormányzat elfogadott gazdasági programmal rendelkezik, amely program fejlesztési tervet tartalmaz, mind
a városfejlesztés, városüzemeltetés, humán és szociális szolgáltatások, mind pedig a kultúra és sport területén. A
városfejlesztéssel kapcsolatos döntéseket  más településekhez hasonlóan  a képviselőtestület hozza meg, a
fejlesztések végrehajtása a városfejlesztő társaság feladata.
A város egyik legnagyobb problémáján  a foglalkoztatási helyzeten  közfoglalkoztatás keretében próbál
segíteni.
Kenderes területe talajtani szempontból meglehetősen változatos, zömmel löszös üledéken képződött.
Mezőgazdasági szempontból a réti csernozjom és a mészlepedékes alföldi csernozjomok a meghatározóak. A
tudatos tájhasználatnak köszönhetően a lakók termékennyé és lakhatóvá tették a folyók árterét.
Kenderes közigazgatási területén található egy nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló terület, a
Kenderesi-legelő is. Esztétikai értéket képvisel a Szolnok- Túri- sík.
Kenderes rendezett belterületi zöldfelületekkel a város központjában és nyugati részén rendelkezik. A
legfontosabb/legnagyobb közpark a központban található Horthy-liget. Kisebb közparkok találhatóak még a
városban, a Petőfi út és a Szent István út mentén.
A lakóterületre általánosan jellemző az oldalhatáron álló, földszintes oromfalas nyeregtetős beépítés, a
kockaházak és az utcával párhuzamos gerincű házak száma csekély. Az új építésű lakóépületek nagyobb
épületszélességgel és bonyolultabb tetőformával, kontyolással rendelkeznek.
Régészeti szempontból fontos és védett területek találhatóak a településen és határán, valamint védettséget
élveznek a külterületen található kunhalmok is. A városon belüli védett épületek, műemlékek jellemzően – más
településekhez hasonlóan - a városközpontban találhatóak, melyek őrzik a történelmi városképet.
A megyeszékhelytől 42 km-re elhelyezkedő település a 4-es számú főút mentén helyezkedik el.
A helyi közlekedésben jelentős szerepe van a kerékpárral közlekedőknek, másik részük személygépkocsival és
gyalogosan jár. A közösségi közlekedésnek a városban elhanyagolható a szerepe. Autóbuszos közösségi
közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány összekötő út kivételével – lényegében megegyezik a
közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető.
Az autóbuszos közlekedést kizárólag helyközi járatok látják el a környező nagyvárosok irányába, helyi
autóbuszos közlekedés nincs. A vasúti közlekedést a 102-es számú vasútvonal biztosítja. A vasútállomás a város
északkeleti szélén található. Fejlesztése, revitalizációja szükséges.
A kenderesi ivóvíz ellátást a 6 db kútból (jelenleg 3 használható) biztosítja a szolgáltató. A szennyvíz
csatornázottság 2015-ban 50%-os volt, amely azóta fejlesztésre került. A szennyvíztisztító telep a város ÉK-i
részén, külterületen található. Ipari szennyvíz kibocsátás a városban nem történik.
Kenderes villamos energia és gáz ellátottsága biztosított. Megújuló energiák alkalmazása a városban még nem
elterjedt, de az igény egyre inkább megjelenik rá. Pályázati forrásokból egyéb beruházások valósulnak meg a
jövőben.
Az elektronikus hírközlés infrastruktúráját tekintve a kábeltelevíziós bekötéssel rendelkező háztartások száma
jelenleg 6%, mely igen csekélynek mondható, a település internet előfizetések száma 680 körüli. A nyilvános
távbeszélő állomások számának csökkenése az utóbbi időben fordítottan arányos a modern kornak megfelelő
mobiltelefonok növekvő használatával.
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A felszíni folyó vizek tekintetében a terület számos vízfolyással – legfőképpen csatornával – sűrűn behálózott. A
felszín alatti vizek tekintetében az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé
tartozik – kivéve a vízbázisok védőterülete, mert azok kiemelt érzékenységűek -, a rétegvíz mennyisége csekély.
A település belvízzel és árvízvédelmi szempontból közepesen veszélyeztetett.
A levegő minőségét leginkább befolyásoló szennyezők a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari
tevékenységekből származnak, a zaj- és rezgésterhelést leginkább a 4-es főúton közlekedő járművek adják.
A városban a közszolgáltató működtet szelektív hulladékgyűjtést 2 hulladékgyűjtő sziget segítségével
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3 Helyzetértékelő munkarész
3.1

Helyzetelemzés eredményeinek értékelése

3.1.1 A folyamatok értékelése

A rendszerváltás óta eltelt időszakban a gazdasági és társadalmi környezet jelentősen átalakult Magyarországon.
Számos kihívással szembesült az ország, mely minden városlakót érintett. Ilyen kihívások voltak piacgazdaságba
való átmenet, a globalizáció, az európai integráció, a gazdasági világválság a munkaerőpiac strukturális
átrendeződése.
Kenderesen a város működéséhez szükséges infrastruktúra nagy része, elsősorban a közművek és
kommunikációs hálózatok kiépültek. A közlekedési kapcsolatokat, a humán és szociális szolgáltatási
intézmények ellátási területei kialakultak. E területeken a város jó színvonalú alapszolgáltatást nyújt a lakosainak.
A város jelenlegi feladata a szolgáltatási színvonal lehetőség szerinti növelése és feladataihoz kapcsolódóan a
fenntarthatóság biztosítása. A település elkötelezett az energetikai fejlesztések iránt, számos középület újult vagy
újul meg és használ megújuló energiát, mely hozzájárul az intézmények fenntartható működtetéséhez és a
kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodáshoz is.
Kenderesen az utóbbi években a gazdasági és társadalmi megerősödés elkezdődése figyelhető meg. A
statisztikai adatok szintjén is egyértelműen kimutatható, hogy növekedett a vállalkozók és a vállalkozások száma,
csökkenő tendenciát mutat az inaktív keresők, az eltartottak és a munkanélküliek aránya és növekszik a
foglalkoztatottak aránya. A lakásépítések száma ugyanakkor minimális volt a 2015-ig terjedő adatok alapján.
A korábbi időszak kedvezőtlen demográfiai trendje megállni látszik, mindamellett, hogy a korstruktúra az
országos tendenciákhoz hasonlóan az öregedő társadalmat mutatja. Javuló tendenciát mutatnak a képzettségi
adatok, de jellemző a városban a fiatalok elvándorlása is, akik munkalehetőség híján az egzisztenciájuk
megteremtéséhez a környező nagyvárosokat vagy külföldre utazást választják. Ez a tendencia hozzájárulhat a
tovább csökkenő népességszámhoz és a romló korstruktúrához.
A városban elaprózott a vállalkozási szerkezet, jellemző a mikro- és kisvállalkozások dominanciája. Az
iparszerkezetből hiányoznak a magas technológiai színvonalat képviselő ágazatok és jellemzően alacsony a
domináns ágazatban, a mezőgazdaságban a termékek feldolgozottsági foka is. Bár Kenderesen a térségi hatású
turisztikai és rekreációs vonzerők is jelen vannak, alapvetően hiányos a turisztikai intézményrendszer.
3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése - SWOT elemzés
34. táblázat: Belső tényezők elemzése
Erősségek

Jelentősen nőtt az iskolázottság mértéke.
Nő a foglalkoztatottak száma, csökken az inaktív
keresők, az eltartottak és a munkanélküliek aránya
Szennyvízcsatorna hálózat kiépített
4-es főút közelsége
Horthy Kastély és Horthy liget jelenléte
Széleskörű civil szervezetek jelenléte a városban
Közoktatási és alap egészségügyi intézményekkel
megfelelően ellátott
Az idősek nappali ellátása biztosított.
A felújított Móricz Zsigmond Művelődési Ház a
kulturális élet központja.
A szolgáltatás, mint gazdasági ágazat dominál,
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Gyengeségek

Megyei szerepköre nem jelentős.
Funkcionális vonzáskörzete, valamint a városi
funkciók korlátozottak.
A népesség számának folyamatos csökkenése.
A népesség öregedő tendenciát mutat.
Jelentős a szociális támogatásra szoruló réteg.
A lakások komfortfokozata kedvezőtlenebb a
megyei átlagnál.
Közepes és nagyvállalatok hiánya a városban.
Kicsi a mezőgazdaság és az ipar részesedése a
foglalkoztatásban.
Az állattartás, egyéni gazdaságok mértéke és
jelentősége jelentősen lecsökkent.
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Erősségek

ezáltal a lakossági alapszolgáltatások valamennyi
válfaja biztosított.
Kedvező környezeti állapot a nagyobb szennyező
források hiánya.
A kommunális és a szelektív hulladék gyűjtése és
kezelése megoldott
A gazdasági szereplők aktívak a
gazdaságfejlesztést terén
A települést az átmenő forgalom kivételével
környezeti ártalmak nem terhelik
Középiskola is működik a településen, ahol a
diákok közel fele bejáró

Gyengeségek

Csökkenő tendencia a kiskereskedelem területén.
az önkormányzat és intézményei anyagi
feltételeinek romlása
a lakosság és a civil szervezetek nehezen
mozgósíthatók
a lakosság egészségi állapota nem megfelelő
Egyes belterületi közúti csomópontok, utak
közlekedésbiztonsági szempontból fejlesztésre
szorulnak
A belterületi burkolt utak minősége sok helyen
rossz
Az autóbusz megállók kiépítettsége, felszereltsége
hiányos, a megállóhelyek fejlesztésre szorulnak
A vasút menetideje a jelentősebb települések
irányába viszonylag magas, átszállás nélkül nem
megoldott.
Zöldterületek egy részén elöregedett a növényzet

35. táblázat: Külső tényezők elemzése
Lehetőségek

Az előirányzott főúti fejlesztések tovább javítják a
város külső kapcsolatait és logisztikai lehetőségeit
Termálkincs hasznosítási lehetőség
Kerékpárút kiépítése Kisújszállással
A városi gyalogos közlekedés fejlesztése
Turisztikai és hagyományőrzés szempontjából
jelentős erősséggel bír a Horthy Kastély és a
Horthy liget
mezőgazdasági termeléshez meglévő adottságok
Ipari területek fejlesztése
EU pályázati források a fejlesztésekre
M4-es gyorsforgalmi út megépítése

Veszélyek

A főúti utak fejlesztésének az elhúzódása
Termálkút hasznosítás elhúzódása
Szegregációs problémák további fokozódása
Növekvő gépjárműszám miatt növekvő parkolási
nehézségek, esetleg csökkenő kerékpározási
kedv, romló forgalmi és környezeti állapot
A zöldfelület állapotának minősége romolhat
A lakosság egészségi állapotának romlása
Tőkeerős cégek hiánya

3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés területi korlátai
és lehetőségei

Fejlesztési elképzelések megvalósításának a településrendezési tervek állapota nem volt akadálya, az igénynek
és jogszabályoknak megfelelő tervmódosításokat az önkormányzat elkészíttette és elfogadta.
Az önkormányzati fejlesztések elmaradásának elsősorban forráshiány és az elhúzódó pályázati döntéshozatal
volt az akadálya.

3.2

Problématérkép / Értéktérkép

A probléma- és értéktérkép elkészítése során felhasználásra kerültek a megalapozó vizsgálat helyzetfeltáró
részének megállapításai, valamint a lakosságtól érkező vélemények. A fentiekre támaszkodva az ábrázolás
során az áttekinthetőség biztosítása végett nem egyenként az összes probléma és értékek, hanem a földrajzilag
ábrázolható problémák és értékek kerültek térképi formában kategorizálva bemutatásra.
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A térkép alapján megállapítható, hogy a problémák elsősorban társadalmi és infrastrukturális jellegűek, míg az
értékek érthető módon a közigazgatási, valamint a természeti és épített környezetre fókuszálnak. Az alábbi
táblázat kódjai jelennek meg a lenti térképen.
36. táblázat: Kenderes érték- és probléma tényezői területi elhelyezkedése
ÉRTÉK
MI ?

PROBLÉMA
HOL ?

MI ?

HOL ?

1. Városmag

Népi lakóház

Jókai u. 3.

Belvízelvezetés
problémája

Népi lakóház

Jókai u. 7.

Játszóterek
hiánya/állapotjavítása

Római
templom

Szent István út 27.

Piac leromlott állapota

katolikus

Református templom

Szent István út 37.

Útfelújítás
szükségessége

Városháza

Szent István út 56.

Kerékpárút hiánya

Posta
Horthy kastély
Szent Imre Katolikus
Általános
Iskola,
Liliom Óvoda és
Egységes ÓvodaBölcsőde
Horthy
Miklós
Tengerészeti
Kiállítóterem
Móricz
Zsigmond
Művelődési Ház
Városi Könyvtár
Református templom
P+R TIR
P+R
Horthy liget
Védett fasor

Szent István út 19.
Szent István út
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Martinovics út, Árpád
út, Ady Endre út,
Honvéd út, Hunyadi út,
József Attila út, Dobó
út, Szövetkezeti utca,
Ifjúság u., Füleki András
u., Bem József u., Béke
út, Vörösmarty u.,
Felszabadulás út
Szövetkezeti
utca,
Horthy liget

Magyar út, Kiniszsi út,
Árpád utca, Hunyadi út,
Füleki
András
út,
Honvéd út, HonvédJózsef Attila út közötti
út, Rákóczi út + 2
bekötőútja,
Dózsa
György
bekötőút,
Vörösmarty út, Béke út,
Bocskai
út,
Deák
Ferenc út, Virág út,
Turgonyi út, Toldi út,
Tompa M. út, Kossuth
L. út
4-es főút Kisújszállás
felé

Szent István út 36.
Szent István út 40.
Szent István út 60.
Szent István út 47.
Szent István út 33.
Szent István út 35.
Petőfi út
Petőfi út
Szövetkezeti út
Hrsz. 1079
Szent István út
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ÉRTÉK
MI ?

PROBLÉMA
HOL ?

MI ?

HOL ?

2. Gazdasági
Útfelújítás
szükségessége

Magyar út

Kerékpárút hiánya

4-es főút Kisújszállás
felé

3.Bánhalma
Útfelújítás
szükségessége
Kerékpárút hiánya

Kertes út, Ságvári út
Kakut utca között, Fürst
Sándor u., Dákány u.
Bánhalma délkelet felé

4. Külterület
Kenderesi legelő

külterület, a város
északkeleti oldalában

Kerékpárút hiánya

4-es főút Kisújszállás
felé

39. térkép: Kenderes város értéktérképe

Forrás: Saját szerkesztés
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40. térkép: Kenderes város problématérképe

Forrás: Saját szerkesztés

3.3

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása, a
városrészek bemutatása

A településrészek (városrészek) kijelölésekor az irányelv az volt, hogy az hézag- és átfedés-mentesen fedje le a
város belterületét, valamint, hogy igazodjanak a város speciális településszerkezeti elrendezéséhez, a
térszerkezeti adottságokhoz, tradíciókhoz és jelenlegi funkciókhoz. Kenderesen 3 belterületi településrész és a
külterület határolható le, úgymint
1.
2.
3.
4.

Városmag
Gazdasági ipari zóna
Bánhalma
Külterületek

Az alábbi térkép bemutatja a városrészek elhelyezkedését a városban. A térképen az alábbi színkódolás került
alkalmazásra.
1. Városmag (kék)
2. Gazdasági ipari zóna (barna)
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3. Bánhalma (piros)
4. Egyéb külterületek (fehér/jelölés nélkül)
A fejezetben használt adatsorokat a KSH a 2011. évi népszámlálási adatai képezik.
41. térkép: Kenderes városrészei

Forrás: Saját szerkesztés

A városrészek összehasonlítását (népesség, foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás) az alábbi grafikonok
szemléltetik.
A négy városrész közül a Városmag nevű városrész a legnépesebb. 4.213 fő lakott itt a 2011. évi népszámlás
idején. A Külterületek városrészben 97, Bánhalmán 499 fő lakott a népszámlálás idején.
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39. ábra: A lakónépesség számának megoszlása Kenderes egyes városrészeiben, %
Bánhalma
10%

Külterületek
2%

Városmag
88%

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

A lakosság korosztályonkénti megoszlásának vizsgálat alapján megállapítható, hogy Bánhalmán a városi átlagtól
magasabb az időskorúak aránya. Az aktív korúak aránya a Külterületeken a legmagasabb. A fiatalkorúak aránya
a Városmagban 0,7 %ponttal magasabb a városi átlagnál, Bánhalmán 3,2 %ponttal alacsonyabb, a
Külterületeken pedig egyáltalán nem élt fiatalkorú lakos a 2011-es népszámlálás idején.
40. ábra: A lakónépesség korcsoportos megoszlása Kenderes városrészeiben, %
100%
Lakónépességen
belül 60-X évesek
aránya

90%
80%
70%
60%

Lakónépességen
belül 15-59 évesek
aránya

50%
40%
30%

Lakónépességen
belül 0-14 évesek
aránya

20%
10%
0%
Városmag

Bánhalma

Külterületek

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

37. táblázat: Gazdasági aktivitás Kenderes egyes városrészeiben, %
Városmag

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%)
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) (%)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
(%)
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül (%)

Külterületek

Bánhalma

20,9

96,1

20,8

44,2
20,9

4,7
0,0

44,6
30,3

8,9

0,0

11,3

61,2

94,8

53,7

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

3.3.2 A településrészek bemutatása

A városrészi szintű gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetelemzés egyrészt a KSH 2011. évi
népszámlálási adataira, másrészt a Polgármesteri Hivatal adatbázisára épül. Ezeket egészítettük ki a jelenlegi
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folyamatokra épülő adatok, tendenciák átfogó bemutatásával annak érdekében, hogy a városrészek adottságait,
problémáit, legfontosabb funkcióit, lehetséges kitörési pontjait, illetve felzárkóztatási esélyeit feltárjuk. Ez az
alapja annak, hogy megalapozott, egységes településszerkezet kialakítására irányuló stratégiai célrendszert
alakítsunk ki.
3.3.2.1

Városmag

Városrész lehatárolása: Arany János út – Nyugati belterületi határ – Északi belterületi határ – Nyugati belterületi
határ – Magyar út – Északi belterületi határ – Keleti belterületi határ – Árpád út – Hunyadi út – Damjanich út –
Keleti belterületi határ – 4. számú főút – Déli belterületi határ – Turgonyi út.
A Városmag, mint központi városrész lehatárolását az alábbi térképen a kék szín jelzi.
42. térkép: Kenderes – Városmag térképe

Forrás: Saját szerkesztés

A Városmag számít a város történelmi magjának, hiszen ez alakult ki a legkorábban, így a legtöbb történelmi
jelentőségű épület, emlékmű itt található.
Vegyes épületállományú terület, melyen a felújítást igénylő XX. század eleji – helyi védelem alatt álló – épületek,
az egyre romló állagú lakótelepek, valamint a gazdasági szereplők által épített, új építésű kereskedelmi
kisközpontok is megjelennek.
Vegyes funkciójú (Vk; Vt; Ln; Lke) terület. A közintézmények (közoktatási-, igazgatási), a kereskedelmi egységek
és a szolgáltatók irodái is jellemzően itt találtak helyet.
Ezen városrészen megy keresztül a 4. sz. főútvonal, ami nagy környezeti terhelést jelent, valamint az intézményi
funkciókat is zavarja. Beépíthetőségét tekintve még rendelkezik kevés tartalékkal, elsősorban elbontott és
elbontandó épületek helyén, vagy a rossz állagú épületek átépítésével. Funkciómegtartási szempontok alapján fő
területrendezési alapelveknek kell lenni: közlekedési területek fejlesztése, korszerűsítése, zöldfelületek lehetőség
szerinti fejlesztése, karbantartása, parkolási lehetőségek bővítése.
A városrészt viszonylag sokan lakják, vegyes korösszetételben és társadalmi státuszban lévő csoportok.
A Városmag lakónépessége 87,6%-a a teljes városénak. A lakók 62,6 százaléka aktív korú, a 0-14-éves
korosztály aránya 15,3%, a 60 év felettiek aránya 22,1%. A városrész kedvezőtlen korstruktúrája – mint hogy az
időskorúak aránya magasabb, mint a fiataloké - megfelel a város egészében tapasztalható változásnak, valamint
az országos trendeknek.
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Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész a „Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül” mutató 29,5%, a felsőfokú végzettségűek aránya a városrészben
7,2%.
A lakásállomány 1728 db ingatlanból áll a városrészben, az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 23,8%.
2011-ben a városrészben a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
21,6%, az egyszobás lakások aránya 8,8%.
A foglalkoztatottság mutatói közel azonos a városi átlaggal, mely a nagyszámú lakosságnak köszönhető. Az
aktív korúak 52,4%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag 53,4%. A foglalkoztatottak
44,2%-os aránya a 15-64 éves lakosságon belül valamivel kedvezőbb, mint a városi 43,3%-os átlag. A
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 48,7%, mely megegyezik a városi adattal (48,6%). A területen a
munkanélküliek aránya 20,9%, akik közül 8,9% tartósan, 360 napon túl munkanélküli. Ezek a mutatók szintén
reprezentálják a város egészére jellemző állapotokat.
38. táblázat: Kenderes – Városmag városrész főbb mutatói (2011)
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma, fő
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya, %
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya, %
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya, %
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül, %
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában, %
Lakásállomány, db
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya, %
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül, %
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, %
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül, %
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, %
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, %
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta), %
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek
aránya), %

2011
Kenderes összesen

Városmag

4809
14,6
63,0
22,4

4213
15,3
62,6
22,1

31,4

29,5

6,8
1942
22,3

7,2
1728
23,8

20,2

21,6

8,9

8,8

53,4

52,4

22,8

20,9

43,3
48,6
22,0

44,2
48,7
20,9

9,1

8,9

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

A Városmagban megfelelő a vezetékes víz- és szennyvízcsatorna kiépítettség, az áram és közvilágítás teljes
mértékben lefedi a területet, a gázszolgáltatás és a gyalogjárdák szintén kiépítettek. Egyedüli hiányosság a
pormentes utakban található, ami a Somogyi, Gárdonyi, Batthyányi, Kinizsi, Honvéd, Füleki, Damjanich vége,
Pipacs, Turgonyi, Bocskai köz, Budai Nagy Antal, Rákóczi, Dózsa György, Magyar u.
Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások a város méretének megfelelően
koncentrálódnak a belvárosban az alábbiak szerint:
Polgármesteri Hivatal
Területi hatósági intézmény
Rendőrség
Polgárőrség
A város nagyságához mérten itt koncentrálódik a humán közszolgáltatási rendszer is, ami megfelelően működik,
adekvát kulturális, oktatási, hitéleti és egyéb társadalmi, közösségi szolgáltatási lehetőségekkel:
Háziorvosi szolgálat
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Gyógyszertárak
Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Központi Konyha
Kenderes Városgazdálkodás
Városi Könyvtár
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Horty Miklós Tengerészeti Kiállítóterem
Horthy kastély
Sportpálya, sporttelep
Zöldfelületek, parkok
Játszóterek
Templomok
A városrész orvosi szolgáltatással való ellátása megfelelő, felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat, fogorvos és
védőnő, valamint háziorvosi, gyógyszertári és fogorvosi ügyelet is található itt.
A közlekedési funkciók megfelelőnek tekinthetőek. A városrészben több távolsági buszmegálló és P+R parkoló is
található. A városközpontot jelentős átmenő személy- és teherforgalom terheli.
A szolgáltatásokat tekintve is elmondható, hogy a legtöbb közszolgáltatási és kereskedelmi kiszolgáló intézmény
ebben a városrészben kereshető fel.
A városközpontban regisztrált vállalkozásának tevékenységi kör szerinti megoszlását vizsgálva kiderül, hogy a
Városmag iparűzési adójának jelentős részét a szolgáltató szektor: bankok, kiskereskedelmi üzletek adják, a
kereskedelmi egységek a Városmagban sűrűsödnek.
A legjellemzőbb gazdasági tevékenységek az alábbiak a Belvárosban:
Piac
Kiskereskedelmi üzletek
Pénzintézmények
Pénzügyi szolgáltatók
Vendéglátó egységek
39. táblázat: Városmag SWOT elemzése
Erősségek
Külső megközelíthetősége kitűnő
Közszolgáltatók magas száma
Kiterjedt intézményi területek
Városrész kiemelkedő presztízse
Zöld felületei gondozottak, hangulatosak
Lehetőségek
Európai Uniós és hazai források hatékony kihasználása
Vonzó üzleti környezet kiépítése
Munkaerő-szakképző központ kialakítása
Esélyegyenlőség megteremtése
Versenyképesség növelése
Életszínvonal növelése
Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése
Turisztikai lehetőségek hatékonyabb kihasználása
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Gyengeségek
Átmenő forgalommal terhelt
Épületállomány elöregedése
A turisztikai vonzerők kihasználatlanok
Zöld felületei, növényállományaik elöregedőben vannak
Veszélyek
Szakképzett fiatalok elvándorlása
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás
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3.3.2.2

Gazdasági ipari zóna

Városrész lehatárolása: É-i terület: József Attila u. – Északi belterületi határ (kivéve hrsz. 421.) – hrsz. 4202/2 és
4202/1 közterület – Vasút utca; D-i terület: 4-es számú fűút – hrsz. 0570 közút – hrsz. 0572 közút.
43. térkép: Kenderes – Gazdasági ipari zóna városrész térképe

Forrás: Saját szerkesztés

Jellemzően gazdasági funkciót betöltő terület, melyet a kisebb vállalkozások jelenléte jellemez. A városrésznek
minden adottsága megvan a nagyobb ipari vagy logisztikai fejlesztések végrehajtására.
A Gazdasági ipari zóna nevű városrészen a 2011. évi népszámlálás ideje alatt nem volt található lakónépesség,
így elemzés sem végezhető el a városrész demográfiai, szociális jellemzői tekintetében.
A Gazdasági ipari zóna városrészben minden közmű kiépített, minden infrastrukturális ellátás megtalálható.
Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti funkciók teljesen hiányoznak ebben az
alapvetően ipari termelésre, gazdasági tevékenységre berendezkedett városrészben.
A Városmag mellett a Gazdasági ipari zóna városrész Kenderes gazdaságának központja. A funkciójából
adódóan az alábbi gazdasági tevékenységek találhatók meg a városrészben:
Ipari terület
Termelő üzemek
Szolgáltató egységek
40. táblázat: Gazdasági ipari zóna városrész SWOT elemzése
Erősségek
Kiváló megközelíthetőség
Intézményi és gazdasági funkciói jól elkülönülnek
Ipari tevékenységgel nem terhelt terület
Jelentős gazdasági potenciál
Lehetőségek
Jelentős gazdasági potenciál
Jó logisztikai adottságok
Európai Uniós és hazai források hatékony kihasználása
Gazdaságélénkítés kis- és nagykereskedelmi egységek
betelepítésével
Középfokú- és szakoktatás fejlesztése
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Gyengeségek
Magas környezeti terhelést jelentő átmenő forgalom
Városmagtól való viszonylagos távolság
Kerékpárúton nem megközelíthető
Veszélyek
Alacsony befektetői érdeklődés
Szakképzetlen, vagy a keresletnek nem megfelelő
képzettségű munkaerő van a térségben

127

Kenderes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK - EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT
3.3.2.3

Bánhalma

A városrész lehatárolása: A Bem- Csalogány- Béke- Keresztesi- Földesi utcák által határolt terület (a térképen
sárga szín jelzi).
44. térkép: Kenderes –Bánhalma térképe

Forrás: Saját szerkesztés

Bánhalma lakónépessége 10%-a a teljes városénak, 2011-ben 499 fő élt itt. A lakók 63,5 százaléka aktív korú, a
0-14-éves korosztály 11,4%, a 60 év felettiek aránya 21,5%t.
Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész a „Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül” mutató 31,9%, a felsőfokú végzettségűek aránya a városrészben
5,7%.
A lakásállomány 210 a városrészben, az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 10,5%. 2011-ben a komfort
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 9,9%. Az egyszobás lakások aránya
9,9%.
A foglalkoztatottság mutatói a megegyeznek a városi átlaggal. Az aktív korúak 50,8%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag 53,4%. A foglalkoztatottak 44,6%-os aránya a 15-64 éves
lakosságon belül valamivel kedvezőbb, mint a városi 43,3%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
48,8%, mely megegyezik a városi adattal. A városrészben a munkanélküliek aránya 30,3%, akik közül 11,3%
tartósan,
41. táblázat: Bánhalma városrész adatok
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma, fő
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya, %
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya, %
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya, %
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül, %
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában,
%
Lakásállomány, db
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya, %
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a
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2011
Kenderes összesen

Bánhalma városrész

4809
14,6
63,0
22,4

499
11,4
63,5
25,1

31,4

31,9

6,8

5,7

1942
22,3
20,2

210
10,5
9,9
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2011

Mutató megnevezése
lakott lakásokon belül, %
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, %
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül, %
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül, %
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, %
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta), %
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya), %
Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

Kenderes összesen

Bánhalma városrész

8,9

9,9

53,4

50,8

22,8

20,8

43,3
48,6
22,0

44,6
48,8
30,3

9,1

11,3

Bánhalma a Belvároshoz hasonlóan jó a közműellátottság, megtalálható a vezetékes víz és szennyvízcsatorna
kiépítettség, az áram és a közvilágítás, a gáz és a járda kiépítés.
A városrész funkcióellátottságát tekintve nagyon hiányos. Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és
rendészeti szolgáltatások, illetve a humán közszolgáltatások is szinte teljesen hiányoznak a városrészben. A
városrészben egy Posta található.
Bánhalma nem rendelkezik távolsági autóbusz megállóval.
A városrész gazdasági funkciókkal is kevésbé ellátott, két kiskereskedelmi egység, egy vendéglátó egység
valamint egy posta működik a városrészben.
42. táblázat: Bánhalma SWOT elemzése
Erősségek
Közművek kiépítettsége
Átmenő forgalommal, ipari tevékenységgel nem terhelt
terület
Lehetőségek
Európai Uniós és hazai források hatékony kihasználása
Vonzó lakókörnyezet kiépítése
Esélyegyenlőség megteremtése
Versenyképesség növelése
Életszínvonal növelése

3.3.2.4

Gyengeségek
A belterületi zöldfelületek rossz állapotúak, funkciótalanok
Öregedő lakosság
Eltartottak száma magas
Veszélyek
Szakképzett fiatalok elvándorlása
Gyenge közéleti lakossági, aktivitás

Külterületek

Városrész lehatárolása: külterület
Jellemzően mezőgazdasági funkciójú terület.
A Külterületek lakónépessége 2%-a a teljes városénak, 2011-ben 97 fő élt itt, akik közül 76 fő 15-59 év közötti
és 21 fő 60 év feletti. 14 év alatti fiatalkorú nem él a területen.
Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezőtlenebbül alakultak a teljes kenderesi
lakossághoz viszonyítva. „Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül” mutató értéke 96,1%, a települési átlag viszont csupán 31,4%. Felsőfokú végzettséggel a
területen nem rendelkezik senki.
A lakásállomány tekintetében megállapítható, hogy a településrészen 4 darab ingatlan található, amelyek egyike
sem alacsony komfort fokozatú, de nincs köztük komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás, sem egyszobás
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lakás sem. Ezek a számok tükrözik, hogy a kenderesi átlaghoz képest a Külterületen lévő lakások minősége felül
teljesített.
A foglalkoztatottság mutatói tekintetében a városrész jelentősen eltérő értékeket produkál a települési átlaghoz
képest. Az aktív korúak 97,4 %-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag 53,4%. A
foglalkoztatottak 4,7%-os aránya a 15-64 éves lakosságon belül jóval kedvezőtlenebb, mint a városi 43,3%-os
átlag. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 0%, mely kedvezőbb érték, mint a városi 48,6 %-os adat. A
Külterület városrészben a munkanélküliek aránya 0%, mindenki rendelkezik jövedelemmel.
43. táblázat: Kenderes - Külterületek városrész főbb mutatói (2011)
2011
Mutató megnevezése

Kenderes
összesen*
4809

Külterületek

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya, %

14,6

0,0

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya, %

63,0

78,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya, %

22,4

21,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül, %
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában, %

31,4

96,1

6,8

0,0

Lakásállomány, db

1942

4

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya, %

22,3

0,0

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül, %

20,2

0,0

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, %

8,9

0,0

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül, %
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, %
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, %

53,4

97,4

22,8

96,1

43,3

4,7

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %

48,6

0,0

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta), %

22,0

0,0

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya), %

9,1

0,0

Lakónépesség száma, fő

97

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait

A Külterület nem rendelkezik semmilyen belterületi funkcióval, így az állami, igazgatási, hatósági,
igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások, a humán közszolgáltatások és a közösségi funkciók is
hiányoznak itt. A területen a legjellemzőbb gazdasági tevékenység és a mezőgazdasági termelés.
44. táblázat: Külterület SWOT elemzése
Erősségek
Ipari tevékenységgel nem terhelt terület

Gyengeségek
A földutak felülreprezentáltak

Lehetőségek
Zártkerti és mezőgazdasági fejlesztések fellendülése várható

Veszélyek
Fejlesztési területek alacsony volta
Közutak állapotának további romlása
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Lakosság további öregedése

3.3.3 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
térképi ábrázolása, helyzetelemzése

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész területére vonatkozó
ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv fejezetében kerülnek elemzésre.
Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős
Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp. 2009. január 28.) és a
Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 –
2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 11.) útmutatása alapján készült.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és szegregációval
veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges adatokat. A területek
lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy
kerül kiszámításra, hogy a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra,
amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási
célra létrehozott, általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal,
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli
kisterületi egység.
A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi
népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük veszélyeztetett területeknek,
illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.
Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb települések esetében
szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők,
melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt.
A 2011. évi népszámlálási adatok az önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert adatok alapján kerültek
aktualizálásra.
3.3.3.1

Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi koncentrációjáról a 2011es népszámlálási adatok alapján

A KSH két területet határolt le:
1.sz. szegregátum: Dobó út - Damjanich út - József A. út
2.sz. szegregátum: Magyar út - Vasút út - Kinizsi út
45. térkép: Kenderes szegregátumai

2011. évi népszámlálás, KSH.
Szegregációval veszélyeztetett terület, ahol a szegregációs mutató 30% feletti) összesen 4 db van a településen, melyek az alábbiak.
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1.sz. veszélyeztetett terület: Dobó út - Damjanich út - névtelen u. - Petőfi út - József A. út
2.sz. veszélyeztetett terület: Magyar út - névtelen u. - Magyar út - Vasút út - Kinizsi út
3.sz. veszélyeztetett terület: Árpád út - Hunyadi út - József A. út
4.sz. veszélyeztetett terület: Petőfi út - belterületi határ - Alsórész telep - Bocskai út - Szent I. út Felszabadulás út - Béke út - Vörösmarty út - Béke út
46. térkép: Kenderes szegregációval veszélyeztetett területeit bemutató térképe (szegregációs mutató 30% felett)

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A szegregátumok helyzetértékelése4
3.3.3.1.1

1. számú szegregátum

A KSH a Dobó út - Damjanich út - névtelen u. - Petőfi út - József A. út által határolt tömböt szegregátumként
határolta le. A területen élők száma 275 fő, a szegregációs mutató 47,4%. A 0-14 évesek aránya 28,7%. (városi
arány 14,6%). A 60 év felettiek aránya 9,1% (városi arány 22,4%). Az aktív korúak több mint 75%-a nem
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások több mint 61%-ban egyetlen foglalkoztatott sincs. A
felsőfokú végzettségű nincs a szegregátumban.

4

A területek a városi áttekintő térképen lettek jelölve
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47. térkép: Az 1. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 88 db, ezek 50%-a alacsony komfortfokozatú. A lakások 16,7%-a egyszobás.
A házak többsége leromlott állapotú.
A területen a házak állapota nem megfelelő, leromlottak, az utak állapota is rossz, a járdák hiányosak vagy
teljesen hiányoznak.
3.3.3.1.2

2. számú szegregátum

A KSH a Magyar út - Vasút út - Kinizsi út által határolt tömböt szegregátumnak minősítette. A szegregációs
mutató: 54,9%. A területen élők száma 161 fő. A 0-14 évesek aránya 30,7%. A 60 év felettiek aránya viszont
7,8%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 1,2%. Az aktív korúak 80,4%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel. A háztartások 72%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
48. térkép: A 2. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 52, ennek 71,2%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások aránya
11,6%. A területen a házak állapota nem megfelelő, leromlottak, az utak állapota is rossz, a járdák hiányosak
vagy teljesen hiányoznak.
3.3.3.1.3

1. számú veszélyeztetett terület

A KSH a Dobó út - Damjanich út - névtelen u. - Petőfi út - József A. út által határolt tömböt veszélyeztetett
területként határolta le. A szegregációs index: 42,0%. A területen élők száma 430 fő. A 0-14 évesek aránya,

Kenderes Város Önkormányzata

133

Kenderes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK - EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT
26,7%. A 60 év felettiek aránya 12,3%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya csupán 1,3%. Az aktív korúak
70,6%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 56,6%-ában egyetlen foglalkoztatott
sincs.
A területen található lakások száma 140 db, ennek 40,7%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások
aránya magas, 13,2%. A területen a házak állapota nem megfelelő, leromlottak, az utak állapota is rossz, a
járdák hiányosak vagy teljesen hiányoznak.
49. térkép: A 1. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

3.3.3.1.4

2. számú veszélyeztetett terület

A KSH a Magyar út - névtelen u. - Magyar út - Vasút út - Kinizsi út által határolt tömböt veszélyeztetett területként
határolta le. A szegregációs index: 51,7%. A területen élők száma 191 fő. A 0-14 évesek aránya, 28,3%. A 60 év
felettiek aránya 9,9%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya csupán 1,9%. Az aktív korúak 78,8%-a nem
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 67,7%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
A területen található lakások száma 64 db, ennek 68,8%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások
aránya 18,2%. A területen a házak állapota nem megfelelő, leromlottak, az utak állapota is rossz, a járdák
hiányosak vagy teljesen hiányoznak.
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50. térkép: A 2. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

3.3.3.1.5

3. számú veszélyeztetett terület

A KSH az Árpád út - Hunyadi út - József A. út által határolt tömböt veszélyeztetetett területként határolta le. A
szegregációs index: 30,0%. A területen élők száma 96 fő. A 0-14 évesek aránya, 14,6%. A 60 év felettiek aránya
viszont 22,9%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 5,6%. Az aktív korúak 60%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 54,8%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
A területen található lakások száma 47 db, ennek 31,9%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások
aránya 2,4%. A területen a házak állapota nem megfelelő, leromlottak, az utak állapota is rossz, a járdák
hiányosak vagy teljesen hiányoznak.
51. térkép: A 3. számú szegregátum térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

3.3.3.1.6

4. számú veszélyeztetett terület

A KSH a Petőfi út - belterületi határ - Alsórész telep - Bocskai út - Szent I. út - Felszabadulás út - Béke út Vörösmarty út - Béke út által határolt tömböt jelöli 4. sz. veszélyeztetett területnek.
A szegregációs index: 340%. A területen élők száma 250 fő. A 0-14 évesek aránya, 20,8%. A 60 év felettiek
aránya 19,2%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 4,4%. Az aktív korúak 54,7%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 47,3%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
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A területen található lakások száma 88 db, ennek 35,2%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások
aránya 12,9%. A területen a házak állapota nem megfelelő, leromlottak, az utak állapota is rossz, a járdák
hiányosak vagy teljesen hiányoznak.
52. térkép: A 4. számú veszélyeztetett terület térképe

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

Összegzés, szegregátumok összehasonlítása
45. táblázat: A szegregátumok és veszélyeztetett területek összehasonlítása Kenderesen
szegregátumok és
veszélyeztetett
területek
lakónépesség
száma (fő)

város
összesen
(városi
átlag)

1. sz.
szegr.

2. sz.
szegr.

1. sz.
veszélyezetett
terület

2. sz.
veszélyezetett
terület

3. sz.
veszélyeztetett
terület

4. sz.
veszélyeztetett
terület

4.809

275

166

430

191

96

250

szegregációs mutató
(%)

22,8

47,4

54,9

42,0

51,7

30,0

34,0

lakónépességen belül
0-14 évesek aránya
(%)

14,6

28,7

30,7

26,7

28,3

14,6

20,8

lakónépességen belül
60-X évesek aránya
(%)

22,4

9,1

7,8

12,3

9,9

22,9

19,2

53,4

75,4

80,4

70,6

78,8

60,0

54,7

48,6

61,2

72,0

56,6

67,7

54,8

47,3

Rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők
aránya az aktív
korúakon (15-59
évesek) belül (%)
Foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya
(%)
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szegregátumok és
veszélyeztetett
területek
Alacsony komfort
fokozatú lakások
aránya (%)

város
összesen
(városi
átlag)
22,3

1. sz.
szegr.

50,0

2. sz.
szegr.

71,2

1. sz.
veszélyezetett
terület

2. sz.
veszélyezetett
terület

40,7

68,8

3. sz.
veszélyeztetett
terület

4. sz.
veszélyeztetett
terület

31,9

35,2

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A város két szegregátuma közül az 1. sz. szegregátum a népesebb, de a 2. sz. szegregátum rendelkezik a
legrosszabb mutatókkal. Mindkét szegregátumban magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
és a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, de a két terület közül is a 2. sz szegregátum mutatói a
legkedvezőtlenebbek. Mindkét terület lakossága vegyes etnikailag, de vannak kimondottan romák által lakott
utcák, utcarészek.
A közüzemi szolgáltatások elérhetőek a szegregátumokban, de vannak utcák, ahol hiányzik a pormentes út, a
házak állapota leromlott, hiányzik a járda infrastruktúra.
A terület problémáinak kezelésében az önkormányzat mellett a civil szervezetek vesznek részt.
3.3.4 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek

A régi szeméttelep (külterületek) és az északi ipartelep területén lévő szennyezett talajvíz olyan tájsebek voltak,
melyek régóta megoldásra vártak. A szeméttelep rekultivációja befejeződött. Az ipartelepi területen szennyezett
volt a talajvíz, amelynek a tisztítására 9 db talajvízfigyelő kutat hoztak üzembe, amelyekből mai napig vízminta
kerül vételre, és ezen mintákat a vízügyi hatóságok felé továbbítani szükséges.
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