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BEVEZETÉS 

 

A településfejlesztési koncepció egy hosszú távú, előre mutató fejlesztési dokumentum, melynek 

feladata olyan jövőkép és célrendszer meghatározása, amely irányt mutat a település 

lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalával 

kapcsolatban. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) írja elő a településfejlesztési 

koncepció tartalmi rendszerét és követelményeit. 

Izsák városának településfejlesztési koncepciója az alábbi fő részekre tagolódik, megfelelve a 

Korm. rendelet által meghatározott követelményeknek: 

 Megfogalmazza a település összefoglaló jövőképét, valamint külön-külön a társadalmi, 

gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozóan is meghatároz elérni kívánt 

jövőképet és célokat egyaránt, valamint rögzíti a fejlesztések során alkalmazandó 

településfejlesztési elveket. 

 Meghatározza a jövőkép elérése érdekében megvalósítani kívánt átfogó- és részcélokat. 

 Összefoglaló jelleggel bemutatja a jövőbeni tervezési feladatokhoz szükséges tudnivalókat, 

bemutatja a természeti-, épített környezeti- és kulturális örökség elemeit, amelyek 

figyelembe vételével kell megvalósítani a továbbiakban a beruházásokat. 

A településfejlesztési koncepció hosszú távú dokumentum révén minimum 15 éves időtávra vetíti 

előre az elérni kívánt célkitűzéseket, ezért jelen koncepcióban foglalt célrendszert érdemes a 2033-

as év végén, de szükség esetén időközben is felülvizsgálni. 

Jelen településfejlesztési koncepció Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének  …/2018 (…) 

sz. önkormányzati határozatával kerül elfogadásra. 
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1. JÖVŐKÉP 

 

A gazdag történelmi múlttal rendelkező Izsák, egyensúlyban tartva a fejlődés három területét 

(gazdaság, társadalom és környezet) a következő jövőképet kívánja elérni 2033-ra: 

„Egy olyan alföldi város, amely gazdag történelmi múltja révén, gazdasági teljesítménye, 

természeti- és épített környezeti állapota, valamint kikapcsolódási lehetőségei 

megteremtésével képes megőrizni lakosságát és új letelepülőket vonzani.” 

 

1.1. A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT 

KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN 

A település által meghatározott célok probléma központúak, így a potenciális gyengeségekre és 

veszélyekre alapozva kerültek meghatározásra. A település gyengeségei és veszélyei (az 

erősségekkel és lehetőségekkel együtt), melyek mentén a célkitűzéseket meghatároztuk, a 2. 

fejezetben kerülnek bemutatásra. 

Társadalmi célok 

Izsák városa egy minden téren gazdag múlttal rendelkező település. Elöregedési folyamat 

megfigyelhető ugyan a településen, viszont lassabb mind a megyei, mind az országos folyamatnál. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a lakosság száma 6.620 fő volt 2016-ban. A 

halálozások magas számának, Budapest és Kecskemét munkaerő-elszívó erejének, továbbá a 

külföldi munkavállalásnak egyaránt köszönhetően a város lakosságszáma csökken. A fiatalok 

helyben tartásával ellensúlyozható ez a tendencia, ehhez új munkahelyek teremtésére van 

szükség, valamint olyan életfeltételekre, amelyek esetében a fiatalok nem érzik kényszerét az 

elvándorlásnak.  A jövőben egy olyan élhető település kialakulása várható, ahol a fiatalok helyben 

maradásával emelkedik a lakosságszám. 

A lakosság viszonylag alacsony foglalkoztatottsági szintje szoros összefüggésben áll az országosnál 

valamelyest alacsonyabb képzettségi szinttel. Oktatási-nevelési feladatait a település egy családi 

bölcsődében, egy óvodában és egy általános iskolában látja el. Az egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális tekintetben javításra szorul, épületei elöregedtek, leamortizálódtak. Tervezett egy 

egészségügyi centrum kialakítása, amelynek köszönhetően szakrendelések is lesznek a 

településen. Az egészségügyi centrumban működnek majd továbbá a kötelező alapellátás 

intézményei, a háziorvosi ügyeleti rendszer, amelynek jelenleg Szabadszállás a központja, valamint 

egy gyógyszertár is. A fejlesztések megvalósulása következtében egy országos, vagy megyei 

képzettségi szintnek megfelelő, egészséges társadalom kialakulása várható. 
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A település gondoskodik szegénységben élő lakosairól is segélyek formájában, valamint a 

családsegítő szolgálat is a rendelkezésére áll a napi gondokkal küszködő családoknak, továbbá 

házi idősgondozó szolgálat is működik. E szolgáltatások további működésével a településen 

szegénységben élő népesség a jövőben is számíthat segítségre. 

Térben is jelentkező konfliktus veszélyt jelentenek a szegregációs folyamatok. A Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) a város belterületén egy szegregált területet1 és egy szegregációval veszélyeztetett 

területet, külterületen pedig egy szegregált területet  határolt le. A szegregált területek 

felzárkóztatását szem előtt kell tartani a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2018-ban aktuális 

felülvizsgálata során, továbbá a szegregációmentességet elősegítő programok, intézkedések 

szervezése indokolt. 

Sokrétű civil szerveződései révén kulturális programok sorozata várja az érdeklődőket, melyeknek 

a Művelődési Ház és a Könyvtár épülete ad otthont. A város a lovassport terén komoly 

hagyományokkal rendelkezik, melynek fenntartása és ápolása kiemelkedően fontos. A 

programok, események szélesebb körben való hírdetése, terjesztése nagyobb tömegekhez jutna 

el, tovább népszerűsítve Izsákot. 

Kulcsszavak: népességnövekedés, esélyegyenlőség, magas képzettségi szint, egészséges 

társadalom, befogadás, hagyományok ápolása 

Gazdasági célok 

Gazdasági szerkezetét tekintve Izsáknak főként a mezőgazdaság területén van komoly 

hagyománya és szerepe, azonban az ipari és szolgáltató tevékenységek térnyerése is jellemző. 

Főként a mezőgazdasági termékek feldolgozására alapozó feldolgozóipar, valamint a 

kereskedelem, szállítás és raktározás jelenléte a legerősebb a településen. Vállalkozásai azonban 

főként egyénileg, őstermelőként vagy mikrogazdaságok formájában működnek. A társas 

vállalkozások csekély aránya miatt szükséges a kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a 

nagyobb vállalkozások betelepítésének ösztönzése az önkormányzat részéről, egyrészt a 

gazdasági növekedés, másrészt új munkahelyek teremtése és a munkanélküliség csökkentésének 

céljából. Ösztönzően hathat a betelepülni kívánó vállalkozások számára a helyi iparűzési adó 1,7%-

os mértéke, valamint a település kedvező földrajzi elhelyezkedése. A társas vállalkozások 

megjelenése érdekében azonban szükség van a lakosság képzettségi szintjének növelésére, 

amely jelenleg az országos és a megyei szinttől kissé elmarad. 

                                                      

1 Az 1. szegregált terület (Eötvös J. u. - Nefelejcs u. - névtelen u. - Hold u. - Cegerétsor u. - Zrínyi u.) a szomszédos 

tömbökkel kiegészítve szegregációval veszélyeztetett területnek minősül, melynek utcahatárai a következők: 

Eötvös J. u. - Nefelejcs u. - névtelen u. - Hold u. - Cegerétsor u. - Orgoványi u. - Rákóczi u.). 
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A gazdaság jövőjét tekintve, egy helyi, képzett munkaerőt foglalkoztató, kis- és 

középvállalkozásokat vonzó, helyi gazdaságok létrejöttét támogató gazdasági jövőkép 

körvonalazódik Izsákról.  

A turizmus élénkítésének tekintetében a helyi tájértékek promotálása és a helyi turisztikai értékek 

nagyobb népszerűsítése szükséges. Izsák főként a lovas turizmus, borturizmus és rendezvény 

turisztikai területeken ér el sikereket, azonban az örökségturizmus és a falusi turizmus területeken 

fejlesztések szükségesek. 

Kulcsszavak: belső erőforrásokra épülő gazdasági fejlődés, versenyelőny, helyi vállalkozások, helyi 

termékek, helyi érték- promóció 

Táji és természetvédelmi célok 

Izsák mezőgazdasági művelés szempontjából jó minőségű talajjal rendelkezik, melyek művelése 

folyamatos, csak kevés marad parlagon. Az utóbbi időben azonban sok a művelés nélkül hagyott, 

gondozatlan terület, ahol idegen növényfajok, gyomnövények jelennek meg. Ezek rontják a 

települési képet, tájesztétikát, nem utolsó sorban pedig pollenjeik allergiás reakciókat válthatnak 

ki a településen élőknél. Az állattartás visszaszorulása következtében megjelentek az elhanyagolt, 

művelés nélküli legelők is. Ezek megszüntetése érdekében érdemes művelés alá vonni a területeket 

növénytermesztési célzattal, vagy az állattartást ösztönözve ismét legelőként hasznosítva. Újabb 

megoldást jelentene e területek erdősítése. 

A város belterületén két fő zöldfelületi egység található. Az egyik a Szabadság tér – Kossuth tér 

együttes, amely rekreációs és szabadidő jellegű közpark. A másik a Kisizsáki-összekötőcsatorna, 

amely jelenlegi állapotát tekintve nem hasznosítható pihenésre és kikapcsolódásra alkalmas 

területként, de az önkormányzat jóvoltából megújulása várható. A jelenlegi zöldfelületek 

városszerte problémával küszködnek, a gondozás és a karbantartás hiányából fakadnak. A 

városközponti fasorok elöregedett és nem megfelelő egészségi állapottal rendelkező egyedekből 

állnak, továbbá a faállomány több helyen hiányos, így az elöregedett állomány helyett újak 

telepítése esedékes, valamint ahol szükséges a jelenlegi állományt ki kell pótolni. 

A megújítás következtében egy egészséges, jól hasznosított zöldfelületi rendszer alakul ki Izsákon, 

mely rekreációs funkciójával elősegíti a településen élők és oda látogatók kikapcsolódását. 

Habár a település rendelkezik hévízkúttal, melynek vizét régebben egy termálfürdő hasznosította, 

jelenleg azonban hasznosítása kiaknázatlan. A termálvíz hasznosítása érdekében elkészült egy terv 

gyógyfürdő létesítése céljából, azonban más módon, például fűtés céljából is lehetne hasznosítani 

ezt az erőforrást. 

Kulcsszavak: természetvédelem, egészséges zöldfelületek, rekreáció, fenntartható energia, zöld 

települési arculat 
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Épített környezettel és infrastruktúrával kapcsolatos célok 

Épített környezethez kapcsolódó célok tekintetében az épületek védelme, és a leromlott állapotú 

épületek felújítása kiemelkedően fontos. Meghatározó jelentőséggel bírnak a homokhátsági 

tanyák, melyek Izsák területén is jelentkeznek, így a tanyai gazdálkodásnak, a tanyai társadalom 

jellegzetességeinek, hagyományainak védelme a város kiemelt feladata. 

A település fejlesztésének és a gazdasági fejlődésnek egyik legfontosabb alapja a megfelelő 

közlekedési infrastruktúra és a közmű infrastruktúra megléte. Izsák megfelelő közlekedési helyzete 

jó elérhetőséget nyújt a környező településekre, amely a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési 

szempontból előnyt biztosít. Mivel a település belterületét elkerüli az 52. számú főút, így sem 

zajterhelés, sem légszennyezés tekintetében nem károsítja a belterületi részt. A jelentősebb 

forgalmú épületeket és létesítményeket szinte teljes mértékben lefedi a belterületi úthálózat, 

néhány helyen azonban az útburkolat felújításra szorul, egyes útszakaszokon pedig teljes 

mértékben hiányzik, így aszfaltozásra szorul. A városközpont túlterheltsége és ebből fakadóan a 

parkolóhelyek hiánya is veszélynek teszi ki a gyalogos- és kerékpáros közlekedést, így ennek 

érdekében elkerülő utak kialakítása, vagy egyéb, forgalmat lassító intézkedések szükségesek. A 

forgalmi helyzet javításának érdekében szükséges továbbá egy közlekedésbiztonsági vizsgálat, 

mely segíti meghatározni, hogy milyen intézkedések kellenek a biztonságos közlekedés 

meglétéhez. 

Tömegközlekedés tekintetében az autóbusszal való közlekedés megfelelő Izsák és a környező 

települések között, helyi járat azonban nem üzemel. A buszmegállók állapotát tekintve néhány 

felújítást igényel, valamint újabbak kialakítása is szükségszerű a rugalmasabb közlekedés 

szempontjából. A vasúti közlekedés megszűnt a településen kihasználatlanság következtében, ez 

azonban sok lakosnak problémát jelent. 

A kerékpáros közlekedés jól megoldott a településen. Izsákot és Kisizsákot önálló kerékpárút köti 

össze, egyéb területeken az alacsonyabb forgalmú utakat használják a kerékpárosok. A környező 

településekre vezető utakon sok esetben hiányoznak a kerékpáros pihenőhelyek és 

kerékpártárolók, így ezek kialakítása szükséges a kerékpáros forgalom növelése érdekében, amely 

a település turizmusát is fellendíti. 

A szennyvízhálózat a település belterületén kiépített, ami továbbra is megoldást igényel, az a 

rákötések megnövelése, valamint Kisizsák szennyvízelvezetése sem megoldott. 

Kulcsszavak: közlekedésbiztonság, fenntartható közlekedés, mindenki számára hozzáférhető 

infrastruktúra 

1.2. IZSÁK JÖVŐKÉPE A TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN 

Kedvező közlekedésföldrajzi elhelyezkedése révén Izsák könnyen megközelíthető a környező 

településekről, valamint Kecskemétről is, amely gazdaságfejlesztési szempontok tekintetében 

nagy előnyt jelent. E tekintetben Kecskeméttel való kapcsolata és együttműködése megannyi 
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lehetőséget rejt például az ingázás vagy a szállítmányozás területén, azonban egyben hátrányt is 

jelent a munkaerő-elszívás miatt. 

Kapcsolódva a Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója dokumentum „Várostérségi 

funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a népességmegtartó-képesség javítása 

érdekében” célkitűzéséhez Izsákon is szükséges az olyan funkciók fejlesztése, melyek segítik 

megerősíteni a kapcsolatot a környező településekkel. Ilyen funkció az egészségügyi ellátás is. Az 

alapellátás bővítése és a létesíteni kívánt járóbeteg-ellátás következtében a környező települések 

számára az orvosi ellátás elérhetőbbé válna. További javasolt fejlesztés oktatási-nevelési területen 

a 2018-ban megépülő, 8 fő létszámú minibölcsőde további bővítése. Jelenleg a bölcsődei funkciót 

egy családi bölcsőde látja el jelenleg mindössze 7 férőhellyel.  

A tervezett gyógyfürdő megvalósítása esetén a lovas-, rendezvény-, és borturizmuson kívül a 

gyógyturizmus is szerepet kap a településen, amely szinergikus hatást kifejtve, mind a gazdaságot, 

mind a turizmus további, jelen lévő ágait fellendítheti. 

Az újonnan kialakítani kívánt piaccsarnok lehetőséget kínál az egészséges és biztonságos helyi 

termékek árusítására és népszerűsítésére nemcsak az Izsákon, de a környező településeken lakók 

számára is. 

1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE 

Fenntartható fejlődés 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brutland-jelentése értelmében a fenntartható 

fejlődés olyan folyamat, mely „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő 

generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”. Ez úgy ültethető át a 

településfejlesztési gyakorlatba, hogy a beavatkozások során a társadalom, gazdaság és 

környezet közötti egyensúlyra egyaránt törekedni kell, a jövő generációk életfeltételeinek 

biztosítása tekintetében pedig az erőforrások megfelelő felhasználását kell szem előtt tartani.  

A Területtervezésért Felelős Miniszterek Informális Tanácskozásán 1999-ben Potsdamban 

elfogadott Európai Területfejlesztési Perspektíva a kiegyensúlyozott és fenntartható területi fejlődés 

három célkitűzését határozta meg: környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság. 
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1. ábra: A kiegyensúlyozott és fenntartható városfejlesztés elemei 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A fenntartható társadalmi fejlődés környezetvédelmi vetülete a fenntartható környezet-használat, 

tehát: az emberi életminőséget úgy kell javítani, hogy mindeközben a természeti erőforrásokat 

fenntartó ökológiai rendszerek megújuló képességét ne károsítsuk. A fenntarthatóság elve 

feltételezi a szükségletek kielégítése és a környezeti értékek megőrzése közötti egyensúly meglétét. 

A környezeti fenntarthatóság nem csak a környezetszennyezés csökkentését irányozza elő, hanem 

mind a táji, mind az épített környezeti értékek megóvását, állagának, állapotának javítását is, mely 

a gazdag építészeti és természeti örökséggel rendelkező Izsák esetében kiemelten hangsúlyos. 

A fenntartható fejlődés társadalmi vetülete a népesség számára feltételezi a társadalmon belüli 

önszerveződés szabadságát, a befogadást, az egészségügyi és szociális ellátást, a mindenki 

számára elérhető lakhatás biztosítását, a pihenést és szórakozást nyújtó intézmények meglétét. 

Izsákon a társadalmi fenntarthatóságot veszélyeztető tényező a lakónépesség fogyása és 

elöregedése, így kiemelten fontosak azok a települési célkitűzések, melyek hozzájárulnak a 

népességmegtartó erejének növeléséhez. 

Gazdasági tekintetben a fenntarthatóság az erőforrások (tárgyi, humán, pénzügyi, stb.) megfelelő 

mértékben történő felhasználását jelenti. Izsák fenntartható gazdasági fejlődéséhez lényeges 

elemek lehetnek: 

 Helyi gazdaság, helyi termék-előállítás, helyiek vállalkozóvá válásának ösztönzése 

 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 

 Innovatív gazdaság irányába történő elmozdulás 

Integrált megközelítés 

Integrált megközelítést alapvetően egy halmaz és annak részei viszonylatában értelmezhetünk, 

integráció alatt azt a folyamatot értjük, amikor a részeket, vagyis az egyes projekteket beillesztjük 
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a nagyobb halmazba. A településfejlesztés szempontjából ez azért lényeges, mert az integrált 

megközelítéssel jobban kiaknázhatók az egyes beavatkozások közti szinergiák, és elkerülhetők a 

káros egymásra hatások. Komplex programok végrehajtása által javítható a településfejlesztés 

hatékonysága. Integrált megközelítésről több értelmezésben is beszélhetünk: 

 Egyetlen fejlesztési elképzelés sem valósítható meg oly módon, hogy az a fenntartható 

fejlődés három pillére közül csak egyet érintsen: bármely irányú beavatkozás hatni fog a 

többi elemre is, így e hatásokat gondosan, előre fel kell térképezni. 

 A „soft” (nem infrastrukturális, pl.: a közösségek fejlesztését elősegítő tevékenységek; 

képzések, szemléletformálás) jellegű tevékenységek és az infrastrukturális jellegű 

beruházások együttes alkalmazása is jelentheti a fejlesztés integrált megközelítését, jó 

példázzák ezt a jelen uniós fejlesztési ciklus antiszegregációs programjai. Az integrált 

megközelítésen belül a soft jellegű tevékenységek alkalmazásával mintegy felkészítik a 

lakosságot az infrastrukturális beruházások hatásaira, ami fontos a megfelelő hatás 

elérésének érdekében. 

 Területi alapú integrált megközelítésről is beszélhetünk, hiszen a végrehajtott beruházások 

hatásai messze túlnyúlnak a fejlesztés közvetlen környezetén, akár még a városhatárokon 

is. 

Partnerség 

A települést érintő döntéseket úgy kell meghozni, hogy a lakosság is bevonásra kerüljön, ezzel Izsák 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 

30.) önkormányzati rendeletében meghatározottakat érvényesítésre juttatva. A helyi társadalom 

(lakosság, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) bevonása, a 

résztvevők vélemény-nyilvánításának lehetősége ellensúlyozza a társadalmi elégedetlenségből 

fakadó problémákat. Ezen partnerek előzetes bevonásával és véleményének döntéshozatali 

folyamatba történő becsatornázásával elkerülhetők a beruházások káros társadalmi hatásai.  A 

széles körben elfogadott fejlesztési elképzelés hatékonyabb és eredményesebb, nem mellesleg 

pedig a települési szereplők tényleges bevonása erősítheti a helyi identitástudatot. A 

településfejlesztési dokumentumok, településképi- és -rendezési eszközök elkészítésekor jogszabályi 

kötelezettség a partnerségi tervezés, ezt a partnerséget – bár nem kötelező, ennek ellenére – 

javasolt kiterjeszteni a konkrét fejlesztési projektek előkészítésére és megvalósítására is. Izsák Város 

Önkormányzata oldaláról rendelkezésre állnak a partnerség biztosításának feltételei: a helyi 

televízió, helyi lap, folyamatosan frissülő honlap lehetővé teszi a lakosság széles rétegeinek 

megszólítását.  

Esélyegyenlőség 

A jövőben a településen megvalósítani kívánt fejlesztések, beruházások kapcsán kiemelt figyelmet 

kell fordítani az esélyegyenlőség meglétére. Összhangban Izsák Város Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjával az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különösen figyelni 

kell minden hátrányos helyzetben lévő csoportra. Biztosítani kell részükre a 
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diszkriminációmentességet, elősegíteni – különösen annak ismeretében, hogy Izsákon három 

szegregátum található a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálási adatai szerint – a 

szegregáció felszámolását, és ösztönözni a társadalmi integrációt. A HEP az alábbi 

esélyegyenlőségi célcsoportokat emeli ki: 

 Mélyszegénységben élők/romák 

 Fogyatékkal élők 

 Nők 

 Idősek 

 Gyermekek 

Az elv átültetése a gyakorlatba történhet speciálisan valamely célcsoportra szabott, önmagában 

az esélyegyenlőség célját szolgáló beavatkozásokkal, lehet ez például bölcsődei férőhelyek 

kialakítása a kisgyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzetének javítására, vagy tanoda 

kialakítása a hátrányos helyzetű gyermekeknek. De nem szabad megfeledkeznünk az 

esélyegyenlőség horizontális megvalósításáról sem: az összes fejlesztési elképzelés előkészítése és 

megvalósítása során végig úgy kell eljárni, hogy a HEP célcsoportok lehető legkönnyebben 

részesüljenek a fejlesztés eredményéből. 
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2. CÉLOK 

 

Az alábbiakban a megalapozó vizsgálat SWOT elemzésében szereplő erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek és veszélyek kerülnek kifejtésre. Egyik csoportot alkotva az erősségek és lehetőségek 

azt hivatottak prezentálni, hogy kihasználásukkal könnyebben el tudja érni a település kitűzött 

céljait. A másik csoportot a gyengeségek és veszélyek alkotják, melyeket a fejlődés érdekében a 

településnek orvosolnia szükséges. 

Gazdag történelmi múltjára és hagyományaira visszatekintve Izsák számos területen rendelkezik 

erősségekkel és lehetőségekkel, melyeket a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődés területén 

érdemes kiaknázni. 

A település erősségei és lehetőségei: 

 Térségi szerepköre számottevő. 

 A környező településekkel (főként Kecskeméttel), valamint Budapesttel való kapcsolatok 

és együttműködések nagy lehetőségeket rejtenek magukban hosszú távon a település 

fejlődésének tekintetében. 

 Közlekedésföldrajzi fekvésének köszönhetően jól megoldható az ingázás a környező 

településekre, valamint a fekvése gazdasági szempontok szerint (szállítmányozás, 

logisztika) is megfelelő. 

 A településen Kormányablak működik, amely megkönnyíti a helyi lakosok számára a 

hivatalos ügyek intézését. 

 Gazdálkodásra jól alkalmazható talajtípusokkal rendelkezik. 

 A nagy hagyományoknak örvendő mezőgazdasági termelésre épülő élelmiszeripar 

jelenléte kiemelkedő, továbbá sikeres építőipari vállalkozások is megtalálhatók. 

 A lakosság számára a közszolgáltatások széles köre elérhető. 

 A belterületi burkolt úthálózat a város forgalmasabb építményeit, intézményeit elérhetővé 

teszi. 

 Természetes élőhelyek megléte, a tervezés és megvalósítás során külön figyelmet 

fordítanak a természetvédelemre. 

 Kiemelkedő táji érték, a Kolon-tó és környezete. 

A település céljainak megfogalmazása érdekében szükség van arra, hogy a településen jelen lévő 

gyengeségek és veszélyek felfedésre kerüljenek, mivel a célok egy része ezeket a gyengeségeket 

és veszélyeket hivatottak megszüntetni, illetve minimálisra csökkenteni. 

A település gyengeségei és veszélyei: 

 Csekély a társas vállalkozások aránya, a nagyvállalatok hiányoznak a településről, 

mindemellett a vállalkozások aránya csökken. 

 A település környezetében lévő nagyobb városoknak (főként Kecskemét) munkaerő-

elszívó hatása van, így a helyi vállalkozások esetében munkaerő-hiány lép fel. Ehhez 

hozzájárul, hogy bizonyos szolgáltatások csak a megyeszékhelyen, vagy a járásközpontban 

érhetők el. 
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 A jobb megélhetés reményében a fiatalok elvándorolnak a településről nagyobb 

városokba, vagy külföldre, így a település elöregedő népességgel rendelkezik. 

 A településen élő családok életkörülményei rosszabbak mind a megyei, mind az országos 

átlagnál, növekszik az álláskeresők és a segélyezettek száma. 

 Hiányzik a középfokú oktatás a településről, amely hozzájárulhat, hogy a népesség 

képzettségi szintje az országos és megyei szint alatt található. 

 Bár a lovas-, bor- és rendezvényturizmus megtalálható a település életében, minimális a 

turisztikai értékek és termékek promotálása, ezzel együtt a táji értékek népszerűsítése is 

alacsony szinten mozog. 

 A közlekedési infrastruktúra tekintetében az utak egy részének burkolata felújításra szorul, 

több útszakasz pedig nem rendelkezik burkolattal. 

 Kevés a biztonságos gyalogos- és kerékpárút . 

 Emelkedik a közúti balesetek száma, továbbá a belterületi csomópontok egy része 

közlekedésbiztonsági szempontból fejlesztésre szorul. 

 A városközpont túlterheltsége problémát jelent közlekedésbiztonsági szempontból, 

valamint a parkolóhelyek száma is kevésnek bizonyul a megnövekedett forgalom 

következtében. 

 Tömegközlekedés tekintetében az autóbuszos közlekedés kielégítő, bár némelyik 

buszmegálló felújításra szorul. Vasúti személyszállítás nem elérhető a településen, ennek 

helyreállítására igény mutatkozik a lakosság részéről. 

 A szennyvízelvezetés Kisizsákon még nem megoldott. 

 A település alatt található termálvíz-készlet hasznosítása még nem történt meg. 

 Az illegális hulladék-elhelyezés állandó problémát jelent a településen. 

 A város zöldfelületeinek fenntartása és fejlesztése nehézséget jelent, melynek 

következtében minősége folyamatosan romlik. Sok esetben a faállomány pótlására van 

szükség, több helyen az elöregedett állomány cseréje indokolt. 

 Jelenleg nem megoldott a csatorna-part rekreációs célú hasznosítása, így elhanyagolt 

területként vizuálisan rontja a településképet. 

2.1. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Jelen fejezet a településfejlesztés korábban már részletezett elveihez illeszkedő célkitűzéseket 

fogalmaz meg Izsák Város fejlesztése érdekében. A célkitűzések egymásra épülő, hierarchikus 

rendszerben foglalnak helyet. A legfelső hierarchia-szint a település 2033-ig elérni kívánt jövőképe, 

amely rendkívül összetett. A jövőkép könnyebb elérhetősége érdekében meghatározásra kerülnek 

átfogó célkitűzések, melyek a következő hierarchia-szinten foglalnak helyet, és négy területre 

(társadalom, gazdaság, környezet és infrastruktúra) kerültek kidolgozásra. Az átfogó célkitűzések 

hosszú távúak, komplexek és a következő hierarchia szint, a középtávú célok elérésének az alapját 

szolgálják. A rendszer legalsó szintjét a középtávon elérni kívánt stratégiai célok alkotják. Ezek 

kevésbé komplexek, mint az átfogó célkitűzések, általában egy-egy meghatározott probléma 

megoldására fókuszálnak. Összehangolt teljesítésük biztosítja az átfogó célok elérését. 
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1. táblázat: Izsák átfogó célkitűzései 

1. átfogó célkitűzés 

(A1) 

Egy egészséges, megfelelő képzettségű, szolidáris, nem elöregedő 

korszerkezetű társadalom kialakítása 

2. átfogó célkitűzés 

(A2) 

A vállalkozások térségbe történő vonzása a gazdaság fellendülése és 

munkahelyteremtés céljából 

3. átfogó célkitűzés 

(A3) 
A települési arculat és tájesztétika javítása, természetvédelmi intézkedések 

4. átfogó célkitűzés 

(A4) 
Közlekedés- és közműfejlesztés 

Forrás: saját szerkesztés 

2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA 

Az átfogó célok tovább bonthatók az alábbi stratégiai célokra (S1-S14). 

1. átfogó célkitűzés (A1): Egy egészséges, megfelelő képzettségű, szolidáris, nem elöregedő 

korszerkezetű társadalom kialakítása 

Izsák számára talán a legnagyobb kihívást jelenti népességének megtartása: az elöregedő 

korszerkezetből következve folyamatos a fiatalok elvándorlása a településről folyamatos nagyobb 

városokba és esetenként külföldre. Ebben közrejátszhat az is, hogy bizonyos közszolgáltatások csak 

a járásközpontban vagy a megyeszékhelyen érhetők el. Így egyik legsürgetőbb feladat a város 

számára népességmegtartó erejének növelése. Az elvándorlás mellett, térben is jelentkező 

társadalmi konfliktusveszélyt jelent a településen a szegregáció folyamata, melyet a jövőben 

kiemelt figyelemmel kell kezelni. 

(S1) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, az egészségügy helyzetének javítása 

(S2) A szegregáció folyamatának megfékezése, a jelenlegi szegregátumokban élők társadalmi 

beilleszkedésének elősegítése 

(S3) Fiatalok helyben maradásának elősegítése 

2. átfogó célkitűzés (A2): A vállalkozások térségbe történő vonzása a gazdaság fellendülése és 

munkahelyteremtés céljából 

A településen jelenlévő vállalkozások főként egyéni vagy mikrovállalkozások, nagyvállalkozások 

nem találhatók. A térségbe vonzani kívánt vállalatok számára kedvező a település 

közlekedésiföldrajzi elhelyezkedése. További potenciális vonzó tényezőként szükséges figyelni a 

lakosság képzettségi szintjére és támogatni annak fejlesztését a megfelelő minőségű munkaerő 

jelenléte érdekében. A lakosság helyben tartása érdekében szükséges új munkahelyek 
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létrehozása vállalkozások térségbe csábítása, a helyi vállalkozások támogatása és a vállalkozóvá 

válás ösztönzése révén.  

(S4) A képzettségi szint növelésének támogatása 

(S5) Vállalkozások betelepedésének elősegítése, helyi vállalkozások létrejöttének támogatása 

(S6) Az agrárinnováció támogatása vállalkozások és oktatási intézmények bevonásával 

(S7) Helyi turisztikai értékek és termékek népszerűsítése 

3. átfogó célkitűzés (A3): A települési arculat és tájesztétika javítása, természetvédelmi 

intézkedések 

Izsák jellegzetes alföldi táj képét mutatja. Kismértékű tagoltsága és csekély domborzati 

formavilága következtében folyóvízhálózata elenyésző jelentőségű, azonban a település vízrajza 

térségi szempontból jelentős, elsősorban a Kolon-tó miatt, amely országos jelentőségű védettséget 

élvez. A terület értékeinek védelme kiemelkedő fontosságú, főként természeti veszélyek 

tekintetében, de a turizmussal kapcsolatos konfliktusok is jelen vannak. 

A településen számos gondozatlan terület található, ahol invazív növényfajok jelennek meg, 

rontva a táji arculatot, és allergiás reakciókat kiváltva a lakosságból. E növényfajok terjedésének 

megfékezése, valamint kiirtása egyrészt természetvédelmi és egészségügyi szempontból, másrészt 

a településről kialakított vélemény, kép tekintetében sem hagyható figyelmen kívül a jövőt illetően. 

A települési kép és a táj esztétikája befolyásolhatja a települési migrációs folyamatokat, így a város 

érdekében áll a egy megfelelő arculat kialakítása az elvándorlás csökkentéséért. 

A belterületen található zöldfelületek minőségére való tekintettel a jövőben több figyelmet, forrást 

kell fordítani gondozásukra, és ahol szükséges a zöldfelületet alkotó faállomány pótlására. A 

rekreációs hasznosítású zöldfelületek a lakosság kikapcsolódási és relaxációs lehetőségét 

hivatottak szolgálni. A zöldfelületek észszerű keretek között történő rekreációs célú hasznosítása 

javítja az emberek közérzetét, amely az egészségügyi állapot javulásához is vezethet. 

Az épített környezet védelme érdekében szükséges a települési arculatot romboló, leromlott 

állapotú épületeket felújítani. Jellegzetes alföldi táj képét mutatva Izsákon is megtalálhatóak a 

klasszikus értelembe vett homokhátsági tanyák, melyek meghatározó jelentőséggel bírnak. Sajátos 

települési forma lévén a tanyák védelme is kiemelkedő fontosságú, így a tanyai gazdálkodásnak, 

a tanyai társadalom jellegzetességeinek, hagyományainak védelme is fontos. 

(S8) Természetvédelmi tevékenységek szorgalmazása 

(S9) A belterületen található zöldfelületek helyreállítása és gondozása, az épített környezet 

védelme, valamint a tanyák, mint táji értékek megőrzése 

(S10) A Kisizsáki- összekötőcsatorna rekreációs funkciójú hasznosítása 
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4. átfogó célkitűzés (A4): Közlekedés- és közműfejlesztés 

Mind a közlekedés fejlesztésének, mind pedig a közműfejlesztésnek kiemelkedően fontos 

társadalmi és gazdasági vonzata van. Egy jó minőségű közlekedési- és közműhálózattal 

rendelkező település jó eséllyel előnyben részesül egy vállalat telephely-kihelyezése során. 

Társadalmi vonatkozásban pedig a lakosok komfortérzete és közlekedési biztonsága 

szempontjából játszanak kiemelt szerepet. 

Energiahasználat tekintetében a napenergia hasznosítása jelen van a településen, azonban a 

település alatt található termálvízkészlet jelenleg kihasználatlan. 

(S11) A közlekedési infrastruktúra javítása a településen 

(S12) Közlekedésbiztonsági vizsgálat lefolytatása 

(S13) A szennyvízhálózatra történő nagyobb rákötési arány elérése, szennyvízelvezetés megoldása 

Kisizsákon  

(S14) Energiahatékonyság és alternatív energia használatának szorgalmazása 

2.2.1. A JÖVŐKÉP, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉL ÉS A RÉSZCÉLOK 

KAPCSOLATA 

A Izsák számára meghatározott jövőkép megvalósítása annak összetettsége és több ágazatot 

érintő célkitűzései következtében számos nehézséget vet fel. Ahhoz, hogy ez a jövőkép 

hosszútávon megvalósuljon, a fejlődés fenntarthatóságát mint elvet kell legfőképp érvényesíteni. 

Annak érdekében, hogy ne boruljon fel a gazdaság, a társadalom és a környezet közötti 

egyensúly, olyan fejlesztésekben, beruházásokban kell gondolkodni, amelyek mindhárom terület 

tekintetében fenntarthatóan megvalósíthatók. A jövőkép teljesülése érdekében szükség van 

továbbra is a lakosság lehető legmagasabb szintű bevonására. A civilek bevonása a 

beruházásokkal kapcsolatos véleményezési szakaszba nélkülözhetetlen a minél nagyobb 

hatékonyság elérése érdekében. 

Mind a jövőkép, mind az átfogó- és részcélok elérését bonyolítják azok a tényezők, melyekre a 

település nincs közvetlen kihatással. Ezek a tényezők a települést érintő lehetőségek és veszélyek. 

E tekintetben rugalmasságot és alkalmazkodást kell gyakorolni, fel kell készülni esetleges 

kockázatokra és azok elhárítására.  
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2. táblázat: A jövőkép, az átfogó célkitűzések (A) és a stratégiai célok (S) kapcsolata 

Jövőkép: Egy olyan alföldi város, amely gazdag történelmi múltja révén, gazdasági teljesítménye, természeti- és 

épített környezeti állapota, valamint kikapcsolódási lehetőségei megteremtésével képes megőrizni lakosságát, és új 

letelepülőket vonzani 

(A1) Egy egészséges, 

megfelelő képzettségű, 

szolidáris, nem elöregedő 

korszerkezetű társadalom 

kialakítása 

(A2) A vállalkozások térségbe 

történő vonzása a gazdaság 

fellendülése és 

munkahelyteremtés céljából 

(A3) A települési arculat 

és tájesztétika javítása, 

természetvédelem 

(A4) Közlekedés- és 

közműfejlesztés 

(S1) Egészségügyi 

infrastruktúra fejlesztése, 

az egészségügy 

helyzetének javítása 

(S4) A képzettségi szint 

növelésének támogatása 

(S8) Természetvédelmi 

tevékenységek 

szorgalmazása  

(S11) A közlekedési 

infrastruktúra javítása a 

településen 

(S2) A szegregáció 

folyamatának 

megfékezése, a jelenlegi 

szegregátumokban élők 

társadalmi 

beilleszkedésének 

elősegítése 

(S5) Vállalkozások 

betelepedésének elősegítése, 

helyi vállalkozások 

létrejöttének támogatása 

(S9) A belterületen 

található zöldfelületek 

helyreállítása és 

gondozása, az épített 

környezet védelme, 

valamint a tanyák, mint 

táji értékek megőrzése 

(S12) 

Közlekedésbiztonsági 

vizsgálat lefolytatása 

(S3) Fiatalok helyben 

maradásának elősegítése 

(S6) Az agrárinnováció 

támogatása, vállalkozások és 

oktatási intézmények 

bevonásával 

(S10) A Kisizsáki- 

összekötőcsatorna 

rekreációs funkciójú 

hasznosítása 

(S13) A szennyvízhálózatra 

történő nagyobb rákötési 

arány elérése, 

szennyvízelvezetés 

megoldása Kisizsákon 

 
(S7) Helyi turisztikai értékek és 

termékek népszerűsítése 
 

(S14) Energiahatékonyság 

és alternatív 

energiahasználat 

szorgalmazása 

Forrás: saját szerkesztés 

2.2.2. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

Méretéből és jellegzetességéből adódóan Izsákon 4 városrészt határolt le a megalapozó vizsgálat, 

melyek a következők: 
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2. ábra: Izsák városrészei 

 

Forrás: saját szerkesztés 

1. Belváros 

A lehatárolásának indoka, hogy vegyes területnek számít (lakó és kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági épületek is megtalálhatóak), intézmény-ellátottságával elkülönül a többi városrésztől. 

2. Kisizsák 

A településtesttől elkülönülve, attól mintegy 5 km-re található. 

3. Külváros 

Többnyire lakófunkcióval rendelkező városrész, azon része a település belterületének, amelyik nem 

tartozik a belváros városrészhez, hanem gyűrűként öleli körbe azt. 

4. Külterület 

A város közigazgatási területének belterülethez nem tartozó, nagy kiterjedéssel rendelkező, ritkán 

lakott városrésze. 
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3. táblázat: A stratégiai célok és a városrészek kapcsolata 

Stratégiai célok 

Városrészek 

Belváros Kisizsák Külváros Külterület 

(S1) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, az 

egészségügy helyzetének javítása 
    

(S2) A szegregáció folyamatának megfékezése, a 

jelenlegi szegregátumokban élők társadalmi 

beilleszkedésének elősegítése 

    

(S3) Fiatalok helyben maradásának elősegítése     

(S4) A képzettségi szint növelésének támogatása     

(S5) Vállalkozások betelepedésének elősegítése, helyi 

vállalkozások létrejöttének támogatása 
    

(S6) Az agrárinnováció támogatása, vállalkozások és 

oktatási intézmények bevonásával 
    

(S7) Helyi turisztikai értékek és termékek népszerűsítése     

(S8) Természetvédelmi tevékenységek szorgalmazása     

(S9) A belterületen található zöldfelületek 

helyreállítása és gondozása, az épített környezet 

védelme, valamint a tanyák, mint táji értékek 

megőrzése 

    

(S10) A Kisizsáki-összekötőcsatorna rekreációs 

funkciójú hasznosítása 
    

(S11) A közlekedési infrastruktúra javítása a 

településen 
    

(S12) Közlekedésbiztonsági vizsgálat lefolytatása     

(S13) A szennyvízhálózatra történő nagyobb rákötési 

arány elérése, szennyvízelvezetés megoldása 

Kisizsákon   

    

(S14) Energiahatékonyság és alternatív 

energiahasználat szorgalmazása 
    

Erős kapcsolódás     

Gyenge kapcsolódás     

Nincs kapcsolódás     

Forrás: saját szerkesztés  
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A megvalósítani kívánt beruházások és fejlesztési célok a célkitűzések elnevezésében említett 

területhez kötődnek. Így például a „(S13) A szennyvízhálózatra történő nagyobb rákötési arány 

elérése, szennyvízelvezetés megoldása Kisizsákon ” elnevezésű célkitűzés megvalósítási területe 

főként Kisizsák. Vannak olyan további célkitűzések, melyek konkrét településrészekhez nem 

köthetők, megvalósítási helyszínük bizonyos típusú területekhez köthető. Ilyen a „(S2) A szegregáció 

folyamatának megfékezése, a jelenlegi szegregátumokban élők társadalmi beilleszkedésének 

elősegítése” célkitűzés, amely a KSH által lehatárolt szegregátumokra és szegregációval 

veszélyeztetett területekre vonatkozik. További ilyen típusú stratégiai cél a „(S8) Természetvédelmi 

tevékenységek szorgalmazása”, mely a település természetvédelmi területeit, így főként a Kolon-

tó és környékét érinti, valamint a gazdasági műveléssel felhagyott területeket. A „(S10) A Kisizsáki-

összekötőcsatorna rekreációs funkciójú hasznosítása” a csatorna városközponton áthaladó 

szakaszát érinti. Az egyéb felsorolt célkitűzések konkrét megvalósítási helyszínnel nem 

rendelkeznek, értelmezhetőek a település valamennyi részére, vagy akár a település egészére is. 
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ  

3.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA  

A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia a megalapozó 

vizsgálat figyelembe vételével készülnek el. A megalapozó vizsgálat elkészítéséhez felhasznált 

adatok és elemzések kimutatták, hogy jelenleg milyen előnyökkel rendelkezik a település, és milyen 

problémákkal küzd a társadalom, gazdaság, környezet és infrastruktúra területét tekintve. A feltárt 

problémák tükrében jelen koncepcióban meghatározásra kerültek fejlődési irányok és célok a 

város számára, melyek kihatással vannak a település jövőképére. 

Társadalom 

Állandó népességét tekintve Izsákon csökkenés mutatható ki a két népszámlálás között, a 2011-es 

népességszám (6.063 fő) 96,56%-a a 2001-es népességszámnak. Ezt követően azonban növekedett 

a népesség, 2015-ben 6.620 fő élt a településen. Napjainkban azonban Izsákon ismét folyamatos 

népességcsökkenés mutatható ki, melyhez hozzájárul a természetes fogyás és a fiatal népesség 

elvándorlása egyaránt. Az elvándorlás az elmúlt tíz évben ingadozó tendenciát mutatott, 

összességében tekintve azonban erősödött. Részben az elvándorlásnak, részben a születések 

csökkenő számának tudható be a népesség elöregedő tendenciája, mely hasonlatos a megyei 

és országos folyamatokhoz. 

Az Izsákon jelen lévő nemzetiségiek a 2011-es népszámlálás alapján a cigány, német, román és az 

örmény. Közülük a legmeghatározóbb nemzetiség a cigány kisebbség, a lakosság 1,48%-át teszik 

ki. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik a településen, mely együttműködik a köznevelési 

intézményekkel a roma származású gyermekek esélyegyenlősége megteremtése érdekében. A 

településen kiélezett etnikai konfliktus nem áll fenn. 

A lakosság végzettségét tekintve a két népszámlálás közötti időszakban valamelyest javult, 

azonban továbbra sem éri el, sem a megyei, sem az országos átlagot. A 2011-es népszámlálás 

adatai szerint az izsáki lakosság 36,2%-a rendelkezik munkahellyel. A nyilvántartott álláskeresők 

száma az elmúlt 15 év során folyamatosan változott, de kijelenthető hogy ez időszak alatt számuk 

összességében megduplázódott. 

Izsák hosszú távon 5.000 – 6.000 fő közötti népességgel számolhat, mely a jelenlegi folyamatokat 

tekintve egy elöregedő társadalom képét vetíti előre. Hosszútávon történő változás a 

korszerkezetben a fiatal lakosság helyben maradásával érhető el. Fel kell készülni azonban arra az 

eshetőségre is, hogy a jelenlegi elöregedés tovább folytatódik, erre főként az egészségügyi 

intézményrendszerben és az egészségügyi infrastruktúrában végrehajtott fejlesztésekkel kell 

reagálnia a településnek. 
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Gazdaság 

2014-es adatok alapján 1.142 regisztrált vállalkozást tartottak nyilván a városban. Ezek közül 284 db 

számított működő vállalkozásnak az adott évben. A működő vállalkozásoknak megközelítőleg 

felét teszik ki a társas vállalkozások, a maradék egyéni vállalkozás. Összességében 12 vállalkozás 

haladja meg a 20 fős létszámot, ezek közül középvállalkozásnak mindösszesen 5 vállalkozás számít. 

A kis- és középvállalkozások (KKV-k) mellett nem található Izsákon 250 fős létszám feletti 

nagyvállalat. A 2014-es adatok alapján a 284 működő vállalkozásból a mezőgazdaságban 32, az 

ipari területen 69, a szolgáltató szektorban pedig 183 működik. 

Izsák helyi gazdasági súlya jelentős, főként a mezőgazdaság területén. Bár napjainkban jelentősen 

visszaszorult a primer szektor, Izsákon komoly értékekkel és hagyományokkal rendelkező 

mezőgazdasági vállalkozások működnek. A térségben gazdálkodók főként egyéni vállalkozóként 

vagy mikrovállalkozások formájában működnek. 

Ipar tekintetében kiemelkedő szerepet játszanak a mezőgazdasági termékeket feldolgozó 

élelmiszeripari vállalatok. A legnagyobb volumenű vállalatok közül is sokan tevékenykednek 

ebben az ágazatban (Royalsekt Zrt., Alföldi Garabonciás Kft., Izsáki Házitészta Kft.) További jelentős 

szereppel az építőipar rendelkezik (Futibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Beke és Beke 

2000 Kft., VIDIBeton Kft.). E két területen működő vállalkozások a vizsgált évben 95%-os aránnyal 

rendelkeztek az ipari szektorban működő vállalkozások tekintetében. 

Az elmúlt években, megfelelően az országos tendenciáknak, a szolgáltató szektor erősödése 

figyelhető meg Izsákon is. A működő vállalkozásoknak nem egészen kétharmadát teszik ki a 

szolgáltató szektor vállalkozásai. Kimagasló a kereskedelem, gépjárműjavítás területén működő 

vállalkozások aránya, mely meghaladja a megyei és az országos részarányt is. További kiemelkedő 

ágazat a szállítás és raktározás, valamint, bár kisebb mértékben, de a szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás vállalkozásai is jelen vannak. Komoly az elmaradás azonban az információ, 

kommunikáció; az ingatlanügyletek és a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatokban. 

Természeti környezet 

A legjelentősebb természeti érték a település számára a Kolon-tó és annak környezete, mely a 

Kiskunsági Nemzeti Park részeként országos jelentőségű természetvédelmi területnek számít. 

Továbbá a Ramsari Természetvédelmi Egyezmény hatálya alá tartozik, illetve része a Natura 2000 

ökológiai hálózatnak is, így értékeinek megőrzése kiemelt figyelmet érdemel. 

A település belterületén két meghatározó zöldfelületi egység található, az egyik a városközponti 

Szabadság tér – Kossuth tér együttese, amely szabadidős-rekreációs funkcióval rendelkező 

közpark. A másik meghatározó zöldfelület a Kisizsáki-összekötőcsatorna, mely jelenleg nem tölti be 

passzív pihenésre alkalmas szerepét. 
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Épített környezet 

Épített értékekben Izsák bővelkedik, köszönhetően történelmi hagyományainak. Országos 

védettséget élvez két épület (Szent Mihály Római Katolikus Templom, B. Bognár tanya) és egy 

szobor (Piéta-szobor). 

A belterületi úthálózat bár jól kiépített és a forgalmasabb épületeket, intézményeket 

összekapcsolja, helyenként szükséges útburkolatának megújítása, helyenként pedig, ahol nem 

rendelkezik útburkolattal, annak aszfaltozása szükséges. A megnövekedett belvárosi forgalom 

következtében kevésnek bizonyul a parkolóhelyek száma, így indokolt felülvizsgálni a parkolási 

rendet. 

A kerékpáros közlekedés jól megoldott, a környező településre vezető utak és kerékpárutak 

mentén igény jelentkezik kerékpáros pihenőhelyek létesítésére. A járdák több helyen felújításra és 

akadálymentesítésre szorulnak. 

Tömegközlekedés tekintetében helyi autóbuszjárat nem üzemel, a buszmegállók egy része 

felújításra szorul. Vasúti személyszállítás nem elérhető a településen. 

Közművesítés terén az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítésével kapcsolatban 

folyamatos az előrehaladás. A szennyvízelvezető-csatornahálózatra való rákötések arányát 

növelni szükséges, valamint Kisizsák sszennyvízelvezetése és –kezelése továbbra sem megoldott. 

3.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI 

INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA 

IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 

Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervét (BKMTrT) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendeletével és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 

190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozatával fogadták el. Jelen koncepcióban felsorolt célkitűzések közül 

egyiknek a megvalósítása sem igényel a területrendezési tervben változást vagy módosítást. 

Izsák Város Önkormányzata az Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 

2/2009. (II. 04.) ktr. számú rendeletével 2  hagyta jóvá Településszerkezeti tervét. Módosítások 

következtében – melyek az utóbbi időben a vállalkozások kezdeményezésére és tevékenységük 

elősegítése céljából valósult meg – további beépítésre szánt területeket jelöltek ki rajta. Ezek a 

területek a település külterületének északnyugati részén falusias lakóterületként és gazdasági 

(kereskedelem, szolgáltatás) területként, a keleti és délkeleti részen gazdasági (ipari) és gazdasági 

(kereskedelem, szolgáltatás) területként kerültek kijelölésre. Ennek tekintetében a település 

                                                      

2 Módosítva: 2/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelettel 

10/2016. (VII.20.) önkormányzati rendelettel 

8/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelettel 

16/2015. (XI.11) önkormányzati rendelet 
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rendelkezik olyan beépítésre szánt, gazdasági célra hasznosítható területekkel, melyek helyet 

tudnak nyújtani újonnan létesülő helyi, vagy újonnan betelepülni vágyó vállalkozásoknak. A 

módosított tervben kijelölt, beépítésre szánt területek a település számára hosszú távon is fejlesztési 

lehetőségeket rejtenek magukban. Intézményi terület kijelölése nem szerepel a tervezett fejlesztési 

célkitűzések között, valamint jelentős, övezeti besorolás módosítását érintő bővítés sem tervezett. 

Összességében kijelenthető, hogy a meghatározott jövőkép, hosszú- és középtávú célrendszer 

összhangban van Izsák településszerkezeti tervével. 

3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG 

VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE 

Izsák városa mind tervezési, mind konkrét megvalósítási tevékenységével igyekszik természeti és 

épített értékeinek védelmét biztosítani. Az értékes termőföldek, vizes élőhelyek, erdőségek és 

régészeti lelőhelyek védelme érdekében lehatárolták a beépítésre nem szánt területeket. 

Környezetvédelmi tevékenységein túl a belterületen található zöldfelületek védelme és 

karbantartása mellett is elkötelezett, azonban ehhez külső források bevonása szükséges. 

Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 2/2009. (II. 04.) Ktr. számú rendelet 4. 

melléklete az országos műemléki védelem alatt álló épületeket (Szent Mihály Római Katolikus 

Templom, B. Bognár tanya) és szobrot (Piéta-szobor), a 6. melléklete pedig a településen található 

10 db régészeti lelőhelyet tartalmazza. Ezen épületek és a régészeti lelőhelyek védelme kiemelt 

jelentőségű, a gazdag történelmi és kulturális hagyományok őrzése és népszerűsítése érdekében. 

A Soltszentimre irányába található, XIX. század második felében épült B. Bognár tanya a népi 

építészet egyik ékes darabja. A nyeregtetős, náddal fedett, pilléres tornáccal rendelkező 

lakóházat egy kamra és egy istálló egészíti ki. Jelenleg az épület a Kiskunsági Nemzeti Park 

kutatószállásaként funkcionál. 
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3. ábra: A B. Bognár tanya épülete 

 

A Szent István téren álló, barokk stílusban épült Szent Mihály Római Katolikus Templom alapkövét 

1801-ben helyezték el, 1811-ben már készen állt, de csak 1815-ben fejezték be véglegesen. Az 

épület szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, délnyugati homlokzatán toronnyal. 

Szintén a Szent István téren található, közvetlenül a Szent Mihály templom mellett a Piéta-szobor, 

melyet 1763-ban állítottak. A talapzaton Mária ülő alakja látható, fején koronával, ölében pedig 

Krisztus testét tartja. 

4. ábra: A Szent Mihály katolikus templom és a Piéta-szobor 
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A legjelentősebb természeti érték a településen a Kolon-tó, amely a Kiskunsági Nemzeti Park 

területén található, így országosan védett jelentőségű területnek minősül. A település Helyi Építési 

Szabályzata lehatárol további természetvédelmi oltalom alatt álló, ex lege területeket határol le a 

település északi részén a Hatöles út környezetében; a déli részen, Orgovány határában, valamint 

a nyugati részen, az erdőségek közelében. 

5. ábra: A Kolon-tó 

 

Természetvédelmi tevékenységként javasolt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága által 

korábban lebonyolított „Élőhely-rekonstrukció az izsáki Kolon-tavon” című projekt keretében 

végzett tevékenységek esetleges folytatása. Már megtörtént a nyíltvizes élőhelyek területének 

növelése, valamint a betelepült invazív fajok terjeszkedésének megfékezése. Ez utóbbi 

tevékenység a település további, akár védett, akár védelem alatt nem álló területein lehetőséget 

biztosít az özönnövények eltávolítására. További természetvédelmi tevékenységként javasolt a 

település központi területén elhelyezkedő zöldfelületek tisztán tartása és gondozása, valamint az 

illegális hulladéklerakók felszámolása. 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 12-én fogadta el Izsák Város 

Településképi Arculati Kézikönyvét és Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. 

(XII. 20.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről. A rendelet célja az építési 

beruházások támogatása, a település sajátos településképének védelme és átalakítása a helyi 

közösség bevonásával. Helyi értékvédelmi területként nevesíti Izsák történelmi városmagját, 

melynek utcahatárai a következők: Kölcsey Ferenc utca- Katona József utca- Kecskeméti út- Bihari 

utca- Petőfi Sándor utca- Damjanich utca- Széchenyi István utca- Kinizsi Pál utca. A történelmi 

városmag területén a településképi rendelet érelmében védelem illeti meg az úthálózat és a 

telekosztás jellegét, a beépítés módját és helyét, az épületek ritmusát, az utcai homlokzat 

nyílásrendjét és nyílászáróinak álló téglalap arányát. 
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6. ábra: Izsák történelmi városmagja 

 

Forrás: Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 

Az épített környezet védelmét és karbantartását tekintve elsősorban egyes közintézmények 

(polgármesteri hivatal, könyvtár, művelődési ház) felújítása ajánlott, amely jelenleg az egyik 

legnagyobb probléma. 

Akárcsak a természeti és épített környezeti értékek védelme, a nem kézzelfogható kulturális 

értékek, hagyományok védelme is rendkívül fontos a településen élők összetartozásának 

jegyében. Több országos szintű rendezvénynek is otthont ad a település, melyek nagy hírnévvel 

rendelkeznek. 

Egyik ilyen rendezvénye a Sárfehér Napok, melynek célja a település mezőgazdasági 

kötöttségének bemutatása, gasztronómiai kiállítások szervezése, országos vagy nemzetközi lovas-

rendezvények megtartása. 

A Kolon-tavi Madárvártát 1997-ben hozták létre, amely otthont ad a Kolon-tavi madártani, 

geológiai, botanikai és egyéb kutatási munkálatoknak. A Kiskunsági Nemzeti Park oktatási 
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program keretében nyílt napokat szervez, melyek során lehetőséget biztosít kisebb csoportok 

nomád táborozására, ahol a diákok vezető tanáruk közreműködésével a Madárvárta eszközeivel 

terepi, természetismereti gyakorlatokat végezhetnek. 

Az Izsáki Tészta Majális, melynek célja a hagyományos népi gasztronómiai értékek megőrzése és 

népszerűsítése, méltán népszerű rendezvény. A 2009-től megtartott rendezvényen évente közel 

száz csapat prezentálta hagyományos tészta ételeit. A családias hangulatú főzés mellett 

szórakoztató színpadi programok várják minden évben az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket 

egyaránt. 

További, turisztikai vonzerőt is jelentő értékként fontos megemlíteni a következőket: 

 Nemzetközi színvonalú fogathajtó pálya található a településen, amely a lovas turizmus 

népszerűsítése tekintetében kiemelkedő jelentőségű. A Sárfehér Napok alkalmával 

fogathajtó versenyeket is rendeznek, melynek keretein belül országos egyes-, kettes-, és 

négyesfogathajtó versenyeken vesznek részt a sportág legjobbjai. 

 Borturizmusa tekintetében, mikor megjelent a Sárfehér szőlőfajta Izsák és a szőlőkultúra 

elválaszthatatlan lett egymástól (Izsák a „Sárfehér hazája”). A Sárfehér szolgálja továbbá 

a helyi pezsgőgyártás alapját is. 

A turisztikai vonzerő fejlesztésének érdekében a településen található természeti-, épített 

környezeti- és kulturális örökségek promotálása szükséges lehet. A település és értékeinek 

népszerűsítését célszerű lehet a városi önkormányzatnak felvállalnia, akár egy városmarketinggel 

foglalkozó szervezeti egység fokozatos kialakítása keretében. 
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