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2. melléklet a 109/2019 (XI.19.) Képviselő – testületi határozathoz 

 

Bevezetés 

 

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016 -ban döntött, hogy a 

megváltozott fejlesztési elképzelések, a település közigazgatási szerepköre és jogszabályi 

változások miatt új településrendezési tervet készíttet.  

 

A településrendezési terv eljárásrendjében és tartalmában is a  Kormány 314/2012. (XI.8.)  a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló Kormányrendelete alapján készült. A településszerkezeti terv feladata, hogy a 

településfejlesztési koncepcióban rögzített stratégiai célok összhangját biztosítsa. Ennek 

megfelelően az alábbi célok elérését segítse elő: 

 

 - Népesség megtartás, népesség növelés 

 - Munkahely teremtés 

 - Vállalkozások ösztönzése  

 - Megfelelő életminőségű élettér 

 - Közterületek fejlesztése, zöldterületek fenntartása 

 

 

A célok eléréséhez a településszerkezeti terv a következőket határozza meg: 

 

 - a település távlati területfelhasználását 

 - infrastruktúra hálózat fejlesztését 

 - települési arculat megőrzése és minőségi fejlesztése 

 - a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és fejlesztését 

 

Alattyán község településszerkezetét több strukturális elem is jellemzi 

 

 - védett természeti területek 

 - történelmileg kialakult településszerkezeti adottságok 

 - Zagyva folyó 

 - nagy kiterjedésű, jó minőségű, művelt mezőgazdasági területek 

 - korszerű, működő állattartó telepek 

 - mezőgazdasági telephelyek 

- ipari területek 

 - kiskertek területe 

 - főbb utak 

 - öntözőcsatornák 

 

 

 

1. Területfelhasználás 

 

 

1.1. Területi hatály, településszerkezet 

 

A tervezési terület Alattyán Község teljes közigazgatási területére kiterjed. 
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A közigazgatási területet határolja: 

 

 

 - Északon, észak - nyugaton: Jásztelek 

 - Keleten:   Jásztelek és  Jászalsószentgyörgy 

 - Délen, dél- nyugaton:  Jánoshida 

 

 

 

• Közút:  Meghatározó a 32. számú főút Szolnok – Hatvan 

viszonylatban. 

 

• Kerékpárút: Tervezett térségi jelentőségű kerékpárút halad a főút 

mellett, valamint országos kerékpárút a Zagyva töltésén.  

 

• Vízfolyás:  A település közigazgatási területét érintő folyó a Zagyva, jelentősebb    

belvízelvezető  a településszerkezeti terv tartalmazza. 

 

• Térségi jelentőségű közművezeték:  A közigazgatási területen a közvetlen villamos 

energia ellátást 22 kV -os villamos légvezetékhálózat biztosítja.  

 

 

Településszerkezet: 

 

Alattyánon hosszú történelmi folyamat során alakult ki a jelenlegi telekszerkezet. A belterület 

régi településrésze jellemzően szabálytalan formavilággal rendelkezik, az alföldi településekre 

jellemző halmazos szerkezetet mutatja, melynek jellegzetességei a szabálytalan utcavezetések 

- melyek később közterületekké alakultak, a zeg-zugok, megtörések és a tömbön belüli 

szabálytalan, elaprózódó telkek, valamint jellemző az orsó alakú teresedés a főtér 

környezetében. 

A később, mérnöki tervek szerint kijelölt utcák vonalvezetése szabályos, a telkek utcán belül 

hasonló méretűek. 

 

 

1.2. Közigazgatási határ-, belterületi határmódosítás 

 

 

Alattyán község közigazgatási határán változtatás nem tervezett. Belterületi határmódosítás, 

belterületbe vonás nem tervezett, a kijelölt területfelhasználási változások nem járnak 

belterületbe vonással. 
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1.3. Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek besorolása 

 

 

Alattyán község közigazgatási területe beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területekre 

tagozódik. 

 

Beépítésre szánt területek javarészt a település belterületén, valamint a külterület több pontján 

- jellemzően a  majorok, állattartó telepek - találhatók. 

 

A településen a beépítésre szánt területeket a TSZ – 1 és TSZ -2 jelű tervlap állapítja meg. 

A beépítésre szánt területek túlnyomó része a település belterületén helyezkedik el, ezeket 

jellemzően településközpont vegyes terület, lakóterület (falusias, kertvárosias, kisvárosias), 

kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület, valamint ipari-gazdasági, továbbá különleges 

terület területfelhasználási kategóriákba sorolja a terv. 

 

 

A külterületen lévő beépítésre szánt területek az alábbiak: 

 

-   Különleges állattartó területek 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek: 

 

- falusias lakóterületből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

- zöldterületből, különleges beépítésre nem szánt megújuló energiahasznosítási terület 

- vízgazdálkodási területből, különleges, beépítésre nem szánt szabadtéri kondipark 

terület 

- különleges, vizes élőhely területből, különleges, beépítésre nem szánt ökopark terület 

- különleges, vizes élőhely területből, vízgazdálkodási terület, csapadékvíz tározó 

 

 

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek: 

 

- falusias lakóterületből, különleges beépítésre nem szánt, szabadidős terület 

 

 

A jogharmonizáció és  a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti területfelhasználási változások: 

 

Változó besorolású (beépítésre nem szánt területből, beépítésre szánt terület) területek: 

- különleges beépítésre nem szánt sportolási célú területből, kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági terület 

- vízgazdálkodási területből, különleges vízmű terület 

- általános mezőgazdasági területből, különleges mezőgazdasági üzemi terület 

- különleges, beépítésre nem szánt vizes élőhely területből, különleges beépítésre szánt 

szennyvíztisztító terület 

 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belül átminősülő) területek: 

- falusias lakóterületből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, ipari gazdasági terület 
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- falusias lakóterületből , kertvárosias lakóterület 

- zöldterületből, természetközeli terület 

- különleges sportolási célú területből, különleges beépítésre nem szánt sportolási célú 

terület 

- különleges temető területből, különleges beépítésre nem szánt temető terület 

- településközpont vegyes területből, kisvárosias lakóterület 

- kisvárosias lakóterületből, településközpont vegyes terület 

- falusias lakóterületből, kisvárosias lakóterület 

- kisvárosias lakóterületből, kertvárosias lakóterület 

- különleges vizes élőhelyből , kertes mezőgazdasági terület 

- különleges vizes élőhelyből természetközeli terület 

- vízgazdálkodási területből, különleges beépítésre nem szánt horgásztó terület 

- különleges vizes élőhely területből, vízgazdálkodási (gátőrház) terület 

- különleges sporthorgászati területből, általános mezőgazdasági terület 

- vízgazdálkodási területből, természetközeli terület 

- általános mezőgazdasági területből, különleges horgásztó terület 

- általános mezőgazdasági területből, különleges beépítésre nem szánt lezárt 

hulladéklerakó terület 

- gazdasági, mezőgazdasági ipari területből, különleges mezőgazdasági üzemi terület 

- különleges szennyvíztisztító területből, különleges vizes élőhely terület 

- különleges kegyeleti park területből, különleges beépítésre nem szánt kegyeleti park 

terület 

 

 

 

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek: 

 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, kertes mezőgazdasági terület 

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

- kereskedelmi szolgáltató gazdasági területből, általános mezőgazdasági terület 

 

 

1.4. Változó területfelhasználás területkimutatása 

 

 

Változó területfelhasználás Terület (m2 / ha) 
 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek 

 
Falusias lakóterületből – kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület ~  5 611 m2 (0,56 ha) 

Zöldterületből – különleges, beépítésre nem szánt, megújuló 

energiahasznosítási terület 

~  8 874 m2 (0,88ha) 

Vízgazdálkodási területből – Különleges, beépítésre nem szánt 

szabadtéri kondipark terület 

~  7 680 m2 (0,77ha) 

Különleges vizes élőhely területből – különleges, beépítésre nem 
szánt ökopark terület 

~  6 685 m2 (0,67ha) 

Különleges vizes élőhely területből – vízgazdálkodási terület, 

csapadékvíz tározó 

~  11 993 m2 (1,20ha) 

  

Összesen: ~40 843m2 ( 4,08 ha) 

 

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek 
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 Falusias lakóterületből – különleges, beépítésre nem szánt,       

szabadidős terület 
~  4 805 m2 (0, 48ha) 

  

Összesen: ~4 805m2 ( 0,48 ha) 

  

Mindösszesen: ~ 45 648m2 (4,56ha) 

   

 

 

Gazdasági területek kapcsán 0,56 ha –nyi kerül kialakításra. 

 

 

A jogharmonizáció és a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti változó területhasználatok területkimutatása: 

 

Külterületen: 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

 

1. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó 

terület 

 

 127 508 m2 

(12,75 ha) 

 

2. 

 

Különleges sporthorgászati terület 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

77 103 m2  

(7,71 ha) 

 

3. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, horgásztó terület 

 

 13 109 m2  

(1,31 ha) 

 

 

4. 

 

Általános mezőgazdasági terület  

 

Különleges, beépítésre nem szánt, lezárt 

hulladéklerakó terület 

 15 238 m2  

(1,52 ha) 

 

 

5. 

 

Gazdasági, mezőgazdasági ipari terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

202 916m2 

(20,29 ha) 
 

 

6. 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

29 829m2 

(2,98 ha) 

 

 

7. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

Általános mezőgazdasági terület 

62 128m2 

(6,21 ha) 
 

 

Belterületen: 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek belterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

1. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

 17 927 m2  

(1,79 ha) 

 

2. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

Ipari gazdasági terület 

28 809 m2  

(2,88 ha) 

 

3. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 505 921 m2  

(50,59 ha) 

 

 

4. 

 

Zöldterület 

 

Természetközeli terület 

 10 758 m2  

(1,08 ha) 
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5. 

 

Különleges sportolási terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, sportolási 

terület 

 21 513 m2 

(2,15 ha) 

 

6. 

 

Különleges temető terület 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt temető 

terület 

 30 928 m2 

(3,09 ha) 

 

7. 

 

Településközpont vegyes terület 

 

kisvárosias lakóterület 

8 101 m2 

(0,81 ha) 

 

 

8. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Településközpont vegyes terület 

18 413 m2 

(1,84 ha) 

 

 

 

9. 

 

Falusias lakóterület 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

7 823 m2 

(0,78 ha) 

 

 

10. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 

23 238 m2 

(2,32 ha) 

 

 

11. 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

40 789 m2 

(4,78 ha) 

 

 

12. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Természetközeli terület 

8 678 m2 

(0,87 ha) 

 

 

13. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Vízgazdálkodási(gátőrház) terület 

3 589 m2 

(0,36 ha) 

 

 

14. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Természetközeli terület 

5 512 m2 

(0,55 ha) 

 

 

15. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

26 478 m2 

(2,65 ha) 

 

 

16. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

961 m2 

(0,96 ha) 

 

 

17. 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

2 518 m2 

(0,25 ha) 

 

 

 

18. 

 

Különleges sportolási  terület 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

478 m2 

(0,048 ha) 

 

 

 

19. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges vizmű terület 

 

2634 m2 

(0,26 ha) 

 

 

20. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

3609 m2 

(0,36 ha) 

 

 

21. 

 

 

Különleges kegyeleti park terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt temető 

kegyeleti park terület 

847 m2 

(0,08 ha) 

 

 

 

 

 

1.5. Közterületek 

 

A közterületeket a TSZ-1, TSZ-2 jelű tervlapok határozzák meg, ezek rendeltetésük szerint: 

közpark, közút- és tér. 

 

➢ A közterület fejlesztéssel kapcsolatos igényeket a fejlesztési koncepció 1. A közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése pontja támasztja alá. 
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1.6.Területfelhasználási módok - szintterületsűrűségek (m2/m2) 

 

 

A település területén sajátos építési használata szerint a szerkezeti terv az alábbi 

területfelhasználási módokat különbözteti meg: 

 

 

 

 

Beépítésre szánt: 

 

- Falusias lakóterület, megengedett legnagyobb beépítési sűrűség (lb) lb = 0,4 

 

Alattyán belterületének peremterülete ebbe a területfelhasználási kategóriába tartoznak. 

Közművesítettségi mértéke: teljes. 

 

- Kertvárosias lakóterület lb = 0,4 

 

A belterület északi és középső részén lévő tömbök területe, a lakóterület jelentős hányada ebbe 

a területfelhasználási kategóriába tartoznak. 

Közművesítettségi mértéke: teljes. 

 

 

- Kisvárosias lakóterület lb = 0,6 

 

A település központja körüli intenzívebben beépített, történelmileg kialakult aprótelkes tömbök 

területe. 

Közművesítettségi mértéke: teljes. 

 

 

- Településközpont, vegyes terület lb = 1,2 

 

Alattyán központi, intézményeket és lakóterületeket is magában foglaló intenzívebb beépítésű 

településrészei tartoznak ebbe a területfelhasználási kategóriába. 

 

 

- kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület lb = 1,4 

 

Szolgáltatási, kereskedelmi célokat ellátó vállalkozások területe a belterületen, valamint 

tervezetett kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület kijelölése a belterületen. 

Közművesítettségi mértéke: teljes 

 

 

- ipari gazdasági terület lb = 1,5 
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A belterületen lévő iparterületek. 

Közművesítettségi mértéke: teljes 

 

 

 

- különleges területek: 

  

 

Az alábbi tervezési területek a rájuk gyakorolt környezeti hatások miatt védelemre szorulnak:   

 

- vízmű terület, lb=0,5 

Meglévő vízmű és víztorony területe. 

Közművesítettségi mértéke: teljes 

 

Az alábbi különleges területek esetében - a környezetükre gyakorolt hatásuk miatt – azok 

környezetei szorulnak védelemre: 

 

- mezőgazdasági üzemi terület lb=0,6 

A külterület több pontján lévő állattartó és mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdálkodó telepek 

területei. 

Közművesítettség mértéke: részleges 

 

- szennyvíztisztító telep területe lb=0,6 

A belterület lévő szennyvíztisztító telep. 

Közművesítettség mértéke: teljes 

 

 

 

Beépítésre nem szánt területek: 

 

- különleges terület 

 

Az alábbi tervezési területek a rájuk gyakorolt környezeti hatások miatt védelemre szorulnak:   

 

- sportolási terület 

Meglévő települési sportpálya 

Közművesítettség mértéke: részleges 

 

 

- temető és kegyeleti park területe  

A belterületen meglévő temető és kegyeleti park terület 

Közművesítettség mértéke: hiányos 

 

- horgásztó területe a belterületen és külterületen 

Közművesítettség mértéke: közművesítetlen. 

 

- szabadidős célú terület lb= 0,4 

Belterületen lévő tervezett szabadidős terület 

Közművesítettség mértéke: részleges 
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-szabadtéri kondipark területe lb= 0,4 

Belterületen tervezett szabadtéri kondipark 

Közművesítettség mértéke: részleges 

 

-ökopark területe 

Belterületen tervezett ökopark természetes környezete 

Közművesítettség mértéke: közművesítetlen 

 

-vizes élőhely területe 

Belterületen lévő vizes élőhely természetes környezete 

Közművesítettség mértéke: közművesítetlen 

 

Az alábbi különleges területek esetében - a környezetükre gyakorolt hatásuk miatt – azok 

környezetei szorulnak védelemre: 

 

- megújuló energiahasznosítási területe a belterületen 

Belterületen tervezett napelempark terület  

Közművesítettség mértéke: közművesítetlen. 

 

- lezárt hulladéklerakó területe a külterületen 

A külterület lévő rekultivált, lezárt, utógondozás alatt álló hulladéklerakó telep. 

Közművesítettség mértéke: közművesítetlen 

 

- közúti közlekedési terület   

 

Meglévő 32. számú országos főút Szolnok - Hatvan viszonylatban. 

 

➢ Magasabbrendű tervek alapján  települést elkerülő 32. sz. főút korrekciója tervezett. 

 

 

- kerékpáros közlekedési terület   

 

Tervezett országos kerékpárút halad a Zagyva töltésén, a 32. számú főút mellett tervezett térségi 

jelentőségű kerékpárút kerület kijelölésre.  

 

 

➢ Magasabbrendű tervek alapján országos és térségi kerékpárút  tervezett. 

 

 

- zöldterület  

 

A település belterületén található meglévő közpark területe. 

 

 

- erdőterület  

 

A külterületen lévő erdőterületek.  

 

- általános mezőgazdasági terület  
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Általános mezőgazdasági szántó és legelő, gyep hasznosítású területek a bel – és külterületen. 

 

- kertes mezőgazdasági terület  

 

Meglévő kertes hasznosítású mezőgazdasági területek a belterületen és a külterületen. 

 

- vízgazdálkodási terület  

 

A település közigazgatási területén a Zagyva folyó és a jelentősebb belvízelvezető csatornák 

területei, valamint a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó létesítmények (gátőrház) területe 

 

- természetközeli terület  

 

A település belterületén a kisebb mocsarak területei. 

 

 

 

2. Tájrendezés és természetvédelem 

 

Tájhasználati változások 

A rendezési terv időszakára szóló tájhasználati változások a község külterületének és 

belterületének terület-felhasználását egyaránt befolyásolják.  

Gazdasági területet, megújuló energiafelhasználást lehetővé tevő napelem parkot, közlekedési 

területet, rekreációs célú, valamint turisztikai és zöldfelületi elemek fejlesztését jelöl ki a 

településfejlesztési koncepció.  

 

1.  Gazdasági területfejlesztés a Déryné utcában, a volt termelőszövetkezetei központ 

melletti területen  tervezett. 

2. tervezett turisztikai célú zöldfelület-fejlesztés a településközponthoz is kapcsolódó 

aktív pihenést, ismeretterjesztést, valamint a természeti környezet megőrzését is 

szolgáló zöldfelület-fejlesztés ökopark létesítése.  

3. közlekedési utak fejlesztése, parkoló építése a rekreációs tájhasználatú, a 2. pontban 

említett turisztikai célokat kiszolgáló út- és parkolóterület építése a jelenlegi zártkertek 

területén  

4. rekreációs célú tájhasználat fejlesztése meglévő természetközeli területen tanösvény 

létesítésével 

5. tervezett jóléti célokat is szolgáló csapadékvíz befogadó tározó-tó létesítése 

6. településközpont zöldfelületi fejlesztése, zöldfelület rehabilitáció pihenőpark 

létesítésével, a meglévő zöldfelületi elemek fejlesztésével  

7. tervezett intézményi zöldfelületi elem, óvoda felújítás és bővítés, kertrendezés 

8. megújuló energiát termelő napelem-park létesítése 

9. tervezett szabadidőpark létesítése a jelenlegi területén közlekedési- és egységes 

zöldfelületi kialakítással  

10. tervezett szabadtéri kondi-park létesítése és a körülötte lévő zöldterület fejlesztése 

11. a tervezett tájház és játékmúzeum környezetének kialakítása 
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A fenti célul kitűzött tájhasználat változások a környezettudatosság igényével, a megújuló 

energia felhasználásának lehetőségét, racionális használatának figyelembevétele mellett a 

települési lakókörnyezet megújulását, rendezett, közcélra hasznosított zöldfelületek létesítését, 

a meglévő közparkok korszerűsítését jelenti. Az úthálózat fejlesztésével-építésével a tervezett 

rekreációs célú területfejlesztések megközelíthetősége, használata biztosítható. A község 

elérhetősége az idegenforgalom, a turizmus, és a gazdasági tájhasználat bővülésével a 

településen élők életszintvonalának emelkedését jelentheti, emellett komfortosabb, korszerűbb, 

élhetőbb településsé újul Alattyán.  

 

A település igazgatási területén nemzeti parki terület nincs, azonban európai jelentőségű, 

országos jelentőségű természetvédelmi területek egyaránt megtalálhatóak. (Az egyes védelmi 

célú területek átfedésben vannak egymással.) Az OTrT szerint és a megyei szintű 

területrendezési tervben foglaltak alapján a község igazgatási területe a védett természeti terület 

övezetébe (Zagyva-folyó és ártere, Berki erdő) sorolt. 

 

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek a Natura 2000 területek 

.  

Az európai közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X. 8.) Korm. rendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó, 

(kihirdetett, illetőleg a korábban kijelölt területeken előforduló), valamint kiemelt jelentőségű 

közösségi élőhely típusok, és az ott élő állatok és növények élőhelyének megóvása, a biológiai 

sokféleség fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséhez szükséges szabályok megállapítása, 

betartatása a település közigazgatási területén. (45/2006 XII. 8.és a 14/2010. V.11. KvVM 

Rendelet megerősítette a kijelölt területek védelmét.)  

 

Alattyán külterületén a Különleges madárvédelmi területek Jászság (HUHN10005), számon 

nyilvántartottak. Ezek az alábbi helyrajzi számú területek:  

010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 02, 020, 021, 022, 03, 038/10, 038/11, 038/12, 

038/13, 038/14, 038/15, 038/17, 038/18, 038/19, 038/2, 038/20, 038/21, 038/3, 038/5, 038/6, 

038/7, 038/8, 038/9, 039, 04/1, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13, 04/14, 04/16, 04/17, 

04/18, 04/19, 04/2, 04/21, 04/22, 04/23, 04/24, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9, 040/10, 

040/11, 040/12, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16, 040/17, 040/18, 040/19, 040/2, 040/20, 

040/21, 040/22, 040/23, 040/24, 040/25, 040/26, 040/27, 040/28, 040/29, 040/3, 040/30, 

040/31, 040/32, 040/33, 040/34, 040/35, 040/36, 040/37, 040/38, 040/39, 040/4, 040/40, 040/5, 

040/6, 040/7, 040/8, 040/9, 041, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 042/15, 042/16, 

042/17, 042/18, 042/19, 042/20, 042/21, 042/6, 042/7, 042/8, 042/9, 043, 044/11, 044/12, 

044/13, 044/14, 044/15, 044/16, 044/17, 044/18, 044/19, 044/2, 044/20, 044/21, 044/22, 

044/23, 044/24, 044/25, 044/26, 044/27, 044/28, 044/29, 044/30, 044/31, 044/33, 044/34, 

044/35, 044/36, 044/37, 044/38, 044/39, 044/4, 044/40, 044/41, 044/42, 044/5, 044/6, 044/7, 

044/8, 044/9, 045, 047, 048/2, 049/10, 049/11, 049/7, 049/8, 

049/9, 050, 051/1, 051/2, 051/3, 051/4, 051/5, 053/10, 053/11, 053/12, 053/13, 053/2, 053/4, 

053/5, 053/6, 053/8, 054, 055/10, 055/11, 055/12, 055/13, 055/15, 055/16, 055/5, 055/6, 055/8, 

056, 057, 058, 059, 06, 060, 061, 062, 063/1, 063/2, 064, 065, 066/1, 066/2, 067/1, 

067/2, 068/1, 068/2, 07/1, 07/2, 07/3, 07/4, 070, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 074/1, 074/2, 075/1, 

075/2, 077/2, 077/3, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7, 077/8, 078, 079, 08, 080/1, 080/2, 081, 082, 

083/1, 083/10, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 083/8, 083/9, 084, 085/1, 085/10, 

085/11, 085/12, 085/13, 085/2, 085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 087, 091/13, 

092, 094/10,094/4, 094/5, 094/6, 094/7, 094/8, 094/9 
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Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság illetékességi területén az Alattyáni Berki erdő (HUHN20074) számon 

nyilvántartottak. Ezek az alábbi helyrajzi számú területek: 

0109, 0110, 0111, 0112/1, 0112/2  

 

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület 

A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt 

álló terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez tartozó Zagyva-folyó és ártere, valamint a 

Jászsági Tájvédelmi Körzet részeként a Jászalsószentgyörgyi és jászteleki határrészek egyes 

területei. 

A  Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, tájvédelmi körzet a 2/1978. OKTH határozattal jött létre. 

A védettség fenntartásáról az 59/2007. (X.18.) KvVM rendelet rendelkezik. 

A tájvédelmi körzet kiterjedése 9338 ha. A természetvédelmi területen a vízjárástól, vízállástól, 

keletkezésüktől függően több egymástól eltérő növénytársulású és faunájú területeket 

különböztethetünk meg. (A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kiadványában, és a 

Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet honlapján ismertetettek alapján). 

Ide vonatkozó jogszabály még a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett 

növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, és 

az 1996, évi LIII. Törvény a természet védelméről. 

Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek 

Kunhalmok: 

 

 Fekete - halom 

Alattyán északi határában a Jászteleki hulladéklerakó felé vezető útról látható 

kunhalom.  
 

 

 

 

Helyi természeti érték – tájvédelem  

Alattyán igazgatási területén elsősorban a Zagyva folyó, a holtágak és a vízfolyások parti 

sávjának és a természetközeli területek (mocsarak, vízállásos területek növényzete, táji 

látványa, valamint a kialakult természetes élőhelyek, a megtelepedett változatos élővilág jelenti 

az elsődleges természeti értéket.  

Alattyán Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2018. (III. 28.) Önkormányzati 

Rendelete a Településkép védelméről, „a település helyi védett jelentőségű az általános iskola 

udvarán és a közterületen lévő fák”.  

A rendelet 5. számú melléklete alapján:  

• vadgesztenye (Aesculus hippocastanum -  013/2008 számú) fasorok az iskola udvarán 

(Alattyán, Szent István utca 21.), a Polgármesteri Hivatal előtti (Szent István téren) és 

a Vízmű területe előtt találhatók. 

• japánakác fák (Sophora japonica – 014/2008 számú) az általános iskola udvarán 

(Alattyán, Szent István utca 21.) találhatók. 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek: 
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1.Kiserdei holtág belterülettel szomszédos szakaszai: a magaspartról nézve a település 

felől teljes panorámát nyújt a község nyugati, délnyugati határára, a holtágat és a Zagyva-folyót 

kísérő erdőkig,  

2.Vizes élőhelyek és környezetük: A Holt-Zagyva teljes területe, a szegélyező nádas-

sásos terület  

3.Összefüggő nagy gyepes területek: Sárszeg, Legelő-határrész legelőterülete,  

 

 

3. Zöldfelületi rendszer 

 

 

Tervezett, új zöldfelületi elemek létesítése 

A különböző rendeltetésű, eltérő használatú új zöldfelületi elemek kialakítása a tájhasználati 

változásokban felsorolt elsősorban zöldfelület minőségi fejlesztés, másodsorban turisztikai és 

idegenforgalmi területfejlesztéssel összefüggő zöldfelületi fejlesztéseket jelenti (szabadidős 

elfoglaltságot nyújtó területek, Holt-Zagyva part (Kiserdei horgásztó környezetének tervezett 

fejlesztése, kerékpárút és ökopark, sétány-tanösvény kialakítása). A településképet kedvezően 

befolyásoló zöldfelületi elemeket is létrehozó fejlesztések (településközpont egységes 

zöldfelületi fejlesztése, megkezdett utcafásítások folytatása, stb.).  

 

1. Közhasználatú szabadidős terület létesítése: 

A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak szerint a települési zöldfelületi élettér-

fejlesztéshez tartozik a Kiserdei Zagyva holtág szomszédos ingatlanjainak szabadidős területté 

alakítása.  

 Szabadidős terület (204, 206-208 hrsz.) kialakítása településszintű zöldfelület-

fejlesztés. Parkoló kialakítása, közösségi rendezvények is és kisebb baráti 

összejövetelek, tartására alkalmas, sütögető-főzőhelyekkel, kiszolgáló létesítményekkel 

(út, parkolóhely) biztosítaná az elképzelés szerint a szabadidő szabadban történő 

kulturált eltöltését.  

Fejlesztési javaslat:  

Kertépítészeti eszközök felhasználásával a tervezett szabadidős tevékenységet nyújtó 

területek, gyalogút, valamint szabadtéri közösségi funkciójú (sütő és főzőhelyek, 

kisebb, gyepes, szabadtéri közösségi terület) és a pihenést, rekreációt szolgáló környezet 

kialakítása egymás zavarása nélkül is megvalósítható. A közterület zöldfelületi 

kialakítását részletes környezetrendezési, kertépítészeti (növénytelepítési) terv készítése 

előzze meg. Javasoljuk továbbá, hogy az elképzelésnek megfelelően a jelenlegi ligetes-

erdősült területrészek váljanak a kialakítandó zöldfelület növény együttesének szerves 

részévé. A zöldfelület-fejlesztés során ügyelni kell, hogy a terület a meglévő öko-

folyósó szerepének továbbra is megfeleljen. A vízgazdálkodási területek közvetlen 

közelében tervezett rekreációs célú területfejlesztések építményei, konkrét területi 

tervezése és kivitelezése során fokozott figyelmet kell fordítani a 219/2004. (VII.21.) 

Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről (főként a csapadékvizek elvezetését ill. 

esetleges kezelését érinti). A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a 220/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

jogszabályban leírtak, és a 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú 

vízlétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló jogszabályban foglaltak 

betartása célszerű. A fenti célok megvalósításánál figyelembe kell venni az időszakosan 

jelentősen megnövekedő látogatottságot és a szükséges szociális építmények 
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környezetbe illesztését javasoljuk, illetve mobil eszközök használatának kell helyet 

biztosítani. 

 

 Szabadtéri kondi-park (211 hrsz.) A tervezett zöldfelületi elem a Széchenyi utca 

folytatásáról közelíthető meg. jelenleg részben mezőgazdasági művelés alatt álló terület, 

részben természetközeli állapotú terület. 

Fejlesztési javaslat:  

Az eltérő adottságú és használatú zöldfelületi elem összehangolt, egységes megjelenésű 

kialakítását javasolja a rendezési terv. (pl.: pihenő részen padok, asztalok, esőbeálló, 

ivó-kutak és a szabadtéri sporteszközök kisebbeknek és felnőtteknek). A zöldfelület a 

tervezett lakóterületi funkciónak, a jelenlegi és megmaradó növényzet, valamint a 

tervezett zöldfelületi fenntartás minőségétől, gyakoriságától függően kerüljön 

kialakításra. A sporteszközök elhelyezését, a növények telepítését részletes 

kertépítészeti terv készítése előzze meg. 

Ügyelni kell a gyermekek használta közterületre balesetet okozó (szúrós, mérgező), 

vagy allergizáló növény ide ne kerüljön! A játszóhely kialakításánál figyelembe kell 

venni az idevonatkozó európai szabványokat (esési távolságok, rugalmas esésvédő 

burkolat, korszerű játszószerek, stb.) és zárható kerítéssel célszerű körbevenni a 

játszóhelyet. 

 

2. Közhasználatú, rekreációs célú és a természetjáró turizmushoz köthető 

területfejlesztéshez kapcsolódó zöldfelületi elem kialakítása: 

 Zagyva Ökopark kialakítása és a 

 Tervezett tanösvény kialakítása. Mindkét terület Alattyán Kiskert elnevezésű részén 

található, egymáshoz kapcsolódó területeken. 

Fejlesztési javaslat:  

Az ökoparkot és a tanösvényt kiszolgáló létesítmények építésével (idevezető út, 

parkolóhelyek, padok, kilátó és megfigyelőhelyek, ismertető táblák, esőbeállók, stb. 

létesítésével) környezetkímélő komfort megteremtése a cél. Javaslat, hogy a fenti 

kertberendezési tárgyak az itt élő fauna zavartalan megfigyelését lehetővé tegyék, 

valamint természetes alapanyagú, és a környezethez is igazodó kialakításúak legyenek. 

A tanösvény zöldfelületi fejlesztéseit tájépítész közreműködésével, az érintett szakági 

tervezők (építész, vízügyi és természetvédelmi szakember, közműtervező, energetikus, 

stb.) bevonásával részletes környezetrendezési terv, közterület rendezési (kertépítészeti-

növénytelepítési) terv készítése előzze meg. A tervezés és a megvalósítás során is 

figyelembe kell venni a természetvédelmi (KTTK, Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatósága) és a vízügyi hatóságok (KÖTIVIZIG) területüket érintő előírásait. 

Célszerű az érintett hatóságokkal együttműködve kialakítani a tervezet területfejlesztést. 

A zöldfelület fejlesztésénél tekintettel kell lenni az ökológiai folyosó övezetének 

területére és az ittlévő élőhelyek megtartására is. 

 

3. Az intézményi fejlesztésekhez kapcsolódó korlátozottan közhasználatú zöldfelületi 

elem létesítése, illetve a meglévő zöldfelületi elem a tervezett intézményi használatnak 

megfelelő átalakítása: 

 Tájház és játékmúzeum.  A József A. utca és a Híd utca (55 hrsz.) találkozásánál a 

Piactér „mögött”, a település központi zöldfelületeihez kapcsolódó tervezett 
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intézménykert. A rehabilitáció alatt lévő településszintű zöldfelületet és tájház kertjét a 

piactér választja el.  

Fejlesztési javaslat:  

A zöldfelületi elem létesítése kertépítészeti eszközök felhasználásával történjen. 

Dekoratív, növény együttes kialakítása tükrözze az épület funkcióját is. Színes lombú, 

vagy virágzó kisebb-nagyobb termetű fák ültetése, és hagyományos paraszti virágoskert 

létesítése javasolt. Mindezt növénytelepítési terv alapján célszerű megvalósítani a 

termőhelyi adottságok, fenntartás minősége szerint. A növényalkalmazás során 

figyelembe kell venni az idevonatkozó jogszabályban rögzítetteket: balesetveszélyes, 

szúrós, mérgező növényi részekkel rendelkező, allergizáló növények alkalmazásának 

tilalmát!  

 

 Tervezett óvoda felújítás és bővítéshez tartozó zöldfelületi elem fejlesztése. A község 

óvodája a Szent István utcáról közelíthető meg. Óvoda előtti játszó-hely korábbi, elavult 

fémberendezési játékait felszámolták. A léckerítéssel körbevett területen 

pihenőhelyeket alakítottak ki padokkal. A kicsik korszerűbb játszóhelye az óvodakerten 

belül lett kialakítva. 

Fejlesztési javaslat:  

Az épület korszerűsítését, bővítését követően a zöldfelületi elem újjáépítése, létesítése 

kertépítészeti eszközök felhasználásával történjen. Dekoratív, színes lombú, vagy 

virágzó kisebb-nagyobb termetű fák ültetése javasolt. Korszerű és az európai  és 

magyar szabványoknak és a gondozott korcsoportoknak megfelelő játszószereket, 

ütéscsillapító burkolatot kell telepíteni az óvodakertbe. A növényalkalmazás során 

figyelembe kell venni az idevonatkozó jogszabályban rögzítetteket: balesetveszélyes, 

szúrós, mérgező növényi részekkel rendelkező, allergizáló növények alkalmazásának 

tilalmát! A játszóhely használatbavételét követően az üzemeltető a területileg illetékes 

fogyasztóvédelmi felügyelőséget a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez tartozó 

nyilvántartási adatlap szerint köteles tájékoztatni. (A játszótér címe, a játszótéri 

eszközök száma, és az eszközök nyilvántartása). Az üzemeltetőnek Ellenőrzési és 

karbantartási tervet kell készíteni. A rendszeres és éves ellenőrzéseket dokumentálni 

kell. A rendkívüli károkat (játszóeszköz, növényzet) és töréseket azonnal meg kell 

szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az előírásoknak megfeleljen. 

Meglévő zöldfelületi elemek fejlesztésének lehetőségei 

Kertépítészeti eszközökkel történő minőségi fejlesztés 

A meglévő, közhasználatú zöldterületeken funkcióváltással, jelentős zöldfelületű intézmények 

esetében átgondolt kertépítéssel, növénytelepítéssel, minőségi változás érhető el. Mindezek 

gyakori fenntartással és kertépítészeti eszközök alkalmazásával (szükséges tereprendezés, 

leendő használattól függő minőségű és területű burkolatépítés, kertberendezési tárgyak 

világítótestek-kandeláberek, padok, hulladékgyűjtő edények, ismertető és hirdetőtáblák, 

virágládák elhelyezése), valamint környezethez igazodó és a fenntartás tervezett gyakorisága 

szerint válogatott (extenzív-intenzív ellátást igénylő), dekoratív növény-együttes telepítésével 

érhetők el. (Településközpont egységes zöldfelületi fejlesztése, óvodakert, iskolakert 

fejlesztése) 

 

Kertészeti eszközökkel létrehozható minőségi változás 
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A közhasználatú zöldfelületek és a jelentős zöldfelületi intézmények esetében a meglévő 

növényzet fokozott ápolásával, egyes kertrészletek átgondolásával az elöregedett, 

balesetveszélyes növények eltávolításával, a növényállomány „korszerűsítésével”, 

színesítésével, új egyedek ültetésével minőségi változás hozható létre. (sportpálya, 

temetőkertek zöldfelületei) 

 

Korszerű parkfenntartással elérhető minőségi változás 

Az egyéb besorolású zöldterületek, a közhasználattól elzárt, vagy korlátozott közhasználatú 

zöldfelületi elemek minőségi fejlesztését fokozott karbantartással, faápolással, gyakoribb 

növényvédelemmel, talajjavítással és elsősorban rendszeres fenntartással kell elérni. 

(természetközeli területek, stb.)  

 

1.Település szintű közpark  

A településen egy, nagyobb, az egész község lakosságát szolgáló, kertépítészetileg is értékes, 

jelentős közhasználatú, dekoratív növényállományú zöldfelület található.  

 Településközpont zöldfelületi fejlesztése (5,6,8,439 hrsz.) 

Alattyán legjelentősebb, kertépítészetileg is értékes, közhasználatú zöldfelülete a piac előtti 

körforgalomban lévő emlékmű, a Polgármesteri Hivatal kertje, az iskola-kert és az emlékhelyek 

körüli kisebb-nagyobb parkosított területek, gyalogos- és pihenő felületek alkotják a központi 

részen lévő zöldfelületet.  

 Katolikus Templom környezete a településközpont zöldfelületéhez kapcsolódik. 

A szakrális épületnek nincs külön elhatárolt területe. Templom kertje fogadja a 32-es 

közlekedési útról letérőket.  

 

Fejlesztési javaslat:  

A településfejlesztési koncepciónak megfelelően javasoljuk, hogy az egységes 

kialakítású, korszerű, a településre jellemző stílusú, (a már kész terveket fokozatosan 

megvalósítva) jöjjön létre a község központi zöldfelülete. Ennek keretében a jelenlegi 

park térszerkezetét átláthatóbbá tévő, nagyobb burkolt felületek. Célszerű a 

közintézmények előtt parkolóhelyeket és várakozásra alkalmas pihenőhelyeket 

létesíteni, valamint egységes burkolatú akadálymentesített gyalogutak építésével 

körbejárhatóvá tenni a közteret. Az idős, rossz egészségi állapotú fák eltávolításával 

nagyméretű, színes, virágos felületek (egynyári és évelőágyások) kialakításával 

egészíthető ki az igényesen fenntartott gyepfelület, örökzöld növénycsoportok egységes 

zöld megjelenése. Korszerű, a település zöldfelületi megjelenésével összhangban lévő 

utcabútorok, kertberendezési tárgyak elhelyezésével a gyalogutak burkolatcseréjével, új 

gyalogos utak, pihenőhely létesítésével alacsony virágos cserjék ültetésével lehet 

felújítani és használhatóbbá tenni a zöldterületeket. 

Az intézményi bejáratok és a templomépület köré virágzó cserjék, színes évelőágyások 

javasoltak. Mindezt a termőhelyi adottságok, figyelembe vételével, fenntartás 

gyakorisága, minősége alapján célszerű megvalósítani.  

 

2. Korlátozott közhasználatú zöldfelületi elemek, intézménykertek: 

A korlátozott közhasználatú zöldfelületi elemek időszakos zöldfelületi használatot és 

meghatározott látogatói kört jelentenek.  

A település jövőjének záloga az oktatás színvonalának növelése, a különböző képzési formák 

megteremtése. Elérendő cél az iskola épületeinek korszerűsítése, és energetikai felújítása. 
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A Településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak szerint szükséges az óvoda bővítése, 

az eszközfejlesztése és a játszóudvar folyamatos korszerűsítése. 

Az intézmények a fent említett orsótér mentén, illetve a Kossuth L. utca mentén találhatók. 

 Az iskola kertje a templom közelében, annak előteréből az oktatási épülettel párhuzamosan, 

hosszában lett „leválasztva”. Helyi természeti érték védelmet élvező öreg japánakác 

(Sophora japonica), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fák sora borul az I. 

Világháború elesettjeinek emlékére állított szoborra, kőkeresztre, egyházi ihletésű szoborra. 

Fejlesztési javaslat:  

Az iskolakertet kertépítészeti eszközök igénybevételével célszerű korszerűsíteni, a 

környezethez jobban illeszkedő fa- és cserjefajú növényzetet telepíteni, úgy, hogy a 

védelem alatt álló fák ne sérüljenek, gondozásuk megoldható legyen. A javasolt 

fejlesztéseket az iskolaépületek energiahatékonyságát növelő átépítéseket követően, 

vagy azokkal egy időben szakirányú tervek alapján célszerű kivitelezni. A beavatkozás 

mértékétől függően elég a szakember alkalmazása, vagy komplett kertépítészeti terv 

szükséges az intézménykert zöldfelületi fejlesztéséhez, minőségének megtartásához.  

A jövőben létesítendő iskolai játszóhelyet a játszóhelyek üzemeltetésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni. A játszóhely használatbavételét követően az 

üzemeltető a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséget a 78/2003. (XI. 27.) 

GKM rendelethez tartozó nyilvántartási adatlap szerint köteles tájékoztatni. (A játszótér 

címe, a játszótéri eszközök száma, és az eszközök nyilvántartása). Az üzemeltetőnek 

Ellenőrzési és karbantartási tervet kell készíteni. A rendszeres és éves ellenőrzéseket 

dokumentálni kell. A rendkívüli károkat (játszóeszköz, növényzet) és töréseket azonnal 

meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az előírásoknak 

megfeleljen. 

 

 Temetőkert: rendszeresen fenntartott szép termetes fákat is magába foglaló kegyeleti 

hely. Kápolnája és ravatalozója a község megjelenéséhez illő. 

Fejlesztési javaslat:  

A köztemetők fenntartása az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel, a sírkert 

zöldfelületi fejlesztése a szakszerű fenntartással érhető el. A temető meglévő 

növényzetének rendszeres ápolásával, a kertberendezési tárgyak műszaki állapotának 

szakszerű ellenőrzésével, cseréjével, a balesetveszélyes, elöregedett, növényzet 

eltávolításával, újak telepítésével megújítható és minőségileg fejleszthető a zöldfelület. 

 

 Izraelita Temető, kegyeleti park szép emlékkövei akácfával árnyékolt, bekerített 

gyepes területen találhatók, helyi területi védelem alatt áll. 

Fejlesztési javaslat:  

A temető meglévő növényzetének rendszeres ápolásával, a kertberendezési tárgyak 

műszaki állapotának szakszerű ellenőrzésével, cseréjével, a balesetveszélyes, 

elöregedett, növényzet eltávolításával, újak telepítésével megújítható és minőségileg 

fejleszthető a zöldfelület. 

 

 Községi sportpálya: a Szent István és a Jász utcák kereszteződésénél található. A 

sportpálya gyepes felületű, esti világítással is bíró, szabványos méretű játéktér mellett 

megfelelő kialakítású, öltözőépülettel ellátott füves játéktér. 

Fejlesztési javaslat:  

A jelenlegi városi sportpálya zöldfelületi fejlesztését részben kertépítészeti, részben 

kertészeti eszközök használatával kell megvalósítani. Az előbbit a fejlesztésekhez 
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kapcsolódó kertépítészeti terv alapján, az utóbbit átgondolt, tervezett 

növénytelepítéssel, rendszeres kertészeti gondozással lehet megvalósítani. Javasolt 

őshonos, tájhonos fafajok és azok kertészeti fajtáinak felhasználásával a sportpálya 

környezetének kertészeti rendezése. 

 

 Az Öregek Otthonának kertje zárja a templomtól kiinduló egybefüggő zöldfelületet. 

Itt is keleti tuják sora, fagyalsövény fogadja az érkezőt. Árnyas fák, padok szolgálják az 

idelátogatók kényelmét. 

 Az orvosi rendelő kertje kertészetileg nem rendezett, „csak” egyszerű füves terület 

cserjékkel, lucfenyővel, ezüstfenyővel és elfekvő borókával beültetve. Az egészségház 

előtt az utcán szép kőrisek láthatók. 

Fejlesztési javaslat:  

Mindkét esetben kertészeti eszközök használatával kell megvalósítani a zöldfelületek 

fejlesztését, átgondolt, tervezett növénytelepítéssel, rendszeres kertészeti gondozással 

lehet megvalósítani.  

 

3.Egyéb zöldterületek közé soroltak a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és 

használati értéket a település közössége számára nem nyújtó, nagyméretű belterületi, 

mezőgazdasági hasznosítású és erdősült területeket, jelenleg kihasználatlan, funkció nélküli, 

rendezetlen, extenzív fenntartású környezetét. Alattyán belterületén számos korábbi 

anyagnyerő-hely részben feltöltéssel rendezett zöldterület található. (Árpád utca mentén, 

Temető utca, Csillag-tér) mélyfekvésű, vízállásos, nádassal borított, vagy ligetes, fás-füves 

területeket, valamint a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és használati értéket a 

település közössége számára nem nyújtó nagyméretű belterületi, mezőgazdasági és 

kertgazdasági hasznosítású kerteket, mocsaras zöldterületeket is magába foglal. 

 

 

Fejlesztési javaslat:  

A településfejlesztési célok között került megfogalmazásra a kertségi területek 

környezetrendezése, revitalizálása, gyümölcsösként és turisztikai és rekreációs célú 

hasznosítása. A tervezett zöldfelület-fejlesztést környezetterhelést csökkentő 

infrastruktúra kialakításával kell megvalósítani.  

 

4.Közhasználat elöl elzárt zöldfelületek a községi vízmű belterületen lévő telephelye sorolható 

ide. 

5.Közlekedési zöldfelületek - utcafásítás:  

A településen átvezető fő közlekedési utak mentén a lehetőséghez képest kevés fasor látható.   

Az utcákon a lakóházak előtt többnyire gyümölcsfák és akácfák fordulnak elő leggyakrabban. 

Szélesebb utcákon helyenként juharfák, vadgesztenyefák, csörgőfák, nyírfák, oszlopos 

örökzöldek kísérik az utakat (keleti és nyugati tuja fajták, helyenként lucfenyők).  

A Szent István utca korábbi hiányos jegenyefa sora helyett napjainkra a településképet 

előnyösen befolyásoló fiatal fák kerültek.  A Polgármesteri Hivatal szomszédságában található 

vízügyi területen lévő vadgesztenye sor és a sportpálya előtt nemrég ültetetett fasoron kívül 

csak gyümölcsfák (köztük vöröslevelű őszibarack!), vérszilvafák találhatók az utak kísérőiként. 

 

Fejlesztési javaslat: 
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Alattyánt átszelő 32 számú közlekedési út mindkét oldalán javasolt egységes fasor 

telepítése. A község forgalmasabb és szélesebb utcáin, központi helyeken (iskola, óvoda 

orvosi rendelő, egyéb intézmények közelében), dekoratívabb megjelenésű virágzó, vagy 

színesedő lombozatú díszfa, a helytől függően magas vagy alacsony, virágzó cserje, 

tarka évelő és egynyári virágok ültetése javasolt. A település gerincét jelentő és a 

szélesebb utakon magasabb termetű, (természetesen, ha ezt villanyvezeték megléte nem 

teszi lehetetlenné), a környezetbeillő, őshonos fafajokkal rokon, a település utcafásítási 

hagyományait követő fafajokból álló fasorok telepítését javasoljuk.  

 

 

4. Örökségvédelem 

 

 

Alattyán közigazgatási területén országos védelem alatt álló művi értékek nem találhatók. 

 

 

Alattyán közigazgatási területén található kunhalomok: 

 

- Fekete-halom 

 

 

A településen a 3/2018 (III.28.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben 

lévő helyi művi védelem alatt álló építmények, építményrészletek, műalkotások a következők: 

 

- Római katolikus templom, Alattyán Szent István út 

- Gecse Árpád emlékház, Alattyán, Szent István út 28. 

- Római katolikus plébánia alatti pince, Alattyán, Szent István út 28. 

- Helytörténeti gyűjtemény épülete, Alattyán, Szent István út 28. 

- Népi lakóház, Alattyán, József Attila út 15. 

- Nepomuki Szent János szobor, Alattyán, Szent István tér 

- Szentháromság szobor, Alattyán, Szent István út 21. 

- Mária szobor oszlopon, Alattyán, Szent István út 

- Mária szobor oszlopon II., Alattyán, Kossuth L. út 20. 

- I. világháborús emlékmű, Alattyán, Szent István út 21. 

- Út menti kőkeresztek (5 db, Szent István tér, Nagykör út, Táncsics út, Szent István út, 

Jász út) 

- Temetői kőkereszt, Alattyán, római katolikus temető 

 

 

 

A településen 9 db nyilvántartott, azonosított régészeti lelőhely található. 

  

Régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek az örökségvédelmi hatástanulmány alapján: 
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5. Közlekedés 

 

 

- közúti közlekedés  

 

A települést az országos közúthálózatba történő becsatlakozását a 32. számú Hatvan – Szolnok 

másodrendű főút biztosítja. 

 

A település belterületét keleti irányból a 32. számú másodrendű főút korrekciója kerülné el, 

melynek nyomvonala szerepel az országos közútfejlesztési koncepcióban. 

 

A község belterületén a Szent István út és a Kossuth Lajos út, mint gyűjtő út hívatott a lakó 

utak közúti forgalmát az országos úthálózatba bevezetni. A gyűjtőutak beépítési szélességük 

18,00 m – 28,00 m között változik. A többi, helyi Önkormányzat kezelésében lévő utak lakó 

utak kategóriájába sorolhatóak, jellemzően 8,00 m – 12,00 m beépítési szélességgel. 

 

Tervezett fejlesztések: 

Belterületen: 

• Tervezett gazdasági terület. Új közúti kapcsolatok nem kerülnek kialakításra, a 

gazdasági terület csatlakozása a meglévő közutakról biztosított.  
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• Tervezett Zagyva Ökopark, tervezett tanösvény és hozzájuk kapcsolódó tervezett 

parkoló területe. A 10. hrsz-ú közterület felől, a 1570/2 hrsz-ú területen keresztül 

biztosítható az érintett területek közúti kapcsolata, melyhez a parkoló területéig szilárd 

burkolatú utat kell létesíteni a 1570/2 hrsz-ú területen. Az szükséges útszakaszt 

„Közutak tervezése (KTSZ)” című ÚT 2-1.201/2008 számú Útügyi Műszaki Előírás 

alapján kell megtervezni, majd a kivitelezés után a szükséges földterületet ki kell 

szabályozni és helyi közúttá kell átminősíttetni. 

• Tervezett csapadékvíz befogadó tározó. Az érintett fejlesztés közúti közlekedési 

érdekektől független.  

• Tervezett zöldterületi rehabilitáció. A tervezett fejlesztésnél a Kossuth Lajos út és a 

Szent István út és a Szent István tér keresztmetszeti területét, valamint a területen 

érintett buszmegállót, a csapadékelvezetést, illetve ezek szükséges területigényeit 

csökkenteni nem szabad. A területen a zöldterület rehabilitációt úgy kell kialakítani, 

hogy azok a közúton közlekedők érdekeit ne sértsék. 

• Tervezett óvoda felújítás, bővítés. Az óvoda bővítésekor figyelembe kell venni a 

kötelezően megépítendő többlet parkolómennyiséget, melyek megtervezéséhez „A 

parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészítése)” ÚT 2-1.210/2008 

számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat kell figyelembe venni. A többlet 

parkolókat lehetőség szerint telken belül vagy közterületen, a létesítmény közvetlen 

környezetében kell elhelyezni. 

• Tervezett megújuló energiahasznosítási terület. A tervezett fejlesztéshez új közúti 

kapcsolatok nem kerülnek kialakításra, a terület csatlakozása meglévő közutakról 

biztosított. 

• Tervezett szabadidős terület. A tervezett fejlesztéshez új közúti kapcsolatok nem 

kerülnek kialakításra, a terület csatlakozása meglévő közutakról biztosított. 

• Tervezett szabadtéri kondipark. A tervezett fejlesztéshez új közúti kapcsolatok nem 

kerülnek kialakításra, a terület csatlakozása meglévő közutakról biztosított. 

• Tervezett tájház és játékmúzeum. A tervezett fejlesztéshez új közúti kapcsolatok nem 

kerülnek kialakításra, a terület csatlakozása meglévő közutakról biztosított. 

 

 

 

- vasúti közlekedés 

 

A településen vasútvonal nem halad át, a legközelebbi vasúti csatlakozás Jászberényben vagy 

Jászboldogházán van. 

 

- kerékpáros és gyalogos közlekedés 

 

A településen kiépített kerékpárút nem található. 

  

Tervezett kerékpárutak: 

 

A magasabb rendű tervek és a NIF adatközlése alapján országos- és térségi kerékpárút hálózat 

lett kijelölve a Zagyva folyó gátja mentén országos, valamint a 32. számú másodrendű főút 

mellett tervezett térségi kerékpárút halad. 
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6. Közműellátás 

 

- Vízellátás 

 

Alattyán ivóvízellátása a község területén lévő települési vízműről, saját vízbázisról biztosított. 

A település vízellátó hálózatának kiépítettsége közel 100 %-os. A vízvezeték hálózat hossza 

21,90 km, amelyre összesen 912 lakóingatlan csatlakozik. Az ivóvízbekötéssel nem rendelkező 

lakossági fogyasztók számára jelenleg 5 db üzemelő közkifolyó áll rendelkezésre, így a 

lakosság 100 %-a számára biztosított az egészséges ivóvíz.  (2016. évi KSH statisztikai adatok 

alapján) 

 

A településen a víziközmű szolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) 

végzi. 

 

A községben az összes szolgáltatott ivóvíz mennyisége 61 890 m3, ebből a háztartások részére 

szolgáltatott víz mennyisége 58 020 m3. (2016. évi KSH statisztikai adatok alapján) 

 

Az alattyáni vízműkutak és fontosabb műszaki adataik: 

 
 

A vízműtelep a 4-es helyrajzi számú ingatlanon található a település központjában, a 

Polgármesteri Hivatal mellett.  

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Alattyán község "érzékeny" felszín alatti 

vízminőség védelmi területen fekvő településként van nyilvántartva. 
 

Alattyán külterületén lévő kutakról és jelentősebb vízhasználatokról nincsenek információink.  

 

A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása a távlatban is csak egyedileg 

oldható meg, a nagy távolságok miatt a települési hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók. 
 

A fejlesztések megvalósításakor a kapcsolódó hatályos jogszabályok előírásait figyelembe kell venni! 

 

A fejlesztési területek vízellátása a meglévő vízellátó rendszer bővítésével, új vezetékek 

építésével megoldható. A meglévő vízellátó rendszer kapacitása a távlatban jelentkező többlet 

vízigényt ki tudja elégíteni. 

 

- Szennyvízelvezetés és tisztítás 
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A település elválasztott rendszerű csatornahálózattal rendelkezik, amely 2007-2008 -ban épült 

ki. 

 

Az AKVIRON Kft. 2005. évben készítette el Alattyán község szennyvízelvezetésére és 

szennyvíztisztítására vonatkozó kiviteli terveket. 

 

Vákuumos rendszerű szennyvízgyűjtő hálózat épült meg DN 110, 125 és 160 átmérőjű KPE 

gerincvezetékekkel. A gerincvezetékekre műanyag, valamint beton vákuumaknák csatlakoznak 

DN 90 KPE szívóvezetékekkel. A vákuumaknákba az ingatlanokról a szennyvizet DN 110 és 

160 átmérőjű KG-PVC gravitációs vezetékek juttatják el. A gyűjtőhálózat kialakításakor 2 db 

vákuumgépház került megépítésre a 958 és a 292 hrsz-ú ingatlanokon. Így a település 

gyűjtőhálózata két öblözetre tagolódik. 

 

A vákuum gerincvezetékek fontosabb műszaki adatai: 

 
 

A vákuum bekötővezetékek DN 90 KPE csőből épültek, összesen 987 fm hosszban. 

Összesen 1048 db házibekötés készült, amelyeknek az összhossza 16 053 fm. 

Két nyomott vezeték létesült a vákuumgépházaktól a szennyvíztisztító telepig: 

- SZ-NY1  1070 fm (DN 90 KPE), 

- SZ-NY2  1279 fm (DN 90 KPE). 

 

A beépített vákuumaknák száma összesen 338 db. 

 

Szennyvíztisztító telep: 

 

A szennyvíztisztító telepen szakaszos (SBR) működésű, eleveniszapos reaktorral történő 

szennyvíztisztítási technológiát alkalmaznak. 

A telep kapacitása: 250 m3/nap, lakosegyenértékben kifejezve: 2500 LE. 

 

A tisztított szennyvíz az átemelőből 135 fm hosszú DN 90 KPE nyomóvezetéken keresztül jut 

a befogadóba, a vezeték a 42+420 tkm szelvényben keresztezi a Zagyva folyó bal parti töltését. 

 

A külterületi telepeken, illetve az üdülőterületeken a keletkező szociális jellegű szennyvizeket 

gyűjtik és szippantókocsival a jászberényi vagy a szolnoki szennyvíztisztító telepek 

fogadóműtárgyaiba szállítják. 
 

A fejlesztések megvalósításakor a kapcsolódó hatályos jogszabályok előírásait figyelembe kell venni! 

 

A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a talaj és a talajvíz védelme 

érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még 

átmenetileg, rövid időre sem megengedhető. 
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A nyílt árkokba, csatornákba, patakokba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásokba való 

szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell 

szüntetni. 
 

A település belterületén és a fejlesztésre tervezett területeken a szennyvízelvezető rendszerek 

kiépítése, valamint a szennyvíztisztítás megvalósítása kiemelten fontos feladat! 
 

Külterületi szennyvízelhelyezés 
 

A külterületi telepeken, illetve az üdülőterületeken a keletkező szociális jellegű szennyvizeket 

gyűjtik és szippantókocsival a jászberényi vagy a szolnoki szennyvíztisztító telepek 

fogadóműtárgyaiba szállítják. 

Élővízfolyásba, csapadékcsatornákba, árkokba, felhagyott kutakba tilos szennyvizet 

belevezetni! 

 

Felszíni vízelvezetés, vízrendezés 

Alattyán község területe a Tisza részvízgyűjtő 2-10 számú Zagyva megnevezésű tervezési 

alegység része. 

 

Alattyán vízrendezési szempontból a 73 és az 51-es számú belvízrendszerekben helyezkedik el, 

a 10.03 számú Jászberényi belvízvédelmi szakasz területén.  

 

A település közigazgatási területét érintő felszíni vízfolyások: 

 

• Zagyva folyó (hossza: 125081 m, befogadója a Tisza folyó), 

• Irgócstói-mellékág (hossza: 5823 m, befogadója a Zagyva folyó), 

• Irgócstói I.-mellékág (hossza: 5410 m, befogadója az Irgócstói-mellékág), 

• Jánoshiai határárok (hossza: 7946 m, befogadója a Zagyva folyó), 

• Jánoshidai 2. csatorna (hossza: 3896 m, befogadója a Jánoshiai határárok), 

• Kunere-csatorna (hossza: 7717 m, befogadója a Zagyva folyó), 

 

Alattyán közigazgatási területén a következő KÖTIVIZIG vagyonkezelésben, üzemeltetésben 

lévő csatornák vannak: 

 

• Kunere csatorna 0+000-1+240; 1+835-3+293-3+552; km szelvények között.  

• Irgócstói csatorna 0+000-4+740 kmszelvények között. 

• Irgócstói mellék csatorna 0+000-3+280 km szelvények között. 

• Irgócstói-I mellék csatorna 0+000-0+776 km szelvények között. 

• Irgócstói-I-1 mellék csatorna 0+000-0+360 km szelvények között. 

• Jánoshidai határárok csatorna 3+528-7+836 km szelvények között. 

• Jánoshidai-2 csatorna 0+000-3+896 km szelvények között. 

 

Alattyán és térsége a Zagyva-folyó vízgyűjtőjéhez tartozik. 

Belvíz-veszélyeztetettség szempontjából az közepesen veszélyeztetett települések közé 

sorolandó.  

 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Alattyán község területe, 

valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.  
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Belvízvédelem, belvízveszélyes területek 

 

Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület. 

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez 

alapján Alattyán a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett. 

 

Alattyán és közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített Magyarország zonális 

aszályossági térképe alapján az erősen aszályos kategóriába tartozik. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

 

A község vízelvezető rendszerének egy része a Széchenyi úton található csapadékvíz elvezető 

árkon keresztül folyik az Irgócsi-belvízcsatornába. A település délnyugati területéről a 

csapadékvíz a Gábor Áron úti Alattyáni vízbeeresztő zsiliphez folyik. A belterületen található 

Temető úti és Csillag úti gödör záportározóként üzemel. A temetői záportározóból a 

csapadékvíz az Éraljai-csatornába folyik, melynek vizét csak szivattyúsán lehet a Zagyva jobb 

part 42+200 km szelvényébe átemelni. 

 

Külterületi vízelvezetés, vízrendezés 

 

Alattyán település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz 

okozta problémák. 

 

ÁRVÍZVÉDELEM 

 

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez 

alapján Alattyán a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett. 

 

Alattyán község közigazgatási területe a Zagyva folyó mentén, annak mindkét partján 

helyezkedik el. Alattyán közigazgatási területe a Zagyva bal partján a 2.37 Laskó-Tisza-

Zagyva-Tarna közi, a jobb parton a 2.49 Jánoshidai árvízi öblözeteket érinti. 

 

 

 

- Elektromos energia ellátás 

 

 
A TRT tervezési területének villamos energiaellátását az ELMÜ-ÉMÁSZ Z r t biztosítja a 

saját tulajdonában lévő 22kV-os elosztó hálózaton keresztül. A területet a Jászberényi 

120/22kV-os transzformátor állomásról  induló  22kV -os gerinchálózatról kapja a 

villamos energiaellátást. 

 
A területen 22kV-os szabadvezetékes illetve egy helyen  22kV-os kábelhálózaton 

keresztül üzemelnek a fogyasztói transzformátorok állomások. A fogyasztói 

transzformátorok állomásokról a villamos energiaelosztás kisfeszültségű szabadvezetékes  

elosztóhálózaton keresztül jut el a fogyasztókhoz.   Jelenleg már több fogyasztó kap 

földkábeles csatlakozást a szabadvezeték hálózatról, illetve a transzformátor állomásokról 

közvetlenül. 
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A transzformátorállomások szabadvezetékes hálózat esetén oszlop állomások, földkábeles 

ellátás esetén pedig épített házas transzformátor, biztosítják az energiaellátást. A településen 

mindenütt biztosítható a villamos energiaellátás, ezért ilyen szempontból zárolt terület nincs. 

Külterület energiaellátása: 

- a villamos energiát az áramszolgáltató saját tulajdonú, üzembiztos hálózatról biztosítja a 

külterületi fogyasztók részére. A karbantartásuk, korszerűsítésük folyamatos. 

 
A belterület közvilágítása már korábban  került korszerűsítésre (nátrium és kompakt 

fénycsöves), viszont jelenleg már a még energiahatékonyabb LED-es közvilágítás még nem 

valósult meg a településen. 

Fejlesztések: 

Idegen tulajdonú hálózatról ellátott területek nincsenek. 

 
Belterületi telek kialakítás 

A  belterületen  kialakításra  kerülő  fejlesztések   ellátását  a  meglévő  primer  (22kV)  

hálózat bővítésével új  transzformátor állomás létesítésével és kisfeszültségű szabadvezeték   

hálózat kiépítésével lehet megoldani. 
 

 

Mindegyik fejlesztési területhez közel eső középfeszültségű elosztóhálózat van, melyről az 

igényelt villamos energia biztosítható. 

Ezen területek kisfeszültségű energiaellátása szabadvezeték hálózatról oldható meg. A 

nagyobb energiaigényű fogyasztókat földkábeles hálózat építésével lehet ellátni. 

 

 Ellátatlan területek vizsgálata: 

Az ellátatlan területen jelenleg  nincs a településen. A jelentkező fogyasztói energiaigények 

műszaki-gazdasági feltételeit az áramszolgáltató határozza meg. A villamos energiaellátás 

jelentős költségei miatt csak a ténylegesen jelentkező igények kiszolgálását kell biztosítani. 

A fejlesztéseknél jelentkező költségek  egy részét az áramszolgáltató fedezi az érvényben 

lévő rendelkezések alapján. 

 
A  jelenlegi   belterület   energiaellátása   biztosított.   Az   új   létesítmények kialakításához 

középfeszültségű hálózat, alállomás és kisfeszültségű hálózat létesítése szükséges. 
 

 

Közmű szolgáltató fejlesztései. 

 
Az ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt folyamatos fejlesztésekkel biztosítja  a villamos energiaellátás 

minőségének javítását, az üzembiztonság fokozását, a hálózatok átviteli kapacitásának 

bővítését . 

 
A jelenlegi 22kV-os középfeszültségű hálózaton az ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt  nem tervez 

jelentősebb beavatkozást, mert  azok állapota és kapacitása megfelelő, a később jelentkező 

energiaigényeket is ki tudja elégíteni. 

 
A középfeszültségű hálózatokon az alábbi programszerű fejlesztéseket és korszerűsítéseket 

valósítja meg az áramszolgáltató a zavartalan és biztonságos energiaellátás érdekében: 

- középfeszültségű oszlopkapcsoló készülékek 

cseréje 

- közép/kisfeszültségű transzformátor állomások túlfeszültség 

védelme 
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- közép és kisfeszültségű hálózatok rekonstrukciója – tartószerkezetek és 

vezetékszakaszok cseréje. 

- Kiskeresztmetszetű  hálózatok cseréje kapacitásbővítés 

céljából 

- Meghibásodott szerkezetek folyamatos 

cseréje. 
  
A fejlesztési területen az alábbi védőtávolságokat kell betartani a létesítés során 

a  2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján: 

 
  villamosmű          elhelyezkedés  biztonsági övezet  

22kV-os szabadvezeték    külterület     5m 

22kV-os szabadvezeték    belterület     2.5m 

22kV-os földkábel      kül-és belterület    1m 

22/0,4 kVos  transzformátor állomás   külterület     5m 

22/0,4 kV-os  transzformátor állomás  belterület     2.5m 

0,4 kV-os csupasz szabadvezeték   kül- és belterület       1m 

0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték   kül- és belterület     0,5m 

0,4 kV-os földkábel                kül- és belterület    1m 

 
 

 

 

 

- Gázellátás 

 

Alattyán község a Jászivány településsel 2005-ben kibővült, tizennyolc településből álló 

Jászsági gázellátási rendszer része, mely a Jászdózsai MOL gázátadó állomástól kapja a gázt.  

Alattyánban a kiépített elosztói és fogyasztói hálózat mai állapotában 1995-ben került átadásra. 

 

A település északi irányból lett ellátva DN 150 dimenziójú nagyközépnyomású (pmax=25 bar) 

acél gázvezetékkel, mely az északkeleti külterületen a Jásztelek felöl vezető 32.sz. főút mentén 

haladva éri el a belterületi határon telepített, elkerített telken elhelyezkedő, FIORENTINI 

gyártmányú RA 25 MN / MT 80 (p1/p2=25/4 bar) típusú gáznyomás-szabályozó állomást, 

ahonnan a községet ellátó vezeték hálózat kiindul. 

 

Az elosztóhálózat kemény-polietilén típusú PE 80/G SDR 11 anyagú műanyagcsőből valósult 

meg. 

A hálózat viszonylag új kiépítésű, a gázszolgáltató tájékoztatása szerint üzemeltetési és 

nyomásesési problémák nincsenek. 

 

 

A felmerült családiházas kisfogyasztói bekötési igényeken túl esetlegesen a későbbiekben 

felmerülő belterületi nagyfogyasztói (ipari nagyfogyasztó) fejlesztési igény esetén a létesítendő 

intézmény gázellátását a tényleges fogyasztási igény ismeretében külön kell vizsgálni, hogy a 

meglévő elosztó rendszerről megoldható-e, vagy speciális, egyedileg kiépített célvezeték 

szükséges. 

 

Új utcanyitás, telekkiosztás építési engedély kiadásánál illetve egyéb közmű létesítésénél 

figyelembe kell venni az MSZ 7048 / 3 – 83 illetve az azt módosító Szabványügyi Közlöny 
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2002. Augusztus 01. (SZ.K.8.) számában közzétetteket, továbbá az MSZ 7487 / 2 – 80 

szabványokban foglaltakat. 

 

 

 

 

7. Környezetvédelem 

 

- Talajvédelem 

 

A talajtakaró 97%-a a Zagyva és a Tárna által lerakott finoman szemcsézett, agyagos 

hordalékanyagokon és az arra 1-4 m vastagságban települt lösztakarón képződött, míg a 

folyókat kísérő homokdűnesorokon humuszos- és csernozjom jellegű homoktalajok 

találhatók,összesen 3%-nyi területen.  

 

A humuszos homoktalajok a tájban erdőterületi hasznosításúak, míg a csernozjom jellegű 

homoktalajok szántóként hasznosulhatnak. 

 

 

A falu kiskerttel és Berki erdővel, illetve a Zagyva mentén jelentős nagyságú árterülettel 

rendelkezik. Az egész területe síkság, melynek tengerszint feletti magassága 90 - 91 méter. 

 

A következő táblázat a művelési ágakat szemlélteti: 

 

Művelési ág Területe ha/m2 

szántó 2625,21 

rét 57,30 

kert 1,32 

gyümölcsös 12,75 

legelő 227,42 

erdő 88,63 

kivett 415,98 

Összesen 3428,61 

 

 

 

 

 

 

- Felszín alatti víz 

 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról jogszabály szerint: Alattyán az érzékeny felszín 

alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. 
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- Levegőtisztaság védelem 

 

Alattyán 2000 főt meghaladó lakosú község Jász-Nagykun-Szolnok Megye északnyugati 

részén, a Jászság területén. A település Zagyva folyó bal partján fekszik a folyó egy gyenge ívű 

kanyarulata, a 32-es számú főút Szolnokot Jászberénnyel összekötő szakasza mentén.  

 

Nagyobb foglalkoztatók (Cég megnevezése, címe, tevékenységi köre): 

 

➞ SEI Interconnect Products Kft. 

Címe: 5142 Alattyán, Jászapáti u. 1. 

Tevékenységi köre: kábelgyártás 

 

Külterületi nagyobb gazdálkodók (cég neve, terület nagysága amin gazdálkodik, ha 

állattenyésztés, akkor az állat létszám , telepek megnevezése) 

 

➞ Alattyáni Tejtermelő Kft.  

 5142 Alattyán, külterület 089/16 hrsz. 

 Foglalkoztatottak száma: 32 fő. 

  Terület nagysága amin gazdálkodik: 838,9 szántó és 327,14 ha gyep. 

  Szarvasmarha állomány összesen: 1006 db, ebből 467 db tehén 

 

Alattyán község Jász – Nagykun – Szolnok megye felső részén, Szolnok várostól Északra 

található. A környezettel lévő kapcsolatot a 32. számú hatvan – Szolnok másodrendű főút 

biztosítja 

 

A település belterület –i. részén található üzemanyagtöltő állomás. 

 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 

1. számú rendelete alapján a légszennyezettség tekintetében Alattyán az alábbi kategóriába 

tartozik: 

 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

  Kén-dioxid 
Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 
PM10 Benzol  

 

PM10 

benz(a)-  

pirén (BaP) 

10. Az ország 

többi területe, 

F F F E F 

Talajközeli  

ózon 

PM10  

Arzén (As) 

PM10  

Kadmium 

(Cd) 

PM10  

Nikkel (Ni) 

PM10  

Ólom (Pb) 

O-I F F F F D 

 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. sz. melléklete a 

zónabesorolásokat az alábbiak szerint értelmezi: 

 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték, az 1. sz. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában 

szerepelő anyagok esetében a célérték között van. 
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E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

 

F csoport: azon terület, ahol levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 

meg. 

 

O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

 

Levegőtisztaság és zajvédelemre vonatkozó helyi rendeletek; 

➞ 8/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek 

tisztántartásáról. 

➞ 9/2014. ( V. 28.)  önkormányzati rendelet a nem közművel begyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról; 

➞ 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet  a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről; 

➞ 27/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet  a háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályokról. 

 

A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. tartatni! 

 

 

 

 

 

- Sugárzás - védelem 

 

A közigazgatási területen 20 kV-os légvezeték hálózat épült ki.  

 

A közigazgatási területen a transzformátor állomások ellátására 20 kV-os, a közvilágítási és a 

lakossági-, közületi fogyasztás biztosításához 1 kV-os hálózatot építettek ki. 

 

A megépült 20 kV-os hálózat maradéktalanul biztosítja a település villamos energia ellátását. 

A belterületi 1 kV-os villamos hálózat döntő többségében légvezetékes, légkábeles kiépítésű. 

 

Kábel Televízió 

➞ A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található. Optikai kábelen él 

Alattyán, Jászalsószentgyörgy felöl. 

➞ A helyi hálózatnak központja nincs 3 db nod-ról biztosított a kábeltelevízió ellátás. A 

helyi hálózat légkábel vezetékes rendszerű. A kábeltévé hálózat a helyi igényeket 

kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa a PR-TELEKOM ZRt 

 

Telefonellátás 

➞ A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található. Optikai kábelen él 

Alattyán távbeszélő központja Jánoshida és Jásztelek felöl. A települések optikai 

gyűrűkre vannak felfűzve. 
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➞ A helyi hálózat központja a Kossuth utca 1. szám alatt található. A helyi hálózat 

földkábel vezetékes és légkábel vezetékes vegyes rendszerű, 457 helyi előfizetőt 

tartalmaz.  

➞ A település közigazgatási területén belül adótorony a vadásztársaság területén a Hajnal 

úton található a Vodafon üzemeltetésében, illetve a falu központjában a Rakéta úti 

víztornyon a T-mobil és a Pannon GSM szolgáltató üzemelteti adóit.  

 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének mérésére épült ki hazánkban az országos 

sugárzásfigyelő rendszer, melynek legfontosabb eleme a több mint 130 mérőállomásból álló 

hálózat. Ezek a műszerek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás, az óránkénti dózis, azaz a 

dózisteljesítmény értékét. A dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra (nSv/h). A 

természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50 - 180 nSv/óra körül ingadozik. A 

mérőállomásokról beérkező jeleket folyamatosan figyelik. A figyelmeztető szint 250 nSv/óra. 

Ez a szint a valós veszélyt jelentő szint töredéke, nem jelenti azt, hogy az állomás közelében 

lévők veszélyben lennének, csak a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás megkezdésére. A 

250 nSv/óra alatti háttérsugárzás természetes és semmiféle veszélyt nem jelent. 

 

Alattyánon nincs háttérsugárzást mérő berendezés, a legközelebbi Kisújszálláson és Szolnokon 

található. 

 

A katasztrófavédelem honlapján az aktuális adatsorok mindenki számára elérhetőek és 

megtekinthetőek (www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_nbiek_terkep). 

 

 

 

 

- Hulladék kezelés  

 

Alattyán község hulladékgazdálkodási terve része a kistérség többi településeivel közösen 

készített tervnek, amely 2004-ben készült 

 

Alattyán szilárd települési hulladéka Jásztelek 091/1-5, 091/9-11 hrsz-ú területén megépült 

Jászsági és Dél-hevesi regionális hulladéklerakóba kerül elszállításra. A regionális 

hulladéklerakót a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft üzemelteti. 

 

A hulladék szállítása hetente 1 alkalommal, csütörtökön konténeres járművel történik. A 

hulladékgyűjtő edényzet űrtartalma: 120 literes. 

 

A veszélyes hulladékok szállítását a  

➞ STERCOR Környezetvédelmi, Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság Kecskemét esetenkénti járatra ütemezett: évi összesen: 35-40 kg 

➞ Tejtermelő Kft. –től állati melléktermék elszállítási és ártalmatlanítás ATEV 

Debrecen 

 

A gyűjtőszigetek elhelyezése a főbb csomópontokon történt, ahol a boltok és egyéb 

intézmények látogatottsága jelentős mértékű.  

 

Alattyán rekultivált hulladéklerakója a 069/2 hrsz.-ú területen helyezkedik el. A "REGIO-KOM 

Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi Kistérségében lévő 31 

település felhagyott és bezárt kommunális szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” című 
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KEOP-os beruházás keretén belül 2013-ban végleges lezárásra került a lerakó helyben 

rekultivált megoldással. A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 2022 december 31-ig 

a lerakó utógondozását írta elő. Az utógondozást az Alattyáni Önkormányzatnak kell ellátni, a 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló jogszabályban foglaltak szerint. 

 

Az építési-bontási hulladékot, a lakosság az építkezésnél használja fel.  

 

A termelésből származó veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról a termelő 

köteles gondoskodni. 

 

A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi 

szabályozásba beépült alapelveit kell követni, melyek a következők: 

 

- megelőzés elve, 

- elővigyázatosság elve, 

- megosztott felelősség elve, 

- szennyező fizet elve, 

- közelség elve, 

 

valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jog-

szabályok követelményeit szükséges figyelembe venni. 

 

A hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással összefüggő törvények és a hozzá kapcsolódó 

rendeletek betartása ill. betartatása fontos feladat! 

 

 

- Vizuális környezetterhelés 

 

A vizuális környezetterhelés témakörében a fényszennyezettség, valamint az illegális 

hulladéklerakás kerül kifejtésre. Ma már egyre több információnk van arra vonatkozóan, hogy 

a fényszennyezés érzékenyen érinti a természeti környezetet, az élővilág jelentős részét, az 

éjszakai tájképet, ráadásul egészségügyi kockázatot is jelent. 

 

A vizuális környezetterhelés Alattyánon nem jellemző. Általánosságban jellemző az ország 

városaira a különböző méretű és stílusú reklámtáblák. A települések arculatát adó városmagban 

és a kaputérségben minél figyelemfelkeltőbb formában próbálják az érdeklődést elérni a 

reklámtábla kihelyezői, amely időnként komoly ellentmondásban van a település táji-, épített 

adottságaival. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosítása (211/2012. [VII. 30.] Korm. rendelet) definiálta 

a fényszennyezés fogalmát, valamint megalkotta a fényszennyezés kivédésére szolgáló építési 

szabályrendszert.  

Az élhetőbb és egészségesebb környezet megteremtése érdekében fel lehet mérni a 

fényszennyező forrásokat, és azok, az új szabályozásnak megfelelő, korszerűbb és hatékonyabb 

eszközökkel való kiváltását, egyúttal a fényszennyezés kiváltó okait is megszüntetve. 

 

A vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településeken főként a 

szegregált területeken: az illegális hulladék megjelenik több helyen, sajnos hiába a szervezett 

hulladékgyűjtés. 
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8. Védőterületek és védőtávolságok  

 

 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a vízkivételi 

létesítményeknél védőidomot, védőterületet és védősávot kell kijelölni, a közigazgatási ha-

tósági eljárás általános szabályai szerint. Ezen felül a termelő- és a tartalékkút folyamatos 

állagmegóvásáról és a környezetük rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodni kell. A belső 

védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, mely a kitermelés előtt, vagy a kitermelés 

alatt álló víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelés folyamatát nem veszélyezteti. 

A meglévő létesítmények üzemeltetésénél, valamint az újak létesítésénél ügyelni kell arra, hogy 

szennyező anyag ne kerülhessen a védőterületre, illetve a kutak vizébe. A védősáv határa a 

földbe fektetett vízvezetékek esetében a terepszintig, alattuk 1,0 m mélységig terjed, a 

vezetékek mellett ugyanakkor mindkét oldalon 2-2 m-es szélességgel veendő figyelembe. 

 

A "vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. 

§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, az 500 m3/év kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó, 

kizárólag házi vízigény kielégítésére szolgáló, sekély (a maximális talpmélység 25 m) mélységű 

kutak önkormányzati engedélyezési hatáskörbe tartoznak. (Létesítés, használatba vétel, 

megszüntetés, eltömedékelés, stb.) Ezek engedélyezésénél figyelembe kell venni az alapvető 

vízbázis védelmi követelményeket (palástcementezés). A lakossági fúrt kutakra az előírt 10 m 

-es védőtávolság megtartása kötelező. A kismélységű kutak különböző létesítményektől, 

potenciális szennyező forrásoktól való minimális védőtávolságát mindenhol be kell tartani! 

Környezetvédelmi szempontból különösen nagy figyelmet kell fordítani a kutak helyes 

kialakítására, a szennyező anyagok bejutásának megakadályozására. 

 

A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire 10-

30 m körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még néhol 

ásott kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre vonatkozó 

korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szabályoz.  

 

 

A közterületi szennyvízátemelők és vákuumgépházak szagmentesítő rendszerrel vannak 

felszerelve, ezért a védőtávolságuk: 20 m. A szennyvíztisztító telep védőtávolsága: 150 m. 

 

A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül lakó-, üdülő, kereskedelmi-szolgáltatási célú, 

ipari gazdasági, településközponti vegyes és különleges övezethez tartozó építmény nem 

helyezhető el, élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő, 

élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem 

forgalmazható. 

A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített szagmentesen és zajmentesen kialakított 

szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, a szagtalanító berendezés nélküli műtárgy 150 m-es 

védőtávolság biztosítását igényli, az OTÉK előírásai szerint (Függelék az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekhez - Függelék "A"). 
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A 4/1981. (IV.4.) OVH. rendelkezés idevonatkozó részeit be kell tartani, melyek a következők: 

  

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 10-

10 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni. 

- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő 

épületek nem bővíthetők. 

- A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a alapján az árvízvédelmi földmű mentén 

a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig a 

mentett oldali töltésláb vonalától 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, 

szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós 

eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, 

szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet. 

 

 

 

A fejlesztések kialakításakor szigorúan figyelembe kell venni a 4/1981 (IV. 4.) OVH számú 

rendelkezés (Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) árvízvédelmi fővédvonalakra vonatkozó 

előírásait, valamint annak 123. §. (2) bekezdésében foglalt, az árvízvédelmi fővédvonalakra 

vonatkozó védősávokat az alábbiak szerint: 

 

Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített 

töltésnyomvonal figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 

46/1999. Korm. rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő 

tervezésnél a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.  

 

A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell 

figyelembe venni. 

 

Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő 

beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 

 

A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési 

művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 

 

A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja 

kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a 

töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 

védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 

szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné.” 

 

A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 

 

A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni. 

 

A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak be kell tartani. 

Az Országos Vízvédelmi övezetre vonatkozó korlátozásokat, illetve előírásokat be kell tartani. 
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Közművezetékek védőtávolságai: 

 

Alattyán község kül- és belterületén elhelyezkedő villamos művek biztonsági övezete: 

 

- 20 kV-os szabadvezeték külterületen 5m 

- 20 kV-os szabadvezeték belterületen 2,5m 

- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás külterületen 5m 

- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás belterületen 2,5m 

-0,4 kV-os csupasz szabadvezeték kül- és belterületen 1m 

- 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték kül- és belterületen 0,5m 

- 0,4 kV-os földkábel kül- és belterületen 1m 

 

 

Védőtávolságok: 

 

Telefon földkábel kábeltelevízió fölkábeltől 0,5m 

Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,5 méter 

 

Gázvezeték védőtávolság: 

 

Középnyomású vezeték (3 bar) lakóépülettől 4,0m 

Középnyomású vezeték (3 bar) szennyvíz vezetéktől 1,0m 

Középnyomású vezeték (3 bar) vízvezetéktől 0,7m 

Középnyomású vezeték (3 bar) üreges földalatti műtárgytól 2,0m 

Középnyomású vezeték (3 bar) telefon földkábeltől 0,5m 

Középnyomású vezeték (3 bar) elektromos földkábeltől 0,5m 

 

 

 

 

 

 

9. Korlátozások  

 

 

 Országos védettséget élvez a Natura 2000 Egyezmény végrehajtásaként kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület, melyek területe a TSZ– 1 jelű tervlapon ábrázolásra került. 

 

 

Kulturális örökség szempontjából a település igazgatási területén 9 db régészeti lelőhely és 1 

db kunhalom (Fekete – halom) található. 

Fentieket a TSZ-1 jelű tervlap tartalmazza. 

 

 

Az egyéb védőtávolságok, belterületen a közművezetékek védőtávolságai feltüntetésre 

kerültek. 

 

 

Meglévő főút tengelyétől mért 100 - 100 méteren belül korlátozás jelenik meg 
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Meglévő és tervezett országos természeti értékek (régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű terület, 

Natura 2000 területek) törvényerejű védettségénél fogva országos rendelkezés hatálya alá 

esnek. 

 

 

Az újonnan kialakításra kerülő és beépítésre szánt területeken az építéshez, üzemeltetéshez 

szükséges közműveket a meglévők bővítésével és fejlesztésével kell megoldani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


