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1.

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok
1.1.1. Térségi elhelyezkedés és kapcsolatrendszer
A Közép-magyarországi régióban elhelyezkedő Tóalmás község Pest megye keleti részén fekszik. (Pestmegye az ország területileg harmadik legnagyobb megyéje és egyben az ország legnépesebb területe,
ahol az ország népességének több mint 12%-a él.)
A 2013. január 1-től bevezetett új járási rendszer kialakításával 18 járás jött létre a megyében. A
járások kialakítása során a megyék határaihoz igazodó alapelv mellett figyelembe vették az
államigazgatási szolgáltatások és ügyintézési helyszínek elérhetőségét is. A Nagykátai kistérség majd a
Nagykátai járás területén fekvő Tóalmás a 3107 sz. út mentén fekszik, mely kapcsolatot teremt az M3
autópálya /3. sz. főút, valamint a 31 sz. főút felé.
A Nagykátai járás 710 km2-es területével Pest megye népességének 12%-át öleli fel. Összesen 15
település tartozik hozzá, a városi rangot viselő Nagykáta, Sülysáp és Tápiószele, két nagyközség –
Tápiószecső és Tápiószentmárton– és tíz község – Farmos, Kóka, Mende, Szentlőrinckáta,
Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tóalmás és Úri.
A Nagykátai járás Pest megyén belül
Gödöllő és Cegléd központok között
helyezkedik el, de erős kapcsolatok
fűzik a szomszédos Jászberény felé is.
Regionális kapcsolatrendszere ebből
következően nem csak Pest megye,
hanem Jász-Nagykun-Szolnok megye
felé is megmutatkozik. A járást É-D-i
irányban átszelő 311 sz. főút
összeköttetést teremt az M3 autópálya
irányába Budapesttel és az autópálya
menti településekkel, déli irányban
pedig a 4 sz. fűút (Cegléd, Szolnok) felé
teremt kapcsolatot.

V1. ábra: Térségi elhelyezkedés
Forrás: saját szerkesztés

Járási települések
Nagykáta
Sülysáp
Tápiószele
Tápiószecső

Rang (2019. január 1.)
járásszékhely város
város
város
Nagyközség
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8641
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6060
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47,19
36,99
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Tápiószentmárton
Farmos
Kóka
Mende
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tóalmás
Úri

Nagyközség
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község

5292
3400
4376
4193
1918
4809
3398
3281
2637
3445
2591

102,91
40,12
44,36
27,15
20,15
52,18
48,48
53,31
33,54
39,40
22,19

V1. Táblázat: Járási adatok
Forrás: KSH

1.1.2. Közlekedési kapcsolatok
Tóalmás a 3107 és 31106 sz. utak kereszteződésében fekszik. A 3107 sz. út köti össze az M3 autópályát
/ 3 sz. főutat a 31 sz. főúttal, ezáltal kapcsolata van a községnek Budapest, Gödöllő, Hatvan, valamint
Jászberény és Cegléd irányába is. A járásszékhely Nagykáta 14 km távolságra fekszik. Jászberény 26 km,
a legközelebbi autópálya felhajtó (M3, Bag) 24 km-re fekszik.
Tóalmást a vasútvonalak elkerülik. A legközelebbi vasútállomás a szomszédos Szentmártonkáta és
Tápiószecső községekben található. A budapesti elővárosi vonatok legközelebbi állomása Sülysáp.
Tóalmás közúti tömegközlekedéssel viszonylag könnyen elérhető település. Volánjáratok biztosítanak
összeköttetést. Gödöllő, Budapest átszállás nélkül, Nagykáta, Jászberény, Cegléd 1 átszállással
elérhető.

V2. ábra: Közlekedési kapcsolatok
Forrás: saját szerkesztés
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal)
való összefüggések vizsgálata
Tóalmás települést az alábbi területfejlesztési dokumentumok érintik:




Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK), ami a 1/2014. (I.3.)
OGY határozat mellékleteként került elfogadásra,
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) a Pest Megyei Közgyűlésének 12/2013.
(XII.10.) PMÖ rendelettel elfogadva,
Pest megye területfejlesztési stratégiája és operatív programja, a Pest Megyei
Önkormányzatának Közgyűlése 29/2014. (VIII.22.) PMÖ határozatával elfogadva,

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején (az elmúlt években)
hazánkban alapvetően megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az
Országgyűlés 2014. január 3-án elfogadva a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról szóló határozatot, új irányt szabott az ország, a térségek és a
települések fejlesztéséhez.

ábra: Városhálózat
Forrás: OFTK
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Az országos városhálózatot bemutató ábrán Tóalmás a budapesti agglomeráció területéhez tartozik,
mely a Budapest körüli rekreációs zóna és a 40-80 km-es ipari/logisztikai gyűrű között helyezkedik el.

A Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepció a további tervezés során is figyelembe veendő - horizontális
szempontként határozta meg:
a) a befogadást – a társadalmi felzárkózás támogatását,
b) az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését,
c) a fenntartható fejlődést– fenntartható növekedést,
d) az értékmegőrzést és az intelligens növekedést.
A fejlesztési források felhasználásának Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban rögzített alapelvei:
a) nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,
b) a közpénzfelhasználás közhasznot eredményezzen,
c) partnerség és közösségi részvétel,
d) foglalkoztatáshoz való hozzájárulás,
e) a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és
értékeinek megőrzése, javítása,
f) a megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség,
g) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek és települések fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározott támogatási
szabályok alapján indokolt felhasználni,
h) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekből és településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a
felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni.
A nemzeti jövőkép elérése érdekében az országgyűlési határozat négy hosszú távú, 2030-ig szóló
átfogó fejlesztési célt jelölt ki:
a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk
védelme,
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.

Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere a Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban
Az átfogó célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések kerültek meghatározásra
(TD1. ábra): a célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi
szereplőknek szólnak, így Tóalmás számára is kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a
középtávú–fókuszált– fejlesztési feladatok épülhetnek.
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TD1. ábra: Az ország jövőképe, fejlesztési rendszere
Forrás: Nemzeti Fejlesztés 2030 Koncepció

A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok:
a) versenyképes, innovatív gazdaság,
b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság,
c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás,
d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,
e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,
f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság,
g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme.
A magyar fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája,
illetve a 2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési
források képezik. A Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon
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(2014–2020 között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak
megvalósulását szolgálhatják (TD2. ábra).

TD2. ábra: OFTK célrendszerének és EU2020 starátégiának a kapcsolata
Forrás: OFTK










Teret kell nyerniük a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított
fejlesztéseknek, és csökkennie kell a települési szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető
fejlesztési közpénzek jelentőségének.
A városi fejlesztések is a térség egészének javát szolgálják, az erőforrások települések közötti
funkcionális és harmonikus elosztásával. Mindez dedikált forráskereteken, térségi
együttműködésben kialakított helyi-térségi projektcsomagok vagy programok formájában
nyilvánulhat meg, különösen az uniós fejlesztési források felhasználásakor.
A nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban – külön erőforrásokat
kell fordítani a városi központok fejlesztését szolgáló sajátos akciókra is.
Ugyanakkor kialakítandók a vidékies települések sajátosságainak megfelelő fejlesztések is, és a
kettőnek szinergiában kell lennie egymással.
A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati és megyei
szintű fejlesztésekkel. Fontos, hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget adva a komplex és
integrált megközelítések alkalmazására, kiterjedve a települési infrastruktúrára, a közösségi és
közúti közlekedésre, a gazdaságra és helyi gazdaságra, a foglalkoztatásra, a közszolgáltatásra, a
társadalmi felzárkózásra, a tudatformálásra vagy akár a képzésekre.
Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a beavatkozás
terei itt is egy vagy több várostérségből épüljenek fel (például a területpolitika vagy egyes
ágazati politikák kiemelt térségei). Így válhat a fejlesztések területi „építőelemévé”e valós helyi
szintű térszerveződés.
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Együtt-tervezés: nemcsak a közpénzekből megvalósuló térségi fejlesztésekben, de a
települések gazdálkodásában és tervezésében (lásd terület- településrendezési- és
településfejlesztési tervezés, helyi adópolitika) is a térségi, a várost és vonzáskörzetét szerves
egységben kezelő szemléletet és gyakorlatot kell alkalmazni.
Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi zöldfelületek és
a várost övező ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok erősítésére.

Stratégiai várostérség-fejlesztés követelményei a Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentum szerint:
 nemzeti szinten összehangolt, reális adottságokra alapozott, városgazdasági szempontokat is
integráló várostérség fejlesztési, és különösen várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák
kidolgozása és végrehajtása szükséges a nemzetgazdasági növekedés élénkítése érdekében,
 olyan városi jövőképek kialakítására van szükség, melyek egységes koordináció révén
elősegítik, hogy a városok térségi és gazdasági szempontoknak is megfelelve integrált
stratégiai szemléletet képviselhessenek, melyekben a térségalkotó, hasonló adottságokkal
rendelkező települések egymás fejlesztési intézkedéseit nem kioltva, hanem összehangolt
tervezésük és fejlesztéseik révén hatékonyabbés fenntarthatóbb rendszereket alakítanak ki,
egyeztetve a helyi társadalom képviselőivel, a települést használó csoportok preferenciáival.

Pest megye pozicionálása a Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentumban
Magyarország és Kelet-Közép-Európa egyik legjobb adottságú területe. A kedvező térszerkezetnek és
társadalmi adottságoknak köszönhetően a gazdasági élet diverzitása az életminőség javítását is
elősegíti. A megye gazdasága a főváros, Budapest gazdaságával szorosan összefonódik. Az M0
körgyűrű és az autópályák, a nemzetközi repülőtér, a Duna közlekedési szempontból kiemelt
jelentőségűek, mely a nemzetközi versenyben betöltött szerepet hosszútávon meghatározza. A megye
peremterületei azonban nagy lemaradást mutatnak a központi és Budapesti agglomerációs
településektől. A megye legfontosabb ágazatai közé tartozik a feldolgozóipar, a kereskedelem és a
logisztika, az IT technológiák, a turisztika és a kulturális- és kreatív ipar.
Fejlesztési irányok:
 A feldolgozóiparra, az agrár-tradíciókra és az új iparágakra építkező gazdasági dinamizálás és
gazdaságfejlesztés
 Befektetés-ösztönzés és tőkevonzó képesség javítása a térségek endogén erőforrásaira
alapozva
 A gazdasági húzótérségének javítása (Ferihegyi Gazdasági Övezet logisztikai zónájának
fejlesztése), a leszakadó térségek felzárkózásának elősegítése
 Társadalmi megújulás: közösségek, családok együttműködésének erősítése
 Területi és társadalmi kohézió, esélyegyenlőség javítása
 Térszerkezet fejlesztése: Pest megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség
geostratégiai adottságainak jobb kihasználása
 Elővárosi közlekedés fejlesztése a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében
 Kiemelkedő környezeti és életfeltételeket biztosító tér kialakítása

Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója (PTFK)
Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójának átfogó célkitűzései:
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TD3. ábra: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere
Forrás: PMTFK

Társadalmi megújulás – testben és lélekben egészséges, önmaga sorsáért felelős egyén,
együttműködés a közösségek, valamint az egyén és közösségek között:



Gazdaság dinamizálása; az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve;
Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása; a lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni
tudó, fenntartható környezet.
A célrendszer struktúrájának felépítése során három nagy átfogó célt határoz meg a koncepció,
melyeken belül ágazati és területi stratégiai célok kerültek kitűzésre. A stratégiai célok teremtik meg
a Programalkotás fázisának gerincét. A horizontális célok olyan jellegű kitűzések, melyeknek
jellegüknél fogva szükséges valamennyi stratégiai célt áthatniuk, hatásuk nem korlátozódhat egyetlen
szegmensre sem önállóan.
Pest megye fejlesztésének horizontális céljai
A területi- és az ágazati stratégiai célok mellett a koncepció meghatároz néhány olyan horizontális
célt is, amelyek folyamatos szem előtt tartása, és a bennük megfogalmazott célkitűzések
megvalósítására történő folyamatos „odafigyelés” elengedhetetlenül szükséges.
Ezek a horizontális célok olyan értékválasztásbeli-, gazdasági-, környezeti- és szemléletbeli
szempontokat jelenítenek meg, amelyeket a megye fejlesztéspolitikájában, a programozásban és
majd a megvalósítások során is következetesen érvényre kell juttatni:
Területi kohézió



Társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás;
Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika;
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Partnerség, együttműködés;
A térségi identitás és Pest megye profiljának erősítése;
Hatékonyság;
Értékmegőrzés, értékteremtés.

Pest megye fejlesztésének stratégiai céljai
Átfogó cél: társadalmi megújulás testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek


A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe
helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése.
 Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső
intézményfejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása.
 Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt
fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra.
 Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás
intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális értékek
megőrzése és fejlesztése, a térségi és helyi identitás erősítése.
Átfogó cél: térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása a lokális- és makrotérségi érdekeket kiszolgálni
tudó, fenntartható környezet


Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési
kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra
kialakulása érdekében.
 A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének
fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az
elővárosi közlekedést.
 Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos
területhasználat, az épített és a környezet értékeinek megóvása és fejlesztése.
 Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek és
települések fejlődésének szolgálatában.
Városok és térségük együtt tervezése, a várostérségi tervezés meghonosítása Pest megyében:
Az OFTK tervezetének megfogalmazása szerint a jövőben a várostérségek (a közigazgatási határokhoz
kevésbé ragaszkodó), a valós gazdasági és társadalmi kapcsolatokat érvényre juttató „funkcionális
várostérségek” válnak a magyar területfejlesztési gyakorlat alapegységeivé. Pest megye fejlesztésének
célja e vonatkozásban a fenntartható várostérségi fejlődés biztosítása a megye minden térségében.
Pest megye központjai:



térségi központok: Budaörs, Dabas, Nagykáta, Monor, Ráckeve (- Kiskunlacháza),
kistérségi és agglomerációs központok: Aszód, Gyál, Dunakeszi, Fót, Nagykőrös, Pilisvörösvár,
Szigetszentmiklós, Veresegyház, Zsámbék.
Stratégiai célként került meghatározásra a fejlődésben elmaradott, illetve a lemaradó térségek
gazdasági, társadalmi felzárkóztatása, melyek között a Tápió mente is említésre került.
A Nagykátai kistérség (Tápió mente) Pest megye keleti, fejlődésében elmaradott, régóta hátrányos
helyzetű térsége, a megye gazdaságilag legkevésbé fejlett területei közé tartozik. A helyi
társadalmakban korábban indult kedvezőtlen irányú változásokat csak mérsékelni sikerült, megállítani
és megfordítani nem. A járási székhely, Nagykáta térségi vállalkozási és foglakoztatási központként
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került kijelölésre. Tóalmás és Nagykáta a térségi felzárkóztatás célterületei. Az érintett térségekben
alapvető cél a gazdaság és a növekedés beindítása.
Operatív célok:
























Ökotérség kialakítása, a Budapest közelségében egyre inkább felértékelendő táji-, természeti
potenciálok megőrzése, fenntartható módon való használata és fejlesztése.
Az agrárgazdaság megújítása a térségi sajátosságok figyelembevételével.
Új, alternatív kultúrák terjesztése részint a szántóföldi növénytermesztés, részint a művelési
ágak vonatkozásában (ipari növények, vetőmagtermesztés, erdősítés és ültetvény-telepítés)
A kistermelői kört integrálni képes, feldolgozó és értékesítő vállalkozások megtelepedésének,
esetleg a termelők ilyen célú szövetkezeti társulásának támogatása.
A természeti értékek védelme és fejlesztése, a gazdasági tevékenységek során az ökológiai
szempontok kielégítése, a térség táji unikalitásainak, a természeti területek biodiverzitásának
fenntartása.
A táj-település-és térségmenedzselés, a térségi szemlélet erősítése, térségi integrált
programok kidolgozása.
A fejlesztésben való közös érdekek feltárása a térség településeiben, azok mentén –a korábbi
sikeres közös programok eredményeire építve –a közös integrált fejlesztési programok
kezdeményezése.
A térség jövedelemtermelő képességének erősítése, ezzel a népesség megtartóképesség
javítása, a kedvezőtlen népességcsere megfékezése.
Átfogó gazdaságfejlesztés, a helyi foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése elsősorban a
mikrotérségi központokban (Nagykátán, Sülysápon, Tápiószelén).
A térség tőkevonzó képességének növelése, a tőkebeáramlás és a tőkebefektetés ösztönzése.
A munkaerőt versenyképessé tenni oktatási, képzési –továbbképzési eszközökkel.
A helyi gazdaság fejlesztése elsősorban a helyben foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése a
népességmegtartó és népességvonzó képesség erősítése érdekében.
Az induló és a növekvő vállalkozások inkubációja.
A fővárossal való korábbi egyoldalú kapcsolat helyett kétoldalú kapcsolat kialakítása, a fővárosi
gazdasági térhez fűződő kapcsolatok erősítése, ennek érdekében a közúti összeköttetés
minőségi javítása. (A minőségi útkapcsolat biztosítása nem csak a térségből bejáró forgalom
miatt, hanem a kétirányú áruszállítás, és a fővárosból való kijutás elősegítése miatt szükséges.
A légvonalban közeli, de eljutási időben mégis távoli kistérség hátránya más kistérségekkel
szemben jelentősen csökkenthető a közlekedés színvonalának emelésével). A Tápió menti főút
megvalósításának előkészítése, a települések belterületeit elkerülő szakaszok megvalósítása.
A közösségi közlekedés feltételeinek fejlesztése, az elővárosi közlekedés rendszerének
kiterjesztése, a vasútra ráhordó közlekedés bővítése elsősorban a belső Tápió mentén
(valamint a vasút által érintett településeken).
A vidékfejlesztés komplex eszközrendszerének alkalmazása elsősorban a térség agglomerálódó
területein (Sülysápon, Mendén, Urin) kívül fekvő térségben és településekben.
Átfogó térségi vízgazdálkodás feltételei kialakítása, a vízvisszatartás és a vízelvezetés
egyensúlyának megteremtése. A felszíni vizek komplex hasznosítása mellett a vízkárok
csökkentése, dombvidéki víztározók kialakítása, turisztikai hasznosítása.
A turizmus térségi potenciálokat figyelembe vevő fejlesztése (lovas és kerékpáros turizmus,
vadászat), a kínálat és a szolgáltatások hálózatba szervezése, a kapcsolódó vendéglátási
szolgáltatások fejlesztése.
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Helyi tradíciókra épülő társadalomfejlesztés.
A közművek területén meglévő infrastruktúra hiányosságok pótlása és a környezetvédelmi
problémák megoldása (a megkezdett szennyvíz-és kommunális hulladék programok
folytatása).
A térségben élők életminőségének javítása.

TD4. ábra: Kevésbé fejlett térségek fejlesztése
Forrás: PMTFK

Pest Megye Területfejlesztési Programja (PTP)
Pest Megyei Területfejlesztési Programját 29/2014. (08.22.) PMÖ határozatával fogadta el Pest Megye
Önkormányzatnak Közgyűlése. A célrendszer struktúrájának felépítése során az alábbi három nagy
átfogó cél határozza meg a dokumentum:
1.
Gazdaság dinamizálása (Az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve);
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2.

Társadalmi megújulás (Testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és
közösségek);
3.
Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása (A lokális és makrotérségi érdekeket
kiszolgálni tudó, fenntartható környezet);
Figyelembe véve a fenti célrendszert, törekedve az európai uniós tematikus célkitűzésekhez és a hazai
operatív programokhoz (elsősorban a VEKOP-hoz) való illeszkedésre, nyolc fő beavatkozási területet
lett azonosítva az alábbiak szerint:
I.
Pest megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása – [I. Prioritás];
II.
Pest megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztése (CLLD) – [II. Prioritás];
III.
Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak javítása
érdekében –[III. Prioritás];
IV.
Települési infrastruktúrafejlesztés az élhetőbb, fenntarthatóbb lakókörnyezetért –[IV.
Prioritás];
V.
Fenntartható hatékonyan működő, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó épített és természeti
környezet kialakítása –[V. Prioritás];
VI.
Társadalmi innováció-, megújulás-, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység
elleni küzdelem –[VI. Prioritás];
VII.
Testben és lélekben egészséges Pest megye –[VII. Prioritás];
VIII.
Integrált Területi Beruházások Pest megyében –[VIII. Prioritás];
A Program Nagykátai (Tápió mente) kistérség komplex fejlesztésére projektcsomagot fogalmaz meg,
mely hat program egy időben történő alkalmazásával kíván jelentős hatást elérni:







Agrárvertikum jövedelemtermelő képességének fokozása: Termelési struktúra egészét
összefogó rendszer kialakítása.
A turizmus dinamikus pályára állítása: Látogatószám emelésével a foglalkoztatás és az ágazat
jövedelemtermelő képességének növelése.
Térségi kapcsolatok megerősítése: Elérhetőség javításával kedvezőbb szállítási és kereskedelmi
feltételek kialakítása.
A térség humán erőforrás fejlesztése –egész életen át tartó tanulás: Lakosság képzettségének
emelése, kompetenciáinak fejlesztése, foglalkoztatási lehetőségeinek javulása.
Alkonygazdaság (silver economy) megtelepedésének elősegítése: Időskorú lakosság számára
kialakított ellátórendszer meghonosítása.
Fiatalkorúak helyi kulturális, sportolási, szórakozási lehetőségeinek fejlesztése:
Népességmegtartó-erő növelése, a helyi lakosok kulturális, szórakozási és sportolási
lehetőségeinek bővítése.

Pest Megye Környezetvédelmi Programja 2014-2020
Pest Megye Környezetvédelmi Programja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény, illetve a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program alapján készült. A Program célja
kettős:
 Hatékony eszközrendszert kell kidolgozni Pest megye (önkormányzatok, lakosok, civil és
gazdálkodó szervezetek) által kiemelt fontosságúnak ítélt helyi környezetvédelmi problémák
koordinálására,
 Olyan cselekvési programot kell készíteni, amelynek megvalósításával a megye koordinációs
feladatait alapul véve tevékenyen hozzájárul az országos, a regionális és a megyei szinten
prioritásnak tekintett környezeti problémák megoldásához, különös tekintettel a
klímaváltozásra, mindezzel elősegítve a fenntartható fejlődést.
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Pest megye környezetvédelmi jövőképe:
Pest megye elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása mellett, ösztönzi a helyi adottságokon
alapuló megújuló-energia hasznosítást, megóvja természeti környezetét, és kiegyensúlyozott
térszerkezet, valamint jó minőségű települési környezet kialakítására törekszik.
 Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása; a lokális és makro térségi érdekeket kiszolgálni
tudó, fenntartható környezet megvalósítása.
 A Pest Megyei Duna Stratégia megvalósítása és a Homokhátság térségének komplex
fejlesztése.
 Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika - a rendelkezésre álló erőforrások és a fogyasztás
egyensúlyának megteremtése; az „ökológiai lábnyom” csökkentése, hulladékszegény illetve
újrahasznosításra épülő technológiák alkalmazása és fejlesztése, felkészülés és alkalmazkodás
a klimatikus változások kezelésére, a környezet állapotának megőrzése, javítása. A megújuló
energiahordozók használatának növelése, gyors és rugalmas alkalmazkodásra képes
térszerkezet, gazdasági és közösségi aktivitás fejlesztése.
 Értékmegőrzés, értékteremtés - Pest megye határozottan állást foglal amellett, hogy a
meglévő, táji, természeti-, épített környezeti-, kulturális-, közösségi- és gazdasági értékeit meg
kívánja védeni, a térség jövőbeni fejlődését azokra építi.
 Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása.
 Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása a lokális- és makro térségi érdekeket kiszolgálni
tudó, fenntartható környezet.
 A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének
fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az
elővárosi közlekedést.
 Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos
területhasználat, az épített és a környezet értékeinek megóvása és fejlesztése.
 A területi (területfejlesztési- és rendezési) tervezés megújítása, eszközrendszerének
összehangolása a koordinált, komplex térségfejlesztés és területhasználat megteremtése
érdekében.
 Hatékony energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a
térségek és települések fejlődésének szolgálatában.
 A még biológiailag aktív felületek és a védett területek hálózatosságának erősítése
 A megye ökológiai térszerkezetének fejlesztése.
Pest Megye Környezetvédelmi Programja által felsorolt, Tóalmás közigazgatási területét érintő elemek:
 Országos jelentőségű védett területek és Natura 2000 területek: a 14/2010. (V. 11.) KvVM
rendelet alapján a következő hrsz-ú területek: 03/2, 03/3, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10,
03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 03/16, 03/17, 03/18, 03/19, 03/20, 03/21, 03/22, 03/23,
03/24, 03/25, 03/26, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9, 04/10, 04/11, 04/12,
04/13, 04/14, 04/15, 04/16, 04/17, 04/18, 04/19, 04/23, 04/24, 04/25, 04/26, 05/1, 06/1,
06/2, 0133/44, 0133/46, 0133/51, 0133/54, 0133/55, 0133/56, 0133/57, 0133/58, 0133/59,
0133/60, 0200/1, 0200/2, 0200/3, 0200/4, 0200/5, 0200/6, 0200/7, 0200/8, 0200/9, 0200/10,
0200/11, 0200/12, 0200/13, 0200/14, 0200/15, 0200/16, 0217, 0218/8

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
Magyarország és kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvény (a
továbbiakban: Trtv.) 2019. január 2-án lépett hatályba. A törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a
megyei területrendezési terv, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
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stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és elfogadása során. A
törvény második része foglalja magába az Országos Területrendezési Tervet (OTrT), melyet figyelembe
kell venni Tóalmás vonatkozásában.

TD5.ábra: OTrT 2. Melléklet: Az Ország Szerkezeti Terve
Forrás: Lechner Tudásközpont

Az Ország Szerkezeti terve meghatározza az országos területfelhasználás rendszerét, a települések
térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, és
ezek összefüggéseit.
A Trtv. 2. melléklete szerint Tóalmás területét érintő országos területfelhasználási kategóriák a
következők:
 Erdőgazdálkodási térség;
 Mezőgazdasági térség;
 Vízgazdálkodási térség;
 Települési térség;
A Trtv. 2. melléklete szerint Tóalmás területét érintő szerkezeti elem:


Jászfényszaru – Szentmártonkáta között tervezett főút.

Országos Területrendezési Terv – OTrT – országos övezetei
A Trtv. részeként az Országos Területrendezési Terv országos övezetei és a Trtv. 19.§ (4) bekezdése
alapján a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) által megállapított országos övezetek
a következő módon érintik Tóalmás közigazgatási határát:
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3.1. Ökológiai hálózat pufferterület
3.2. Kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete

X
X
X
X
X
X

(TrTv. 16. §)
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3.8. Honvédelmi és katonai célú
terület övezete

3.7. Nagyvízi meder övezete

3.6. Vízminőség-védelmi terület
övezete

3.5. Világörökségi és világörökségi
várományos területek övezete

3.4. Tájképvédelmi terület övezete

X

3.3. Erdőtelepítésre javasolt terület
övezete

X

3.3. Erdők övezete

3.2. Jó termőhelyi adottságú számtó

3.1. Ökológiai hálózat ökológia
folyosó

Trtv
MvM
3.1. Ökológiai hálózat magterület
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V2. Táblázat: Tóalmás országos övezetek általi érintettsége
Adatok: Lechner Tudásközpont

X

Tóalmás települést az alábbi országos övezetek érintik

3.1. Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai
folyosójának, pufferterületének övezete

(Trtv. 25-27. §)

3.2.Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
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3.2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
(MvM rendelet 2. §)

3.3. Erdők övezete
(Trtv. 29-30. §)

3.3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
(MvM rendelet 3. §)
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3.4. Tájképvédelmi terület övezete
(MvM rendelet 4. §)

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete
(MvM rendelet 5. §)
Pest Megye Közgyűlésének a Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2012. (V.10.)
önkormányzati rendelete (PmTrT) felülvizsgálata folyamatban van, várhatóan 2020 májusában kerül
jóváhagyásra.

Forrás: Pest Megye Önkormányzatának honlapja
2020.jan
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A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák a következők:
a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
ab) erdőgazdálkodási térség,
ab) mezőgazdasági térség,
ac) vízgazdálkodási térség,
ad) települési térség,
b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség.
Tóalmás közigazgatási területét érintő megyei területfelhasználási kategóriák a következők:
 erdőgazdálkodási térség,
 mezőgazdasági térség,
 vízgazdálkodási térség,
 települési térség,
A PMTrT által meghatározott térségi övezeteket nem kell figyelembe venni a Trtv. hatályba lépése óta,
ugyanis az országos és a megyei terv összhangba hozataláig a Trtv. részeként az OTrT és a MvM
rendelet által megállapított országos övezeteket szükséges figyelembe venni a Trtv. és az MvM
rendelet alkalmazási szabályaival.
A megyei övezetekre vonatkozó általános előírásokat az MvM rendelet állapítja meg. A megyei
övezetek az alábbiak:
a) ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet)
b) rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. melléklet)
c) tanyás területek övezete (3.11.melléklet)
d) földtani veszélyforrás terület övezete (3.12. melléklet)
e) egyedileg meghatározott megyei övezetek (3.13. melléklet)

X

X

X

3.13.6. klímaváltozásnak fokozottan
kitett területek övezete

3.13.5. térségi zöldhálózat fejlesztés
célterületének övezete

3.13.2. logisztikai fejlesztések
támogatott célterületének övezete

3.13.1. innovációs-technológiai
fejlesztés támogatott célterületének
övezete

3.12. földtani veszélyforrás terület
övezete

3.11. tanyás területek övezete

3.13.4. kertes mezőgazdasági
területek övezete

X

3.13.3. turisztikai fejlesztések
támogatott célterületének övezete

PmTrT

3.10. rendszeresen belvízjárta terület
övezete

3.9. ásványi nyersanyagvagyon
övezete

A megyei övezetek a következő módon érintik Tóalmás közigazgatási határát:

V3. Táblázat: Tóalmás megyei övezetek (egyedileg meghatározott megyei övezetek) általi érintettsége
Adatok: Lechner Tudásközpont
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3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete
(PmTrT )
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8. Ásványi nyersanyagvagyon övezete
8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését
nem lehetetleníti el.

3.13.3. Turisztikai fejlesztések támogatott
célterületének övezete
(PmTrT)
PmTrT Ök rendelet tervezete. Az egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozó szabályok
11. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések
településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiájaés településrendezési
eszközeikészítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a párhuzamos
fejlesztések elkerülése érdekében) a térségi szempontok figyelembevételével, a koordinált tervezés
keretében, valamint a folytonosságot biztosító nyomvonalak megteremtésével valósítható meg.
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3.13.4. Kertes
övezete
(PmTrT)

mezőgazdasági területek

PmTrT Ök rendelet tervezete. Az egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozó szabályok
12. §
(1) A kertes mezőgazdasági területek övezetébe sorolt terület beépítésre szánt lakó-, üdülő-, vagy
vegyes területté minősíthető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
a) az érintett terület a település belterületével, vagy beépítésre szánt területével határos,
b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is megfelelő
telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosítható, vagy erre vonatkozóan a
települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte,
c) a tervezett funkció működéséhez szükséges –a megközelítést és a közművek elhelyezését egyaránt
lehetővé tevő –közterületek biztosítottak, vagy erre vonatkozóan a települési önkormányzat a
településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte,és
d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak,és erre vonatkozóan a
települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal
megkötötte,vagy döntést hozott a költségek vállalásáról.
(2) A kertes mezőgazdasági területek övezetében az országos ökológiai hálózat magterületéhez és az
országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területéhez tartozó terület beépítésre szánt területé nem
minősíthető.

3.13.4. Térségi zöldhálózat
célterületeinek övezete
(PmTrT)
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PmTrT Ök rendelet tervezete. Az egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozó szabályok
13. §
(1) A térségi zöldhálózat fejlesztés célterület övezetének legalább 80%-át, zöldterület, erdőterület,
természetközeli terület, vízgazdálkodási terület, mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe
kell sorolni. Az övezet legfeljebb 20%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható.
(2) A térségi övezetben az övezet területének 20%-át meghaladó újbeépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy a kijelölés
ellenére biztosított-e a természetes és természetközeli élőhelyek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése. A térségi övezetben csak olyan övezet jelölhető ki, amely a térségi
zöldhálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek vonatkozó – az adott
település fejlesztését befolyásoló –megállapításai
Tóalmással határos települések: Zsámbok, Jászfényszaru, Szentlőrinckáta, Jászfelsőszentgyörgy,
Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Kóka

Szomszédos települések:


É: Zsámbok, Jászfényszaru



K: Szentlőrinckáta, Jászfelsőszentgyörgy



DK: Nagykáta



D: Szentmártonkáta



DNY: Tápiószecső



NY: Kóka

TD6. ábra: Tóalmás szomszédos települései
Forrás: saját szerkesztés

Tóalmás közigazgatási területével határos települések településrendezési eszközeinek a fejlesztési
megállapításai:
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Zsámbok
A két település nagyrészt mezőgazdasági
területek mentén érintkezik egymással, kivéve
Zsámbok délnyugati határában található –
Tóalmással határos – védelmi erdőterületet. A
két község legfőbb közös településszerkezetalkotó eleme a településeken északnyugatdélkeleti irányban haladó 3107 sz. főút.

Jászfényszaru
A két település határa egyben Pest megye és
Jász-Nagykun-Szolnok megye határa is.
Jászfényszaru
délkeleti
–
Tóalmás
mezőgazdasági részeihez kapcsolódó területén
– főleg gazdasági rendeltetésű erdőterület, kis
hányadban általános mezőgazdasági terület
található.

Szentlőrinckáta
A két település közigazgatási területe
mezőgazdasági
területekkel
kapcsolódik
egymáshoz és közös határukon átível az MvM.
rendeletben
meghatározott
országos
tájképvédelmi terület övezete.
A Trtv. 2. melléklete szerint a két település
területét érintő – közös határukon áthaladó –
szerkezeti
elem
a
Jászfényszaru
–
Szentmártonkáta között húzódó, tervezett
főút.
Jászfelsőszentgyörgy
A két település határa egyben Pest megye és
Jász-Nagykun-Szolnok megye határa is.
Tervezett fejlesztés nem érinti a területet.
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Nagykáta
A két település általános mezőgazdasági
területtel, NATURA 2000 és országos ökológiai
hálózat érintett mezőgazdasági területtel,
tájvédelmi körzet által érintett mezőgazdasági
területtel érintkezik. A Jászfényszaru és a 32.
sz. főút irányába vezető tervezett közút
nyomvonala a két település külterületét érinti.

Szentmártonkáta
A két település erdő és mezőgazdasági
területekkel, valamint különleges beépítésre
nem szánt területekkel kapcsolódik egymáshoz.
Zsámbok irányában a 3107-es út teremt
kapcsolatot Tóalmással. A Trtv. 2. melléklete
szerint a két település területét érintő – közös
határukon áthaladó – szerkezeti elem a
Jászfényszaru – Szentmártonkáta között
húzódó, tervezett főút.

Tápiószecső
A két település általános mezőgazdasági
területek mentén érintkezik. Tervezett
fejlesztés nem érinti a területet.

Kóka
A két település közigazgatási területe
mezőgazdasági, gazdasági és erdő területekkel
kapcsolódik egymáshoz.
Tóalmás erdőterületei közül természetvédelmi
szempontú kijelölés alatt a kókai határnál
található Vár-hegy (földvár) területe áll, amely
része az országos ökológiai hálózatnak.
A tóalmási határ mentének egy része MvM.
rendeletben
meghatározott,
országos
tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.
TD7. ábra: Tóalmás szomszédos településeinek településrendezési eszközeinek vizsgálata
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Forrás: Települések honlapja

1.5

Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó
megállapításai
Tóalmás Község Önkormányzata 2005-ben fogadta el határozattal településrendezési tervét
megalapozó Településfejlesztési Koncepciót. Javasolt fő fejlesztési irányok, prioritások:











A község népességmegtartó képességének erősítése, a kedvezőtlen népesség-kicserélődés
mérséklése, a fiatalok helyben maradásának elősegítése a településfejlesztés és a
településrendezés eszközeivel
A termálstrand minőségi fejlesztése, a kapcsolódó szolgáltatások számára helyt biztosító
területi bővítés meghatározása
A turisztikai értékek összegyűjtése és fejlesztése, a programkínálat bővítése és népszerűsítése,
a fogadóbázis megteremtése
A turisztikai imázs kialakítása korszerű kommunikációs eszközökkel, településmarketing
eszközök használata
Gazdasági területek kijelölése, munkahelyteremtő vállalkozások megtelepedésének
elősegítése
A helyi életminőség javítása, az általános települési komfortérzet emelése, és a megélhetés
helyi feltételeinek hosszútávra történő biztosítása
A településszerkezetnek a helyi sajátosságokkal és a fejlesztési igényekkel összehangolt
tudatos kialakítása
Természeti, táji környezet megóvását célzó intézkedések bevezetése
A település elérhetőségének javítása – közúthálózat fejlesztése, járdák, kerékpárutak építése
Települési közműhálózat fejlesztése

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
A település igyekszik a saját lehetőségeihez képest segíteni a helyi vállalkozások fejlesztési
elképzeléseinek megvalósulását. Jelenleg 2 helyi vállalkozó tulajdonában lévő területen zajlik rendezési
eszköz módosítás az önkormányzat koordinálásával és közreműködésével.

1.6

A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
Tóalmás község teljes területére vonatkozó Településszerkezeti tervet 2005-ben képviselőtestületi
határozattal fogadták el. A határozat rendelkezéseit és a Településszerkezeti tervlap tartalmát
együttesen figyelembe véve került kidolgozásra a Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési terv a
település teljes bel- és külterületére, valamint Szabályozási Terv a település belterületére. Tóalmás
hatályban lévő településrendezési eszközei a következők:
• 2014-ben módosított 105/2005. (XII.21.) sz. képviselőtestületi határozattal jóváhagyott
Településszerkezeti Terv (továbbiakban TSZT)
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• 2014-ben módosított 13/2005. (XII.22.) sz. önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési
Szabályzat (továbbiakban HÉSZ)
Az Étv. 60.§ (8) bekezdése alapján:
„A településrendezési eszközök 2013. január 1-je és 2021. december 31-e közötti készítésére és
módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
kormányrendelet átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni.”
A Tr. átmeneti rendelkezéseinek 45.§ (1) bekezdése alapján:
„A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és
elfogadott településrendezési eszköz 2019. december 31-ig alkalmazható.”
Továbbá a Tr. 16.§ (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább
4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
módosítja, vagy újat készít.”
A TSZT és a HÉSZ készítése, a korábbi tervek aktualizálása, felülvizsgálata párhuzamosan zajlik. A
korszerűsítés elsődleges célja, hogy a dokumentumok a 2013. január 1-e után hatályos
jogszabályoknak és az önkormányzati igényeknek megfelelően átdolgozásra kerüljenek, illetve, hogy az
időközben elkészült részterületi szabályozások beillesztésre kerüljenek az egységes szerkezetű tervbe.

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, a változások bemutatása
Tóalmás egységes szerkezetű Településszerkezeti Tervét a 105/2005. (XII.21.) sz. képviselőtestületi
határozattal hagyták jóvá. A határozat a településszerkezet és terület-felhasználás irányelveit, a
terület-felhasználási egységek feltételeit, a közlekedés- és közművesítés-, továbbá az értékvédelem- és
környezetvédelem- elemeit és azok előírásait tartalmazza. Ezen felül rögzíti a terv megvalósítását
elősegítő tárgyi és személyi feltételeket. A határozat további rendelkezései a tervkészítés-,
tervegyeztetés-, jogalkotás- és a településszerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos egyéb
feladatokra vonatkozik. A határozat előírásainak területi értelmezéséhez szükséges térképi és rajzi
információt a Szerkezeti tervlap tartalmazza, mely kötelező és irányadó elemekből áll. A
Településszerkezeti Tervet az elmúlt időszakban az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos
településrendezési követelményeinek figyelembevételével módosították. A hatályban lévő
módosítások a következők:

TSZT MÓDOSÍTÁS
RENDELET SZÁMA

1.

1/2014.
(II.3.) Kt.
r.

A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

A TSZT módosítás a lakóterületeket érinti. A kertvárosias és falusias
lakóterületi kategóriába tartozó területek egy része kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület kategóriába kerültek, melyek
intenzívebb beépítést és gazdasági funkciójú építmények
elhelyezését tesznek lehetővé.
TD1. táblázat: TSZT-módosítások összefoglalása
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai
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Tóalmás község a 105/2005. (XII.21.) sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét (TSZT) a
képviselő testület egyszer módosította az 1/2014. (II.3.) Kt. rendelettel. Az alábbiakban ismertetjük a
hatályos településszerkezeti terv által kijelölt terület-felhasználási kategóriák fejlesztési irányait.
Tóalmás község közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem szánt
területekre tagolódik. A beépítésre szánt területek jelentős része már beépült, a terv további jelentős
beépíthető területeket nem jelöl ki, csak átstrukturálja a tervezett, de még fel nem használt
területeket, elsősorban a település közigazgatási területének déli és keleti részén.
A beépítésre szánt terület-felhasználások: a kertvárosias lakóterület, a falusias lakóterület, a
településközpont vegyes terület, a kereskedelmi, szolgáltató terület, az üdülőházas – hétvégi házas
terület és a különleges területek: temető területe, sportpálya területe, strand területe, üdülőtábor
területe, sport-rekreációs terület, közműterület. A TSZT a település beépítésre nem szánt területeinek
legnagyobb részét mezőgazdasági- és erdő- területfelhasználásba, kisebb részét közlekedésivízgazdálkodási- valamint különleges terület-felhasználásba sorolja.
Tóalmás község legfőbb településszerkezet-alkotó elemei: a településen északnyugat-délkeleti
irányban áthaladó 3107 sz. főút, illetve az erre merőleges 31106 sz. főút.

Beépítésre szánt területek
Lakóterületek
A községben a lakónépesség döntően a központi belterületen koncentrálódik. A belterület a
közigazgatási terület nyugati szélén helyezkedik el. Területfelhasználását tekintve a település
belterületének nagy része lakóterület, ezeket a terv a kertvárosias (Lke) és a falusias lakóterületbe (Lf)
sorolja. A lakóterületi részek karakterük, beépítési módjuk szerint több részre tagolhatók, de
jellemzően családiházas lakóterületek, melyben a központ környékén találhatók vegyes
területfelhasználású részek is.
Településközpont vegyes területek
Tóalmás központi intézményei egy helyre koncentrálódnak, a Béke út, a Rákóczi út, a Fő út mellett és
környezetében helyezkednek el. A Polgármesteri Hivatal, az Általános iskola, a könyvtár, a Művelődési
ház, az orvosi rendelő, valamint a katolikus templom mind a fent említett utakra fűződik. Az óvoda a
József Attila utcában található. A településközpont vegyes területeken funkció tekintetében
intézményeken kívül lakóépületek és más szolgáltató vállalkozások is találhatók.
Különleges területek
Tóalmás község különleges beépítésre szánt területeibe azok a területek tartoznak, amelyeken az
elhelyezhető építmények rendeltetésük következtében jelentős hatást gyakorolhatnak a
környezetükre, vagy azok más övezetbe nem sorolhatóak:
temető területe- Kt
sportpálya területe- Ksp
strand területe - Kst
üdülőtábor területe -Küt
sport-rekreációs terület-Ksr
közműterület-Kk
Gazdasági területek
Tóalmás közigazgatási területén a belterület közvetlen szomszédságában több kereskedelmiszolgáltató terület lett kijelölve (Gksz). A kereskedelmi, szolgáltató területen 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, sportépítmény.
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Üdülőterületek
A belterület északi részén nagy kiterjedésű üdülőterületek helyezkednek el, melyek a strandtermálfürdő környezetében alakultak ki. A terület nyugati részén található a strand-termálfürdő és a
kemping területe, melyhez kapcsolódóan a terület keleti része jellemzően hétvégiházakkal és
üdülőházakkal beépített általában igen kisméretű (~250-300 m2) telkeken, sűrű beépítéssel.
Beépítésre nem szánt területek
Zöldterületek
A település zöldterületei, zöldfelületi intézményei és a belterülethez közvetlenül kapcsolódó települési
zöldfelületek egységes rendszert képeznek. A település zöldterületi szempontból közepesen ellátott,
legjelentősebb közparkja a község központi részén, a sporttelep mellett található. Ebben a térségben
(piactér), illetve a strand-kemping mellett további közpark kialakításra alkalmas szabad területek állnak
rendelkezésre.
Erdőterületek
A mozaikosan elhelyezkedő erdőterületek közül a legjelentősebb a belterület közelében található,
délkeleti irányban (Legelő-dűlői, Csurgós-dűlői erdő), valamint több kisebb-nagyobb erdő, erdőfolt
található a közigazgatási területen elszórtan, de szinte kizárólag annak déli részén. Az erdők jelentős
hányada tanyákkal, tanyahelyekkel, mezőgazdasági parcellákkal szabdalt. A meglevő erdők
talajvédelmi, vadgazdálkodási és gazdasági szempontból is jelentősek, üdülési szerepük jelenleg nem
jelentős. A települési környezetvédelmi szempontból legértékesebb erdőtömbök közvetlenül a
belterületi határhoz kapcsolódnak.
Mezőgazdasági területek
Tóalmás külterülete jellemzően általános, kertes vagy természetközeli területen lévő mezőgazdasági
terület, amelyeket általános mezőgazdasági területként hasznosítanak. mezőgazdasági területek
rendezésének célja a termelőterületek megóvása, a gazdálkodás érdekeinek integrálása az ökológiai,
településszerkezeti és területfelhasználási szempontok rendszerébe. Mindezt tájrendezési, táj- és
természetvédelmi szempontok kiemelt figyelembe vételével, törekedve az ökológiailag értékesebb
területek megóvására, illetve területhasználati mód, művelési ág változás esetén ebbe az irányba
történő elmozdulásra.
Vízgazdálkodási területek
Az e terület-felhasználási kategóriába tartozó kisvízfolyás, a Hajta-patak, medréhez több szakaszon
mélyebben fekvő, természetközeli gyeptársulással borított területek csatlakoznak, melyek, a
vízmederrel együtt különböző szinten védett természeti területek. Ezek vízügyi fenntartása során
természetszerű állapota megőrzendő.
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TD8. ábra: Tóalmás Településszerkezeti Terve
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

1.6.3. Helyi Építési Szabályzat
Tóalmás hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét (HÉSZ) a 13/2005. (XII.22.) sz.
önkormányzati rendeletével fogadták el és azóta öt rendelettel módosították.
A hatályos HÉSZ szerkezetét az alábbi táblázat tartalmazza.
SZERKEZETI ELEM

I. FEJEZET

II. FEJEZET

III. FEJEZET

HATÁLYOS HÉSZ
fejezet címe, tartalma
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya, alkalmazása
Területfelhasználás
Az építési engedélyezés szabályai
Elvi építési engedélyezés
Az építési engedélykérelmek elbírálásának kiegészítő szabályai
Az övezetekre vonatkozó előírások
Általános előírások
Beépítésre szánt területek
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Lakóövezetek
Vegyes építésű övezetek
Gazdasági övezetek
Üdülőterületek
Különleges területek
Beépítésre nem szánt területek
A közlekedési övezetek és közművek területe
Zöldterületi övezetek
Erdőövezet
Mezőgazdasági területek
Vízgazdálkodási területek
ÉRTÉKVÉDELEM
Épített értékek védelme
Régészeti lelőhelyek védelme
A természeti értékvédelem általános előírásai
Az országos jelentőségű ex lege védett természeti területek előírásai
IV. FEJEZET
Az országos jelentőségű, tervezett tájvédelmi körzet-területek előírásai
Az országos jelentőségű ökológiai hálózathoz tartozó természeti területek
előírásai
Az országos jelentőségű NATURA 2000 hálózathoz tartozó természeti
területek előírásai
A helyi védettségre javasolt természeti területek előírásai
Környezetvédelmi szabályok
Földvédelem
Vízkészletek minőségvédelme
V. FEJEZET
Levegőtisztaság védelme
Zaj és rezgés elleni védelem
Élővilág, élőhelyek védelme
Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás, települési környezetvédelem
VI. FEJEZET
Záró rendelkezések
FÜGGELÉKEK
F-1: A helyi értékvédelmi vizsgálatra javasolt épületek, épületegyüttesek
jegyzéke
F-2: Régészeti érdekű területek jegyzéke
F-3: A legfontosabb magyarországi őshonos fa- és cserjefajok tájékoztató
jegyzéke
TD2. táblázat: A 13/2005. (XII.22.) sz. Kt. rendelettel elfogadott HÉSZ szerkezeti felépítése
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A Helyi Építési Szabályzat elfogadott és hatályban lévő módosításai
13/2005. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott HÉSZ -t módosító rendeletek:
 7/2007. (V.2.) sz. önkormányzati rendelet
 19/2008. (IX. 29.) sz. önkormányzati rendelet
 1/2014. (II.3.) sz. önkormányzati rendelet
 2/2014. (II.3.) sz. önkormányzati rendelet
 17/2014 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelet
A módosítások tárgya az övezetek paramétereinek megváltoztatása, illetve egyes paragrafusok
hatályon kívül helyezése.

1.6.4 A településkép-védelem eszközei
2017-ben a településrendezési eszközök mellett új eszközök kerültek bevezetésre annak érdekében,
hogy a települések hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat. Ehhez a feladathoz az alábbi új
elemeket vezették be:
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Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)
A tóalmási kézikönyv célja, hogy feltárja a településen belül a településrészek arculati jellemzőit és
értékeit, javaslatot tegyen a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására, megalapozza
a településképi rendeletet.

TD9. ábra: Tóalmás Településképi Arculati Kézikönyv – Településképi szempontból meghatározó területek
Forrás: Tóalmás TAK

Tóalmás 7/ 2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (TKR)
A TKR megalkotásának célja az, hogy a településkép-védelem összes eleme (helyi értékvédelem,
településképi követelmények, településkép érvényesítési eszközök) egy önkormányzati rendeletbe
kerüljön rögzítésre.

1.7. A település társadalma
A fejezet részletesen elemzi a település lakónépességének, korösszetételének, népesedésének,
családszerkezetének jellemzőit. Tóalmás demográfiai, korösszetételi, nemzetiségi folyamatait
elsősorban a KSH 2011-es népszámlálási adataiból, illetve, ahol elérhető volt frissebb adat, a KSH Pest
Megye Évkönyvek alapján végeztük el. A folyamatok összehasonlítása az országos, a megyei és a
járásszékhely (Nagykáta) adatai alapján a lakók képzettségi, foglalkoztatottsági, életminőségi és
lakhatási viszonyaira is kiterjed.
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1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
Népesség
A legutolsó KSH népszámláláskor, 2011-ben Tóalmás lakónépesség száma 3260 fő volt. Tóalmás
népsűrűsége – területének (39,4 km2) és népességszámának (3445 fő) megfelelően – alacsony, a 2019.
évi KSH adatok szerint 87,4 fő/km2.
Az alábbi diagram 1990-ig visszamenőleg a KSH adatait mutatja:
Tóalmás lakónépességének változása 1990-2019
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T1. ábra: Tóalmás lakónépességének változása 1990-2019
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A vizsgált, közel három évtizedben Tóalmás lakónépesség száma 18%-kal növekedett (T1. ábra). A
2019.01.01-i 3445 fős népességszám az eddigi maximumérték, ennek ellenére 2002 óta lényegében
népességszám stagnálásról beszélhetünk.

Tóalmás lakónépesség-számának változása közel egyező mértékben változott a Nagykátai járás ezen
mutatójával, Pest megye átlagos növekedési ütemét azonban nem közelíti meg. A járásközpont
(Nagykáta) kisebb fogyást könyvelhetett el 2011-2019 között, míg Tóalmás lakónépessége közel 6%-kal
növekedett (T2. ábra).
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A lakónépesség 1990-2019 közötti változásának összehasonlítása
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T2. ábra: A lakónépesség 1990-2019 közötti változásának összehasonlítása
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A népességváltozás hátterében alapvetően két egymástól eltérő folyamat áll: a természetes
szaporodás/fogyás, valamint a be- illetve elvándorlás. Az alábbi diagram összegzi az említett
folyamatoknak az elmúlt öt évben bekövetkezett változását:

Fő

Tóalmás népességszám-változásának háttere
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T3. ábra: Tóalmás népességváltozásának háttere (2012-2016)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A diagram alapján legfontosabb megállapításként tehető, hogy a népességszám-változás hátterében a
természetes fogyás mellett a vándorlási különbözet évente eltérő volumene áll. Tóalmáson 2012-2016
között a halálozások száma minden évben meghaladja az élve születésekét, az ebből adódó
természetes fogyás a teljes népességszámhoz viszonyítva évente 0,8% körüli (T3. ábra). A vándorlási
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különbözet teljes lakónépességhez viszonyított aránya ugyanakkor 2012-ben és 2016-ban is
meghaladta az 3%-ot.

Korösszetétel
Tóalmás népességének a 2001 és 2011-es népszámlálások közötti korszerkezet-változását mutatja az
alábbi diagram. Megfigyelhető, hogy 10 év alatt jelentősen csökkent a 14 éven aluliak (-18%), kisebb
mértékben a munkaképes korúak száma (-1%), míg a szépkorúak száma növekedett (+16%)(T4. ábra).
A népesség összetétele Tóalmáson 2001-ben és 2011-ben (fő)
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T4. ábra: A népesség korösszetétele Tóalmáson 2001-ben és 2011-ben (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A korstruktúra változását leginkább az öregségi index fejezi ki, amelyet a 60 év felettiek és a 14 év
alattiak számának hányadosaként kapunk. (Az 1,0 alatti érték kedvező, vagyis fiatal népességre, az 1,0
feletti érték öregedő népességre utal.). Míg Tóalmáson az öregségi index 2001-ben 1,32 volt, addig
2011-ben 1,87 tehát egy évtized alatt a népesség öregedésének előrehaladása tapasztalható.
Családszerkezet
A 2011 évi népszámlálási adatok szerint Tóalmáson 1242 db háztartást, azon belül 861 db családot
(69% arány) regisztráltak. A háztartások és családok számára és nagyságára vonatkozó KSH adatokat az
alábbi táblázat tartalmazza:
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Változás mértéke

Háztartások száma (db)

1132

1242

+9,7%

Családok száma (db)

1029
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-17%
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-36,8%

2,73
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-8,5%

2,50

3,34

+33,6%

Családok gyermekkel
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Átlagos
háztartásnagyság (fő)
Átlagos családnagyság
(fő)

T1. táblázat: Családok és háztartások mérete Tóalmáson (2001, 2011)
Forrás: KSH
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A 2001-2011 közötti időszakban a háztartások száma növekedett, az átlagos háztartásnagysága
csökkent, a családok átlagos nagysága azonban jelentősen nőtt. Demográfiai problémákra utalhat,
hogy a gyermekes családok száma közel 37%-kal csökkent (T1. táblázat).

Az egyes családtípusok háztartások számához viszonyított arányát mutatja az alábbi diagram:
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T5. ábra: Családtípusok aránya a háztartások számához képest 2011-ben (%)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Tóalmáson a családoknak közel 31,5%-a gyermekes, és 13,3%-a egyszülős (T5. ábra). A gyermekes
családok aránya közel 4%-kal alacsonyabb a Nagykátai járásban regisztrált értéknél. Az egyszülős
gyermekes családok aránya közel megegyezik. 2001-2011 között a regisztrált háztartások száma 9,7%kal nőtt, viszont a családok száma 17%-kal csökkent (T1. táblázat).
Nemzetiségek
A 2011-es népszámlálás során a nemzetiséget az anyanyelv vagy a családban használt nyelv alapján
mérték fel. A népszámlálás adatai szerint Tóalmáson a legnagyobb nemzetiség a cigány (roma) (3,30%)
és a német nemzetiség (0,4%). A településen élnek még magukat horvát, román, ruszin, ukrán és
egyéb, nem hazai nemzetiségűnek vallók. A roma kisebbség érdekeit nemzetiségi önkormányzat is
képviseli. Összehasonlítva a Nagykátai járás nemzetiségi adataival, megállapítható, hogy Tóalmáson
magasabba hazai és egyéb nemzetiségiek aránya, mint a járás átlagában (T6. ábra).
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T6. ábra: Nemzetiségi összetétel a Nagykátai járásban és Tóalmáson, 2011-ben
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Képzettség
Tóalmás népességének iskolai végzettségére vonatkozóan a 2001-es és 2011-es népszámlálási adatok
állnak rendelkezésre, a 7 éves és idősebb népesség tekintetében. A 2011-es adatokat az alábbi
diagram összegzi (T7. ábra):
A 7 évesnél idősebb népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség
szerint Tóalmáson, 2011-ben
egyetem, főiskola
stb. oklevél
7%
érettségi
24%

általános iskola
első évfolyamát
sem végezte el
1%
általános iskola 8
osztály
39%

középfokú iskola
érettségi nélkül,
szakmai oklevéllel
29%

T7. ábra: A 7 évesnél idősebb népesség megoszlása legmagasabb iskola végzettség szerint Tóalmáson, 2011-ben
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Tóalmáson a legalább érettségivel rendelkezők aránya 24%, mely magasabb, mint a Nagykátai járás
átlaga (22,5%). Az érettségi nélküli középfokú és felsőfokú végzettségűek aránya közel azonos a
járásban és Tóalmáson (T8. ábra).
A 2001-es és 2011-es adatokat az alábbi diagram mutatja:
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A 7 évesnél idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettsége 2001-ben és 2011-ben
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T8. ábra: A 7 évesnél idősebb népesség legmagasabb iskola végzettsége 2001-ben és 2011-ben (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A diagramból látható, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma csökkent,
míg az érettségizettek és felsőfokú végzettségűek száma emelkedett.
Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok
Tóalmás foglalkoztatási helyzete a népesség gazdasági aktivitását vizsgálva a járásnál kedvezőtlenebb.
A foglalkoztatottak aránya alacsonyabb, a munkanélküliek és inaktív keresők magasabb aránya a
járáshoz viszonyított rosszabb gazdasági teljesítményről tanúskodik (T9. ábra).
A Nagykátai járás és Tóalmás foglalkoztatottsági adatai (%, 2011)
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00

Nagykátai járás

10,00

Tóalmás

5,00
0,00

T9. ábra: A Nagykátai járás és Tóalmás foglalkoztatottsági adatai (2011) (%)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Nyilvántartott álláskeresők száma Tóalmáson 2008-2016 (fő)
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T10. ábra: Nyilvántartott munkanélküliek száma Tóalmáson 2008-2016 között
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Tóalmáson a nyilvántartott álláskeresők száma 2012-ben érte el a mélypontját, azóta változó
mértékben, de csökkenő tendenciát mutat. (T10. ábra).

Életminőség
Tóalmás népességének életminőségére következtethetünk a meglévő lakásállomány minőségi és
mennyiségi összetételéből.
A lakásállomány száma a KSH adatai szerint 2011 óta lényegében nem változott, 2012 és 2019 között
négy lakás épült. A meglévő lakások száma 2019-ben 1398 db volt.

Méretük alapján elmondható, hogy a nagyobb alapterületű lakások jellemzőek Tóalmásra. A legtöbb
lakás 60 m2-nél nagyobb (T11. ábra).

Lakások alapterület szerint Tóalmáson (m2, 2011)
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T11. ábra: Lakások alapterület szerint Tóalmáson, 2011-ben (m2)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Szintén az életminőségre utal a lakások komfortossága. Az alábbi diagram Tóalmás és a Nagykátai járás
lakásainak komfortosságát mutatja.
Lakások komfortossága (%, 2011)
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0,51 0,14

0,00
összkomfortos

komfortos

félkomfortos komfort nélküli

szükség- ás
egyéb lakás

T12. ábra: Lakások komfortossága Tóalmáson és a Nagykátai járásban, 2011-ben (%)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

Tóalmáson az összkomfortos lakások aránya kisebb, a komfortos lakások aránya magasabb a járási
átlagnál. A komfort nélküli lakásállomány aránya közel azonos a településen, közel 10 %(T12. ábra).

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Ld. 1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület fejezetet.

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, rendezvények, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási
közösségek stb.)
1.7.3.1. Történeti és kulturális adottságok
Almás (Tóalmás) település a XI-XII. század óta létezik – a premontrei apátság birtokához tartozott, de
első okleveles említése 1406-ból való. Az ősi település a tatárjárás alatt elpusztult, ennek bizonyítéka a
Várhegyen megtalált földvár romjai és különböző cserépmaradványok. Az újratelepülés után KókaiKachi János birtoka, 1409-től a Tétényi-Kapi család királyi adományként megszerzi egy évre. 1424-ig
királyi birtok, majd Luxemburgi Zsigmond király hitvesének, Borbálának adományozta. Az évszázadban
több birtokosa is van: Rozgonyiak, Lábatlanok, Báthoriak birtokolják.
A török hódoltságban a település elpusztult, de török adóösszeírások szerint Almás-pusztaként egy
része fennmaradt. Az 1473-ban önálló településként Almás határában létrejött Boldogasszonykáta
(Boldog-Asszony Kathaya) szintén megszűnt.
A felszabadító harcok után többen visszaköltöztek Almásra, de a császári seregek fenntartása
megnehezítette az itt élők életét. Ennek következtében a Rákóczi-szabadságharcban a lakosságból
többen csatlakoztak a kurucokhoz.
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A korabeli feljegyzések szerint 1701-ben 88, 1715-ben 58 adózó család élt Almáson. A harcok
következtében csökkenhetett le a lakosságszám. Jelentős fellendülés az 1720-as évektől volt
tapasztalható, mert császárhoz hű földesurak kapták meg a települést, akik erdélyieket és Nógrádból,
illetve Gömörből származó, római katolikus magyar anyanyelvűeket telepítettek be. 1708-ban TótAlmásként említik a XIX. század elejéig. 1744-ben 102, 1760-ban 152 adózó család lakta. Az 1730-as
évektől Prónay Gábor királyi adományként megkapta, ettől kezdve a Prónay-család a XIX. század
második feléig egyedüliként birtokolja. Ezután több család között oszlott meg a tulajdon, végül az I.
világháború előtt Andrássy Gézáné vette meg a régi és az új kastéllyal és a kastélykerttel.
1898-ban királyi belügyminiszteri törzskönyv alapján vette fel a Tóalmás nevet. 1900-ban 2495, 1930ban 3385 lakosa van. A mai településszerkezet ekkora alakult ki. A Felvég a rangosabb réteg lakóhelye,
az Alvég a parasztságé volt.

1.7.3.2. Társadalmi élet, szokások, nemzetiségi kötődés, hagyományok, rendezvények
Tóalmás élénk társadalmi életet élő település. Hagyományait őrzi, évről évre rendszeresen megrendezi
nagysikerű programjait.
Évente februárban tartják hagyományosan a tóalmási Kiss Attila emlékére rendezett bor -és
pálinkaversenyt. Márciusban az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik ünnepség
keretében a település. A tavasz beköszöntével a hivatal figyelme a természet védelme felé fordul és
önkéntes hulladékgyűjtést, parlagfű-mentesítési akciókat szervez a településen. Májusban a községi
majálisra kerül sor, főzőversennyel, színpadi programokkal. A strandszezon fontos mérföldkő a
település életében, minden évben május 1-én megnyitja kapuit a Szent András Gyógyvizes strand és
Kemping. A júniusban több esemény is zajlik, megemlékezés tart a település a trianoni emlékműnél,
megrendezésre kerül a Tóalmási Sörfesztivál és Almás sütemény sütő verseny, júliusban a Tápió –
menti Hagyományőrző Fesztivál mutatkozik be. A település hangsúly fektet a szűrővizsgálatok helyben
történő elérésére is, így a nyár és az ősz folyamán is rendszeresek a helyi lakosok számára ezek a
rendezvények. Az ősz beköszöntével hagyományos falusi lakodalom kerül megrendezésre, ahol a régi
községi szokásokat elevenítik fel az itt élők. Téli időszakban a Művelődési Ház színháztermében
egymást követik a bálok, gálaműsorok, hagyományőrző rendezvények, táncházak, színházi és zenés
előadások. Karácsony táján megsokasodnak a rendezvények a településen. A falukarácsony alkalmával
óvodások és iskolások lepnek fel, Mikulás-vonat viszik körbe a falu apraját-nagyját, a lakosok pedig
Hivatal előtti téren ádventi vásárban válogathatnak karácsonyi ajándékok közül.

1.7.3.3. Civil szerveződések
Tóalmáson számos civil szerveződés élénkíti a társadalmi életet, őrzi a hagyományokat és a helyi
kultúrát. Az egyesületek és alapítványok száma mutatja, hogy településükért tenni akaró és tudó,
lokálpatrióta emberekből nincs hiány Tóalmáson.
A civil szervezetek száma és tevékenységi köre alapján láthatjuk, hogy az egyes társadalmi rétegek, a
szakmai és kulturális élet szereplői aktívan képviseltetik magukat a település életében.
A Civil Információs Portálon (http://civil.info.hu/civil-szervezetek) megtalálható a tóalmási székhellyel
bejegyzett civil szervezetek listája ld. a Mellékletben.
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Vallási közösségek

Tóalmási Katolikus Egyházközség
A településen található a Tóalmási Szent András Római Katolikus Plébánia. Vezetője: Dr. Lengyel Zsolt
plébános.

1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. A település intézményei
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE A TÉRKÉPEN SZEREPLŐ SORSZÁMMAL
IGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK
1.
Tóalmás Polgármesteri Hivatal
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
2.
Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Klebelsberg Központ
3.
fenntartásában)
WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány nemzetközi bibliaiskola
4.
(Andrássy-kastély)
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
5.
Háziorvosi rendelő
6.
Fogorvosi rendelő
7.
Védőnői szolgálat
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
8.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK
9.
Községi könyvtár
10. Művelődési ház
SPORTOLÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYEK
11. Tóalmási focipálya
12. WOL Élet Szava Alapítvány sportpálya
SZAKRÁLIS INTÉZMÉNYEK
13. Tóalmási Szent András Római Katolikus Plébánia
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
14. Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
15. Posta
16. Gyógyszertár
17. REÁL Élelmiszer – Sárkány ABC
18 Privát Élelmiszer
19. Nemzeti Dohánybolt
TURIZMUS, VENDÉGLÁTÁS
20. Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strand, Kemping és Ifjúsági Tábor
21. Nefelejcs Vendégház
22. Solar Panzió
23. Tóth Vendégház
24. Szent András Vendéglő
25. Grill Bisztró
26. Tóalmási falusi lángos sütöde
27. Tóalmási Húsüzlet - Pecsenyés
28. Galéria Fagyizó & Kávézó
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CÍM
Fő tér 1-3.
József A. u. 8-10.
Béke u. 27.
Kókai u. 2.
Béke u. 14.
Béke u. 14.
Béke u. 16.
Béke u. 18.
Béke u. 18.
Rákóczi út 4.
Rákóczi út 4.
Kókai u. 2.
Fő u. 24.
Fő u. 64.
Fő u. 67.
Béke u. 25.
Béke u. 22.
Béke u. 3.
Béke u. 41.
Remény u. 1.
Árpád u. 28.
Béke u. 81.
Fő u. 60.
Fő u. 60.
Fő u. 108.
Arany J. u. 2/A.
Rákóczi F. u.
Arany J. u. 1/A.

Tóalmás Településfejlesztési koncepció – Megalapozó vizsgálat

1.8.1. Oktatás
Bölcsődei ellátásTóalmás 192.000.000 Ft támogatást nyert a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018
kódszámú Pest megyei pályázaton, 2 csoportszobás bölcsőde építésére. A bölcsőde kivitelezése
folyamatban van.
Óvodák
Tóalmáson működik a Mesevár óvoda és Konyha. Az óvoda az 1950-es években kezdte meg
működését, melynek épülete folyamatosan bővítésre került. Az óvodába beíratott gyerekek száma
növekvő tendenciát mutat, 2016 után 5 csoportos óvoda várta a gyerekeket.

H1. ábra: Óvodába beíratott gyermekek száma (fő)
Forrás: LTK Nonprofit Kft. 2017
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Iskolák

A településen a Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola működik. Az oktatas.hu információi
szerint 2019-ben összesen 225 tanuló részére 11 osztályban 14 pedagógussal folyik az oktatás.
Intézmény

Ellátott feladatok

14

14

16

száma

11

4

Ebből nők

0

Összesen

9

ebből nők

felnőttoktatásban
részt vevők

Összesen

leányok

összesen

gyógypedagógiai
nevelésben,
oktatásban
résztvevők

csoportok

225 105

ebből

Nevelő és oktató
munkát
közvetlenül
segítők,
egyéb
munkakörben
dolgozók
nyitóállománya

Osztályok,
összesen

1

Fő munkaviszony
keretében
pedagógus
munkakörben
alkalmazottak
nyitóállománya

/

Gyermekek, tanulók nyitó létszáma

szaktanterem
Osztályterem,
csoportszoba összesen

Összes feladat ellátási helyek száma

Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános
általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat),
Iskola
általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
H1. táblázat: Az általános iskolák részletezett adatai
Forrás: www.oktatas.hu

4

H2. táblázat: Az általános iskolák részletezett adatai
Forrás: www.oktatas.hu

1.8.2. Egészségügy
Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2019. (VI.03.) ÖR rendelkezett a házi orvosi
körzetekről szóló 9/2002.(VIII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet Tóalmáson 2 házi
orvosi körzetet rögzít, a rendelés helyben elérhető. Fogászati rendelést a Dr. KarimDent Bt. biztosítja.
Orvosi ügyeletet mindkét háziorvos esetében 16 óra után Nagykáta látja el.
Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (III.07.) ÖR rendelkezett az egészségügyi
alapellátás védőnői körzeteinek meghatározásáról. Tóalmás község közigazgatási területén két
védőnői ellátási körzet működik.
A védőnői feladatokat a védőnői szolgálat végzi, jelenleg helyettes védőnővel. Tanácsadás helye: 2252
Tóalmás, Béke út 16. Gyógyszertár Tóalmáson a Béke utcában található.
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1.8.3. Szociális közszolgáltatások
Tóalmási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. január 1-től működik a Tóalmási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, mely egy szolgáltatóként
látja el a családsegítés, valamint a gyerekjóléti szolgáltatási feladatokat. A családsegítő heti 20 órában
áll az ügyfelek rendelkezésére, hetente 3 órában pszichológiai foglakozások is elérhetőek.

1.8.4. Közművelődés és kultúra
Tóalmáson a már korábban 1.7.3.2. fejezetben bemutatott élénk és sokszínű kulturális élet folyik,
melynek egyik fontos színtere a községi művelődési ház. Évente többször nagyrendezvények helyszíne,
melyek a nyári időszakban szabadtéren kerülnek megrendezésre.

1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
A településen megtelepedett vállalkozások elemzésekor és egyes folyamatok értelmezésekor
elsődlegesen az abszolút és relatív földrajzi helyzetéből kell kiindulni. Tóalmáson a regisztrált egyéni és
társas vállalkozások száma 2006-ban 223 db, 2011-ben 337 db, 2016-ban 393 db volt. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara adatbázisa 2019 októberében 203 db regisztrált vagy bejegyzés alatt álló
vállalkozást sorolt fel. A település gazdasági szerkezetében megfigyelhetőek bizonyos térségi
sajátosságok, melyek a vállalkozások formáira, foglalkoztatási szerkezetére, jövedelmi viszonyaira
alapvető hatással vannak. A terület (Nagykátai járás) gazdasági teljesítményére jellemző, hogy a járás
települései között nagy különbségek tapasztalhatók a vállalkozások összetételét tekintve, amit jól
szemléltet a közel 13 ezres lélekszámú Nagykáta és a közel 3500 fős Tóalmás példája. A működő
regisztrált vállalkozások száma önmagában megmutatja egy település gazdasági erejét, főleg a
tőkeerős vállalkozások (például kft-k) száma. A munkahelyek (foglalkoztató vállalkozások) magasabb
számának következménye, hogy jobb a munkaerő helyben tartásának vagy bevonzásának esélye (G1.
táblázat).

Terület

Nagykáta
Pest megye
Tóalmás

Regisztrált Kft-k száma Kft-k Bt-k száma Bt-k aránya önálló
önálló Kiskereskedelmi,
vállalkozások
(db)
aránya (%)
(db)
(%)
vállalkozók vállalkozók gépjármű és
száma (db)
(db)
aránya (%) járműalkatrész
üzlet (db)

1517
196440
393

301
19,8
116
7,6
1091
59348
30,2
23444
11,9
111666
83
21,1
37
9,4
250
G1. táblázat: Regisztrált vállalkozások száma (db) (2016)
Forrás: KSH
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Tóalmáson a regisztrált vállalkozások száma az utóbbi években növekedést mutat: 2012-ben 342 db,
2013-ban 350 db, 2014-ben 370 db, 2015-ben 381 db, 2016-ban 393 db volt. A növekedés üteme a
teljes 5 évet vizsgálva 14,9%. A lakosságszám arányában vizsgálva: az 1000 lakosra jutó regisztrált
gazdasági vállalkozások számában Tóalmás a járási átlagot képviseli (G1. ábra).

G1. ábra: 1000 lakosra jutó regisztrált gazdasági vállalkozások száma a Nagykátai járás településein, 2011-től
Forrás: TeIR

G2. ábra: Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat nemzetgazdasági
ágakban a Nagykátai járás településein, 2011-től
Forrás: TeIR
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Mezőgazdaság
A KSH 2010-es Általános Mezőgazdasági Összeírása (ÁMÖ) szerint a földterületet használók száma a
legmagasabb, 100 fő, melyet követ rendre a gazdasághoz tartozó egyéb területet (98 fő),
termőterületet (72 fő), mezőgazdasági területet (71 fő), szántót (40 fő), konyhakertet (28 fő) és gyepet
(13 fő) használók száma. Művelési ágak szerint kevesen használnak szőlő területet (6 fő) és
termőterületet (6 fő), gyümölcsös területet (2 fő) és termőterületet (2 fő) , erdőt (3 fő), nádast és
halastavat pedig egyetlen fő sem használ.
A Nagykátai járás többi településével összehasonlítva megállapítható, hogy Tóalmáson a primer
gazdasági szektorban működő gazdasági vállalkozások száma a járási átlaggal megegyezően nőtt 2011től (G2. ábra).
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2019. októberi adatai alapján az egyéni és társas vállalkozások
közül 1 db működik a mezőgazdaságban.
Ipar
Tóalmás hatályos településrendezési terve alapján gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató területek
találhatók a település belterületének határában és külterületen.
Az ipari tevékenységben működő vállalkozások szerkezeti megoszlásában a településen hagyományos
építőipari tevékenység továbbra is jelentős, csakúgy, mint a feldolgozóipar egyes ágai. A bejegyzett
vállalkozások legnagyobb része nem a településen működtet telephelyet. Az élelmiszeripar jelentős
képviselői a helyi húsfeldolgozó vállalkozások és pékségek.
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G3. ábra: Különböző iparágakban tevékenykedő társas vállakozások száma (db) Tóalmáson (2019. október)
Forrás: MKKIR

Szolgáltatások
A gazdasági ágak közül a szolgáltatásokban (tercier ágazatok) működik a legtöbb a vállalkozás (G3.
ábra). Kiemelkedő az a kereskedelmi, szállítmányozási-raktározási, művészeti területen tevékenykedő
vállalkozások száma. Az egyéb szolgáltatások közül jelentősek a helyi lakossági igényeket kielégítő
vállalkozások. Tóalmáson kereskedelmi szálláshely nem, egyéb (falusi) szálláshely összesen 16
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férőhellyel (KSH, 2016) működik. A vendégéjszakák száma – tekintettel arra, hogy a járás
településeinek többségében nincs szállás férőhely – kiemelkedően magas (G4. ábra).
A KSH 2016. évi adatai szerint a kiskereskedelmi és járműüzletek száma 25 db; ebből az élelmiszer és
vegyes üzletek száma 12 db, a vendéglátóhelyek száma 17 db, gyógyszertárból pedig 1 db található a
településem. A Magyar Postának állandó fiókja van a községben. A Nagykáta és Vidéke
Takarékszövetkezet fiókján kívül nincs egyéb pénzintézet jelen a településen. A hazai áruházláncok
közül a Coop képviselteti magát egy üzlettel. Üzemanyagtöltő állomás nem található Tóalmáson.

G4. ábra: Vendégéjszakák száma a Nagykárai járásban, 1000 lakosra (2014)
Forrás: TeIR

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési
elképzelése
A település külterületén csupán néhány gazdasági szervezet működik, ezek azonban jelentősen
hozzájárulnak a település gazdasági életéhez. A zártkerti területektől délre található Maróti
Díszfaiskola Kft. egy több generációs családi vállalkozás, mely 1990 óta működik. A telepen
örökzöldeket, fákat és cserjéket nevelnek kis- és nagykereskedelem részére egyaránt. (forrás:
marotidiszfaiskola.hu).
A Tóalmási Kolbász Manufaktúra (Húscsarnok Kft.) 1993 óta működő családi vállalkozás. A telephely és
üzlet belterületen található a Fő utca mentén. A helyiek és a környékbeliek számára közel 60
munkahelyet biztosít. A márka mára országos szintre nőtte ki magát, több nagyvárosban is kaphatók a
termékeik. (forrás: toalmasikolbasz.hu)
Turizmust segítő vállalkozás a Tóalmás Kr. Bt. kezelésében álló Sárkány-tó, ahol elsősorban a horgászat
szerelmeseinek kínálnak szabadidős elfoglaltságot, programot. A külterületen mesterségesen létesített
tó a Dózsa György úton keresztül közelíthető meg. A közel 1,5 hektáron található területen két tavat
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hoztak létre, melyből egy szolgál a horgászatra. Környezete nagyon természetközeli, családbarát
kialakítású. (forrás: sarkanyto.hu, haldorado.hu)
További néhány kisebb gazdasági szervezet: Chris Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., Tóalmás Szent
András Gyógyvizes Strand, Kemping és Ifjúsági Tábor, Andrássy kastélyban működő WOL Élet Szava
Magyarország Alapítvány, Toto Truck Szeviz Kft. (kamionmosó és szerviz).
Az önkormányzathoz 2019-ben két helyi tulajdonosi kérelem érkezett, melyek külterületi ingatlanokat
érintő gazdasági fejlesztések. Az önkormányzat támogatásával a két fejlesztést előkészítő
településrendezési eszközök módosítása folyamatban van. Az egyik fejlesztés kisebb léptékű,
mezőgazdasági telephely fejlesztését jelenti, mely elsősorban a mezőgazdasági gépek tárolását fogja
szolgálni. A másik nagyobb léptékű fejlesztés a település életére is pozitív hatással bír, új munkahelyek
teremtését fogja biztosítani az itt és a környékben élők számára.

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
A gazdasági versenyképességet befolyásoló, iskolai végzettségre, ingatlanállományra vonatkozó
elemzés az 1.7.1 fejezetben található. A településen jelentős K+F+I tevékenységet végző vállalkozás
nem működik.

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok
Az ingatlanpiaci elemzést két online hirdetési felület, az ingatlan.com és a jofogas.hu oldalak adatai
alapján végeztük. Az eredményeket az alábbi táblázat összegzi:

Ingatlan típusa

Meghirdetett ingatlanok darabszáma
ingatlan.com

ház, lakás
telek
nyaraló
ipari, üzleti, iroda
termőföld

jofogas.hu

48
26
14
1
3

Meghirdetett
legalacsonyabb
és
legmagasabb ár (millió Ft)

46
26
9
1
1

3,9 – 45,0
0,36 – 7,0
3,6 – 99,0
35,0 – 60,0
20,0 – 22,4

G2. táblázat: Ingatlanpiaci adatok Tóalmásról (2019 IV. negyedév)
Forrás: www.ingatlan.com, www.jofogas.hu

Az ingatlannet.hu adatai szerint Tóalmáson az eladásra kínált lakóingatlanok meghirdetett átlagára
108.500 – 167.700 Ft/m2 közé esik. A nominál ár 148.000 Ft/m2. Az ipari, üzleti ingatlanok átlagosan
250-300 m2 alapterületű építménnyel és 1500 m2-es telkekkel kerültek meghirdetésre. A nyaralók
átlagos mérete 20-200 m2, áruk átlagosan 170.000 Ft/m2. Az eladó telkek ára 600-5000 Ft/m2,
termőföldek ára 118-790 Ft/m2 közötti.
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G5. ábra: Eladó lakások és házak eloszlása Tóalmáson (2019. október)
Forrás: https://www.ingatlannet.hu/statisztika/T%C3%B3alm%C3%A1s
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1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Az önkormányzat tulajdonkataszterében a 2019. decemberi adatok alapján az 1.14.3. fejezetben
felsorolt ingatlanok találhatók. Az ingatlanok térbeli elhelyezkedését az É19. ábra mutatja be.
Tóalmás vagyongazdálkodását meghatározza, hogy az önkormányzatnak viszonylag korlátozott a
forgalomképes az ingatlanállománya (1.14.3. fejezet).
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2009. (III.2.) Ök. rendelet
szabályozza az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek és intézmények
vagyonát, az önkormányzati társulásba és vállalkozásba vitt vagyont.
Év

Kiadások összesen
Bevételek összesen

2015

2016

2017

490.555.000
490.555.000

609.354.022
609.354.022

2018
750.709.523
750.709.523

663.040.968
663.040.968

G3. táblázat: Az önkormányzat költségvetésének kiadásai és bevételei (Ft)
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

2019. évi költségvetés: Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2018. (III. 9.)
önkormányzati rendeletében a 2018. évi költségvetést:
 510.483.743 Ft költségvetési bevételi főösszeggel
 574.240.381 költségvetési kiadási főösszeggel
 63.756.638 Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Az önkormányzat működését alapvetően meghatározza a helyben beszedett adók típusa és
mennyisége. Ezek híján az önkormányzat mozgástere meglehetősen szűk, az Európai Uniós és hazai
támogatások jelentik a fejlesztéshez szükséges bevételek nagy részét. Az önkormányzat adóbevételeit
az alábbi táblázat részletezi:
Év

Magánszemélyek
kommunális
adója
Helyi iparűzési
adó
Gépjárműadó
(40%)
Késedelmi pótlék

2015

2016

2017

2018

2019

9.261

12.935

14.468

13.504

15.934

21.438

31.095

30.783

74.449

69.843

6.837

7.364

7.330

7.676

5.260

446

526

1.437

187

187

G4. táblázat: Az önkormányzat adóbevételeinek alakulása 2015-2019 (ezer Ft)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a képviselő-testület létrehozta a
pénzügyi, településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot. A képviselő-testület és annak
előkészítő munkáját végző bizottság hozza meg a településfejlesztési döntéseket Tóalmás Község
Önkormányzatánál.
Tóalmás nyertes fejlesztési támogatásai:
Támogatást nyert fejlesztés megnevezése

Megítélt támogatási összeg (Ft)

KMOP-4.5.3-09-2009-0031 Tóalmási Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítése
KMOP-4.6.1/B_2-2008-0088 A tóalmási általános iskola,
óvoda és főzőkonyha felújítása, bővítése és
eszközbeszerzése a környezettudatosság és a korszerű
nevelés-oktatás megteremtése jegyében.
KMOP-4.7.1-13 Elektronikus helyi közigazgatási
infrastruktúra fejlesztése - Tóalmás-Szentlőrinckáta közös
hivatalának informatikai fejlesztése és felkészítése az
önkormányzati ASP központhoz való csatlakozásra
KEHOP-5.2.9-16-2016-00034 épületenergetikai
felújítások Tóalmás Község intézményein
PM_ONKOMUT_2016/57 Tóalmás Község belterületi utak
és csapadékvíz elvezető árkok felújítása
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 Önkormányzati
tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztése
MFP-NHI/2019
MFP-FOB/2019
MFP-OUF/2019
MFP-KKE/2019
MFP-ÖTU/2019
MFP-BJA/2019

13.364.739

247.500.000

14.000.000

191.286.794
45.575.576
192.000.000
22.450.741
29.699.986
4.999.990
14.780.248
29.550.509
4.999.998

G5. táblázat: Tóalmás nyertes fejlesztési támogatásai a 2007-2013 és a 2014-2020 közötti időszakban
Forrás: palyazat.gov.hu, pestmegye.hu, kormany.hu

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
A 2007-2013-as időszakra megfogalmazott gazdaságfejlesztési célkitűzések közül számos elképzelés
megvalósult, melyek közül a legfontosabb beruházások:
1. Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
2. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola felújítása, akadálymentesítése
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mesevár Óvoda teljes felújítása, bővítése, akadálymentesítése
Közösségi konyha felújítása
Művelődési ház előterének felújítása
Polgármesteri Hivatal felújítása
Polgármesteri Hivatal előtti emlékpark kialakítása
Védőnői szolgálat épületének külső felújítása
Egészségház épületének felújítása, akadálymentesítése
11 db térfigyelő kamera felhelyezése
Iskolai kamerarendszer kiépítése
Strand melletti sétány kialakítása közvilágítással
Belterületi utak menti csapadékvíz-elvezető tervek kialakítása
Utcanévtáblák, térképek kihelyezése
29 fős táborhely kialakítása a volt vízmű épületéből
Buszmegállók felújítása
Parkolók kialakítása az iskola, óvoda, temető mellett, valamint a Fő úton a Szent
András szobor mellett
Két játszótér építése
Polgármesteri Hivatal informatikai felújítása
Temetőben 40 férőhelyes urnafal építése
Temető előtti park felújítása térvilágítással
Gyalogút az egészségház és a gyógyszertár között

Tóalmás község képviselőtestülete az 55/2015. (03.26.) Kt. határozattal fogadta el a 2014-2019 évekre
szóló gazdasági programot, mely az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:
1. Idegenforgalom településmarketing
i. Csónakázó tó kialakítása
ii. Települést bemutató kiadvány kiadása, hirdetések megjelentetése, helyi
vállalkozók bevonásával
iii. „Nagy gödör” rekreációs parkká alakítása – tanösvény kiépítésével
iv. Tanösvények kialakítása
v. Falumúzeum építése és kialakítása
vi. Közterületek rehabilitációja
2. Infrastrukturális fejlesztések
i. Felszíni csapadékvíz elvezetés, útépítéssel
ii. Parkolók kialakítása
iii. Kerékpár- és gyalogút építés
iv. Gyalogsétány kialakítása a Hajta-patak partján
v. Útépítés I.
vi. Útépítés II.
vii. Intézmények geotermikus fejlesztése
viii. Üdülőterület rehabilitációja
ix. Lakossági gyalogjárda program
x. Gyalogátkelőhely és fekvőrendőr létesítése
3. Szent András strand, kemping és szálláshely továbbfejlesztési lehetőségei
i. Szent András gyógyvizes strand fejlesztése 8 ütemben
4. Betelepülő és már betelepült vállalkozásokat támogató intézkedések, adók
i. Helyi termékek árusítóhelyének kiépítése
5. Oktatás, szociális ellátás
i. Mesevár Óvoda bővítése
ii. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornacsarnokának felújítása
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iii. Bérlakások felújítása
iv. Idősek nappali ellátása
v. Egészségház külső akadálymentesítése
vi. Védőnői szolgálat felújítása
6. Kulturális élet, rendezvények, fesztiválok
i. Hagyományőrző fesztivál
ii. Szent András strand és gyógyfürdő területén programok biztosítása
iii. Közösségi tér fejlesztése
Az Önkormányzat hazai és Európai Uniós pályázati forrásokból, saját pénzeszközökből és magántőke
bevonásával valósítja meg a fejlesztéseket.
A 2014-2019-es időszakra megfogalmazott gazdaság-és településfejlesztési célkitűzések közül számos
elképzelés megvalósult, melyek közül a legfontosabb beruházások:
1. Falumúzeum építése és kialakítása
2. Infrastrukturális fejlesztések:
i. új parkolók építése
ii. új aszfaltburkolat belterületi utakon
iii. új útalap építés külterületen a volt zártkerti övezetben
iv. forgalomlassító eszközök kialakítása a Rákóczi F. utcában
v. épületenergetikai felújítások az önkormányzat tulajdonában
intézményépületeken
3. A Szent András Gyógyvizes Strand, Kemping és Szálláshely továbbfejlesztése
i. új vizesblokk kialakítása és egyéb szolgáltatások fejlesztése
4. Egyéb fejlesztések
i. Elektronikus helyi közigazgatásfejlesztés
ii. Kisbusz beszerzés
iii. Önkormányzati kertészet és falusi udvar kialakítása

álló

Tóalmás község a 2020-2024 időszakra új Gazdasági Programot fogadott el a 85/2020. (III.20.) Kt.
határozattal, mely a következő gazdaság- és településfejlesztési célkitűzéseket tartalmazza:
1. Idegenforgalom, településmarketing
i. Csónakázótó kialakítása
ii. Települést bemutató kiadvány tervezése
iii. Rekreációs park kialakítása a település központjában található alulhasznosított
területen
iv. Tanösvény kialakítása
v. Közterületek rehabilitációja

2. Infrastrukturális fejlesztések
i. Felszíni csapadékvíz elvezetés, útépítéssel
ii. Parkolók kialakítása
iii. Kerékpár- és gyalogút kialakítása
iv. Gyalogsétány kialakítása a Hajta-patak mentén
v. Belterületi utak aszfaltozása
vi. Intézmények geotermikus fejlesztése
vii. Üdülőterület rehabilitációja
viii. Gyalogjárdák építése és felújítása lakossági összefogással
ix. Gyalogátkelőhely és fekvőrendőr létesítése
x. Elektromos hálózat fejlesztése (közvilágítás)
3. Szent András Strand, Kemping és Szálláshely fejlesztése
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i. új medencék építése
ii. strand bejáratának és a strandhoz vezető út felújítása
iii. bio-fürdő tó kialakítása
iv. vízbázis növelése, meglévő kút felújítása
v. téliesített öltözők, kiszolgáló helyiségek építése
vi. apartmanházak építése
vii. kemping fejlesztése
viii. gyógy-szolgáltatások biztosítása
4. Betelepülő és már betelepült vállalkozásokat támogató intézkedések, adók
i. helyi termékek árusítóhelyének kiépítése
5. Oktatás, szociális ellátás
i. Mesevár Óvoda bővítése
ii. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornacsarnokának felújítása
iii. bérlakások felújítása
iv. idősek nappali ellátása
v. egészségház külső akadálymentesítése
vi. védőnői szolgálat felújítása
vii. család- és gyermekjóléti szolgálat felújítása
viii. egészségház felújítása
6. Kulturális élet, rendezvények, fesztiválok
i. Sörfesztivál és Almás Sütemény Sütő Verseny
ii. Szent András strand és gyógyfürdő területén programok biztosítása
iii. közösségi tér fejlesztése
iv. Hogyan képzeled el a jövődet Tóalmáson? – pályázat

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
Tóalmáson az elmúlt 5 évben éves szinten 8-30 fő között mozgott a közfoglalkoztatottak száma (G8.
táblázat). A közfoglalkoztatás formái: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Országos
Közfoglalkoztatási Program és Járási startmunka mintaprogram. Az elmúlt két év tendenciái alapján
csökken a közfoglalkoztatásban résztvevők száma, a regisztrált munkanélküliek száma viszont nem
csökkent számottevően.
Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma
Tóalmás
2014
2015
2016
Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
támogatása
Országos
Közfoglalkoztatási
Program
támogatása
Járási startmunka
mintaprogram
támogatása
összesen:

2017

2018

2019. 01-04.

31

16

29

7

9

8

7

12

17

13

7

7

-

2

2

22

12

11
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-

Mezőgazdaság
0
10
11
Belvízelvezetés
0
Bio- és
megújuló
1
1
energiafelhaszn
álás
- Belterületi
1
0
6
1
közutak
karbantartása
- Illegális
5
0
hulladéklerakók
felszámolása
- Szociális jellegű
program
Mindösszesen:
38
31
48
42
28
Közfoglalkoztatási
1,70%
1,42%
2,22%
1,91%
1,27%
mutató
Ellátásban nem
részesülő
102
83
93
67
64
álláskeresők száma
zárónapon
Álláskeresési
ellátásban
részesülő
25
29
27
25
33
álláskeresők száma
zárónapon
Foglalkoztatás
helyettesítő
támogatásban
87
106
93
84
81
részesülő
álláskeresők száma
zárónapon
Regisztrált
álláskeresők száma
213
218
213
176
178
zárónapon
Nyilvántartott
álláskeresők relatív
9,66%
10,05%
9,81%
8,07%
8,06%
mutatója
Közfoglalkoztatási
13,52%
12,42%
18,44%
19,15%
13,64%
ráta
Munka-vállaló
korúak (15-64
2202
2166
2168
2186
2207
évesek) létszáma
G6. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos száma Tóalmáson
Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu

9
-

1

0
26
1,18%

63

42

78

182

8,22%
12,59%
2207

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Tóalmás Község Önkormányzata lakás- és helyiséggazdálkodásról szóló rendeletet nem alkotott.
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1.10.6. Intézményfenntartás
Az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzat a kötelező feladatellátást saját
intézményrendszerrel biztosítja. Az intézményrendszer bővülni fog egy további védőnői körzet
kialakításával, valamint új bölcsőde építésével. Az önkormányzat tulajdonában álló strandfürdőt,
kempinget és ifjúsági tábort a Településüzemeltetési Szolgáltat működteti. Mivel a strandfürdő
jelenleg szezonálisan üzemel (május-szeptember), ezért nem biztosít egész éves munkaviszonyt az itt
dolgozóknak.
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
CÍM
IGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK
1.
Tóalmás Polgármesteri Hivatal
Fő tér 1-3.
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
2.
Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha
József A. u. 8-10.
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
3.
Háziorvosi rendelő
Béke u. 14.
4.
Fogorvosi rendelő
Béke u. 14.
5.
Védőnői szolgálat
Béke u. 16.
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
6.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Béke u. 18.
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK
7.
Községi könyvtár
Béke u. 18.
8.
Művelődési ház
Rákóczi út 4.
TURIZMUS, VENDÉGLÁTÁS
9.
Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strand, Kemping és Ifjúsági Tábor
Remény u. 1.
G7. táblázat: Tóalmás Község Önkormányzata által fenntartott intézmények

1.10.7. Energiagazdálkodás
Az Önkormányzat épületenergetikai korszerűsítéseket hajtott végre a saját fenntartású épületein,
intézményein. A 2007-2013 támogatási időszakban felújítás keretében megújult az általános iskola, az
óvoda és a főzőkonyha épülete. A 2014-2020-as ciklusban további önkormányzati intézmények
energetikai korszerűsítésére kerül sor: művelődési ház, egészségház és a védőnői szolgálat épületének
felújítása, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola felújításának újabb üteme. Az iskola, a
művelődési ház és az egészségház tetőszerkezetében napelemes rendszer kiépítése is megvalósul.

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
A településüzemeltetési feladatok körébe soroljuk 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, melyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény megnevez (II. fejezet 13. § 2. pont):
„településüzemeltetés (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)”.
Az önkormányzat a törvény értelmében kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok formájában,
önkormányzati tulajdonú vagy megbízott cégekkel biztosít.
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Az ivóvíz-szolgáltatást és a szennyvízelvezetést a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi, a
belterületi csatornázottság mértéke 90% feletti.
A szemétszállítást a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. A szelektív
hulladékgyűjtés a településen biztosított (Forrás: https://dtkh.hu).
A településen a vezetékes gázszolgáltatást az NKM Nemzeti Közművek Zrt., a villamosenergia
szolgáltatást az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. biztosítja.

63

Tóalmás Településfejlesztési koncepció – Megalapozó vizsgálat

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok

Forrás: Pro Régio Kft.

Tóalmás az Alföld és a Gödöllői‐dombság határán fekvő Hatvani‐sík kistájhoz tartozik. A kistáj egy
dombos-lejtős úgynevezett hullámos síkság. Tájképi szempontból meghatározó a területén átfolyó
időszakos vízfolyású Hajta‐patak, mely a terület flóráját és faunáját alakította. A fennmaradt apró
kiterjedésű természetes élőhelyek a mezőgazdasági területek között elszórtan, mozaikszerűen
helyezkednek el. Tóalmás külterületén európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
„Natura 2000” terület található a Hajta‐mente elnevezéssel. Tóalmás területét az OTrT „Országos
ökológiai hálózat övezete” és a „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete” is
érinti. Ezeken kívül ex lege védett földvárak és kunhalmok is találhatók a területen.
Földtani adottságok, domborzati viszonyok

Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/atlasz200/

Kőzet és talajviszonyok
A kistáj alakulásában fontos szerepet játszott a középső pliocén korban lejátszódó geológiai folyamat,
amikor a Pannon tenger beltengerré alakult, majd kiszáradt és a fennmaradt medencét a folyók
hordalékukkal töltötték fel. A Tápió-vidék alaphegysége új paleozóos és mezozóos képződményekből
áll, amelyre 1000 méter vastagságban agyagos, homokos pannóniai rétegek, majd 30-50 méter
vastagságban középső- és felső pleisztocén korú folyóvizi üldékek: agyag, alerurit, homok és kavics
rakódtak.
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A Tápió-vidék térségében főként a 2-3% szervesanyag tartalmú, homok és iszapos homok mechanikai
összetételű réti talajok előfordulása jellemző. A kistáj Nagykáta környéki, magasabban fekvő részein
szintén gyengébb minőségű, kevésbé termékeny barnaföldek jellemzőek. A kistáj északnyugati részén
található löszös üledéken homokos vályoggal kevert barna erdőtalajok alakultak ki. A barnaföldet az
alacsonyabban fekvő térszíneken a humuszos homoktalajok váltják fel. Kisebb kiterjedésű foltokban
tőzeges és szikes talajok is előfordulnak a térségben.
Vízrajz
A hatvani kistáj vízrajzi szempontból a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik. Egyetlen nagyobb mellékvize a
Felső Tápió, melybe az időszakos vízfolyású Hajta-patak torkollik. A Tápió-vidék gyenge lefolyású
terület. A felszíni vízfolyások vízminősége II. osztályú. Árvizek csak hóolvadáskor és nagymennyiségű,
hirtelen lezúduló esők alkalmával fordul elő. A talajvíz mélysége a kistáj keleti részén 2-4 m között van,
míg Kóka környékén már 6 m alatt van, jellemzően kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos,
keménynek mondható víz. A rétegvíz mennyisége nem számottevő.
Növényvilág
A Hatvani kistáj a Duna‐Tisza közi flórajáráshoz tartozik, élőhelyei nagyon változatosak, ami a terület
átmeneti jellegéből adódik, mivel két növényföldrajzi terület, a Gödöllői-dombság és az Alföld határán
fekszik. Növényállományát lösztölgyesek, tölgy‐kőris‐szil ligeterdők, fűz‐nyár ligetek, mocsarak,
mocsár‐ és láprétek, továbbá homoki gyepek, löszpusztagyepek és szikesek alkotják. A kistáj területén
mintegy 30‐40 védett növényfajt tartanak számon. A település határában homoki sztyepprétek
húzódnak, melyek jellegzetes fajai a csűdfű (Astragalus exscapus), a tarka nőszirom (Iris variegat), a
pókbangó (Ophrys sphegodes) és a sömörös kosbor (Orchis ustulata). A Tápió árterületein néhány
helyen nyílt homoki gyepek maradtak fenn homoki kikericccsel (Colchicum arenarium), homoki
nőszirommal (Iris arenaria), homoki varjúhájjal (Sedum hillebrandtii) és kései szegfűvel (Dianthus
serotinus). A területen kisebb kiterjedésű kékperjés láprétek is találhatók, amelyeknek jellegzetes
növényei a szibériai nőszirom (Iris sibirica), és a fehér zászpa (Veratrum album), a nádi boglárka
(Ranunculus lingua), mocsári csorbóka (Sonchus palustris) és a mocsári aggófű (Senecio paludosus) .1
Forrás:
Állatvilág
wikimedia.org/wikipedia/common
A Tóalmást is érintő „Hajta‐mente Natura 2000 terület” s/7/7e/Orchis_Ustulata.jpg
legfontosabb jelölő állatfajai a vöröshasú unka (Bombina bombina),
a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), a szarvasbogár (Lucanus cervus), a nagy tűzlepke (Lycaena
dispar), a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) és a nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata).2

A védett vizimadarak közül a területen él a vörös gém (Ardea purpurea), a szürke gém (Ardea cinerea),
a nagykócsag (Egretta alba), a kis kócsag (Egretta garzetta), a bakcsó (Nycticorax nycticorax). A Hajtapatakban a lápi póc (Umbra krameri), a réti csík (Misgurnus fossilis), a vágó csík (Cobitis taenia). Jópár
fokozottan védett hüllőfaj is fellelhető, mint a mocsári teknős (Emys orbicularis), a zöld varangy (Bufo
viridis) és a zöld levelibéka (Hyla arborea).3

1

Forrás: A HUDI20025 HAJTA mente Natura 2000 terület fenntartási terve- http://dinp.nemzetipark.gov.hu/, Tóalmás
Község zöldfelületi arculatterve
2

Forrás:
http://dinp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/Vedett_teruletek/Natura2000/Kendrovszky_Bogi/HUDI_20025_Hajta_
mente_honlapra.pdf
3
Forrás: A HUDI20025 HAJTA mente Natura 2000 terület fenntartási terve- http://dinp.nemzetipark.gov.hu/
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1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
Tájtörténeti vizsgálat
Tóalmás térsége terület már a réz‐ és bronzkor idején is lakott volt, erről tanúskodnak a környéken
fellelt régészeti leleltek. Várhegyen ma is fellelhető egy földvár maradványa és jó néhány cserépedény
törmelék. A XI-XII. századból maradt fenn a régi templom maradványa, egy várfalszerű széles talapzat,
mely a tatárjárás alatt pusztult el. A jelenlegi templom erre a régi, erős alapra épült.
Almás néven először a Premontrei Apátság Jánoshidai birtokai közt kerül említésre egy 1406-ból
származó oklevélben. A tatárjárás idején kiürült, majd újra települt. A XV. sz. elejéig a Kókai család
tulajdona, később a királyi birtokként Szanda várhoz tartozott, majd a Rozgonyi-, Lábatlan és a Tárnok
család uralta. 1473‐ban önálló település jött létre a jelenlegi Törökdomb területén Boldog‐Asszony
Kathaya néven, melynek temploma is volt. A török hódoltság idején a vidék elnéptelenedett, a
település Almás-puszta néven maradt fenn, Boldogasszonykáta teljesen eltűnt. Az 1730‐as évektől a
Prónay család birtoka volt, és az is maradt a szabadságharc leverését követően is. Ebben az időben a
község létszáma erősen megnövekedett főként magyar anyanyelvű betelepülőkkel, akik Nógrád és
Gömör megyékből Heves megyén át érkeztek, illetve kisebb részt a felvidékről érkező szlovákokkal,
szerbekkel és erdélyiekkel.
A Prónay család a Hajta‐patak melletti birtokán neobarokk stílusú kastélyt építetett és körülötte
lenyűgöző parkot alakított ki, Bócz –kert néven. Az angol parkot a kor híres kertésze, Heinrich Nebbien
tervezte és kivitelezte.
A Prónayaktól a Bócz‐kertet 1892‐ben
Wahrmann Regina vásárolta meg. A park
közepén fényűző kastélyt építetett Ybl
Lajos tervei alapján. A leromlott állapotú
Beretvás‐kastély ma is megtekinthető. Az
első világháború idején a kastély az
Andrássy család birtokába került. A
parkot az új tulajdonosok tovább
építették,
artézi
kutak
fúrásával
közművesítették, és önálló áramfejlesztő
berendezéssel is ellátták, illetve a
parkban
további
épületeket,
4
fürdőmedencéket építettek.

Forrás: Pro Régio Kft.

A XIX. XX. század fordulóján Tóalmás már 413 házból állt és 2495 lakost számlált. Ekkorra alakult ki a
község ma is felfedezhető településszerkezete: a Felvégen, a templom körül, ahol a plébánia,
kántorlakás is helyet kapott terebélyesebb telkeken a vezető tisztségviselők éltek, illetve itt állt a
földbirtokos elegáns parkkal körülvett kastélya is. Az Alvég a földművelő parasztság lakóhelyeként
szolgált fésűs beépítésű-, keskenyebb telkeken. Az I. világháború után a háborúban károsultak és hadi
özvegyek számára osztottak ki kisebb telkeket a településtől északkeletre. Ezen a parcellázott részen új
településrész alakult ki Újtelep néven, melynek területén a kézműiparos réteg is megtelepedett.
Tóalmás 1708-ban még Tót-Almás néven, később Tó-Almás-ként szerepel, majd 1898-ban a királyi
belügyminiszter törzskönyvezteti Tóalmás névre. 5
4
5

Forrás: Tóalmás TAK
Forrás: Tóalmás TAK
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A XVIII. század második feléből származó katonai
felmérésen Tóth Almás néven fedezhető fel a
mai település elődje. A faluba vezető utat fasor
szegélyezi, a házak az utcára merőlegesen
helyezkednek el, a házak mögött csűrök, kertek
legelők figyelhetők meg. A településen keresztül
kanyargó Hajta-patakot vizenyős, nádas, sásos,
mocsaras terület övezi. Szőlőst jelöl a térkép a
településtől délre, illetve észak-nyugatra
Zsámbok irányába.
Magyarország Első Katonai Felmérése (1763-1787)
Forrás: https://mapire.eu/hu

A XIX. század elejéről származó katonai felmérés
Almás Tó elnevezésű elágazó, két utcás
települést jelöl, a házak mögött kertekkel,
legelőkkel, fásított területekkel. A Hajta-, és
Almás-patak mentén a településtől északra egy
nagyobb tó látható, és további tavak is
felfedezhetőek a településtől nyugtara (pl. Sóstó). A településtől délkeletre a Boldogkáta
Puszta irányában több majorság, tanya és csárda
található elszórtan. Az első katonai térkép által
jelölt régi szőlőkhöz képest új szőlőket is jelöl a
felmérés a településtől délre.
Magyarország Második Katonai Felmérése (1819-1869)
Forrás: https://mapire.eu/hu

A XIX. sz. második feléből származó katonai
térképen a település továbbra is két utcás,
halmazos szerkezet kezd kialakulni, a házak
közrefogják kerteket. A településtől délre
temető foltja látszik, a várhegy és a szőlősök
foltja is fellelhető, dűlőket, úgy, mint: Kis mező
dűlő, Csikós dűlő, Rétrajáró dűlő, Turaiút dűlő,
Páskom. Látszanak délkeletre a boldog-kátai
tanyák: a Nagy boldog tanya, a Keresztfás tanya,
a Kőkút tanya, a Szilas tanya, az Új tanya.
Magyarország Harmadik Katonai Felmérése (1869-1887)
Forrás: https://mapire.eu/hu
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Az 1941-ből származó katonai felmérésen jól
kivehető Tóalmás kialakult, egymásra merőleges,
többutcás településszerkezete, középen a
zárványszerűen közrefogott zöldterületekkel és a
temetővel. Külsőségek: a Páskom, a Várhegy, a
Szőlődűlő, melyeken elszórtan házak fedezhetők
fel. A dűlőutak mentén fásítás látható. A patak
menti mocsaras erdős terület is fel van tűntetve,
melyen a településtől északra a „Nyár derekán
száraz” felirat olvasható.
Magyarország Negyedik Katonai Felmérés (1896-1914)
Forrás: https://mapire.eu/hu
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Tájszerkezeti vizsgálat
A belterület a település összterületéhez képest nem éri el a 10%-ot. A beépített lakóterülethez
északnyugati irányban egy ipari-kereskedelmi területet jelöl a Corine-teir felszínborítottsági térképe,
mely valójában az Andrássy-kastély ősfás, erdősült parkja, és így a település egyik legértékesebb
zöldfelületi eleme. Tóalmás külterületének legnagyobb részét a mezőgazdasági területek foglalják el,
kisebb részét legelők, természetes gyepek és természet közeli rétek. A lomblevelű erdők és vegyes
erdők aránya az egész településre vetítve rendkívül alacsony 5% körüli. A belterülettől délnyugatra
komplex művelési szerkezetet jelöl a térkép, ez a volt szőlő helyén fennmaradt zártkerteket fedi.

TV1. ábra Tóalmás tájhasználati (felszínborítottsági) térképe
Forrás: CORINE – TeiR

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezésről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 13. § ának (1) pontja szerint „Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez
tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre
szánt területté.” A törvény (2) pontja szerint „az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II.
osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem
minősíthető beépítésre szánt területté.”
Tóalmás területén a NÉBIH által nyilvántartott gyümölcstermőhelyi kataszteri területek vannak
(https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny).
TELEPÜLÉS

Helyrajzi
szám

Terület
teljes

Terület
alkalmas

TÓALMÁS

053/8

4,33

4,33

TÓALMÁS

0154/10

4,94

TÓALMÁS

0121/4-6

12

Fajok

Forrás_év
2003

4,94

MEGGY, SZILVA, BODZA, ALMA, SZAMÓCA
MEGGY, SZILVA, BODZA, ALMA, SZAMÓCA, FEKETE
RIBISZKE

12

ALMA

1994

2003

A Tóalmás területét érintő szőlőkataszteri területekkel kapcsolatban NFK AVTF MTHEO szolgáltatott
adatot (http://www.vingis.hu/index.php/kapcsolat).

A gyümölcs- és szőlőtermőhelyi kataszteri területek lehatárolását a TV4. ábra tartalmazza.
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1.12.3. Védett és védendő táji-, természeti értékek, gyümölcs- és szőlőkataszteri területek

TV3. ábra: Tóalmás természeti védettségei
Szerk.: Pro Regio Nonprofit Kft.
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TV4. ábra: Tóalmás védett és védendő táji-, természeti értékei, gyümölcs- és szőlőkataszteri területei
Szerk.: Pro Regio Nonprofit Kft.
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Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi - Natura 2000 – terület
A Hajta- mente Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű Natura 2000 terület. A
kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek az alábbiak:










pannon szikes sztyeppék és mocsarak,
vízfolyások menti növénytársulások
síksági pannon löszgyepek
pannon homoki gyepek
kékperjés láprétek, meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon
mészkedvelő üde láp˗ és sásrétek
enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők
euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
folyóvölgyek mocsárrétjei

A Natura 2000 jelölő növény fajok:




homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria)
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)
vérfű˗hangyaboglárka (Maculinea teleius)

A Natura 2000 jelölő állatfajok:










lápi póc (Umbra krameri)
vöröshasú unka (Bombina bombina)
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
szarvasbogár (Lucanus cervus)
réti csík (Misgurnus fossilis)
vágó csík (Cobitis taenia)
nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
mocsári teknős (Emys orbicularis)  nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata)

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló- vagy védelemre tervezett terület, érték
Tóalmás külterületén több táj‐ és természetvédelmi szempontból jelentős terület található, ezek a
következők:







európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű Natura 2000 terület, a
HUDI20025 jelű, Hajta‐mente elnevezésű kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület,
ex lege védett földvár,
ex lege védett kunhalmok,
OTrT szerinti országos ökológiai hálózat övezetei,
OTrt‐ben megjelent tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.
Tóalmás Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2005. (XII.22.) önk. rendelete nem javasol
helyi védelemre természeti területeket.

Országos övezetek
Tóalmás több országos övezet által is érintett, a fejezet részletes kidolgozását lásd a „I.3. A
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA” című fejezetben.
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TV5. ábra Ökológiai hálózat övezetei
Trtv. 25-27. §

Az ökológiai hálózat mindhárom övezete kismértékben érinti Tóalmást. A település belterületétől
északkeletre elterülő Hajta mente az Ökológiai hálózat magterületéhez és puffer területéhez tartozik,
a településtől délnyugatra, Kóka határában található erdőfolt illetve a Hajta patak Tóalmásra bevezető
szakasza, illetve az Andrássy kastély parkjában található halastó és környéke az ökológiai folyosó része.

TV6. ábra Tájképvédelmi területe övezete
MvM rendelet 4. §

A Tájképvédelmi területek övezete érinti Tóalmás Hajta-menti-, más védelem alatt is álló területeit.
Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
Tóalmáson nagyobb tájhasználati konfliktust okozó tevékenység nincs jelen. Minimális illegális
hulladék-elhelyezés tapasztalható a település központi részén elhelyezkedő „gödör” területén és a
település szegélyén. A legfőbb veszélyeztető belső tényező a területet érintő vízhiány illetve
helyenként a belvizesedés miatti zárványszántók kialakulása, valamint az inváziós fásszárú és lágyszárú
fajok, mint a selyemkóró (Asclepias syriaca), a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), a
kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), a bálványfa (Ailanthus altissima), a zöld juhar (Acer
negundo) és a fehér akác (Robinia pseudoacacia) elterjedése. 6

6

Forrás: A HUDI20025 HAJTA mente Natura 2000 terület fenntartási terve- http://dinp.nemzetipark.gov.hu/
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1.13. A zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei

TV7. ábra: Tóalmás zöldfelületi rendszere
Szerk.: Pro Regio Nonprofit Kft.
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Tóalmás zöldfelületi rendszerének
legnagyobb kiterjedésben jelen lévő
elemei a szántók. E mellett legelők,
természetes rétek is előfordulnak,
illetve kisebb foltokként lombos és
vegyes erdők. A külterület zöldfelületi
elemeit a vonalas elemek, mint a
fasorok és zöldsávok kötik össze a
belterület zöldfelületeivel, melyek a
kastély parkja, a lakókertek, a
közintézmények
zöldfelületei,
a
temetőkert és sportpálya területe,
illetve a strand és kemping kertje.
Tóalmást alapvetően a falusias és
kertvárosias
lakóterület-,
illetve
üdülőterület, ebből következően az
alacsony beépítettség és a magas zöldfelületi borítottság jellemzi. A lakókertek többsége rendezett
képet mutat, főként díszkert és haszonkert funkciót tölt be, gyümölcsfákkal, virágos és
veteményeskertekkel. Az utca kert felöli sávja sok esetben a reprezentatív előkert meghosszabbítása
gyümölcsfákkal, örökzöldekkel, díszcserjékkel, egy- és kétnyári virágágyásokkal. Ezek barátságos,
rendezett utcaképet eredményeznek. Az egyes útszakaszokon meglévő fasorokra a vegyes kor- és
fajösszetétel jellemző, gyakoriak a gyümölcsfák, és jelentős az örökzöld fenyők és cserjék száma is.
A lakosok, üdülők többségének van saját használatú kertje, ugyanakkor a sport, rekreációs- és egyéb
közösségi zöldfelületekre is igény mutatkozik.
Tóalmáson különleges értéket képvisel az Andrássy kastély parkja. A kastély az Andrássy család
megbízásából épült 1849-95 között a Hajta-patak egykori árterületén. Az épületet Ybl Lajos tervezte
eklektikus stílusban. A kastélyhoz egy fémszerkezetű üvegház csatlakozik. A kastély építésével egy
időben alakították ki a 29 ha területű parkot József nádor főkertészének vezetésével. A parkban fürdőés csónakázó tavat, labdarúgó-, kosárlabda és röplabda pályát létesítettek. A park növényállományát
alapvetően a térségre jellemző fa és cserjefajok alkották, de a kor divatja szerint néhány egzotikus,
távoli növényt is telepítettek, mint a kaukázusi jegenyefenyő, keleti gyertyán és a mocsárciprus. A park
a nyári időszakot leszámítva látogatható, ősfás parkja és az abban található halastó fontos élőhelyet
biztosít számos értékes növény- és állatfaj számára.
Az Andrássy kastély parkján kívül is több kisebb kiterjedésű park található Tóalmáson: a Millennium
Park, az Árpád Park és a polgármesteri hivatal udvara. A Millenniumi Park az emlékhely körül
igényesen fenntartott dísznövény kiültetés virít. Az Árpád park kicsi, de rendezett, ápolt közösségi célú
zöldfelület természetes fapadokkal. Az önkormányzat udvara, akárcsak az épület jó állapotú,
rendezett. Az udvart egy hársfa, 18 lucfenyő, néhány nyír és egy két cserjefaj díszíti, árnyalja.
A lakosság zöldterületi ellátottságához hozzájárulnak a közhasználatú intézménykertek is: a templomaz óvoda-, az iskola-, kertje. A falu központi részét a templomot és a polgármesteri hivatalt igényesen
kialakított, virágágyásokkal díszített zöldfelület veszi körül. A temetőkert szintén említést érdemel a
zöldfelületi rendszer elemeként, mely a lakószövetbe zárványként ékelődik. Zöldfelülete rendezett, a
gondozott sírok körül változatos virágkiültetéseket alakítottak ki.
A község arculatának meghatározó zöldfelületi eleme a Szent András Gyógyvizes Strand. A 51 °C
hőmérsékletű gyógyvíz 870 m mélyről tör fel. A Hajta‐patak völgyében elhelyezkedő gyógyfürdő és
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kemping népszerű a turisták körében. A Strand zöldfelülete nyitva áll mind a helyi lakosok, mind a
Tóalmásra pihenni érkezők részére. A fürdő lápos területen létesült feltöltéssel, ezért a talajvíz
magasan helyezkedik el. A gyalogos utakat fagyal és mályvarózsa kiültetések szegélyezik, a strand
faállománya többnyire elöregedett. A strand körül kiterjedt üdülőterület alakult ki kisméretű
üdülőházakkal kis alapterületű kertekkel.
Tóalmás központjában helyezkedik el a „kubik gödör” elnevezésű terület, a sportpálya mellett. A
területen egy nádassal borított tó található, a tó partján szilfa, akác és zöldjuhar, fűz és diófa
példányokat találunk. A terület összességében rendezetlen képet mutat, több helyen
hulladékhalmokkal, spontán felnövekedett növényzettel.

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
Tóalmásról elmondható, hogy kedvező természeti adottságú és jó zöldfelületi ellátottságú település.
Az utcák többségükben fásítottak és jellemző a rendezett utcakertek jelenléte, a meglévő közkertek és
parkok kielégítő minőségűek. Azonban a meglévő zöldsávok és út menti fasorok egyes útszakaszokon
pótlásra, fejlesztésre, gondozásra szorulnak. A néhol előforduló burkolt vízelvezető árkok és az
alacsony légvezetékek akadályozzák az út menti fasorok és zöldsávok kialakítását. Megemlítendő a
központban található, rendezetlen képet nyújtó „kubik gödör” mely mind zöldfelületi-, mind
környezetvédelmi, mind településképi szempontból hagy maga után kívánnivalókat. E mellett gondot
jelent kül- és belterületen egyaránt a tájidegen, invazív növények terjedése. A külterület zöldfelületi
rendszere alapvetően jó struktúrájú, de a mezővédő erdősávok, fasorok néhol pótlásra, bővítésre
szorulnak.
.
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1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok
A település közigazgatási területe 3939,75 hektár, ebből a belterület 316,37 hektár, és a fennmaradó
külterület 3623,38 hektár. Az ingatlan-nyilvántartás adatok alapján külterületen, és belterületen az
alábbi területek találhatók a településen (takarnet.hu):

MŰVELÉSI ÁG

FÖLDRÉSZLETEK ALRÉSZLETEK
SZÁMA
SZÁMA

ÖSSZES
ALRÉSZLET
TERÜLET (HA)

LEGKISEBB
ALRÉSZLET
TERÜLET (HA)

ÁTLAGOS
LEGNAGYOBB
ALRÉSZLET
ALRÉSZLET
TERÜLET
TERÜLET (HA)
(HA)
141,16
6,78

erdő

63

68

461,22

0,15

fásított terület

73

75

8,61

0,0014

0,63

0,11

gyümölcsös

5

5

11,67

0,049

4,94

2,33

kert

610

611

65,91

0,024

0,35

0,11

kivett

3304

3309

545,85

0,0004

29,55

0,16

legelő

127

200

322,22

0,028

31,54

1,61

nádas

5

6

19,45

0,39

9,41

3,24

rét

56

61

75,81

0,0022

22,92

12,43

szántó

798

1424

2426,31

0,036

45,34

1,70

0,04

0,18

0,09

szőlő
28
28
2,67
É1. táblázat: Földrészlet statisztikai művelési áganként
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

É1. ábra: Művelési ágak
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.
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Tóalmás területének (3939,75 ha FÖMI) 62%-át szántó művelési ágú
területek alkotják. Erdő területbe
tartozik a település területének
12%-a. Ez a két művelési ág együtt
a település összterületének 74%-át
teszi ki. Ezeket követik a kivett és a
legelő területek (22%).

Művelési ág
Szántó
Rét
Szőlő
0%

14%

Kert
Gyümölcsös

12%

Legelő

0%
8%

0%

Nádas

62%

Erdő

2%

Fásított terület

0%
2%

Kivett

É2. ábra: Művelési ágankénti megoszlás
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.

Szántó minőségi osztály

TERÜLETI ARÁNYA
SZÁNTÓ TERÜLETEN
TELEPÜLÉS TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
26,92%
16,57%

KATEGÓRIA

TERÜLET
2
M

TERÜLET
HA

SZ2

6528643,79

652,86

SZ3

5359337,97

535,93

22,10%

13,60%

SZ4

4547395,04

454,74

18,75%

11,54%

SZ5

3925843,48

392,58

16,19%

9,96%

SZ6

3679006,22

367,90

15,17%

9,34%

SZ7

205073,18

20,51

0,85%

0,52%

SZ8

6260,97

0,63

0,03%

0,02%

100,00%

61,56%

Összesen
24251560,65
2425,16
É2. táblázat: Szántóterületek minőségi besorolásainak aránya
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.
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szántón belül
1% 0%
SZ2
15%

SZ3

27%

SZ4
16%

SZ5
SZ6
19%

22%

SZ7
SZ8

É3. ábra: Szántóterületek minőségi besorolásainak aránya Tóalmáson
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

É4. ábra: Szántó minőségi osztály
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.
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A település teljes területének
61,56%-a szántó művelési
ágú. Ezen szántók nagy részét
átlagos, vagy átlagosnál jobb
minőségű szántó területek
alkotják (Sz2- Sz4). A szántók
30,17%-a átlagosnál jobb
minőségű (Sz2-Sz3).
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Erdő minőségi osztály
A település teljes területének 11,63%-a erdő művelési ágú. Ezen erdők nagy részét átlagosnál jobb
minőségű erdőterületek alkotják. Az átlagosnál rosszabb minőségű erdők közé soroltuk az E3 minőségi
osztályba tartozó erdőket.

É5. ábra: Erdő minőségi osztály
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

KATEGÓRIA

TERÜLET
2
M

TERÜLETI ARÁNYA
TERÜLET
TELEPÜLÉS
ERDŐTERÜLETEN
HA
TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
448,35
97,85%
11,38%

E1

4483484,45

E2

70103,57

7,01

1,53%

0,18%

E3

28214,62

2,82

0,62%

0,07%

Összesen

4581802,63

458,18

100,00%

11,63%

erdőn belül
1%

1%
E1
E2
98%

E3

É3. táblázat: Erdő minőségi osztályok aránya
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

KATEGÓRIA

TERÜLET
2
M

TERÜLET
HA

F1

108468,4

F2
F3

TERÜLETI ARÁNYA
FÁSÍTOTT TERÜLETEN
BELÜL

TELEPÜLÉS TERÜLETÉN
BELÜL

10,85

92,84%

0,28%

3737,49

0,37

3,20%

0,01%

4625,57

0,46

3,96%

0,01%

11,68

100%

0,30%

Összesen
116831,46
É4. táblázat: Minőségi osztály fásított terület
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft
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Rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, kivett minőségi osztályok

É6. ábra: Rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas minőségi osztály
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

KATEGÓRIA

R4

TERÜLET
2
M

TERÜLET
HA

222121,01

222,12

TERÜLETI ARÁNYA
LEGELŐN BELÜL

TELEPÜLÉS
TERÜLETÉN BELÜL

29,30%

0,56%

réten belül

29%
R5

536086,33

536,09

70,70%

1,36%
71%

Összesen

758207,34

758,21

100,00%

É5. táblázat: Minőségi osztály rét
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.
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Legelő minőségi osztály
KATEGÓRIA

TERÜLETI ARÁNYA

TERÜLET
2
M

TERÜLET
HA

L1

61148,49

6,12

1,91%

TELEPÜLÉS
TERÜLETÉN BELÜL
0,16%

L2

1233725,70

123,37

38,55%

3,13%

LEGELŐN BELÜL

L3

680758,87

68,08

21,27%

1,73%

L4

1133557,61

113,36

35,42%

2,88%

L5

90820,06

9,08

2,84%

0,23%

Összesen

3200010,72

320,00

100,00%

8,12%

legelőn belül
3%

2%

L1
L2

35%

39%

L3
L4

21%

L5

É6. táblázat: Minőségi osztály legelő
Forrás: Pro régió Nonprofit Kft.

TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

Sz2

TERÜLET
2
M

TERÜLET
HA

15514,31

1,55

ERDŐTERÜLETEN
BELÜL
50,34%

TELEPÜLÉS
TERÜLETÉN
BELÜL
0,04%

Sz3

11200,82

1,12

36,34%

0,03%

Sz4

4105,20

0,41

13,32%

0,01%

Összesen
30820,33
3,08
É7. táblázat: Minőségi osztály szőlő

100,00%

0,08%

szőlőn belül
13%
Sz2
37%

50%

Sz3
Sz4

Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

TERÜLET
2
M

TERÜLET
HA

K1

4893,21

0,49

0,74%

TELEPÜLÉS
TERÜLETÉN
BELÜL
0,01%

K2

647151,13

64,72

98,17%

1,64%

K3

7187,81

0,72

1,09%

0,02%

Összesen

659232,16

65,93

100,00%

1,67%

ERDŐTERÜLETEN
BELÜL

É8. táblázat: Minőségi osztály kert
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.
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kerten belül
1%

1%
K1
K2
98%

K3
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TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

gyümölcsösön belül

TERÜLET
2
M

TERÜLET
HA

GY1

22597,27

2,26

19,35%

TELEPÜLÉS
TERÜLETÉN
BELÜL
0,06%

GY2

94158,31

9,42

80,65%

0,24%

ERDŐTERÜLETEN
BELÜL

19%

Gy2

81%
Összesen

116755,58

11,68

100,00%

Gy1

0,30%

É9. táblázat: Minőségi osztály gyümölcsös
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

nádason belül

TERÜLET
2
M

TERÜLET
HA

N1

79954,99

8,00

41,10%

TELEPÜLÉS
TERÜLETÉN
BELÜL
0,20%

N2

98047,64

9,80

50,40%

0,25%

N4

16520,81

1,65

8,49%

0,04%

Összesen

194523,44

19,45

100,00%

0,49%

ERDŐTERÜLETEN
BELÜL

9%
N1
41%
50%

N2
N4

É10. táblázat: Minőségi osztály nádas
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

Kivett minőségi osztály
KATEGÓRIA

K0

TERÜLET
2
M

TERÜLET
HA

5458033,40

545,80

TERÜLETI ARÁNYA
KIVETTEN BELÜL
100,00%

TELEPÜLÉS TERÜLETÉN
BELÜL
13,85%

É11. táblázat: Minőségi osztály kivett
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A térkép a beépítésre szánt (bordó) és nem szánt (fehér) területeket ábrázolja. A település
belterületén a beépítésre szánt területek túlsúlya jellemző. Ezen a részen egyedül a zöldterületek,
közutak, erdőfoltok, mezőgazdasági területek, vízfelületek a beépítésre nem szántak. A külterületen
ezzel szemben a beépítésre nem szánt területek túlsúlya jellemző, melyek többnyire az erdő-,
mezőgazdasági területeket jelentik, ezeket egészítik ki a vízfelületek.
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É7. ábra: Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

A településszerkezeti tervlapok Tóalmás közigazgatási területét az alábbi területfelhasználási
kategóriákba sorolja:
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Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek:




Kertvárosias
lakóterületek
Lke)
Falusias
lakóterületek
(Lf)

Vegyes területek:



Településközp
onti
vegyes
(Vt)
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Gazdasági terület:



Kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági
terület (Gksz)

Üdülőterületek:




Kemping (Üü)
Hétvégiházas
(Üh)
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Különleges területek:







Temető (Kt)
Sportpálya
(Ksp)
Strand (Kst)
Üdülőtábor
(Küt)
Lefojtott
olajkút (Kk)

É8-11. ábra: Beépítésre szánt területek terület felhasználásonként
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési és közmű elhelyezési, hírközlési területek
Zöldterületek:



Közparkok
területe (Zkp)
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Erdőterületek





Gazdasági célú
erdő (E)
Véderdő (Ev)
Védett erdő (Et)

Mezőgazdasági területek:





Általános
mezőgazdasági
terület (Má)
Kertes
mezőgazdasági
terület (Mk)
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Egyéb területek



Vízgazdálkodási
területek (V)

É12-15. ábra: Beépítésre nem szánt területek
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

Alulhasznosított barnamezős területek
Tóalmás területén alulhasznosított barnamezős területek nem találhatóak.
Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
Ld. 3.3.2. fejezetet

1.14.2. Telekstruktúra vizsgálat
Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Tóalmás telekszerkezetének vizsgálatát érdemes a történeti térképek vizsgálatával kezdeni. Az első
vizsgált térképen látható, hogy a település egy vízfolyás (mai Hajta-patak) mentén alakult ki. A
vízmentes magaslaton kialakult település, központjában a templom található. A következő térképen
(19. század) a település utcahálózata tovább bővült, felismerhető a ma is látható településközpont. A
telkek mérete egységes, a rendelkezésre álló lakható (árvíz- és belvízmentes) területet teljesen
művelés alá fogták. A külterületi szőlőterület növekedett. Az Andrássy-kastély parkja szintén
felismerhető, de a kastélyépület a második katonai felmérést követően készült csak el.
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É16. ábra: Első katonai felmérés, 18. század

É17. ábra: Második katonai felmérés, 19. század

Forrás: mapire.eu

Forrás: mapire.eu

A település mai szerkezetét a XX. században érte el. A régi faluközponttól északra a mai strandfürdő
körüli üdülőterület, délre az 1960-as években megjelent kockaházas lakóterületek alakultak ki.
Telekméret vizsgálat
A település belterületén elkülönülő karakterek a telekméret kialakításokban is megmutatkoznak. A
faluközponttól délre lévő területen a 2000 m2 alatti, míg az északi belterületi részen az 1300m2 alatti
telekméretek a leginkább jellemzőbbek. Látható, hogy a belterületen a kisebb telkek dominálnak (02000 m2). Külterületen a jellemző telekméret 10 000 m2. A telkek területét tekintve az 50 000 m2
feletti telkek foglalják el a legtöbb helyet a település területén belül, ugyanakkor e telekméretekből
van a legkevesebb is. A településen a 0-1300 m2 méretű telkekből van a legtöbb.

É18. ábra: Telekméterek alakulása
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.
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KATEGÓRIA
2
(M )

DB

0-700

500

26

700-1300

478

25

1300-2000

238

13

2000-5000

312

16

5000-10000

179

9

10000-50000

138

7

Telekméret (m2)

%

7% 4%

50000 felett
21
É12. táblázat: Telekméret-vizsgálat

9%

0-700
700-1300

26%

1300-2000

16%
13%

2000-5000
25%

5000-10 000
10 000-50 000

6

Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft

KATEGÓRIA
2
(M )

TERÜLET (M )

0-700

127177,63

1

700-1300

487887,8

2

1300-2000

378662,32

1

2000-5000

978649,7

4

5000-10000

1259006,94

5

10000-50000

2863185,54

11

2

50000 felett
19164332,51
É13. táblázat: Telekterület-vizsgálat

2%

%

1%

Telekterület
1% 4%

5%

0-700
700-1300

11%

1300-2000
2000-5000

76%

5000-12 000
12 000-50 000

76

Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft

A településből elfoglalt mennyiségét (területét) vizsgálva látható, hogy az 50 000 m2 feletti telkek
foglalják el a település 76%-át. A telek méretében visszafelé haladva csökkennek ezek az arányok.
Tehát hiába van a 0-700 m2-es telkekből darabszámát tekintve a legtöbb (26%), a település
összterületének ezek csak az 1%-át foglalják el.
Tulajdonvizsgálat
A településen a magánterületek túlsúlya a jellemző (87,6%), ezt jelentősen lemaradva követik az állami
területek (5,7%), és a önkormányzati területek (3,66%), majd következnek a gazdasági társaságok
területei (1,08%). Látszik, hogy a telkek darabszámát tekintve a magántulajdonú telkek és az
önkormányzati területek dominálnak. Az állami tulajdon leginkább a település dél-keleti felén dominál,
a magántulajdonú telkek az egész településre jellemzőek, a gazdasági társaságok területei egyrészt
belterületen helyezkednek el, másrészt külterületen, a belterülettől távol.
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É19. ábra: Tulajdonvizsgálat
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

KATEGÓRIA

DB

TERÜLETE
2
(M )

%

Állami területek

87

2246039,76

5,70

Önkormányzati területek

424

1443033,00

3,66

Egyházi és egyesületi területek

7

29571,66

0,08

Gazdasági társ. területei

55

427304,77

1,08

Szövetkezeti területek

86

410625,96

1,04

Természetes személyek

4210

34493018,57

87,55

Egyéb jogi személyek

1

295488,39

0,75

Tartós földhasználók
8
3171,18
É14. táblázat: Tulajdonvizsgálat
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft
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1.14.3. Önkormányzati tulajdonkataszter
KATEGÓRIA

DB

TERÜLETE
2
(M )

%

Árok

13

36918,52

2,14

Általános iskola

1

2827,60

0,16

Anyaggödör

1

12841,86

0,74

Csatorna

2

101748,78

5,89

Egészségház

1

494,52

0,03

Helyi közút

1

202,51

0,01

Kultúrház

1

2158,22

0,12

Könyvtár, udvar, sportcsarnok

1

6132,47

0,36

Közpark

1

28525,84

1,65

Közterület

106

341013,91

19,75

Közút

32

304888,08

17,66

Lakóház, udvar, gazdasági épület

1

1135,27

0,07

Lakóház, udvar

3

2664,19

0,15

Lakóház, 2 gazdasági épület

1

2199,81

0,13

Park

1

226,36

0,01

Saját használatú út

2

2267,83

0,13

Sporttelep

1

11481,34

0,66

Temető

1

374,72

0,02

Udvar, beépített terület

1

988,84

0,06

Udvar, beépített terület, gazdasági épület

1

981,84

0,06

Udvar, gazdasági épület

1

16153,62

0,94

Udvar, 4 gazdasági épület

1

27683,46

1,60

Udvar, konyha

1

1953,13

0,11

Udvar, orvosi rendelő, gazdasági épület

1

1725,64

0,10

Udvar, üzlet

1

44,44

0,00

Vízmű

2

3963,83

0,23

Zártkerti művelés alól kivett terület
Zártkerti művelés alól kivett terület és
lakóház
Óvoda

135

134750,33

7,80

1

752,40

1

2135,51

0,12

Út

36

228264,55

13,22

Üzlet

1

52,95

0,00

Üzlet, iroda, udvar

1

1011,77

0,06

Beépített terület

1

997,91

0,06

Beépítetlen terület

3

16508,03

0,96

Művelés alatt álló terület

51

414790,46

24,02

0,04

Egyéb
2
15916,85
0,92
Összesen
424
1726777
100,00
É15. táblázat: Önkormányzati ingatlankataszter (2019. december)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
A megalapozó vizsgálat elkészítéséhez az Önkormányzattól kapott hivatalos digitális ingatlannyilvántartási alaptérkép került felhasználásra, mely tartalmazza a település jelenlegi
épületállományát, valamint a terület szintvonalas rajzát.
A „Tóalmás épületállománya” című ábrán jól látható a település tényleges beépítése. Belterületen
kirajzolódnak a beépítetlen telkek, külterületen jellemzően gazdasági területek vannak beépülve. Az
épületállomány (hosszúházak, kockaházak) is mutatja a település időrendi fejlődését.
A domborzati modell jól mutatja a település fekvésének alföldi jellegét.

É20. ábra: Tóalmás épületállománya
Forrás: földhivatali adatszolgáltatás
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.
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É21. ábra: A település domborzati modellje, szintkülönbségei
Forrás: földhivatali adatszolgáltatás
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.

Jellemző beépítési módok
A következő fejezetben jól látható, hogy melyek a település történelmi részei.
A
településközpont
és
környezetének területe sűrű,
oldalhatáron álló beépítésű.
Ezeken a területeken falusias
és településközponti
területfelhasználás a jellemző.
A
településrészen
a
lakóépületek és intézményi
épületek a jellemzőek.
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A központról északra található
üdülőterület
településrész,
egymásra merőleges utcákkal
és
közel
azonos
telekméretekkel. Az épületek
beépítési módja szabadonálló.

A település legújabban beépült
része szabályos utcahálózatú,
kertvárosias lakóterület. A
jellemző
beépítési
mód
oldalhatáron álló. Az épületek
szinte
kivétel
nélkül
lakófunkciójúak.

É22-24. ábra: Jellemző beépítési módok
Forrás: földhivatali adatszolgáltatás
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.

1.14.5. Az építmények vizsgálata
Funkció kapacitás
Tóalmás belterületén belül található épületeket és építményeket az alábbi funkciók szerint
kategorizáltuk:









lakóépület
üdülőépület
intézményi épület
üzemi épület
melléképület
gazdasági épület
rendezetlen funkciójú épület

A belterület zömét lakóterületek alkotják. Ezeket kiegészítik az intézményi épületek és a gazdasági
épületek, valamint üzemi épületek is felfedezhetőek. A rendezetlen funkciójú- és gazdasági épületek
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elenyésző számban találhatóak a település területén. Az intézményi épületek leginkább a
településközpontban fedezhetőek fel. Jellemzően minden lakóépülethez tartozik telken belül egy
gazdasági épület.

É25. ábra: Funkciók vizsgálata
Forrás: földhivatali adatszolgáltatás
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.
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Beépítési jellemzők

É26. ábra: Beépítettség a település teljes területén és a belterületen
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.
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É16. táblázat: Beépítettség vizsgálata a településen

60-100%

Forrás: Földhivatali adatszolgáltatás

Tóalmáson általánosan nézve viszonylag alacsony a beépítettség, a legtöbb telek 0-5%-os beépítettség
közé esik (~61%). Ez egyrészt a beépítetlen külterületi telkeknek köszönhető, másrészt megfigyelhető,
hogy belterületen – jellemzően a Petőfi Sándor utca – Béke utca – Szőlő utca – Kókai utca által határolt
területen a nagy méretű telkek vannak túlsúlyban.
Szintén nagyobb arányban vannak jelen az 5-15%-os beépítettségű telkek (~24%). Látható, hogy a
település külterületén szinte csak az 5% alatti beépítés a jellemző. A település központi részén: a Béke
utca, az Árpád utca és a Rákóczi Ferenc utca mentén a 35%-nál nagyobb beépítés jellemző.

Magasság, szintszám, tetőidom
A falusias településrészen többnyire egyszintes „kockaházakról” beszélhetünk, jellemző tetőforma a
sátortető.
A kertvárosias településrészen is többnyire egyszintes épületekkel találkozhatunk, de itt gyakrabban
előfordulnak később épült (1980-as évek) épületek is.

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
Ld. 3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek fejezetet

1.14.6. Az épített környezet értékei
.

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Okleveles adatok között 1406-ból ismert a település első említése (Almás) a jánoshidai apátság
birtokaként megjelölve a mai község ősét. 1409-ben a király a Tétényi családnak adományozta a falut,
majd egy év múlva vissza is vette tőlük. A török korban ugyan jelentősen csökkenhetett a lakosság
létszáma és átmenetileg 1546-ban és 1559-ben pusztaként tartották nyilván. Azonban valószínűleg
nem néptelenedett el teljesen, így megmaradt a település kontinuitása, mert a hódoltság után már
lakott faluként tudunk róla.
A középkori település minden bizonnyal kisméretű volt, valószínűleg csak néhány család lakhatta. A
korai településszerkezet ma már nem megismerhető, de a késő középkori nyomok, illetve a
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morfológiai adottságok alapján minden bizonnyal a falu északi részén, valahol a hajtai átkelőhely déli
hídfőjében lehetett. Ugyancsak erre következtethetünk a legkorábbi templom helyzetéből is,
valószínű, hogy a legkorábbi településnyomok is a templom közvetlen környékére lokalizálhatók, amint
arra az onnan ismert Árpád-kori leletekből is következtetni lehet.
Egy másik névvel ismert középkori település is ismert a közigazgatási területről: az 1426-ben említett
Boldogasszonykáta nevű falut Virágos Gábor régész azonosította a 7. és 13. számú Árpád-kori
lelőhelyekkel (53512., 58365.). A faluról annyit állapított meg, hogy a török korban még lakott volt,
1580-ban elpusztult, majd újratelepült, de a hódoltság végére már lakatlanná vált, lakosai valószínűleg
vagy meghaltak, vagy a környező, nagyobb településekre költözhettek be.

Tóalmás két kistáj határán található: a közigazgatási határának egy jelentős része az ún. Hatvani-síkon,
kisebb része pedig a Tápió-vidéken fekszik. Ez a kettőség érvényes a vízrajzára is, ugyanis két jelentős
alföldi folyó, a Zagyva és a Tápió vízgyűjtőjének határán helyezkedik el a település. Ha pedig tágabb
kitekintéssel vagyunk a településre, akkor megállapíthatjuk, hogy a Tápió-vidék, a Jászság és a Gödöllődombság vidékének határán található.
A település ősi magja meglehetősen bonyolult vízrajzi körülmények partján helyezkedik el. A Tápió
vízrendszeréhez tartozó és a Kóka felől érkező ún. Kókai-ág, a Zsámbok felől folyó Nagy-völgy, és a
Hajta nevű széles medrű erek itt, Tóalmástól alig 1,5 km-re északnyugatra egyesülnek, hogy egy éles
jobbkanyart leírva a település keleti oldalán Almás-tó néven egy széles tavat alkossanak. Az érkező
vizek egy kisebb ága a falutól nyugatra folyt tovább, ennek Sós-tó volt a neve. Ez a két, a
folyószabályozás előtt kb. 300–500 méter szélességű nagy felületű víz szinte csaknem teljesen
körülölelte azt a félsziget-szerű képződményt, amelyen a mai település található. Zsámbok felől
érkezve az összefüggő vízrendszer medrén átkelve az az érzése támad az utazónak, hogy néhány
méterrel a víz fölé magasodik a településnek helyet adó domb. A meder fölé 5–6 méterrel emelkedő
domb kiváló és biztonságos hídfő jelleget adott a helyszínnek az átkelőhely déli oldalán.
Az ősi településmag falusias, míg az azt övező lakóterület kertvárosi jellegű. Előbbi a korai
megtelepedés elsődleges helyszíne a Hajta-éren átvezető átkelőhely déli hídfőjében található a
Felvégen, a Kókai utca keleti vége, Árpád utca északi vége, és a Fő utca északi és déli vége által jelölt
területen. Ezt a vízmeder fölé emelkedő, kb. 350 méter széles hátat hasznosította a legkorábban itt
megtelepedő közösség.
Ennek a belső zónának egyik jellegzetessége az archaikus térhasznosítás. A legkorábbi megtelepedés
helyszíne az egykori Almás-tó keleti háta volt, ahol a partvonallal párhuzamosan haladó mai Fő utca
északi szakaszának két oldalán jöttek létre az első telkek és házhelyek, a középkori templom
környékén. Nagyon valószínű, hogy a középkori forrásokból ismert legkorábbi településnyomok is itt
alakulhattak ki, ami minden valószínűség szerint azonosítható a 18. század végén készült I. Katonai
felmérésről ismert településszerkezet egy részével. Ez egyértelműen igazolja, hogy a korai
megtelepedéskor a morfológiához való alkalmazkodás volt a legfontosabb településformáló erő, a
területhasználat természetes határait a vízrajz és domborzat jelölte ki, emiatt az utak, utcák
szabálytalan nyomvonalon futnak, követik a felszíni vizek medrét. A szabálytalan utak mentén létrejövő
lakótömbök, utcatömbök emiatt ugyancsak szabálytalan formájúak, és nagyságúak ebben a zónában.
Ha történeti folyamatában vizsgáljuk a településszerkezetet azt állapíthatjuk meg, hogy egyértelműen
az állandóság jellemzi. A 18. század végén készült I. Katonai felmérésen látható településszerkezet
szinte csaknem teljesen megegyezik azzal, amit a pl. a 19. század utolsó harmadában készült III.
Katonai felmérésen is láthatunk. Valószínűleg néhány évszázad alatt sem változott oly mértékben
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népesség száma, hogy emiatt újabb területeket kellett volna bevonni a lakóterületbe, a falu nagysága
tehát érdemben nem változott.
Valószínűleg csak néhány évtizeddel később kezdhetett növekedni a falu lakóterülete, méghozzá a Fő
úti porták kertvégében kialakult Árpád út mentén, majd később az ősi településmag körül is. A
fentrol.hu 1963. augusztus 13-án készült légi fotóján már a mai állapottal teljesen megegyező
településszerkezet látható. A kertvárosi zóna a falu modern kori bővülésével jött létre, az itteni
utcaszerkezet és térhasználat már sokkal rendezettebb, szabályosabb. A település lakóterületének
növelésének feltételét az biztosította, hogy a falu körüli felszíni vizeket lecsapolták, kialakították a
csatornahálózatot és ezzel együtt sikerrel szárították ki az egykori medrek helyét (így jöhetett létre pl.
az egykori Almás-tó medrében a mai Üdülő-telep is.
Összességében megállapítható, hogy Tóalmás ősi településmagja jól lokalizálható, kialakulásának
helyét a vízrajz és a domborzat jelölte ki, miként az archaikus jellegzetességeket mutató utcahálózat is.

É27. ábra: Tóalmás az I. katonai felmérésen (18. század vége)
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.
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É28. ábra: Tóalmás a II. katonai felmérésen és a településen található régészeti lelőhelyek (19. század vége)
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

É29. ábra: Tóalmás a II. katonai felmérésen (19. század vége)
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.
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É30. ábra: Tóalmás a III. katonai felmérésen (19. század vége)
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A település régészeti érintettségét a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal adatszolgáltatása,
illetve a jelenleg hatályos, és a korábbi, ma már archivált régészeti lelőhelyeket is tartalmazó IVO
(Lechner Lajos Tudásközpont) adatbázis alapján állítottuk össze.
Tóalmás közigazgatási területén 35 darab nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk, és ezen kívül 2
olyan lelőhelyről van tudomásunk (37458., 37461.), amelyek a szomszédos Kóka területén vannak
nyilvántartva, de területük átnyúlik a település közigazgatási határán belülre is.
A község régészeti lelőhelyek felmérése és a — viszonylag — magas lelőhely szám elsősorban annak
köszönhető, hogy 1981–1982-ben elvégezték a közigazgatási határ teljes körű régészeti terepbejárását
a tervezett Pest megyei régészeti topográfiai kötethez. Ennek során számos új, eddig nem ismert
lelőhelyet fedeztek fel, és felgyűjtötték és azonosították a korábbról ismert lelőhelyeket is.
A részletes és szisztematikus régészeti felmérés 2004-ben tovább folytatódott, amikor Virágos Gábor
örökségvédelmi hatástanulmány készítéséhez végzett terepbejárást a község területén, melynek során
újabb lelőhelyeket fedezett fel.
A fenti két munka alapján nagyon valószínű, hogy a Tóalmás területén található régészeti lelőhelyek
jelentős többsége ma már ismert, újabbak előkerülésének kicsiny a valószínűsége. Inkább arra lehet
számítani, hogy a lelőhelyek kiterjedése fog változni, különösen azoknál, ahol valamilyen okok miatt
nem lehetett teljes körű a terepbejárás, vagy korlátozottak voltak a megfigyelési viszonyok.
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Érdekessége a község régészeti kutatásának, hogy miközben ilyen magas szintű a lelőhelyek
nyilvántartása, aközben soha, egyetlen lelőhelyen sem folyt régészeti ásatás, ami meglehetősen ritka
Magyarországon.
A leletek előkerülését negatívan befolyásoló tényező az is, hogy a község közigazgatási határában az
elmúlt 150 évben nagyon kevés földmunkával járó infrastrukturális fejlesztés történt, amelynek
következtében az addig nem ismert lelőhelyeket fel lehetne fedezni.
A település környezetének morfológiai jellegzetességei is döntő módon befolyásolták a régészeti
korokban a megtelepedés lehetséges helyszíneit. A lelőhelyek jórészt a település közvetlen
környezetében található, mezőgazdasági művelésű területeken, és azon belül is főleg az erek, patakok
partján.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a legfrissebb közhiteles lelőhely nyilvántartás alapján mutatjuk
be.
A régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak. A hatályos kulturális örökségvédelmi törvény
(2001. LXIV. törvény) ugyanis kimondja, hogy „3. § A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és
magáncélú fejlesztéseket – így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és
településrendezés, környezet, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások
tervezését – e védelemmel összhangban kell végezni.”
Ezek mellett azt is hangsúlyozza, hogy „A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása
közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati
szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek,
valamint az állampolgárok számára.”
A törvény értelmében ugyanis a „8. § (1) A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a
vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon, és e törvény
erejénél fogva védelem alatt áll.”
Ezen nagyon fontos elvek kiemelése után a törvény arról is rendelkezik, hogy „19. §54 (1) A
földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon
kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket
jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.”
Nagyon fontos, hogy „A régészeti feltárások költségeit …. annak kell fedeznie, akinek érdekében az
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.”
Általánosságban elmondható, hogy a lelőhelyek többsége csak általános veszélynek van kitéve, hiszen
a nagyüzemi szántóföldi gazdálkodás, vagy az erdőgazdálkodás (elsősorban a telepítés) tevékenységei
már elérhetik a régészeti korú leletek, vagy lelőhelyek mélységét és ezzel veszélyeztetik azok épségét.
Ezek azonban nem olyan tevékenységek, amelyek a jogszabályokban, mint lelőhelyek épségét
veszélyeztető munkákként szerepelnének. Emiatt a szántóföldi művelés korlátozás nélkül folytatható a
lelőhelyek felszínen is.
Belterületen nincsenek lelőhelyek, egyedül a templom körül lehet biztosan leletek előkerülésére
számítani, ahol a legkorábbi megtelepedés lokalizálható.
Külterületen a mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó beruházások (pl. földbe telepített
öntözőrendszer kiépítése), az infrastruktúra fejlesztése, vagy bármilyen ipari tevékenység ugyancsak
érintheti a lelőhelyek területét, ezért az örökségvédelmi szempontokat ezen eljárások esetében is nagy
figyelemmel kell kísérni.
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A régészeti lelőhelyek jogszabályban biztosított védelme, a hozzá kapcsolódó engedélyeztetési
eljárások és örökségvédelmi folyamatok kellő biztosítékot jelentenek arra, hogy a lelőhelyek épsége
megmaradhat.
Minden tóalmási lelőhely általános védelem alatt áll, kiemelt, vagy védett régészeti lelőhely nincs a
település közigazgatási területén belül. A közhiteles lelőhely nyilvántartásban régészeti érdekű terület
nem szerepel Tóalmásról.
Mindössze két olyan lelőhelyet ismerünk (39645., 37461), ahol A természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény 23. § (2) bekezdés szerinti védettséget élvező kunhalom található: „E törvény erejénél
fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.”
Hangsúlyoznunk szükséges, hogy miközben a kunhalom régészeti jelenség, a 39645. számú lelőhely
esetében régészek soha nem jegyezték fel, hogy az a domb, amelyen kőkereszt áll, valóban kunhalom
lenne, annak ellenére, hogy tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyként kell értelmezzük.
A lelőhelyek között egy van, amelynek a pontos térbeli helyzetét nem sikerült azonosítani (58381),
amiről csak annyit tudunk, hogy a Fő utca északi végében került elő.

ID

A lelőhely
neve

37458

Úszódűlő

37461

Várhegy

39645

Boldogká
ta

HRSZ

JELENSÉG

0104, 091/81, 091/90, 091/82, 091/86, 091/85,
091/84, 091/83, 091/87, 091/96, 091/95, 091/94,
091/93, 091/92, 091/91, 091/89, 091/88, 091/74,
091/80, 091/79, 091/78, 091/77, 091/76, 091/75
0119/14, 084, 085/2, 0100/1, 0102/2, 086, 085/1,
0152/1, 0119/6, 0152/2, 0119/5, 0119/7, 0119/11,
0119/13, 0119/10, 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0119/4
0175/4, 0181/2, 0184/1, 0185, 0184/2, 0187/1,
0187/6, 0188/3, 0189, 0207/2, 0207/3, 0208, 0223/4,
0223/5, 0223/49, 0223/50, 0223/51, 0224, 0225/2,
0225/3, 0175/3, 0188/2, 0210, 086/3, 086/2, 086/4,
086/5, 083/5, 085, 083/6, 086/6, 086/7, 083/4, 083/3,
0223/47, 0223/48, 0225/19, 0223/45, 0225/20

Település: badeni kultúra

Szórványlelet,
kultúra

hatvani

Vár: bronzkor
Éremlelet: késő középkor

Temető: késő középkor
Templom: késő középkor
Település: őskor
Település: szarmata kor kor
Település: avar kor
Település: Árpád-kor
Település: késő középkor
Kunhalom

53502

Felső-,
AlsóBoldogká
ta

0187/6, 0210, 0223/10, 0223/11, 0223/12,
0223/14, 0223/15, 0223/16, 0223/17,
0223/19, 0223/20, 0223/21, 0223/22,
0223/24, 0223/25, 0223/26, 0223/27,
0223/29, 0223/30, 0223/31, 0223/32,
0223/34, 0223/35, 0223/36, 0223/37,
0223/39, 0223/40, 0223/41, 0223/42,
0223/44, 0223/9
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0223/13,
0223/18,
0223/23,
0223/28,
0223/33,
0223/38,
0223/43,

Temető: Árpád-kor
Település: őskor

Tóalmás Településfejlesztési koncepció – Megalapozó vizsgálat

53505

53508

53509

53511

53512

FelsőBoldogká
ta, Kasosdűlő

FelsőBoldogká
ta,
Kisfasordűlő

FelsőBoldogká
ta

FelsőBoldogká
ta II.

FelsőBoldogká
ta III.

Település: szarmata kor kor
Település: Árpád-kor
Település: késő középkor
Éremlelet, késő középkor
Település: őskor

0187/6

0161, 0172, 0194/1, 04/28, 04/29, 04/30, 503, 504,
505, 507, 508, 509, 510, 512, 513/1, 496, 497, 498,
500, 506, 502, 0162/2, 04/21, 0162/1, 04/25, 04/27

0175/1, 0175/2, 549, 550, 556/2, 556/13, 556/14,
556/15, 556/16, 556/17, 556/3, 556/4, 559/6, 559/10,
562/3, 563/5, 563/6, 565/9, 579/8, 579/7, 580/3,
577/4, 578/5, 577/5, 577/6, 577/7, 579/11, 579/12,
576/5, 580/4, 575/3, 575/4, 576/6, 565/6, 566/8,
574/10, 575/5, 562/4, 563/7, 559/7, 569/2, 569/1,
566/6, 570/1, 571/4, 571/5, 566/5, 576/8, 576/7,
574/7, 575/6, 571/3, 572/5, 565/11, 566/3, 565/8,
565/7, 565/10, 574/9, 572/3, 573, 572/4, 574/5, 574/8,
582/7, 581/3, 583/11, 592/6, 594/1, 596/5, 592/5,
584/13, 601/1, 600/1, 591/6, 590/15, 590/17, 590/16,
594/3, 594/4, 594/2, 592/4, 584/12, 586/7, 583/10,
584/10, 584/11, 590/31, 589/4, 588, 587/4, 589/5,
590/27, 590/32, 590/20, 590/33, 590/26, 590/34,
591/7, 587/5, 590/30, 590/25, 590/29, 591/8, 591/5,
592/7, 586/5, 590/24, 597/4, 598/1, 599/1, 603/6,
613/4, 608/1, 607/1, 606/1, 602/5, 604/4, 605/1,
551/2, 556/18, 551/1, 582/8, 582/9, 579/13, 581/4,
583/8, 579/9, 580/5, 582/4, 584/9, 589/6, 586/4,
583/7, 587/6, 581/5, 582/5, 584/7, 584/8, 586/8,
584/6, 583/5, 583/6, 603/7, 602/4, 598/3, 598/2

Település: Árpád-kor
Település: késő középkor
Település: népvándorlás kor
Település: szarmata kor kor
Település: Árpád-kor

Település: őskor
Település: szarmata kor kor
Település: késő római
Település: késő középkor
Település: kelta
Település: őskor

0173/3

Település: Árpád-kor
Település: középkor
Település: újkőkor

0178, 0179/5, 0180/2, 0184/1, 0224

Település: szarmata kor kor
Település: Árpád-kor
Település: szarmata kor kor
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53513

58150

58254

58364

58365

FelsőBoldogká
ta, Turzaföld

Tórajáródűlő

Zsámboki
határ

Zsámboki
országút

Dózsa
György
utca

0201/4, 0172, 0200/15, 0200/13, 0200/14, 0200/16,
0200/2, 0200/3, 0200/4, 0200/5, 0200/6, 0200/7,
0200/8, 0200/9, 0200/10, 0200/11, 0200/12

038/21, 038/22, 038/23, 038/25, 038/27, 038/28,
038/31, 038/32, 038/41, 038/40, 038/39, 038/38,
038/5, 038/6, 038/44, 038/42, 038/43, 038/35,
038/36, 038/37, 038/33, 038/34, 038/30, 038/2,
038/19, 038/20, 038/18, 038/3, 038/4, 038/7, 038/8,
038/9, 038/10, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14,
038/15, 038/16, 038/17, 038/26

047/17, 047/18, 047/19, 047/20, 047/25

053/2, 053/3, 053/4, 053/5, 053/6, 047/4, 047/5,
047/6, 047/36, 047/35, 052, 047/26

503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513/1, 513/2,
502, 513/11

58381

Fő utca

58382

Rozsföld

060/2, 060/3, 060/4, 060/5

58384

Erdőtó

0111/8, 0111/9, 094/67, 096/7, 094/68, 094/73,
094/71, 094/72, 094/69, 094/70

58385

Forródűlő I.,
Várhegy

065/5, 083, 084, 085/1, 086, 087, 094/23, 094/24,
094/25, 094/26, 094/27, 094/28, 094/29, 094/30,
094/32, 094/33, 094/34, 094/35, 094/36, 095, 096/3,
0100/1, 0100/2, 0100/3, 0100/4, 0100/5, 0119/11,
094/66, 094/65, 094/59, 094/62, 094/63, 088/6, 099,
085/2, 080/23
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Település: Árpád-kor
Település: őskor
Település: késő középkor
Település: kelta

Település: szarmata kor kor
Település: őskor
Település: kelta

Település: szarmata kor kor
Település: középkor
Település: újkőkor

Település: kelta
Település: szarmata kor
Település: újkőkor

Település: szarmata kor
Település: kelta

Település: szarmata kor
Település: Árpád-kor
Település: késő középkor
Település: őskor
Település: Árpád-kor
Település: késő középkor
Település: Árpád-kor
Település: késő középkor
Település: hatvani kultúra
Település: szarmata kor
Település: népvándorlás kor
Település: őskor

Település: szarmata kor
Település: szarmata kor
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58391

Csíkospatak K-i
határánál

03/19, 03/18, 03/17, 02/3, 03/26, 02/4, 02/1, 02/2

Település: Árpád-kor
Település: újkőkor
Vár, hatvani kultúra
Település: hatvani kultúra
Szórványlelet, késő középkor

58395

Turzaföld

0202

Település: őskor
Település: kelta
Település: szarmata kor
Település: késő középkor

58396

FelsőBoldogká
ta,
Ferencföld
Kenderföl
di-dűlő

0198/1

Település: szarmata kor
Település: szarmata kor

02/3, 02/4, 02/5, 02/1, 02/2

Település: őskor

58405

58408

58410

58412

58414

Barackos

Bocános,
Bócz-kert

HosszúPeres,
Szőlőkalja

Katonapuszta,
Ördögége
tőhalmipuszta

087, 088/4, 088/5, 092/9, 092/10, 092/24, 092/23,
092/22, 092/15, 092/16, 092/17, 092/18, 092/19,
092/20, 092/21, 092/14, 092/13, 092/12, 092/4,
092/5, 092/11, 092/1, 092/2, 092/3, 092/6, 092/7,
092/8

Település: szarmata kor
Település: késő középkor
Település: urnasíros kultúra

Település: szarmata kor
Település: népvándorlás kor
Település: Árpád-kor
Település: Árpád-kor

065/1

0121/45, 0121/46, 0121/47, 0121/48, 0121/49,
0121/50, 0121/51, 0121/52, 0121/53, 0121/54,
0121/55, 0121/56, 0121/57, 0121/44, 0118, 0228/33,
0228/34, 0228/35, 0228/36

0212/1, 0212/2, 0213/2, 0218/7, 0219/2, 0221/3,
0224, 07/7, 07/8, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12, 07/15,
07/16, 07/17, 07/18, 07/19, 07/20, 07/21, 07/22,
07/23, 07/24, 07/25, 07/26, 07/27, 07/28, 07/29,
07/30, 07/31, 07/32, 07/36, 07/37, 07/38, 07/39,
07/40, 07/41, 089/7, 089/6, 0221/4, 0218/4, 07/6,
07/14, 07/33, 067/6, 067/5
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Település: késő középkor
Település: szarmata kor
Település: újkőkor

Település: szarmata kor
Település: népvándorlás kor
Település: őskor
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58428

58429

Rétrejáró
I.

Rétrejáró
II.

012/1, 012/2, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12,
012/13, 012/14, 012/15, 012/16, 012/17, 012/18,
012/19, 012/20, 012/21

Település: bronzkor

Település: kelta
Település: szkíta
Település: szarmata kor
Település: római kor
Település: Árpád-kor
Település: újkőkor

0218/9, 0518, 0218/8

Település:
bronzkor

58430

58434

58435

Forraidűlő,
Forródűlő II.
Nagylejáró és
Nemesdűlő

Jászfelsős
zentgyör
gyi
út
mellett

bronzkor-késő

0102/13, 0224, 0217, 0520, 0212/2

Település: kelta
Település: szarmata kor
Temető, hatvani kultúra

0217, 0224, 0212/2

Település: szarmata kor

015/2, 015/1, 015/3, 015/4, 066, 067/16

Település: Árpád-kor
Település: középkor
Település: őskor
Település: Árpád-kor

58455

Pusztaréti-dűlő
II.

06/2

Település: késő középkor
Település: őskor
Település: szarmata kor
Település: népvándorlás kor
Település: újkőkor

58456

Rértejáró
III.

015/28

Település: őskor

58457

Csíkospatak
gyepe,
észak
Csíkospatak
gyepe,
dél

012/1, 012/2, 09/2, 012/3, 012/4, 012/5, 012/6, 012/7

Település: késő középkor
Település: szkíta

012/1

Település: újkőkor

58458
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58461

58462

Csíkospatak
hídja

Tórajáró,
nyugat

07/2, 07/3, 07/4, 07/5, 09/2, 012/1, 016/3, 07/1

Település: kelta

047/8

Sír: rézkor-kora rézkor
Temető: kelta
Település: kelta

É17. táblázat: Régészeti lelőhelyek jegyzéke
Forrás: PMKH Érdi Járási Hivatal

É31. ábra: Tóalmás régészeti lelőhelyei
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Tóalmás területén nem található védett épített környezet

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
Tóalmás területén nem található világörökségi és világörökségi várományos terület

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes
Tóalmás közigazgatási területén 3 nyilvántartott, országos jelentőségű, és egyedileg védett műemléket
ismerünk. Közülük is kiemelkedik a barokk stílusban épült az Andrássy-kastély a körülött lévő
parkosított erdővel.
A római katolikus templomot és az Andrássy-kastélyt nemrégiben felújították, állapotuk kiváló. A
Katona-kúria használatban van, gondozott.
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törzsszám

azonosító

cím

név

HRSZ

7458

7387

Fő utca

Római katolikus templom

555

7459

10612

Kókai utca 2.

Andrássy-kastély

491

7460

7335

Boldogkátapuszta

Katona-kúria

0218/7

É18. táblázat: Műemlék építmények Tóalmáson
Forrás: PMKH Érdi Járási Hivatal

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
Tóalmás területén nem találhatók a műemlékvédelem sajátos tárgyai

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
Tóalmás közigazgatási területén kettő nyilvántartott műemléki környezetet ismerünk.
törzsszám

azonosító

cím

név

7387

29646

Fő utca

Római katolikus templom ex-lege
műemléki környezete

10612

29647

Huszár utca
63.

Andrássy-kastély ex-lege műemléki
környezete

É18. táblázat: Műemléki területek Tóalmáson
Forrás: PMKH Érdi Járási Hivatal

É32. ábra: Tóalmás műemlékei és műemléki környezetei
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.
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1.14.6.8. Nemzeti emlékhely
Tóalmás területén nem található nemzeti emlékhely

1.14.6.9. Helyi értékvédelem
Helyi értékvédelem tárgyai, vizsgálatra javasolt épületek a 7/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1.
függeléke alapján
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Ady Endre u. 27.
Attila u. 13., 18., 22., 23.
Árpád u. 25., 76., 78., 88., 94., 102.,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 28.
Béke u. 46., 63., 64., 66., 79., 85., 89.
Deák Ferenc u. 1., 2.,
Dózsa György u. 13., 24.
Fő u. 8., 27., 33., 39., 44., 50., 52., 53., 54., 60., 90., 108.
Dózsa György u. és a Fő utca sarkán álló kereszt (1823)
Kókai u. 15.
Kossuth u. 72., 80., 101.
Petőfi u. 23., 26.
Rákóczi út 1. (Beretvás kúria)
Rét u. 20., 27.
Szabadság u. 23., 34.
Széchenyi u. 30.

Helyi értékvédelem tárgyai (vizsgálatra javasolt épületegyüttesek)
17)
18)
19)
20)
21)

Árpád u. 6–10., 52–78., 88–94.
Béke u. 85–89.
Dózsa György u. 13–23.
Fő u. 33–41.
Kossuth u. 55–59.
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1.15.Közlekedés
A hatályos településrendezési terv elkészülte óta Tóalmás közlekedési helyzetében lényeges,
szerkezeti szintű változások nem történtek. A korábban javasolt településközi útkapcsolatok
(Jászfényszaru és Szentlőrinckáta felé) nem valósultak meg, ahogy a javasolt telekmegosztásokhoz
kapcsolódó tömbfeltárások sem.

1.15.1. Hálózati kapcsolatok
A közúthálózati kapcsolatok szempontjából Tóalmás kedvező adottságú, országos utakkal viszonylag
sűrűn lefedett térségben található. A főúthálózati kapcsolatokat egyrészt a község belterületén is
áthaladó két mellékút, a 3107j. Zsámbok-Szentmártonkáta összekötőút, és a 31106j. Tóalmás
bekötőút biztosítja, mindkettő kapcsolódik a 31sz. főúthoz. Másrészt, fontos szerepe van a
közigazgatási terület déli részét átszelő 3108j. Szentmártonkáta-Pusztamonostor összekötőútnak is,
ami a 32sz. főúthoz ad közvetlen összeköttetést. Gyakorlatilag azonos távolságban érhető el két
autópálya, északi irányban az M3, nyugati irányban az M0.

K1. ábra: Tóalmás közúti hálózati kapcsolatai
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

A közigazgatási határon belüli országos utak burkolata jellemzően az útkategóriának megfelelő, átlagos
vonalvezetésű, átlagos szélességű, átlagos állapotú 2×1 nyomú burkolatok. A forgalom nem magas,
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legmagasabb a bekötőúton, ahol kb. 12%-os a kapacitáskihasználtság. Az összekötő utak
kihasználtsága 10% körüli.

1.15.2. Közúthálózat
A belterületi utcahálózat legfontosabb elemeit is az országos utak képezik. A 3107j. út nyomvonala a
Fő utcán vezet, a bekötőúté a Béke utcán. Az utak burkolata általában 2×1 sávos, az útkatgóriának
megfelelő állapotú aszfalt burkolat, hosszú szakaszokon mély, meredek, helyenként burkolt árokkal
szegélyezve.
A település többi utcája helyi utca. Közülük a hatályos településszerkezeti terv gyűjtőútként jelöli a
Rákóczi Ferenc utcát, és a termálstrand, és kemping feltárását (is) biztosító Dózsa Gy. út-Remény u.Rét u. útvonalat. A helyi utcák jellemzően szabályos vonalvezetésűek, négyzetes hálót alkotnak.
Többségük burkolt, és folyamatosan történnek burkolatfelújítások (legutóbb a Jókai, Árpád, és Fő
utcák egyes szakaszain). Egyedi szép jellegzetesség a Szabadság utca, ahol a két forgalmi sávot
középen vezett zöldsáv/árok választja el. A település délnyugati részén lévő kertes külterületek helyi
úthálózata az ilyen területekre általában jellemző dűlőút hálózat. Az utak többsége földút, de az elmúlt
években itt is történtek útkorszerűsítések, a Diófa dűlő, az Öregszőlő dűlő, és a Paskomszőlő dűlő
útjainak egy része is makadám burkolatot kapott.

1.15.3. Közösségi közlekedés
a. Közúti
A közúti tömegközlekedést az országos utakon közlekedő helyközi autóbuszok biztosítják. Tóalmást
négy viszonylat érinti, köztük egy közvetlen budapesti. A járatok a Fő utcán és a Béke utcán
közlekednek. Tóalmáson 7 megálló van (Szeszfőzde, Kossuth u., Rákóczi út, Posta, Árpád u., Tóalmás
újtelep, Kátai Állami Gazdaság). Egyes megállókhoz nemrég csinos várókat építettek.
b. Kötöttpályás
Tóalmást közvetlenül nem érinti vasútvonal, de a közelben több fontos vasútvonal is elérhető.

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A községben jelenleg a gyalogos és kerékpáros közlekedésnek nincsenek jelentősebb önálló
létesítményei. Továbbra is feladat a járdaépítés, bár a kiépült utcákban jellemzően legalább egyoldali
járda van. Az üdülőterület kisforgalmú lakóutcái vegyesforgalmú utcák, közös jármű/gyalogos
útburkolattal.

1.15.5. Parkolás
A parkolás, gépkocsi tárolás a falusias beépítés mellett jellemzően nem jelent gondot. Kiépített
közterületi parkoló van a Polgármesteri Hivatalnál, a Postánál, a strandnál, az óvodánál, és a
temető/iskola/gyógyszertár környékén.
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1.15.6. Magasabb rendű tervek, hatályos terv elhatározásai
A hatályos új OTrT, illetve az egyeztetés alatt álló megyei terv szerint Tóalmáson a 3107j. és a 31106j.
utak mentén vezetett tervezett térségi kerékpárutak fognak áthaladni. Főúttá válik a közigazgatási
terület déli részét átszelő 3108j. út, ami a 32sz. főutat kapcsolja össze a jelenlegi, és a távlatban új
nyomvonalon vezetett 31sz. főúttal. A 31sz. főút új nyomvonala (Ecser (M0) - Nagykáta (31. sz. főút))
Tóalmást nyugatról kerüli el, a közigazgatási határhoz egészen közel halad.
A magasabb rendű tervek elhatározásai Tóalmás számára kedvezőek, a település közlekedési
kapcsolatait javítják, miközben közvetlenül, területileg szinte nem is érintik.

K2. ábra: Tóalmás meglévő és tervezett közlekedési kapcsolatai a hatályos OTrT-ben
Forrás: OTrT
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1.16.Közművesítés
1.16.1 Víziközművek
A településen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti az Önkormányzat tulajdonában lévő
vezetékes ivóvíz ellátást. Több települési víztorony biztosítja a vízellátást: az Andrássy-kastély
parkjában a neoreneszánsz stílusban épült víztorony (érdekes ipartörténeti emlék), valamint további
kettő a település központjában. Közöttük DN 150-es gerincvezeték adja az összeköttetést. Erről és a
kettős víztornyokat összekötő DN 200-as körvezetékről ágaznak le a DN 100-as gerincvezetékek,
amelyek a település ingatlanjait látják el ivóvízzel. Vannak nem hálózati vezetékes vízzel ellátott
ingatlanok is a településen, ezek saját fúrt kúttal oldják meg az ivóvíz ellátásukat. Mivel vannak még
ellátatlan ingatlanok is, ezért ezek ellátására maradtak fenn az utcai közkutak.

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
A tűzivíz ellátást föld feletti tűzcsapok biztosítják. Az ágvezetékek mindegyike föld feletti tűzcsapban
végződik. A település ivó- és tűzivíz ellátása megoldott. A vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója az
önkormányzat tulajdonosi jogkörébe tartozik.
A gyógy- strand és kemping a község ÉK-i részén, a Hajta patak mellet található. Szénhidrogén kutatás
során egy meddő fúrásból termálvíz tört fel 1969-ben. A vízadó réteg 870 m mélyen található. A víz
jellegzetessége- eltérően az alföldi termálvizek nagy részétől- kis keménységű, alkálihidrogénkarbonátos, víz közepes ásványi anyag tartalmú (1150 mg/l) nátrium-hidrogénkarbonátos
típusú víz. A kútfejnél a víz hőmérséklete 47,5 C. A víz 2002-ben ásványvízzé, 2004-ben gyógyvízzé lett
nyilvánítva. Szent András gyógyvíz néven került lajstromozásra.

1.16.1.2. szennyvízelvezetés
A település csatornázása megoldott. A településen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti az
Önkormányzat tulajdonában lévő gravitációs csatornahálózatot. Az elvezetett szennyvizet a település
déli határában lévő átemelő telepről már nyomás alatti vezetéken juttatják a szennyvíztisztító telepre.
A település szennyvízcsatornázása a belterület legnagyobb részén megoldott. A strandfürdő
szomszédságában fekvő üdülőterület csatornázása szükséges. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése,
rekonstrukciója az önkormányzat tulajdonosi jogkörébe tartozik.

1.16.1.3. csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés
Az utca hálózathoz igazodó nyílt árkos csapadékvíz elvezetés van a településen. A településen átfolyik
a Nyík-réti ág és a Hajta patak, délkelet irányú lefolyást biztosítva a környék felszíni vizei számára. A
Nyík-réti ág a településtől délkeletre torkollik a Hajta-patakba, ami Tápiószele délnyugati határában
ömlik a Tápió folyóba. A vízfolyások, vízfelületek karbantartása, fenntartása számára a magasabb
rendű rendelet szerint kell területet biztosítani, jelen esetben 3 méter szélességben a vízfolyás jobb és
bal partja mentén.
Szükséges a vízfolyások és nyílt árkok medreinek rendszeres és folyamatos rendezése, karbantartása.
Az ingatlanokon belül a csapadékvíz megtartása, hasznosítása javasolt. Szilárd burkolatú út
kiépítésénél, ill. rekonstrukciójánál, csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése szükséges.
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1.16.2 Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás,
távhőellátás és más ellátórendszerek)
Gázellátás
A települést gázellátása megoldott. A gázszolgáltató a NKM Földgázhálózati Kft. A zsámboki gázátadó
állomásról látják el a tápióvölgyi településeket, köztük Tóalmást is, az elosztóvezeték névleges
nyomása 16 bár. A 16 bár nyomású gázvezeték DN 100-as acél csővezetéken érkezik Tápiószecső
irányából. A nagy-középnyomású vezetékekről, amelyek a települést körbeölelik, a középnyomású (3
bár) gáz DN 80 és DN 63 KPE vezetékeken hálózza be a községet, melyről a háztartási, intézményi és
ipari fogyasztók ellátása megoldott.
Amennyiben igény növekedés jelentkezik a gázfogyasztásra, úgy a szolgáltató NKM Földgázhálózati Kft.
végezheti a fogyasztók bekötésének ellátását.
Villamos energia ellátás
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában és üzemeltetésében van a kis- és középfeszültségű elektromos
hálózat. A Zsámbokot és Szentmártonkátát összekötő középfeszültségű hálózatról csatlakozik be a
települést ellátó villamos energia vezeték. A középfeszültségű hálózat biztonsági védőtávolsága 6
méter a vezetéktől minden irányban. 13 db KÖF/KIF feszültség átalakító beton oszlopra helyezett
transzformátor van a településen. Ezekről mennek a kisfeszültségű szabadvezetékek a fogyasztókhoz.
Az oszlopokon elhelyezett szabadvezetékek hálózzák be a települést, melyről az ingatlanok ellátása is
megvalósul.
A település jelentős részén megoldott a közvilágítás oszlopkaros lámpatestekkel.
Az elektromos hálózatok bővítését, fejlesztését a szolgáltató (ÉMÁSZ Hálózati Kft.) saját beruházásban,
a piaci igényeknek megfelelően végzi.
A település területe villamos energia ellátás szempontjából megfelelő minőségben lefedett. A
település közvilágítása korszerűsíthető.
Megújuló energiaforrások
A megújuló energiaforrások alkalmazása nem jellemző a település lakossági és gazdasági épületeinél. A
közösségi épületeken azonban az energetikai pályázatok eredményeként megjelentek a napelemek,
úgy mint a művelődési ház és az egészségház épületein. Ezek alkalmazása javasolt a jövőben a
település egyéb épületein is. A környezettudatos energiagazdálkodás az alább felsorolt önkormányzati
épületeken elkezdődött, itt megvalósult az épületek homlokzatának hőszigetelése és a nyílászárók
cseréje.
Az érintett épületek listája:
1. Egészségház:Tóalmás, Béke u. 14. 136/1 hrsz
2. Művelődési ház: Tóalmás, Rákóczi Ferenc út 4. 51/4 hrsz
3. Védőnői szolgálat: Tóalmás, Fő út 16/a 26/5 hrsz
4. Ált. isk. tornacsarnok: Tóalmás, Béke u. 27. 12/1 hrsz
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Javasolt az energetikai pályázatokkal élve mind a lakossági, mind a gazdasági és közösségi épületeket a
környezettudatos energiagazdálkodás elve szerint fejleszteni.
Elektronikus hírközlés

Vezetékes elektronikus hírközlés

Tóalmás község a Magyar Telekom Nyrt. ellátási területéhez tartozik. A vezetékes telefonellátottság a
településen biztosított, a település a 29-es körzetszámmal csatlakozik az országos és nemzetközi
távhívó hálózathoz.
A nyilvántartás szerint a településen jelen van továbbá a HFC-NETWORK Kft. által üzemeltetett
telekommunikációs hálózat. A hálózat a KalászNet Kábel TV Kft. tulajdona, amely a Magyar
Telekomhoz tartozik. A hálózat koaxiális légkábeles, nyújtott szolgáltatások a településen: analóg és
digitális kábeltelevízió, vezetékes internet és telefonszolgáltatás.
Jelen van továbbá Tóalmáson a Vodafone Magyarország Kft-hez tartozó UPC Magyarország Kft.
(korábban Monortel), amely a 29-es körzetben ADSL internet, telefon, valamint analóg és digitális
kábeltelevíziós szolgáltatásokat nyújt. A 29-es körzetben a koaxiális hálózat nem alkalmas a visszirányú
kommunikációra, így itt az internet szolgáltatás rézpáras telefonhálózaton biztosított, ADSL
technológiával.
Az alépítményben elhelyezett optikai gerinchálózat Szentmártonkáta és Kóka közötti szakasza fűzi fel
Tóalmás előfizetőit is. A regionális szerepű (körzet-) hálózat optikai alépítménye Tóalmás belterületén
az 51/6 hrsz-ú ingatlanig épül ki, egyrészt a Kóka felől érkező Béke utca – Szabadság út – Rákóczi
Ferenc út nyomvonalon, másrészt a Szentmártonkáta felől érkező 3107-es számú út – Fő út – Rákóczi
Ferenc út nyomvonalon. Az ide csatlakozó helyi elosztóhálózat egyrészt alépítményben koax
kábelként, másrész koaxiális légkábelként és szimmetrikus rézvezetős légkábelként oszlopsoron
elhelyezve létesült.
A KSH 2018. évre vonatkozó adatai alapján a településen a bekapcsolt fővonalak száma 709 db, ebből
667 db egyéni fővonal. A település két nyilvános fővonallal rendelkezik, valamint 36 üzleti fővonal
szerepel a nyilvántartásban. A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 554 db. Az internetelőfizetések száma 424 db, melyből 422 db xDSL hálózaton valósult meg 2018-ban.
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés

A település területe mobil távközlési ellátás szempontjából megfelelő minőségben lefedett.
A Magyar Telekom Nyrt. hálózatán nyújtott szolgáltatásait 2G, 3G/HSPA, 4G/LTE technológiával
biztosítja, lefedettség teljesnek tekinthető.
A Vodafone tájékoztatása szerint a településen egy bázisállomásuk üzemel, új létesítése jelenleg nem
tervezett. Az állomás a települési víztornyon került elhelyezésre. A társaság hálózatán nyújtott
szolgáltatásait 2G, 3G, 4G, NB-IoT technológiával biztosítja, lefedettség teljesnek tekinthető.
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Telephely
azonosító

Telephely
név

Technológia

Helyszín

EOVx

EOVy

Antenna
magasság (m)

1730

Tóalmás

2G, 3G, 4G

Víztorony

240615

696917

37

K1. táblázat: Vodafone bázisállomások Tóalmáson
forrás: Vodafone Magyarország Kft., 2020

Antenna
D1

Átmérő (mm)
Ø600

Antenna magasság (m)
37,80

Azimut (°)
151

K2. táblázat: Mikrohullámú összeköttetés adatai
forrás: Vodafone Magyarország Kft., 2020

A Telenor hálózata szintén jelen van a településen, szolgáltatásait 2G, 3G, 4G, Hipernet technológiával
nyújtja, a lefedettség a szolgáltató adati alapján teljesnek tekinthető.

K3 ábra: Mobil bázisállomások szektorsugárzói
forrás: maps.google.com

A tervezési terület közelében igény esetén az elektronikus hírközlési létesítmények rendelkezésre
állnak, biztosított a telefon, internet szolgáltatás.
A hírközlési hálózatok bővítését, fejlesztését a szolgáltatók saját beruházásban, a piaci igényeknek
megfelelően végzik – az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet
figyelembevételével. Javasolt szorgalmazni a szélessávú internetkapcsolatok fejlesztését. A vezetékes
hírközlési hálózatokat javasolt térszín alatt elhelyezni.
A település területe mobil távközlési ellátás szempontjából megfelelő minőségben lefedett.
A nyújtott vezeték nélküli szolgáltatások folyamatos rádiós hálózatfejlesztés igényelnek, a szolgáltatók
a tervezett telephelyeket illetően csak rövid távú (néhány hónapos) időszakra vonatkozóan tudnak
nyilatkozni. A 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről
és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról) 24. szakaszának (Az
elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének települési szakági tervezésre vonatkozó szabályai) a
26. § (6). bekezdéséhez igazodva a település rendezési terve lehetővé teszi a későbbiekben új
telephely létesítését.
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1.17.Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
1.17.1 Talaj
A hatvani kistáj térségét főként a gyenge minőségű, 2-3 % szervesanyag tartalmú, alapvetően
homokos-, löszös mechanikai összetételű réti talajok jellemzik. A magasabban fekvő területeken
például Nagykáta környékén, kevésbé termékeny barnaföldek is előfordulnak. Az alacsonyabban fekvő
térszíneken a barnaföldeket a humuszos erdőtalajok váltják fel. A kistáj északnyugati részén található
löszös üledéken homokos vályog összetételű, alacsony szervesanyag-tartalmú barna erdő erdőtalajok
alakultak ki. Kisebb kiterjedésben tőzeges és szikes talajok is megfigyelhetőek. Tóalmás területén a
löszös és homokos réti talajok különböző változatai vannak jelen. A Hajta-patak mentén folyóvízi agyag
és kavics, a pataktól északra folyóvízi tavi üledékek jellemzőek. A felsorolt talajfajták mindegyike jó
vízáteresztő képességű, ezért a talajvíz-általi a szennyeződésre is érzékenyebb.

K4. ábra: Tóalmás térségének felszíni földtani adottságai
Forrás: Magyarország földtani térképe M=1:100 000 – MÁFI 2005.

Tóalmás csatornahálózatának kiépítettsége még nem teljes körű. Talajszennyeződés elsősorban a
csatornázatlanságból adódhat, a rosszul szigetelt, zárt szennyvíztárolók elszivárgásából, a községen
működő telephelyek területén a havária jellegű szennyezésekből, illetve az alapanyagok, hulladékok
helytelen kezeléséből keletkezhet. E mellett megemlítendő a mezőgazdaságban a növényvédelmi
szerek túlzott használata, valamint a műtrágya és szerves trágya nem körültekintő tárolása, mely talajés talajvízszennyezést okozhat. A túlzott tápanyagbevitel a talajok elnitrátosodásához vezethet.
A település külterületein különösen a település volt zártkerti- és üdülő területein, illetve a Hajta-patak
mentén előforduló illegális hulladéklerakások potenciálisan veszélyeztetik a talaj,
a talajvíz és más felszín alatti víz, valamint felszíni víz minőségét.

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek
Felszíni vizek
Tóalmás közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, és belvízzel sem veszélyeztetett. A
település a Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság illetékességéhez tartozik.
A terület csapadékvizeinek befogadói a Hajta -patak, a Keresztfás-ág és a Kókai-ág. Tóalmás
közigazgatási területe érinti a Hajta -patak és az Öreg- Hajta (AOC777) „Magyarország felülvizsgált,
2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozat által elfogadott
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vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt felszíni víztestet, ezért az itt tervezett beavatkozásoknak
összhangban kell lenniük a VGT-ben szereplő, erre a víztestre vonatkozó intézkedési tervekkel, melyek
az Európai Unió Víz Keretirányelvében (2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések elérését teszik
lehetővé. ” A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról” szóló
9/2019. (VI.14.) MvM. rendelet 4. melléklete alapán Tóalmás közigazgatási területét érinti az Országos
vízminőség-védelmi terület övezete.

K5. ábra Vízminőség-védelmi terület övezete
MvM rendelet 5. §

Az alábbi vízrajzi állomás az Országos vízrajzi törzshálózat állomása, így kiemelten fontos, megóvása
kötelező.
Törzsszám

Állomásnév

EOVx

EOVy

1190

Tóalmás B-9

240869

696481

Állomás
jellege
felszín alatti

Helyrajzi
szám
Tóalmás 12

Állomás
elhelyezkedése
Tóalmáson az
általános iskola
udvarában

Forrás: Közép- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

A település északi határában folyik a Hajta-patak. A patak vízminőségére veszélyt jelent a parti sávban
elszórtan elhelyezett kommunális hulladék, mely a talajba és a patakba jutva szennyező hatású. A
település belterületétől észak nyugatra található a Sárkány horgásztó, illetve az Andrássy-kastély erdős
parkjában, a sportpálya közelében is található három kisebb tó.
Felszín alatti vizek
A felszín alatti vizek tekintetében a térképről leolvasható, hogy Tóalmás térségében a talajvíz a
település központi részén viszonylag mélyen 10-20 méteres mélységben húzódik, a település
határvonalához közelítve azonban egyre sekélyebben, a talajfelszíntől legfeljebb 5 m mélységben
található, de a Hajta-patak mentén közvetlen a talajfelszín alatti két méteres sávban jellemző. A felszín
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet alapján Tóalmás „érzékeny” vízminőség-védelmi besorolású területen fekszik.
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A település vízellátását Tóalmás községi vízművek Zrt. üzemeltetésében álló Tóalmás községi vízmű
vízbázisa biztosítja. A vízbázis védőidomának és védőterületének a „vízbázisok és távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet szerinti kijelölése megtörtént.

K6. ábra: Talajvízszint alakulása Tóalmás térségében
Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_251020/

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme
A térség levegőminőségi állapotát alapvetően meghatározó tényezők a domborzat és a
növényborítottság, de jelentősen befolyásolják az aktuális meteorológiai viszonyok is. A levegő
tisztaságát ezek mellett a regionális háttérszennyezettség, valamint a térségben található
légszennyező források együttes hatása is alakítja.
Légszennyezettségi szempontból a község kedvező természeti-, környezeti adottságokkal
rendelkezik, jelentősebb koncentrált szennyezést kibocsátó pont- vagy vonalas forrás nincs a
közelében. A településen jelentősebb gépjárműforgalom a Fő utcában és a Béke utcában
tapasztalható. Porterhelést okoz a főutcák mellett a szilárd burkolattal nem rendelkező lakóutcák
forgalma. A rétekről, legelőkről, műveletlen szántóföldekről, és egyéb parlagterületekről a por mellett
allergén anyagok, főként pollenek kerülnek a levegőbe. Megemlítendő ezeken kívül az állattartásból
származó légszennyező anyagok levegőbe kerülése, illetve a földek trágyázásával kapcsolatos
bűzterhelés.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet és a
légszennyezettségi határértékekről, valamint a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékei ről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet az ország egyes területeit az adottságaiktól függően
más-más légszennyezettségi zónába sorolja. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet meghatározása szerint Tóalmás területe az ország
légszennyezettség szempontjából nem kiemelt, 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.
A település területén és környezetében nem működik sem az Országos Légszennyezettségi
Mérőhálózat RIV, sem automata monitorállomása, így a környezeti levegő állapotára vonatkozóan
nem állnak rendelkezésre rendszeres mérési adatok. A település környezetében nincs jelentős
légszennyező anyag kibocsátást okozó üzemi tevékenység, az OKIR-LAIR adatbázisa alapján egy darab
bejelentés köteles pontforrás (ipari telephely) van a területen.
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A közlekedési kibocsátások mellett szintén meghatározó a téli időszakban a lakossági fűtéssel járó
szennyezés: a folyékony (olaj) és szilárd energiahordozók (szén, fa stb.) viszonylag nagy arányú
használata a környezetvédelmi szempontból kedvezőbb vezetékes gáz felhasználása mellett. A
tüzelőberendezéssel végzett háztartási tüzelés jelentékeny légszennyező hatásának fő oka, hogy a
tökéletlen égés lényegesen több szén-monoxid- és koromkibocsátást okoz, mint ha azt jól
szabályozható, korszerű nagyüzemi kazánokkal végeznék. Különösen szennyező a háztartási hulladék
levegőtisztaság-védelmi szempontból tiltott égetése az egyedi fűtőberendezésekben, valamint a kerti
avarégetés, melynek alternatívája, a zöldhulladék komposztálása még kevésbé elterjedt.
Mindezek mellett mezőgazdasági eredetű levegőterhelést okoz a növényfelületek nélküli
szántóterületek kiporzása, ill. az állattartásból származó üvegházhatású/légszennyező anyagok, mint a
metán levegőbe kerülése, valamint megemlítendő az állattartással és a földek trágyázásával
kapcsolatos bűzterhelés. Allergén anyagok, pollenek elsősorban a rétek, legelők, műveletlen
szántóföldek, és egyéb parlagterületekről származnak.

1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés
A településen a közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés nem számottevő, a község lakóterületét
egyedül a bevezető Szobi út forgalma terheli kis mértékben. A településen az üzemi tevékenységből
származó zaj- és rezgésterhelés sem számottevő.

1.17.5 Sugárzás védelem
Az országos háttérsugárzási adatok a katasztrófavédelem honlapján kerülnek folyamatosan közlésre.
Az oldal szerint a térségben nincs olyan számon tartott állomás, melynek háttérsugárzása határérték
feletti lenne. A község közelségében nincs az Országos Atomenergia Hivatal hatáskörébe tartozó
létesítmény. Hatályos ágazati elhatározás ilyen létesítmény létrehozásával vagy helykijelölésével
Tóalmás érintően nem számol.

1.17.6 Hulladékkezelés
A Tóalmáson keletkező hulladékok szervezett gyűjtése és kezelése biztosított. A kommunális hulladék
elszállítása hetente, a szelektív hulladék gyűjtése kéthetente, a zöldhulladék gyűjtése négyhetente
történik a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében. Lomtalanítást évente
kétszer, házhoz menő rendszerben végeznek. Hulladéklerakók Dömsödön, Kecskeméten, Cegléden és
Izsákon fogadják a települési-, lom-, építési-, bontási hulladékot és egyéb veszélyes hulladékot.
A település területén előforduló illegális hulladéklerakók felszámolására az önkormányzat
rendszeresen szervez szemétgyűjtő akciókat.

1.17.7 Vizuális környezetterhelés
Tóalmás területén vizuális problémát elsősorban a külterületen elhagyott, romos épületek, illetve az
elhanyagolt, parlagterületek jelentenek, ahol a gyomfajok spontán térhódítása okoz nemcsak
látványbeli de ökológiai problémát is. A település határában folyó Hajta-patak medre néhol
rendezetlen képet mutat, illegális hulladéklerakókkal szennyezett. A településközpontjában
elhelyezkedő nagykiterjedésű felhagyott, elhanyagolt, elszennyeződött terület a településközpont
képét negatívan befolyásolja. A belterület vizuális problémájaként megemlítendő az utcákat kísérő
elektromos és hírközlési légvezetékek látványa, továbbá az egységes út menti zöldfelületek hiánya, a
fasorok szakaszonkénti foghíjassága és heterogenitása.
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1.17.8 Árvízvédelem
A vízügyi ágazat Tóalmást az árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja számon,
közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett terület.
Bár a vízügyi ágazat alapján a települést árvíz nem veszélyezteti, a településen áthaladó vízfolyások
okozhatnak hírtelen vízelöntést. A meder-karbantartási hiányosságok, illetve szélsőséges
csapadékesemény, nagy intenzitású, akár rövidebb időtartamú csapadékok esetén olyan nagy
vízhozamú elöntést okozhatnak, amellyel a helyi vízelvezető rendszer nem tud megbirkózni.
A helyi vízkár esemény rendezése a helyi katasztrófavédelem feladata. A vízkár-elhárítási terv kell,
hogy rögzítse a kárfelszámolást.

K7. ábra: Magyarország villámárvízi veszélytérképe
Forrás:http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/412-ar-es-belviz-valamint-villamarviz-kockazat-ertekelese-hazankban.pdf

Tóalmás a fenti térkép szerint a hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék
okozta helyi villámárvizeknek közepesen kitett település.

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Tóalmáson a csatornázatlan vagy egyéb biztonságos közműpótlóval ellátatlan területek jelentenek
környezeti problémát, mivel veszélyeztetik a talaj, valamint a felszíni – és felszín alatti vizek minőségét.
Tóalmás a levegőminőség, a zaj- és rezgésterhelés szempontjából kedvező adottságokkal rendelkező
település. A gépjárműforgalom mindemellett helyi levegő-, zaj- és rezgésszennyezettséget
eredményez. A mezőgazdasági területeken a szél okozta defláció és a növény védőszerek talajba
mosódása jelenthet gondot. Megemlítendő a külterületen és a Hajta-patak a medrében és a parti
sávban elhelyezett illegális hulladék. Településképi szempontból említésre méltó probléma a
belterületi fásítás hézagossága és a légvezetékek zavaró hatása.
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1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet
1. melléklete alapján Tóalmás a II. (közepesen veszélyeztetett) katasztrófavédelmi osztályba tartozik.
Az egyes települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása valamennyi veszélyeztető hatás alapján,
azok bekövetkezési gyakoriságának (nagyon gyakori –> ritka) és szintjének (nagyon súlyos -> alacsony
mértékű) figyelembevételével került meghatározásra, úgy, mint:





elemi csapások, természeti eredetű veszélyek (pl. árvíz, földtani veszélyforrások);
ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek (pl. üzemi létesítmények hatása,
közlekedési útvonalak, csomópontok);
egyéb eredetű veszélyek (pl. járványveszély, légszennyezettség);
kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kockázatok (pl. infrastruktúrák, közlekedés
sérülékenysége).

1.18.1. Építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztályának adatszolgáltatása szerint Tóalmás
község közigazgatási területén sem nyilvántartott szilárd halmazállapotú ásványvagyon, sem ennek
kitermelésével érintett aktív bányatelek nincs.
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat „Fölhagyott és működő bányák Magyarországon” című
térképe működő szénhidrogén bányateleket (sárga) jelöl Tóalmás területén, illetve geotermikus
kutatás alá vont területet (piros).

K8. ábra: Működő és felhagyott bányák Magyarországon
Forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_banyaszat/
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1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek
Az Országos Felszínmozgás Kataszter Tóalmáson nem jelöl felszínmozgás veszélyes területet.
Omlásveszély szempontjából jelentősebb, nagyobb pince vagy pincerendszer sem ismert.

K9. ábra: Magyarország mozgásveszélyes területei
Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/

A terület domborzati jellege, földtani felépítése építésföldtan- és felszínmozgás szempontjából
kockázatot jelent. Magyarország mozgásveszélyes területei című térkép szerint Tóalmás jelenlegi
erózió által érintett tavi és mocsári térszínei jelenkori alluviális eredetűek.

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei

historikus rengések (456.-1994.)
utóbbi évek rengései (1995.-2009.)

K10. ábra: A földrengések területi eloszlása Magyarországon
Forrás:https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/http://www.foldrenges.hu/

Tóalmás térségében enyhe, de állandó szeizmikus aktivitás figyelhető meg. A fenti ábra a régebbi és
újabb földrengéseket mutatja a vizsgált térségben.

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.)
KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Tóalmás nem szerepel.
Bár a település nagyvízi meder nem érinti, így árvízveszélyeztetéssel sem érintett és területén nincs
olyan vízhozamú felszíni vízfolyás, amelynek vízjárása árvízvédelmi problémákat okozna, illetve
árvízvédelmi intézkedéseket tenne szükségessé településen áthaladó Hajta-patak is okozhat
vízelöntést. A meder karbantartási hiányosságok, illetve szélsőséges csapadékesemény, nagy
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intenzitású, akár rövidebb időtartamú csapadékok esetén is olyan hirtelen magas vízhozamú áradás
alakulhat ki, melyet a helyi vízelvezető rendszer nem bír el és így villámárvíz keletkezik.
Ilyen elő is fordult néhányszor az utóbbi években Tóalmáson, amikor a település északi határát érintő
kisvízfolyás a Hajta-patak, egy-egy özönvíz szerű esőzés következtében kisebb-nagyobb árvizeket
okozott. Például 2019-ben a hirtelen nagy mennyiségű csapadék, valamint a Vácszentlászlói halastóból
leeresztett víz villámárvizet és kisebb helyi vízkárt okozott.

1.18.2.1. árvízveszélyes területek
Árvízveszéllyel érintett Tóalmás egész északi határvonala, a Hajta-patak mentén. A község árvízi
kitettségét döntően a csapadékokból, illetve a hóolvadásból és felhőszakadásokból Hajta-patakon
gyorsan megérkező vizek, illetve a Vácszentlászlói halastóból és a Dányi horgásztóból szintén a Hajtapatakon leeresztett vizek okozzák. A Hajta-patak áradása utoljára 2019-ben okozott kárt. A települések
előírt feladata az ár- és belvizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása. Ezek
a védművek építése, fejlesztése, üzemeltetése, illetve vízkár-elhárítási-, védelmi terv elkészítése és
annak évenkénti aktualizálása. Tóalmás Község nem rendelkezik vízkár-elhárítási tervvel.

1.18.2.2. belvízveszélyes területek
A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy azt meghaladó talajvíz állás okoz.
A talajvíztérkép alapján Tóalmás belterületén a talajvíz mélyen húzódik, a település északi részén, a
Hata-patak mentén viszont csupán 0-2 méter mélységben található. A belvízveszélyes területekről
átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzít.
Tóalmás belterületén a csapadékvíz lefolyása megoldott, a vízelvezető hálózat ki van építve, így
belvízveszély normál csapadékviszonyok mellett nem jellemző. Tóalmás üdülőterületén 2018-ban
magas talajvízszint miatt II. belvízvédelmi készültséget rendeltek el.

1.18.2.3. mély fekvésű területek
Tóalmáson mély fekvésű területek a domborzati adottságok által, a természet alakította
mélyvonalakon jöttek létre, ahol időszakos, vagy állandó vízfolyások haladnak. Tóalmáson a Hajtapatak mentére jellemző a mély fekvésű, magas talajvízállású adottság, illetve a település központi
részén elhelyezkedő „kubik gödör” -re.

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem
Árvízveszéllyel érintett Tóalmás egész északi határvonala, a Hajta-patak mentén. A község árvízi
kitettségét döntően a csapadékokból, illetve a hóolvadásból és felhőszakadásokból Hajta-patakon
gyorsan megérkező vizek, illetve a Vácszentlászlói halastóból és a Dányi horgásztóból szintén a Hajtapatakon leeresztett vizek okozzák. A Hajta-patak áradása utoljára 2019-ben okozott kárt. A települések
előírt feladata az ár- és belvizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása. Ezek
a védművek építése, fejlesztése, üzemeltetése, illetve vízkár-elhárítási-, védelmi terv elkészítése és
annak évenkénti aktualizálása. Tóalmás Község nem rendelkezik vízkár-elhárítási tervvel.

1.18.3. Egyéb veszélyeztetettség
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó iparbiztonsági szempontból nyilvántartásba vett, veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem a településen nincs, a települést nem érinti veszélyes üzemhez kapcsolódóan kijelölt
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veszélyességi övezet. Az emberi tevékenységből eredő esetleges katasztrófahelyzeti veszélyforrás az
üzemi és mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos veszélyes anyagok helytelen tárolása, valamint a
települést érintő vasúton és országos közúton szállított veszélyes anyagok kapcsán adódhat. A
településen jelentős ipari tevékenységet nem folytatnak, a keletkező veszélyes hulladékok mennyisége
nem jelentős. Tóalmáson kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás), mélységi,
magassági adottságokból, illetve más tevékenységből adódó veszélyeztetettség nem ismert.

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztályának adatszolgáltatása szerint Tóalmás
község közigazgatási területén sem nyilvántartott szilárd halmazállapotú ásványvagyon, sem ennek
kitermelésével érintett aktív bányatelek nincs. A K8. ábra szerinti fekvésű folyékony szénhidrogénlelőhely található Tóalmás területén.
A községet a Pest Megyei Területrendezési Terv tervezetében lehatárolt „Ásványi nyersanyag-vagyon”
övezete érinti, ami a területen működő szénhidrogén és széndioxid bányateleknek köszönhető.

3.9.
(PmTrT )
K11. ábra: Ásványi nyersanyagvagyon által érintett település
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 8.

1.20. Városi klíma
Tóalmás éghajlata mérsékelten meleg és száraz. Az évi napsütéses órák száma megközelíti a 2000 órát,
a nyári hónapokban 790, míg a téli időszakban mindössze 190 a napos órák száma. Az évi
középhőmérséklet 10,0-10,3°C között, a vegetációs időszakban 17,4-17,6 °C körül alakul. A nyári
legmelegebb napok legmagasabb hőmérsékleteinek átlaga 34,0°C, a téli leghidegebb napok
legalacsonyabb hőmérsékleteinek átlaga -16,5°C. Tóalmáson évente átlagosan 530-550 mm csapadék
hullik, a szárazabb időszakban ennél kevesebb, kb 310 mm. A téli hónapokban a hótakaróval borított
napok száma 30-35, a hótakaró átlagos maximális vastagsága 18 cm. Az uralkodó szélirány
északnyugati, átlagsebessége 2,5-3 m/s. Forrás: Tóalmás Község Zöldfelületi Arculatterve- BCE Tájépítészeti Kar
Az éghajlatváltozás Tóalmáson is az átlaghőmérséklet emelkedését, valamint a szélsőséges időjárási
események gyakoriságának növelését okozhatja. A csapadékvizek egyenlőtlenségének fokozódása a
mezőgazdasági termelésre nézve lehet kedvezőtlenhatással, mely által egyre nagyobb jelentősége
lehet a csapadékvizek helyben tartásának és takarékos felhasználásának.
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2.

HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik
elemzése
Társadalom, humáninfrastruktúra
A település lakónépesség száma 1990-től 2006-ig növekedett, 2007-2013 között mérsékelten
csökkent, majd 2014-től napjainkig ismét növekvő tendenciát mutat. 1990-től napjainkig vizsgálva
18,3%-kal, 2011-től napjainkig 1,02%-kal nőtt a lakónépesség. A családszerkezetre a 2011-es
népszámlálási adatok alapján a gyermekes családok (31%) többsége jellemző.
A lakosság képzettségében meghatározó a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya. Érettségivel a
lakosság 24%-a, felsőfokú végzettséggel mindössze 7%-a rendelkezik 2011-ben. Ezt tükrözi a
foglalkoztatottsági helyzet is, mely szerint a járási átlaghoz viszonyítva a foglalkoztatottak aránya
kisebb, a munkanélküliek és inaktív keresők aránya magasabb.
A település rendelkezik az alapellátáshoz szükséges (oktatás, egészségügy, sportolási lehetőség)
intézményekkel. Egy állami fenntartású általános iskola működik településen. Az egészségügyi ellátás
két körzetben működik, az orvosi ügyelet Nagykáta központtal érhető el. A fogászati rendelés egy
rendelőben biztosított. A védőnői feladatokat jelenleg egy körzetben látják el, folyamatban van a
második körzet kialakítása. A szociális ellátást az önkormányzat rendeletben szabályozza, és saját maga
működtet intézményt.
Tóalmáson található szegregátum, a tömb a belterület déli határán található. A területen magas a
tartós munkanélküliek aránya (37%), melynek oka lehet az alacsony iskolai végzettség.
Gazdaság
Tóalmás gazdasági helyzetét kedvezőtlenül érinti a közlekedési hálózat kiépítetlensége, Budapesttől és
a nagyobb városi központtoktól való relatív nagy távolsága. Járási átlag közeli a lakosságszámra vetített
vállalkozások aránya. A Tóalmáson regisztrált vállalkozások száma 2011-től éves szinten kismértékű
növekedést mutat. Legnagyobb arányban az egyéni vállalkozók (64%) vannak, a tőkeerősebb kft-k
aránya 21%, ami a Pest megyei átlag alatt van.
Szektorok szerinti megoszlásban vizsgálva, a mezőgazdaág a foglalkoztatottságot vizsgálva alárendelt a
településen. Az ipar legerősebb ágazata az építőipar és a feldolgozóipar. A településen a tercier
szektor a legjelentősebb, legtöbb vállalkozást foglalkoztató szektor. Kiemelkedő a kereskedelmi,
szállítási-raktározás, szálláshely-vendéglátás területén működő vállalkozások száma.
Az önkormányzat gazdálkodása nem deficites, az adóból származó bevételeket tekintve elmondható,
hogy a 2015-2018 között növekedés állt be a helyi iparűzési adó bevételben, ami a megtelepedő
vállalkozások számának növekedéséből is adódik.
Táj- és természetvédelem
Az Európai közösségi jelentőségű Natura 2000 területek közül, HUDI20025 jelű, Hajta mente
elnevezésű kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület érinti Tóalmás területét. E mellett
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Tóalmást az Országos Területrendezési Terv (OTrT) ökológiai hálózatának mindhárom övezete
(magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) érinti. Az országos ökológiai hálózat magterülete és
puffer területe a természetvédelmi oltalom alatt álló Hajta mentét foglalja magába. Az ökológiai
folyosó a Hajta patak Tóalmásra bevezető szakaszát, annak folytatásaként az Andrássy kastély
parkjában található halastó környékét és a Kóka határában elterülő erdőfoltot fedi le.
Zöldfelületi rendszer
A község összterületének erdősültsége nem éri el az 5%-ot, ami jelentősen alulmarad az országos
átlagtól. Az lombos és vegyes erdők kisebb foltokat alkotnak. A külterület nagy részét a szántók adják,
de legelők, természetes rétek is előfordulnak. Tóalmás lakóutcái fásítottak, utcakertek és magánkertek
igényes kialakításúak. A zöldfelületi rendszer hiányosságának az utcafásítás heterogenitása és néhol
foghíjassága tekinthető. A település központjában elterülő, rendezetlen képet nyújtó, illegális
hulladékkal szennyezett, spontán bezöldült gödör a település összképét nagyban rontja. E mellett
gondot jelent kül- és belterületen egyaránt a tájidegen, invazív növények terjedése. A meglévő
zöldsávok és út menti fasorok egyes útszakaszok mentén fejlesztésre szorulnak. A külterület
zöldfelületi rendszere alapvetően jó struktúrájú, de a mezővédő erdősávok, fasorok néhol pótlásra,
bővítésre szorulnak.
Épített környezet
Tóalmás teljes közigazgatási területén kilenc különböző arculati karakterű területet (falusias karakterű
terület, kertvárosias karakterű terület, újabb építésű kertvárosias karakterű terület, üdülő karakterű
terület, homoki dűlő területe, majorsági terület, táji értékkel rendelkező terület, erdős karakterű
terület, mezőgazdasági terület) különböztet meg a település arculati kézikönyve.
A település belterületén az 2000 m2 alatti telkek a jellemzőek. A zártkerti részeken az 2-5 ezer m2
nagyságú telkek túlsúlya jellemző, nem ritkák 5-10 ezer m2 területű telkek sem. Az egész települést
vizsgálva a 2 ezer m2-ig terjedő telekméretek jellemzőek, majd a nagyarányú külterületnek
köszönhetően a 10-50 ezer m2 és 50 ezer m2 feletti telkek.
A településen a magántulajdon túlsúlya jellemző (88%). Az önkormányzati tulajdonú területek
jellemzően a belterületen, míg a nagy kiterjedésű állami tulajdonú területek a külterületen találhatóak.
Településközponti részeinek meglévő és tervezett vegyes területein lévő épületeken többnyire
magastető alkalmazása jellemző. A lakóépületek jellemzően földszintesek. Az intézményépületek
emeletesek vagy beépített tetőtérrel rendelkeznek.
A településközpont területeken a lakófunkció mellett megjelenik intézményi, kereskedelmi-szolgáltató
funkció is.
A Tóalmáson nyilvántartott régészeti lelőhelyek között nincsenek védettek, vagy kiemelten védettek,
minden lelőhely általános jogszabályi védelemben részesült. A lelőhelyek között azonban megtalálható
egy földvár és egy kunhalom, amelyek a természetvédelmi törvény alapján ex-lege védettségűek.
A település belterületén nincs nyilvántartott régészeti lelőhely. A lelőhelyek épségét veszélyeztető
építési munkák elsősorban itt várhatóak, de a jogszabályi védelem megfelelő biztosítékot nyújt az
épségük megőrzésére abban az esetben, ha előkerülnének. Ugyanez érvényes a külterületi
lelőhelyekre is, ahol a jelenleg hatályos örökségvédelmi jogszabályok megfelelő védelmet biztosítanak
a régészeti lelőhelyek épségére.

Tóalmás Településfejlesztési koncepció – Megalapozó vizsgálat

Közlekedés
A belterületi utcahálózat legfontosabb elemeit az országos utak képezik. A 3107j. út nyomvonala a Fő
utcán vezet, a bekötőúté a Béke utcán. Az utak burkolata általában 2×1 sávos, az útkatgóriának
megfelelő állapotú aszfalt burkolat, hosszú szakaszokon mély, meredek, helyenként burkolt árokkal
szegélyezve.
A helyi utcák jellemzően szabályos vonalvezetésűek, négyzetes hálót alkotnak. Többségük burkolt, és
folyamatosan történnek burkolatfelújítások (legutóbb a Jókai, Árpád, és Fő utcák egyes szakaszain).
A közúti tömegközlekedést az országos utakon közlekedő helyközi autóbuszok biztosítják.
A községben jelenleg a gyalogos és kerékpáros közlekedésnek nincsenek jelentősebb önálló
létesítményei. Továbbra is feladat a járdaépítés, bár a kiépült utcákban jellemzően legalább egyoldali
járda van.
A parkolás, gépkocsi tárolás a falusias beépítés mellett jellemzően nem jelent gondot. Kiépített
közterületi parkoló van a Polgármesteri Hivatalnál, a Postánál, a strandnál, az óvodánál, és a
temető/iskola/gyógyszertár környékén.
A hatályos új OTrT, illetve az egyeztetés alatt álló megyei terv szerint Tóalmáson a 3107j. és a 31106j.
utak mentén vezetett tervezett térségi kerékpárutak fognak áthaladni. Főúttá válik a közigazgatási
terület déli részét átszelő 3108j. út, ami a 32sz. főutat kapcsolja össze a jelenlegi, és a távlatban új
nyomvonalon vezetett 31sz. főúttal. A 31sz. főút új nyomvonala (Ecser (M0) - Nagykáta (31. sz. főút))
Tóalmást nyugatról kerüli el, a közigazgatási határhoz egészen közel halad.
Közművek és elektronikus hírközlés
Tóalmás területén a vízi közművek közül az ivóvízellátás a háztartások többségében megoldott. A
tűzivíz ellátás biztosított többségében föld feletti tűzcsapokkal. A szennyvízelvezetés megoldott a
településen. A csapadékvíz elvezetés az utcai árok rendszereken megoldott. Az árkok folyamatos
karbantartása, tisztítása szükséges.
A község energia közművel ellátott. A villamosenergia ellátás mindenhol rendelkezésre áll és a
közvilágítás is biztosított a település több utcájában is, amely azonban fejleszthető lenne.
A gázellátás is biztosított Tóalmáson, amely a többlet igényeknek megfelelően a szolgáltató által
fejleszthető.
A megújuló energiaforrások alkalmazása nem jellemző a település lakossági és gazdasági épületeinél. A
közösségi épületeken azonban az energetikai pályázatok eredményeként megjelentek a napelemek,
úgy mint a művelődési ház és az egészségház épületein. Ezek alkalmazása javasolt a jövőben a
település egyéb épületein is. A környezettudatos energiagazdálkodás a művelődési ház, egészségház,
védőnői szolgálat és az általános iskolai tornacsarnok mintáján elkezdődött, itt megvalósult az
épületek hőszigetelése és a nyílászárók cseréje.
Tóalmás területén az elektronikus hírközlési létesítmények rendelkezésre állnak, igény esetén
biztosítható a televízió, telefon, szélessávú internet szolgáltatás. A táv- és hírközlési technológiák
fejlődése folyamatos hálózatfejlesztéseket tesz szükségessé. A fejlesztéseket a szolgáltatók saját
beruházásban végzik a piaci igényeknek megfelelően. Az új vezeték nélküli telekommunikációs
technológiák megjelenése kapcsán a cellaméretek csökkenésével lehet számolni, a hálózati lefedettség
biztosításához további antennák elhelyezése válhat szükségessé.
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Környezet-és katasztrófavédelem
Tóalmás területét a Hatvani kistáj részeként a gyenge minőségű, kis szervesanyag tartalmú, alapvetően
homokos-, löszös összetételű réti talajok jellemzik. A Hajta-patak mentén folyóvízi agyag és kavics, a
pataktól északra folyóvízi tavi üledékek jellemzőek. A felsorolt talajfajták mindegyike jó vízáteresztő
képességű, ezért a talajvíz-általi a szennyeződésre is érzékenyebbek.
Tóalmás térségében a talajvíz a település központi részén 10-20 méteres mélységben húzódik, a
település határvonalához közelítve már legfeljebb 5 m mélységben található, a Hajta-patak mentén
közvetlen a talajfelszín alatti két méteres sávban jellemző. A felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Tóalmás
„érzékeny” vízminőség-védelmi besorolású területen fekszik.
Tóalmás csatornahálózatának kiépítettsége még nem teljeskörű. Talajszennyeződés elsősorban a
csatornázatlanságból adódhat. A település északi határában folyik a Hajta-patak. A patak
vízminőségére veszélyt jelent a parti sávban elszórtan elhelyezett kommunális hulladék, mely a talajba
és a patakba jutva szennyező hatású. E mellett megemlítendő a mezőgazdaságban a növényvédelmi
szerek túlzott használata, mely szintén talaj- és talajvízszennyezést okozhat.
Tóalmás a levegőminőség, a zaj- és rezgésterhelés szempontjából kedvező adottságokkal rendelkező
település, helyi levegő-, zaj- és rezgésszennyezettséget csak az áthaladó gépjárműforgalom
eredményez. Ezen kívül a mezőgazdasági területeken a szél okozta defláció említendő meg.
A Tóalmáson a kommunális hulladék elszállítása hetente, a szelektív hulladék gyűjtése kéthetente, a
zöldhulladék gyűjtése négyhetente történik. Hulladéklerakók Dömsödön, Kecskeméten, Cegléden és
Izsákon fogadják a települési-, lom-, építési-, bontási hulladékot és egyéb veszélyes hulladékot.
A települést folyami árvíz nem veszélyezteti, de a terület csapadékvizeit befogadó a Hajta -patak, a
Keresztfás-ág és a Kókai-ág okozhatnak hírtelen vízelöntést, amellyel a helyi vízelvezető rendszer nem
tud megbirkózni.
Tóalmás területén vizuális problémát elsősorban a külterületen elhanyagolt, parlagterületek
jelentenek, ahol a gyomfajok spontán térhódítása okoz nemcsak látványbeli de ökológiai problémát is.
A település határában folyó Hajta-patak medre néhol rendezetlen képet mutat, illegális
hulladéklerakókkal szennyezett. A településközpontjában elhelyezkedő nagykiterjedésű felhagyott,
elhanyagolt, „kubik gödör” nem csak környezeti problémát jelent, de a településközpont képét is
negatívan befolyásolja.
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3.

HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

3.1. A folyamatok értékelése

SWOT TÁRSADALOM, HUMÁNINFRASTRUKTÚRA
ERŐSSÉGEK







Nem csökkenő népességszám
Aktív civil jelenlét
Aktív sportélet
Megfelelő szintű, fejlődőképes
intézményhálózat
Intenzív kulturális, vallási élet

LEHETŐSÉGEK






Helyi vezetés elkötelezettsége a fejlesztések
mellett, amelybe a lakosság is bevonható
A helyi identitás erősítése, beköltözők
integrálása a közösségi életbe a kulturális és
a sportéleten keresztül
Identitás erősítése a kulturális és sportélet
további bővítésével

GYENGESÉGEK




A lakosság alacsony képzettségi szintje
Az humáninfrastruktúra létesítményeinek
felszereltsége folyamatos fejlesztést igényel

VESZÉLYEK





Elöregedés felgyorsulása
Képzett munkaerő elvándorlása
Külterületre történő beköltözések
fokozódása

SWOT GAZDASÁG
ERŐSSÉGEK





Alacsony munkanélküliség
Diverzifikált gazdasági szerkezet
Helyi strandfürdő mint fejlesztési bázis

GYENGESÉGEK





LEHETŐSÉGEK







Turisztikai fejlesztések, kapacitásbővítés
Az önkormányzat tudatos városfejlesztési
tevékenysége
A magas képzettségű humán erőforrás
kihasználása, helyi munkahelyek
megerősítése
A minőségi szolgáltatások erősítése

Kevés tőkeerős vállalkozás
Alacsony számú magasan képzett munkaerő,
mely jelentős része nem helyben kerül
foglalkoztatásra
A helyi vásárlóerő ellenére a lakossági
fogyasztás nem a településen realizálódik

VESZÉLYEK




Magasan képzett fiatalok településről
történő elvándorlása
A Közép-Magyarországi Régióban
rendelkezésre álló fejlesztési források
szűkössége miatt fontos beruházások
elmaradása

SWOT TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, ÉPÍTETT KÖRNYEZET
ERŐSSÉGEK




Egységes településszerkezet
A belterületi lakásállomány kedvező

GYENGESÉGEK



Leromlott állapotú lakóépületek a
szegregátumban
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lakásszerkezetű és komfortszintű
Településközpont megléte
Kedvező településkép
Építészeti értékek, műemlékek megléte
(Andrássy-kastély, Katona-kúria, Római
katolikus templom)
Helyi védelmet élvező építmények magas
száma

LEHETŐSÉGEK



A falusias lakóterület területén új utcák
megnyitása, a terület feltárása




csatornázatlanság az üdülőterület nagy
részén
korlátozott önkormányzati tulajdonú
forgalomképes területek;

VESZÉLYEK



A beköltözések következtében a külterületi
építmények állapotának leromlása,
kedvezőtlen településkép kialakulása

SWOT KÖZMŰ
ERŐSSÉGEK




villamosenergia ellátottság
szélessávú vezetékes internetszolgáltatás, és
KTV hálózati ellátottság.

LEHETŐSÉGEK




megújuló energiaforrások alkalmazása,
(napelemek kiépítése)
közvilágítás korszerűsítése

GYENGESÉGEK



csapadékvíz elvezetések megoldásának
biztosítása

VESZÉLYEK



SWOT KÖZLEKEDÉS
ERŐSSÉGEK







A főbb közlekedési útvonalak nem
túlterheltek
Valamennyi főbb irányban meglévő
közlekedési kapcsolatok
Jelen vannak a biztonságos és kényelmes
kerékpáros közlekedés feltételei
Autóbuszos tömegközlekedés adott
Nincsenek parkolási nehézségek

LEHETŐSÉGEK




Belterületi utak fejlesztése
Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása

GYENGESÉGEK





Közlekedési módok közötti intermodalitás és
interoperabilitás alacsony szintű
Járási közúthálózat minősége nem megfelelő
Vasútvonal nem érinti a települést

VESZÉLYEK



A növekvő gépjármű forgalom miatt romlik
az élhetőség, súlyosbodnak a környezeti
terhelések
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SWOT TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
ERŐSSÉGEK








értékes nemzetközi természetvédelmi
oltalom alatt álló Natura 2000 természet
közeli területek - Hajta‐mente
országos ökológiai hálózat (magterület,
pufferterület, ökológiai folyosó) által védett
területek- Hajta-patak mentén fennmaradt
ökológiai folyosók, vizes élőhely
maradványok;
Andrássy-kastély értékes ősfás parkja
kedvező termőhelyi adottságok, átlagosnál
jobb termőföldek, szőlőtermesztésre
alkalmas domboldalak

LEHETŐSÉGEK






természetvédelmi, élőhely-védelmi célú
pályázati források;
természetvédelmi területek, mint kutatási-,
oktatási potenciál kihasználása
társadalom természetvédelem iránti
érzékenységének erősödése;
ökologikus mező- és erdőgazdálkodás
elterjedése;

GYENGESÉGEK








érzékeny természet közeli területek
intenzív mezőgazdasági művelés tájalakító
hatásai;
az erdőterületek további csökkenése,
felhígulása idegenhonos fajokkal (ökológiai
degradáció);
invazív fajok elterjedtsége
burkolt vízelvezető árkok és alacsony
légvezetékek jelenléte

VESZÉLYEK






a klímaváltozás kedvezőtlen tájalakító
hatásai: termőhelyi adottságok minőségi
romlása;
invazív növény és állatfajok további
térnyerése;
természet közeli területek degradációja

SWOT ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
ERŐSSÉGEK





jelentős, ökológiai szempontból értékes
területek
belterületen alacsony beépítettség, magas
zöldfelületi arány
kedvező zöldfelületi borítottság a lakó- és
üdülőterületeken;

LEHETŐSÉGEK






meglévő zöldfelületek, fasorok megőrzése,
védelme, fejlesztése;
„kubik gödör” helyén igényes intenzív
közpark kialakítása;
a meglévő út menti faállomány pótlása,
útszakaszonkénti egységesítése;
közterületek és közcélú zöldfelületek
fejlesztése;

GYENGESÉGEK






egységes fasorok hiánya;
heterogenitás, tájidegen fajok jelenléte;
külterületi zöldsávok, zöldfolyosók
hézagossága;
tájidegen, invazív növényfajok terjedése;

VESZÉLYEK





meglévő közcélú zöldfelületek és fasorok
tovább romlása;
forráshiányos zöldfelület-gazdálkodás
következtében fellépő állapotromlás;
közmű és közlekedési infrastruktúra elemek
előnyben részesítése a zöldfelületek
életterével-igényével szemben;
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városkép szempontjából értékes
fogadóterek és útvonalak zöldfelületi
fejlesztése;
a társadalmi egészségtudatosság-,
rekreációs igényének növelése;
fakataszter elkészítése - fakivágási, fasor
megújítási terv

SWOT KÖRNYEZET- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM
ERŐSSÉGEK





kedvező természeti-, környezeti adottságok;
alacsony közlekedésből származó levegő-,
zaj- és rezgésterhelés;
kommunális és szelektív hulladék rendszeres
gyűjtése

GYENGESÉGEK









LEHETŐSÉGEK











település teljes csatornázása;
víz és talajszennyezés megállítása;
illegális hulladéklerakások felszámolása
„kubik gödör” rekultivációja, közösségi célú
hasznosítása
a társadalom környezetvédelem iránti
érzékenységének erősödése;
környezetvédelmi célú pályázati források;
megújuló energiaforrások térnyerése;
ökologikus mező- és erdőgazdálkodás
elterjedése;
zöldhulladék aprító beszerzése, zöldhulladék
újrahasznosítása

talajszennyeződésre érzékeny talajok
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
terület;
közművesítettség nem teljes körű
kiépítettsége;
illegális hulladék lerakatok
mezőgazdasági talajszennyezés
invazív fajok térnyerése
lakossági fűtésből származó légszennyezés

VESZÉLYEK







mezőgazdasági művelés további
talajszennyező hatásai
további víz, és talajvíz szennyezések, illegális
hulladék lerakások;
természet közeli területek sérülése;
„kubik gödör” további környezeti romlása
a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai:
termőhelyi adottságok megváltozása;
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KORLÁTOK ÉS VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK
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ÉRTÉKTÉRKÉP
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3.2. A településfejlesztés és rendezés kapcsolata
253/1997. (XII.20)
Kormány rendelet

314/2012. (XI.8) Kormány
rendelet

OTÉK

Fejlesztési típusú
tervek

2013. évi XXVI. törvény az
Országos Területrendezési
Tervről

Rendezési típusú
tervek

Országos Területfejlesztési Koncepció
(OTFK)

Országos Területrendezési Terv
(OTrT)
2003. évi XXVI. törvény 2019.03.15től hatályos módosítása

Pest megye Területfejlesztési
Koncepció

Pest Megye Területrendezési Terv
(PMTrT)
5/2012. (V.10.) önkormányzati
rendelet

(PMTFK)

Tóalmás Településszerkezeti Terve
(TSZT)
105/2005. (XII.21.) sz. ÖK hat.

Tóalmás Helyi Építési Szabályzata és
Szabályozási Terve
(HÉSZ, SZT)
13/2005. (XII.22.) sz. ÖK rendelet

Forrás: Saját szerkesztés
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása,
a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
A településrészek lehatárolása, jellemzői a település TAK-ja alapján:

VR1. ábra Településrészek lehatárolása TAK alapján
Forrás: Tóalmás TAK
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FALUSIAS KARAKTERŰ TERÜLET




Dózsa György út
Nyár utca és Nyár köz
Fő utca (Kókai utcától a Rákóczi Ferenc
útig)
 Ady Endre utca (Fő utcától Rét utcáig)
 Árpád utca
 Rákóczi Ferenc út
 Szabadság út folytatása Árpád utcáig
 József Attila utca
 Táncsics Mihály utca
KERTVÁROSIAS KARAKTERŰ TERÜLET








Ady Endre utca (Rét utcától BajcsyZsilinszky utcáig)
Bajcsy Zsilinszky utca
Széchenyi utca
Határ út
Fő utca (Rákóczi Ferenc utcától Határ
útig)
Moszkva utca
Jókai utca

















Petőfi Sándor utca
Kókai utca
Bóczkert köz
Deák Ferenc út
Kossuth Lajos út (Kókai utcától Béke
utcáig)
Nóra utca
Tavasz utca
Szőlő utca (Nóra utcától Béke utcáig)
Béke utca
Arany János utca
Szabadság utca
Attila utca
Liget utca
Szőlő utca (Béke utcától Jókai utcáig)
Kossuth Lajos utca (Béke utcától Jókai
utcáig)

KERTVÁROSIAS KARAKTERŰ TERÜLET ÚJABB ÉPÍTÉSŰ LAKÓÉPÜLETEKKEL





Kölcsey utca
Kossuth Lajos utca (Jókai utcától Fő utcáig)
Erdő utca
Fő utca (Széchenyi István utcától Kölcsey utcáig)

ÜDÜLŐ KARAKTERŰ TERÜLET













Patak utca
Honvéd utca
Remény utca
Kemping utca
Rét utca
Boglárka utca
Fürdő utca
Sóvirág utca
Strand utca
Üdülő utca
Szivárvány utca
Rezeda utca

TÁJI ÉRTÉKKEL RENDELKEZŐ TERÜLET


Andrássy-kastély és parkja
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FALUSIAS KARAKTERŰ TERÜLET
A falusias karakterű településrész Tóalmás lakóterületének nagy részét lefedi. Túlnyomó részt
oldalhatáron álló beépítési mód jellemző, előkerttel. Morfológiailag szalagtelkes településrész, a
keskeny telkek utcafronti részén állnak a lakóházak. Az udvarok nagyméretűek, a lakóépületek
gazdasági és egyéb melléképülettel rendelkeznek. A földterületeken kiskertes művelés folyik. A
legrégibb település-rész itt található (a Fő utca északi szakasza), melyet mutat az épületek kora. Állnak
még régi paraszt-házak, de többnyire az 1960-as, 1970-es évek sátortetős házai fordulnak elő.

KERTVÁROSIAS KARAKTERŰ TERÜLET
A kertvárosias karakterű terület a településrész a település déli-délkeleti részén található. Jellemző a
merőleges utcaszerkezet, az utcabútorok, padok használata, sok utcában fellelhetők a hagyományos
népi építkezés formái, az 1960-as, ’70-es évek kockaházaival váltakozva, de jól látható folyamat a régi
házak átépítése. A kertvárosias lakó-terület abban különbözik leginkább a falusias lakó-területtől, hogy
a telkek kisebbek és hiányoznak a gazdasági épületek. A telkeken konyhakertek, díszkertek övezik a
lakó-épületet, és szépen gondozott előkertekkel és utcai zöldfelületekkel is találkozhatunk. Az utcaképek meghatározó szereplői a gyümölcsfák.

KERTVÁROSIAS KARAKTERŰ TERÜLET ÚJABB ÉPÍTÉSŰ LAKÓÉPÜLETEKKEL
A Fő utca délkeleti szakasza és arról nyíló Kölcsey, Kossuth és Erdő utcák által meghatározott
településrészen, kisméretű telkeken álló kétszintes lakóházak épültek. A kertvárosias karakterű
lakóterülettel ellentétben ezen a településrészen az újabb építésű (1980 utáni), kétszintes házak
dominálnak. A házak előtti utcaképre a változatos növénykiültetés jellemző, a házak körül szépen
gondozott díszkertek növelik a településrész értékét. Az oldalhatáron álló házak sátor vagy
nyeregtetősek. A telekméretek kisebbek, az előkertek szélesek.

ÜDÜLŐ KARAKTERŰ TERÜLET
A Hajta-patak mente mocsaras területeinek lecsapolásával tették a településrészt lakhatóvá. 1969-ben
történt fúrást követően szénhidrogén helyett vizet találtak, melyre az 1970-es években fürdő épült. A
vizet 2002-ben ásványvízzé, 2004-ben gyógyvízzé minősítették. A napjainkban működő Szent András
Gyógyvizes Strand körül kiterjedt üdülő karakterű terület található. A kis-méretű telkeken kis
alapterületű, többnyire kétszintes üdülőházak épültek. Gyakoriak a fa anyagú és alpesi tetős
üdülőházak.

TÁJI ÉRTÉKKEL RENDELKEZŐ TERÜLET
A tájképvédelmi jelentőségű településrészeken általános ajánlás a zöldterület beépítetlen jellegének
megtartása, továbbá a tájkarakter megőrzése érdekében nem javasolt reklámfelület elhelyezésére
szolgáló építmény, valamint felszíni elektromos hálózati, vagy hírközlési elem vagy építmény
elhelyezése. Az érintett településrészeken a természetvédelem mellett az adott területre való rálátás
védelme a jövőre nézve is alapvető építészeti, településrendezési cél kell, hogy maradjon.

HOMOKI DŰLŐK TERÜLETE
A község délnyugati részén, a településre bevezető Béke utca két oldalán húzódó dűlős terület sajátos
településkaraktert hordoz. A régi területhasználatot tükröző keskeny és homokos dűlőutakat régi
zártkertek, gyümölcsös- és üdülési célra használt kertes telkek szegélyezik.
Régi korokba repít vissza a dűlő-nevek ízlelgetése, mint például a Páskom, eredeti jelentése szerint:
„legelő” dűlő, és a Várhegyi dűlő, amely az ’ex lege’ védett földvár közelségét jelzi. Szintén árulkodó a
többi dűlőnév, a Forrai, Legelő, Diófa, a Peresi és az Öregszőlő dűlők neve.
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MAJORSÁGI TERÜLET
A majorság településrész a községtől északkeleti irányban elterülő szántóföldek között fekvő
Boldogkáta területe, minden irányból szántók –napraforgó-, búza- és kukoricaföldek- határolják. A
településrész ikonikus épülete a Katona-kúria, amely állami gazdasági épületként is funkcionált,
jelenleg viszont használaton kívül van, és a környező parkja is elhanyagolt. A volt kúriával szemben
nyeregtetős, piros cserépfedésű, fehérre vakolt házak alkotta lakóutca húzódik.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
Tóalmás külterületének jelentős része mezőgazdasági művelésbe vont terület. Az idők során
lecsökkent a művelést végző gazdák száma, ezáltal nőtt a mezőgazdasági táblák mérete, de jellemző a
vetésforgóban való művelés. A fő termények a napraforgó, kukorica és búza és takarmánynövények,
emellett jelentősek a legelőterületek. A takarmány- és gabonanövények mellett a fóliasátras
zöldségtermesztés is meghatározza a tájhasználatot. A terület részben ökológiai folyosóként, továbbá
az ökológiai hálózat magterületeit övező puffer területként is szolgál.

ERDŐS KARAKTERŰ TERÜLET
Tóalmás erdőterületei közül természetvédelmi szempontú kijelölés alatt a kókai határnál található Várhegy (földvár) területe áll, amely része az országos ökológiai hálózatnak.
A település erdős területeit részben enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők, tölgyes társulások alkotják, amelyek sokszínű és gazdag élővilággal színesítik a
település arculatát. Az erdős karakterhez sorolhatók a nyárfa (Populus sp.) ültetvények,
„energiaerdők”, amelyek energetikai célú felhasználásra ültetett erdőterületek. Jelenlétük nem
hosszútávú, azonban az élővilág szempontjából jelentős, búvó- és élőhelyet biztosítanak több állatfaj
számára. A mezőgazdasági területek között húzódó mezővédő erdősávok ökológiai folyosóként
mikroklimatikus szempontból, és élőhelyként is kiemelt jelentőségűek.
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3.3.2. Szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése
A fejezet célja, hogy a KSH adatszolgáltatása alapján bemutatásra kerüljenek azok a területileg
egybefüggő területek, melyek meghaladják a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott
szegregációs határértékeket. Tóalmás (2000 főnél népesebb város és község) esetében szegregációs
mutató értéke 35%, szegregációval veszélyezetett terület esetében 30%. Az egybefüggő területen a
lakosság számnak meg kelll haladnia az 50 főt.
Az adatszolgáltatás szerint Tóalmáson van szegregált terület 2011-es népszámlálási adatai szerint:



A szegregátum területe: Szabadság út - Kossuth Lajos út - Jókai u. - belterület határa

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen
35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 2011-ben.

KSH adatszolgáltatás Tóalmás szegregátum
áttekintő, szegregációs mutató 35% felett

www.google.com

KSH adatszolgáltatás Tóalmás szegregátum
áttekintő, szegregációs mutató 30% felett
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A KSH adatszolgáltatása alapján a szegregációval veszélyeztetett területek helyzetelemzése

VR2. ábra Tóalmás szegregátum adatok (35% feletti)
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Tóalmás lakónépessége a 2011. évi népszámláláskor 3210 fő volt. A szegregált területen 311 fő élt,
mely az akkori népesség közel 10%-a. A település egészéhez képest meglehetősen viszonylag magas
létszámú a terület.
A területen a 0-14 évesek aránya (26,4 %) magasabb a települési átlagnál (13,7%). A 15-59 évesek
aránya között nincs ilyen nagy különbség, a település egészében ez az érték 60,6%, míg a
szegregátumnál 65,3%. A 60-x évesek arányában már nagyobb a különbség, a szegregátumban 8,4%
míg a településen 25,7% az adott korosztály aránya. Elmondható tehát, hogy a vizsgált területen
jelentős az aktív korú és fiatalkorú népesség aránya, így a területen kiemelt fontosságú a foglalkoztatás
megoldása és fenntartása.
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VR3. ábra Korcsoportok aránya a lakónépességen belül (2011)
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Iskolázottság szempontjából a szegregációs terület hátrányban van. Az iskolai végzettségi mutatók a
település egészéhez mérten láthatóan alacsonyabbak. Míg a település egészén a legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 25,4%, addig az szegregációs terület majdnem a kétszerese
(55,7%). A felsőfokú végzettségűek aránya 2011-ben a 25 éves és idősebb népességen belül a
településen 6,7%, míg a szegregált területen ez 2,5%.
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VR4. ábra Legfeljebb általános iskolai végzettségűek az aktív korúakon belül, valamint felsőfokú
végzettséggel rendelkezők a 25 évnél idősebb korosztályokban (2011)
Forrás: KSH adatszolgáltatás

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül a szegregátumban 25,6 %, vagyis az itt élők
alig több mint negyede jut valamilyen munkalehetőséghez, ami jóval elmarad a település 47,7 %-tól.
Tovább árnyalja a helyzetet, hogy míg a város lakosságának 44,9%-a sorolható alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoporthoz, addig a szegeregátum területen ez az arány szinte a duplája 60,7%.
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A munkanélküliség aránya a vizsgált terület esetében kimagasló 2011-ben 36,4%, míg a település
egészében (16,7 %). A tartós munkanélküliek aránya a településen 2011-ben 9,7%, a szegregált
területen viszont már (23,9%).
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VR4. ábra Munkanélküliek, valamint a tartós (legalább 360 napos) munkanélküliek aránya (2011)
Forrás: KSH adatszolgáltatás

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a településen 46,8%, a szegregátumban 57,3%. A
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 2011-ben a
településen a lakosság több mint egyharmada (47,7%), a szegregátumban (73,9%).
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) a település egésze esetében
(47,7%) is, de a szegregátum esetében kifejezetten magas (73,9%).
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VR5. ábra Szegregációs mutató
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a településen (12,3 %), a szegregátumban ez az arány
21,2%. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya hasonló különbségeket mutat, a
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települési átlag itt 9,9% szemben a szegregátumi 19,0%-kal. Az egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül közel azonos.
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VR6. ábra Alacsony komfortfokozatú, komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások a lakott lakásokon belül,
valamint az egyszobás lakások aránya
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Infrastrukturális ellátottság
A község területén északnyugat-délkelet irányban halad végig a 3107. j. út, illetve erre merőlegesen,
délnyugat-északkelet irányban csatlakozik a 31106. j. út.
A település úthálózatának gerincét az országos utak alkotják, ezekhez csatlakozik a helyi gyűjtőhálózat.
A belterületi helyi kiszolgáló úthálózat bővítése a területfejlesztésekhez kapcsolódik. A külterületi
utaknál, mező-és erdőgazdasági utaknál a járművek akadálymentes közlekedését, valamint a
későbbiekben esetlegesen szükségessé váló útszélesítés lehetőségét az út menti beépítés
szabályozásával biztosítja az önkormányzat.
A település tömegközlekedési ellátását jelenleg kizárólag Volán buszok biztosítják. Átszállás nélkül
elérhető nagyobb települések: Budapest, Gödöllő és Nagykáta.

Tóalmás Településfejlesztési koncepció – Megalapozó vizsgálat

MELLÉKLETEK
Intézmény megnevezése
Az Élet Szava Alapítvány v.a.

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Kókai u. 2.

Feldafing Baráti Kör

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Rákóczi F. u. 4.

Fénytörések Alapítvány a tápiómenti
szenvedélybetegekért

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Alsóboldogkáta

Hajta-menti Vadásztársaság

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Rét utca 1.

Motor City Racing Motorsport Egyesület

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Remény u.21.sz.

MTTSZ Tóalmási Lövészklub

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Rákóczi u.12.sz.

ŐSZI NAPSUGÁR Idősgondozó Közhasznú
Alapítvány

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Kossuth u 2.

Rallycar Racing Team Autós Sportegyesület

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Virág u. 6.

Sport Klub Tóalmás Egyesület

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Rákóczi F. u. 4.

Szél és Kalapács Kulturális Egyesület

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Arany János utca
34.

Tápiómenti Díszmadárbarátok Egyesülete

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Szőlő u. 33.

Tóalmás Községi Sportegyesület

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás,

Tóalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Árpád u. 136/1.
hrsz.

Tóalmás Polgárőr Egyesület

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Béke u. 81.

Tóalmásért Alapítvány

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Fő tér 1.

Tóalmásért-környezetünkért Egyesület

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Rákóczi u.10.sz.

Tóalmási Bibliai Közösség Egyesülete

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Kókai utca 2.

Tóalmási Gazdakör

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Liget u. 25.

Tóalmási Iskoláért Alapítvány

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Béke út 27.sz.

Tóalmási Kolping Család "v.a."

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Fő u.24.sz.

Tóalmási Községi Bérkilövő Vadásztársaság

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Béke u.44.sz.

Tóalmási Vállalkozók Egyesülete

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Rákóczi út 4.sz.

Wol Élet Szava Magyarország Alapítvány

2252 Tóalmás 2252 Tóalmás, Kókai u. 2.sz.

