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TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

Alattyán Község Településrendezési tervének 

megalapozó vizsgálatához 

 

 

     1.   rész: Helyzetfeltáró munkarész 

 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 

  térségi kapcsolatok 

1.2.  A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

1.3.  Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott 

  település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

1.5.  Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1.  A hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 

  vonatkozó megállapításai 

1.5.2.  Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

  jövedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.2. Térbeli - társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok,  

  társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil  

  szerveződések egyházak, stb.) 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, stb.) 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 

  fejlesztési elképzelései 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 

  képzettsége, K+F stb.) 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet - kínálat) 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és   

  intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.10.6. Intézményfenntartás 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

  1.12.2.1.  Tájtörténeti vizsgálat 

  1.12.2.2.  Tájhasználat értékelése 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

  1.12.3.1.  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

  1.12.3.2.  Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló 

    vagy védelemre tervezett területek, értékek, emlékek 

  1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

 1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

  1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a 

    zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

  1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

  1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

  1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a 

    művelési ágak és a minőségi osztályok 

  1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

  1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és  

    ellátási kapcsolatok) 

  1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

  1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

  1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

  1.14.2.2. A tulajdonjogi vizsgálat 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

 1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

  1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

  1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

  1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

  1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány,  

    jellegzetes épülettípusok 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

  1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

  1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű  

    terület 

  1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító 

    építészeti jellemzők 

  1.14.6.4. Világörökségi és világörökség várományos terület 

  1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

  1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és a 

    temetkezési emlékhely 

  1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű  

    terület,műemléki környezet 
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  1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

  1.14.6.9. Helyi védelem 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

1.15.2. Közúti közlekedés 

 1.15.3.Közösségi közlekedés 

  1.15.3.1. Közúti 

  1.15.3.2. Kötöttpályás 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogosközlekedés 

1.15.5. Parkolás 

1.16.  Közművesítés 

1.16.1.Víziközművek 

  1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz-

    termálvíz hasznosítás) 

  1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

  1.16.2.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

1.16.2. Energia 

  1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia,  

    közvilágítás, gázellátás, távhőellátás ás más ellátórendszerek) 

  1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

    energiagazdálkodás lehetőségei 

  1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli  

  hírközlési építmények) 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. Talaj 

1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

1.17.5. Sugárzás védelem 

1.17.6. Hulladékkezelés 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

1.17.8. Árvízvédelem 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást; beépítést befolyásoló vagy korlátozó 

  tényezők) 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

  1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

  1.18.1.2. Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

  1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

  1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

  1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

  1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

  1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

1.18.3. Egyéb 

  1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl lejtés, falszakadás) 

  1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

  1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 7 
 

 1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

1.20. Városi klíma 

 

2. rész Helyzetelemző munkarész 

 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetés, folyamataik 

elemzése 

 

3. rész Helyzetértékelő munkarész 

 

3.1.  A helyzetelemzés eredményeinek értékelése , szintézis  

3.1.1.  A folyamatok értékelése 

3.1.2.  A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

  összefoglaló értékelése 

3.1.3. A településfejlesztés- és rendezés kapcsolata 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

  ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

3.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 

  ábrázolása és helyzetelemzése 

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi  

  ábrázolása és helyzetelemzése 
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I.   rész: Helyzetfeltáró munkarész 
 

I.1. Bevezetés, előzmények 

 

Alattyán Község Polgármesteri Hivatala 2016. évben bízta meg a Kiszelovics és Társa 

Településtervező Kft-t, hogy a település igazgatási területére vonatkozóan új, a 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet szerinti településrendezési tervet készítsen. 

Az új településrendezési terv készítését indokolta a jelenleg hatályos településrendezési terv 

jóváhagyása óta eltelt több, mint 10 év társadalmi, gazdasági változása. A jogszabályi 

környezet változása, a magasabbrendű tervek módosulása, a település új fejlesztési 

elképzelései is mind az új terv készítését indokolták.  

 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 

  térségi kapcsolatok 

 

Alattyán község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól észak-nyugatra 35 km-re, míg 

Jászberénytől dél-keletre 15 km-re, a Zagyva bal partján található. 

 

A település a 32. számú közúton közelíthető meg Szolnok és Jászberény felől. Közvetlen 

vasúti kapcsolata nincs.  

 

A település igazgatási területének szomszédai: 

 

 - Északon, észak - nyugaton: Jásztelek 

 - Keleten:   Jásztelek és  Jászalsószentgyörgy 

 - Délen:, dél- nyugaton: Jánoshida 

 

 

A településnek Jánoshidával, Jászapátival szorosabb az együttműködése. Több kistérségi 

társulás tagja. A községben az alapfokú ellátás biztosított. A közép- és felsőfokú ellátás a 

környező városok Jászberény, Jászapáti, Szolnok intézményeivel biztosított.  
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Elhelyezkedése térkép 

 

 

 
 

Forrás: Google Maps 

 

Alattyán a Magyarország kistájkataszteri besorolása szerint a 1.7.15 számú Jászság része. A 

kistáj Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 701 km2 (a középtáj 

9,6%-a, a nagytáj 1,4%-a). 

 

A kistáj települései a következők: 
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Települések: 

→ Alattyán 

→ Jánoshida 

→ Jászberény 

→ Jászalsószentgyörg

y 

→ Jászboldogháza 

→ Jászladány 

→ Jásztelek 

→ Portelek 

(Jászberény) 

→ Szászberek 

→ Tápiógyörgye 

→ Újszász 

→ Zagyvarékas 

 

 

Domborzati adatok 

 

A kistáj 84,5 és 101 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D felé lejtő, túlnyomórészt 

folyóvizek által feltöltött síkság. Az átlagos relatív relief 1,5 m/km2, a K-i és Ny-i peremen 

ennél kissé nagyobb, de mindenütt 4 m/km2 alatti. A kistáj középső része az alacsonyártéri 

szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható; a vízrendezés előtt sekély tavakkal, 

mocsarakkal, apró szigetekkel volt borítva. Jelenleg is erősen belvízveszélyes. A K-i és Ny-i 

peremeken ármentes síksági részek is találhatók. A felszíni formákat az alsószakasz jellegű 

folyóvizek feltöltő tevékenysége szabta meg. A felszínt a kanyargós sekély holtmedrek, s a 

hozzájuk csatlakozó árterek uralják. Az ÉNy-i részen futóhomokformák is találhatók. 

 

 

Területhasznosítás 
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Típus % Hektár 

1. lakott terület 6,1 4301,1 

2. szántó 80,5 56388,9 

3. kert 0,3 223,5 

4. szőlő 0,0 1,4 

5. rét, legelő 8,6 6035,5 

6. erdő 3,1 2185,4 

7. vízfelszín 1,3 940,2 

 

 

Földtani adottságok 

 

A mélyföldtani viszonyokat alapvetően meghatározza a Közép-magyarországi vonal: az ehhez 

kapcsolódó közép-miocén vulkanizmus anyaga triász, eocén és oligocén rétegsorra települt rá. 

A Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig a legerősebben és legtartósabban süllyedő 

fiókmedencéje. Az É-ról érkező folyók (Zagyva, Tárná) a területre már finomabb üledékeket, 

túlnyomóan agyagot telepítettek. A 100-400 m posztpannóniai rétegsor zöme agyag, s ez 

magyarázza, hogy a nagy kiterjedésű É-i hordalékkúpok közén létrejött Jászság a pleisztocén 

folyamán mocsaras, vizenyős felszín volt. A pleisztocén végén a D-i és Ny-i felszíneket 1-4 

m-es infúziós lösztakaró fedte be. A középső részeket 1-5 m vastagságú holocén folyóvízi 

öntésiszap, agyag és átmosott lösziszap fedi. ÉNy-on Jászberény és a Tápió völgye között a 

futóhomok is megjelenik. Hasznosítható anyagokból úgyszólván csak az agyag áll 

rendelkezésre. 

 

 

Éghajlat 

 

A mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz övezet határán elterülő kistáj.  

 

Évente 2000 óra körüli napsütést élvez. Ebből a nyári évnegyedben 780-800, télen valamivel 

kevesebb mint 190 óra napsütés valószínű.  

A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,1-10,3 °C, ül. 17,5 °C. A napi 

középhőmérséklet ápr. 1-3. körül 10 °C fölé emelkedik és okt. 19—21-ig fölötte is marad 

(198-200 nap). Kb. ápr. 4-8. és okt. 24-26. között (198-200 nap) nem kell fagyokra számítani. 

Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C körüli, a minimumoké -17,0 °C.  

 

A csapadék évi mennyisége 510 és 520 mm között változik, de a DNy-i részeken kevéssel 

meghaladhatja az 530 mm-t. A vegetációs időszak csapadéka 310 mm körül van. A 24 órás 

csapadékmaximum 97 mm (Jászladány és Zagyvarékas). 

 

A téli időszak hótakarós napjainak száma kb. 32, az átlagos maximális hóvastagság 16 cm.  

 

Az ariditási index 1,35 körüli, DNy-on 1,30 körüli.  

 

Uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. A kevés és szeszélyes 

eloszlású csapadék határozza meg a növénytermesztést. 
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Vízrajz 

 

A Zagyva Jászberény alatti 90 km-es szakaszának a medencéje. Ezen a részen csak két 

mellékvize van: balról a Tárná (105 km, 2116 km2), jobbról a Tápió (59 km, 898 km2). 

Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. 

 

Vízjárási adatok mindhárom vízfolyásról vannak. A Zagyván és a Tápión a kora tavaszi, a 

Tárnán a kora nyári árvizek a gyakoriak. A kisvizek ősszel uralkodnak. A vízminőség II. 

osztályú. A vízfolyásokat védgátak kísérik.  

A belvizeket mintegy 300 km-es csatornahálózat vezeti le. 2 kis természetes tava jelentéktelen 

(7 ha), de 5 mesterséges tározója és halastava eléri a 100 ha-t. Legnagyobb a Jánoshida 

melletti (55 ha). 

 

A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van, de a Tápió mentén van 2 m-nél magasabb vízállású 

terület is. Mennyisége jelentéktelen. A kémiai jelleg túlnyomóan nátrium-kalcium-

magnéziumhidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° közötti, ami a települések körzetében 

a 45 nk°-ot is meghaladja. A szulfáttartalom általában nagyobb 300 mg/l-nél. 

 

A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége kevéssel haladja meg átlagban a 

100 m-t. Vízhozamuk nem éri el a 100 1/p-et, de vannak bő hozamú kutak is. Hévizes kutak 

vannak Alattyánban (45 °C), Jánoshidán (54 °C), Jászberényben (45 °C), Jászboldogházán 

(42 °C), Jákóhalmán (40 °C), Jászladányban 50 °C feletti több is, Szászberekén (48 °C), 

Újszászon (44 °C) és Zagy var ékason (48 °C). 

 

 

Növényzet 

 

A döntően szántók uralta kistáj vegetációját hajdan mocsarakkal, lápokkal, sekély tavakkal 

mozaikos puha- és keményfás ligeterdők uralták. A flórája a középhegységihez csak gyengén 

kötődik. Jelenleg szolonyec sziki legelők és rétek, alföldi mocsárrétek, kisebb mocsarak és a 

javarészt ültetvény jellegű származékerdők jellemzik, mindannyian igen fajszegények. 

 

A gyepekben a szikesedés kisebb mértékű, a cickórósok gyakoriak, padkásodás csak 

szórványosan fordul elő (bajuszpázsit - Crypsis aculeata, bárányparéj - Camphorosma 

annua). Az álló- és folyóvizeket, csatornákat szalagszerű mocsarak (mocsári, éles és parti sás 

- Carex acutiformis, C. acuta, C. riparia) és itt-ott enyhén szikes mocsárrétek kísérik, 

melyekben néhol tömeges a fátyolos nőszirom (Iris spuria) és a réti iszalag (Clematis 

integrifolia). Lösznövényzet (macskahere - Phlomis tuberosa, buglyos kocsord - Peucedanum 

alsaticum, pusztai gyújtoványfű - Linaria biebersteinii, taréjos búzafű - Agropyron 

pectiniforme, parlagi rózsa - Kosa gallica) és homoki növényzet (homoki habszegfű - Silene 

conica, homoki pipitér - Anthemis ruthenica, mezei üröm - Artemisia campestris, pusztai, 

homoki és hegyi ternye - Alyssum turkestanicum, A. tortuosum, A. montanum subsp. gmelinii) 

inkább mezsgyéken, kunhalmokon, gátakon, felhagyott, ill. extenzív gyümölcsösökben 

maradt meg legtöbbször erősen degradált formában. 

 

Puhafás (nyári tőzike - Leucojum aestivum, komlóképű aranka - Cuscuta lupuliformis) és 

keményfás ligeterdő-maradványok (gyöngyvirág - Convallaria majalis, széleslevelű és fürtös 

salamonpecsét - Polygonatum latifolium, P. multiflorum) főleg a Zagyva mentén (Jásztelek, 

Újszász) találhatók. Az alföldi kocsányos tölgyesek (salátaboglárka - Ranunculus ficaria, 

kardos és fehér madársisak - Cephalantera longifolia, C. damasonium, Tallós-nőszőfű - 
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Epipactis tallosii, őszi kikerics - Colchicum autumnale, magas gyöngyperje - Melica 

altissima, magas zsombor - Sisymbrium strictissimum), ill. a sziki tölgyesek és sziki 

erdőspusztarétek (bárányüröm - Artemisia pontica, sziki kocsord - Peucedanum officinale, réti 

őszirózsa - Aster sedifolius, fátyolos nőszirom - Iris spuria) igen ritkák. A tátorján (Crambe 

tataria) kihalt. 

 

 

Talajok 

 

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 táj legtermékenyebb talajai a lösztakarón képződött 95-115 (int.) földminőségű alföldi 

mészlepedékes csernozjom (26%) és a 100-125 (int.) földminőségi kategóriába tartozó réti 

csernozjom (7%). E talajok vályog mechanikai összetételűek, kedvező víz- és tápanyag-

gazdálkodásúak. Öntözéses gazdálkodással nagy búza- és kukoricatermések érhetők el, 

valamint jól terem a cukorrépa, a napraforgó és a lucerna is. 

 

A csernozjom talajok mélyben sós változatának (6%) termékenysége már korlátozottabb (int. 

55-70) és a szántó hasznosítás mellett a rét-legelő kb. 15% lehet. E talajon az öntözéses 

gazdálkodás a másodlagos szikesedés lehetősége miatt fokozott figyelmet igényel. 

 

A kistáj legnagyobb kiterjedésű talajtípusa az agyagos üledékeken képződött, agyagos vályog 

mechanikai összetételű, nagy szervesanyag-tartalmú (4%), mészmentes réti talaj. 

Termékenysége kedvező lehet (int. 45-60), de meszezése szükséges,különösen öntözéses 

gazdálkodás esetén. Főként (70%) szántóterületként hasznosítható. Öntözéssel a 

termékenység és a termésbiztonság különösen kedvezővé tehető. 

 

A szikes talajok kiterjedése a tájban jelentős (20%). A szikes talajtípusok közül a sztyepesedő 

réti szolonyecek (15%) a legnagyobb kiterjedésűek, termőképességük igen gyenge (int. <20). 

Mechanikai összetételük agyag vagy agyagos vályog, amely a szikességgel együtt különösen 

kedvezőtlen vízgazdálkodást eredményez. Az ugyancsak agyag, agyagos vályog szemcse- 

összetételű szolonyeces réti talajok (2%) termékenysége kedvezőbb (int. 30-45). A 

szoloncsák- szolonyec talajok (3%) a többi szikes talajjal együtt főként legelőként 

hasznosíthatók. A szikes talajok ellenére a táj mezőgazdaságilag értékes. 

 

 

Tájtipológiai összegzés: 

 

Mérsékelten meleg, igen száraz, erősen vízhiányos terület. A DK-i nagyobb fele 

alacsonyártéri síkság jellegű, holdmedrekkel és sűrű lecsapódó csatornahálózattal tagolt 

mentesített ártér. Uralkodó talaptípusa a réti talaj, amelyet terjedelmes szikes talajú foltok 

tarkítanak.  
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A táj É-i és DNY-i, Zagyva melletti része homokos, illetve löszös felszínű, 

hordalékkúpsíkság. A kötött homokos felszíneken humuszos homoktalajokon a szántóföldi 

művelés mellett kevés szőlőt, kertet találunk homoki tölgyes ligetek és főleg akácosok 

társaságában. A löszös felszínek csernozjom talajain a szántóföldi hasznosítás csaknem 

kizárólagos, ami a kultúrsztyep jelleg felerősödését jelenti. A geometrikus viszonyok 

kedveztek számos hévizű fúrás létesítésének.  

 

 

 

 

(Forrás: Dövényi: Magyarország kistájainak katasztere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

 

A Parlament 2013. decemberében elfogadta az új Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciót (OFTK). Az 1254/2012 (VII.19.) Korm. határozat alapján 
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Forrás: Magyar Közlöny 2014. 1. száma, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciót (OFTK). Az 1254/2012 (VII.19.) Korm. határozat alapján. 

 

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban elkészült és jóváhagyásra került 

Jász – Nagykun - Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója. 

 

A 75/2014. (VIII.29.) számú Közgyűlési határozat hagyta jóvá Jász - Nagykun - Szolnok 

Megyei Területfejlesztési Program 2014 - 2020 dokumentumot. 

 

A 2030-ra vonatkozó jövőkép a következő: 
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VÁLTOZATOS EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ UTAKON Budapest és az európai 

fejlődési folyosó erőterében, a Tisza-völgy súlypontjában hét szomszéd megyéhez 

kapcsolódva 

 
A Koncepció az alábbi célrendszert fogalmazta meg:  

 

ÁTFOGÓ CÉLOK 2030 
A1. ERŐTELJES 

KAPCSOLÓDÁS A 

MAKROGAZDASÁG 

FEJLŐDÉSI 

TENGELYEIRE  

A megye a Budapest 

metropolisz-térség 

dinamikusan urbanizálódó 

külső gyűrűjének részévé, 

illetve haszonélvezőjévé 

válik 

A2. VÁLTOZATOS 

KULTÚRTÁJAK 

DINAMIKUS 

EGYENSÚLYA  

Kialakulnak a globális 

társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatokhoz 

rugalmasan alkalmazkodni 

képes vidék társadalmi, 

intézményi, tájszerkezeti 

feltételei 

A3. EGÉSZSÉGES, 

KÉPZETT LAKOSSÁG, 

EGYÜTTMŰKÖDŐ 

TÁRSADALOM 

 A megyében fennmaradnak 

és dinamikusan bővülnek a 

tudás-és hálózattársadalomba 

való bekapcsolódás terén 

elért eredmények, és 

kialakulnak a 

munkaerőpiacra jutásban 

korlátozott csoportok 

bekapcsolódásához 

szükséges feltételek 

 

 

STRATÉGIAI CÉLOK 2014 - 2020 

Területi célok 
T1. Szolnok 

nagyvárostérség 

pozíciójának 

megerősítése a 

Bécs-

BudapestBelgrád 

fejlődési tengely 

és a Tiszavölgy 

térrendszereiben 

T2. Az ipari 

agglomeráció 

városiasságának 

erősítése és a 

gazdaság 

diverzifikációja 

a Jászságban 

T3. 

Városhálózati 

szerepek és 

város-vidék 

kapcsolat 

megújítása a 

tiszántúli 

mezővárosi 

térségben 

T4. Tiszazug és 

Körös mente 

pozíciójának és 

önfenntartó 

képességének 

javítása 

T5. Tisza menti 

„ökosztráda” 

alrendszereinek 

kiépítése 

 

Specifikus célok 
S1. A lakosság 

képzettségi 

szintjének és 

egészségi állapotának 

javítása 

S2. Az agrárvertikum 

versenyképességének, 

tájfenntartó- és 

foglalkoztatási 

potenciáljának 

növelése 

S3. Leszakadó 

társadalmi csoportok 

életminőségének és 

esélyegyenlőségének 

javítása 

S4. A társadalom és a 

gazdaság 

megújulását, a táj 

konszolidációját 

hátráltató 

infrastrukturális 

hiányosságok 

felszámolása 
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Horizontális célok 
H1. 

Hálózattársadalom 

kiépülése: Az 

önszerveződés és 

együttműködés 

erősítése, a 

társadalmi tőke 

növelése 

H2. Hozzájárulás az 

országos megújuló 

energiahasznosítási 

arány és 

energiahatékonyság 

növeléséhez 

H3. Előrelépés a 

komplex társadalmi, 

gazdasági, környezeti 

fenntarthatóság terén, 

szervezeti-

intézményi feltételek 

javítása 

H4. A foglalkoztatás 

növelése a 

társadalom minden 

aktív korú 

szegmensében 

 

 

 
Alattyán a következő célrendszerben szerepel: 

 

A1. ERŐTELJES KAPCSOLÓDÁS A MAKROGAZDASÁG FEJLŐDÉSI TENGELYEIRE 

Jász-Nagykun-Szolnok megye hagyományos elosztó szerepe, közlekedési gyűjtő funkciója 

kiteljesedik több folyosó (transzeurópai vasúthálózat, Tisza, mint ökológiai folyosó) 

integrálásával és összekötésével. A megye területén kapcsolódnak össze a főbb nyugat és 

kelet-európai folyosók, melyek fejlesztésével a megye nemcsak nemzetközi vérkeringésbeli 

szerepe stabilizálódik, de Budapest metropolisz térségéhez kapcsolódóan (M4 autópálya) 

logisztikai szerepköre is bővül, mely egészen Debrecenig nyúló körzet létrejöttét 

eredményezheti. A gazdasági prosperitás fokozódásával megerősödik a Kecskemét-Szolnok 

pólustérség, illetve színesedik a Jászság szolgáltatási kínálata, a térség élhetősége javul, ennél 

fogva a népesség koncentrációja várhatóan növekedésnek indul a várostérségekben. Mezőtúr 

dinamizálása a IV. Helsinki vasúti korridorhoz kapcsolódóan valósul meg, míg a megye déli 

része az M44 révén összekapcsolódik a szomszédos megyékkel. 

 

 

A3. EGÉSZSÉGES, KÉPZETT LAKOSSÁG, EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM  

Az egyének közti együttműködés, az egyéni kapcsolatrendszer megerősödik az 

együttműködési készség és az alkalmazkodóképesség fejlesztésével, mely során a társadalmi 

hálózatok megszilárdulnak. A társadalmi tőke újratermelése és az egyéni, ún. humán erőforrás 

fejlesztése a versenyképes tudás és készségek elsajátítása és alkalmazása terén váltanak ki 

szinergiákat a biztosító szervezeti, intézményi és együttműködési háttérre vonatkozóan. A 

felzárkózó, oktatás és szakképzés minőségére adó lakosság életminőségében is fokozatos 

javulás következik be az egészséges életmód és környezet előtérbe kerülésével, a 

szolgáltatásokhoz és tudáshoz való hozzáférés biztosításával. 

 

 

Területi célok és kijelölésük indokoltsága Jász-Nagykun-Szolnok megye Alföldön belüli 

sajátos elhelyezkedéséből, sokoldalú, de kitüntetett irányoktól mentes kapcsolatrendszeréből, 

területének megosztottságából és egyes térségeinek markánsan eltérő identitásából és fejlődési 

folyamataiból adódóan a Koncepció bár 2030-ra közös célt irányoz elő a megye egésze 

számára, a megye öt különböző térsége számára külön területi célokat jelölt ki. 

 

Ezen öt területi cél (és négy specifikus cél) vezet a 2030-ra felvázolt jövőképhez: A mainál 

ellenállóbb, az egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá váló kihívásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodni képes új egyensúlyi helyzetek kialakulásához, melynek révén a megyében élők 

életminősége, képzettségi szintje, önbizalma, a társadalom tagjainak egymásba és a jövőbe 

vetett bizalma markánsan javul. 
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Alattyán a következő térség területi célrendszerében szerepel: 

 

T2. Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a 

Jászságban A Jászság élhetőségének és elérhetőségének javítása révén vonzó környezetet 

jelent a lakosság számára, különösen a város-vidék kapcsolatrendszer kiépítésén keresztül. A 

gazdaság ágazati és szerkezeti diverzifikációja hatására a KKV-szektor hálózatosodásával, 

nagyvállalatokhoz történő kapcsolódásával a térség vonzóvá válik a befektetők számára. 

 

Alattyán tekintetében ez azt jelenti, hogy a kis és középvállalkozások, mint a Jászság nagy 

ipari vállalkozásainak beszállítói részéről számítani lehet gazdasági fejlesztésre, mely 

érintheti  a meglévő vállalkozásokat, valamint újabb vállalkozások letelepedése is várható. 

 

Stratégia 4 specifikus célja  

 

S1. A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása A lakosság képzettségi 

szintje jelentősen javul, a megyei koordináció megteremti a keresletre reagáló kínálat 

összhangját. Az integrált szemlélet és megfelelő szaktudás mellett idegen nyelvi és 

informatikai kompetenciákkal rendelkező lakosság megfelelően támogatja a megyei gazdaság 

diverzifikációját. Vízgazdálkodáshoz és komplex tájhasználathoz kapcsolódóan növekszik a 

vízgazdálkodásban, tájgazdálkodásban, környezettudatos gazdálkodásban jártas szakemberek 

száma. A lakosság egészségi állapota javuló tendenciát mutat az egészségfejlesztés, 

egészségtudatos életmódra nevelés, az ellátás színvonalának és elérhetőségének javítása 

eredményeként.  

 

S2. Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának 

növelése A hagyományokon alapuló agrárvertikum a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparral 

együttműködve jelentősen erősíti hazai és nemzetközi pozícióit, versenyképessége 

növekedésnek indul az agrárgazdálkodás folyamatos fejlesztése révén, melynek hatására 

vonzó tényezővé válik a befektetők számára. A klímaváltozás negatív hatásaira választ adó 

beavatkozások (árvíz-, belvíz- és aszály kockázat) az agrárium termelékenységét erősítik, 

mely a megújuló energetikai beruházásokkal kiegészülve jelentős jövedelemtermelést, illetve 

a pozíciók stabilitását eredményezi.  

 

S3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása A 

támogató intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek, stabil finanszírozásának 

megteremtése a leszakadó, munkamegosztásból kikerült, ezért hátrányos helyzetű és 

sérülékeny társadalmi csoportok munkaerőpiachoz, alapvető szolgáltatásokhoz (oktatáshoz, 

kulturális szolgáltatásokhoz, szociális ellátáshoz) való hozzáférését szolgálja. A 

végrehajtásban érintett foglalkoztatási csoportok tevékenysége hozzájárul a 

szegregátumokban élő csoportok társadalmi integrációjának megvalósításához, illetve az 

elöregedő térségek demográfiai viszonyainak konszolidációjához.  

 

S4. A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális 

hiányosságok felszámolása A tudásalapú társadalom infokommunikációs kompetenciáinak és 

a hozzáférés feltételeinek megteremtése elősegíti a társadalom és a gazdaság megújulását. Az 

európai uniós elvárásoknak megfelelően rendeződik a felszíni és felszín alatti víztestek 

állapota a vízi közmű hálózatok korszerűsítésével és a hiányzó kapacitások kiépítésével. A táj 

terhelhetőségének megfelelő használat, annak teljesítőképességének és mozaikosságának 

növelése érdekében további tájhasználati beavatkozások mellett a klímaváltozás negatív 
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hatásai is csökkennek. A közúti és vasúthálózati elérhetőség javítása hozzásegít a különböző 

célok kiteljesedéséhez.  

 

Stratégia 4 horizontális célja  

 

H1. Hálózat-társadalom kiépülése: Az önszerveződés és együttműködés erősítése, a 

társadalmi tőke növelése Az együttműködés kultúrájának megteremtésével, a társadalmi 

kooperáció erősítésével a közösségépítés magasabb szintű szerveződések, hálózatok 

kialakulását eredményezi. A különböző programokban való társadalmi részvétel nemcsak az 

egyéni és közösségi érdekérvényesítés színtere lesz, hanem a partnerség építésével fontos 

visszacsatolás a döntéshozók felé, mellyel az egyes megoldások integrált módon, specifikusan 

valósulhatnak meg. A társadalom összefogása támogatja a gazdasági és társadalmi programok 

lebonyolítását, ahol az önkéntesség szerepe kiemelt jelentőséggel bír, hosszú távú hatást 

eredményezve a társadalmi tőke újratermelődésében.  

 

H2. Hozzájárulás az országos megújuló energiahasznosítási arány és energiahatékonyság 

növeléséhez Jelentős megújuló energiapotenciáljának (geotermikus-, nap- és biomassza) 

hasznosításával a megye jelentős mértékben hozzájárul az országos vállalások teljesítéséhez. 

Az energiahatékonysági akciók megtakarítást eredményeznek, emelik a lakosság 

életszínvonalát és csökkentik a vállalkozások és települések költségeit, valamint az építőipar 

fellendítésében is közreműködnek. A klímaváltozás kockázataira való felkészülés jegyében 

hosszú távon a tudatformálás megkerülhetetlenné válik.  

 

H3. Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság terén, szervezeti 

intézményi feltételek javítása A környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság komplex 

módon, integrált megközelítésben valósul meg, ahol a legkisebb rossz elvének érvényesülése 

garantálja az erőforrások takarékos és felelősségteljes felhasználását. A környezet állapotának 

javítása, illetve szinten tartása mellett a társadalom és a gazdaság állapotának javulása várható 

el a beavatkozás eredményeképpen, míg súlyos állapotromlás esetében kompenzáció segít a 

feltételek javításában.  

 

H4. A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében Komplex, 

integrált módon megvalósuló foglakoztatási program a megye egészére vonatkozóan 

támogatja és felkarolja a munkahelyteremtésre és –megtartásra vonatkozó lehetőségeket. A 

tartós foglalkoztatás stabilitásának megteremtése minden területen prioritásként jelenik meg. 

A foglakoztatás szempontjából különösen fontos aktív korú népesség (20-64 éves korosztály) 

munkaerőpiaci helyzete dinamikusan javul, mely szinergiára épülve a megye 

versenyképessége és élhetősége is fokozatosan erősödik. 

 

 

A célrendszer belső koherenciája, az egyes átfogó célok közti koherencia Alattyán 

vonatkozásában: 

 

A közlekedési hálózat fejlődése ugyanakkor élénkíti a megyén belüli gazdasági kapcsolatokat, 

ezzel összefüggésben az egymással kooperáló térségek (Jászság, Szolnok, a tiszántúli 

mezővárosok, a Tiszazug és Körös mente) településein összehangoltan megvalósuló, főként 

gépipari, mezőgazdasági és turisztikai fejlesztések hozzájárulnak a makrogazdasági 

tengelyekre való felfűződéshez.  
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Az egyes térségek együttműködésével változatos és több szinten kapcsolódó gazdasági 

szerkezet alakul ki, mely igényli a magasan képzett alkalmazkodni tudó szakemberek 

képzését, valamint az egészséges munkaerő meglétét (S1). Az agrárium versenyképességének 

fokozása (S2) a kevésbé fejlett térségek gazdasági-társadalmi stabilitásának javulásához járul 

hozzá, valamint kiegészíti a megye gazdasági/ipari jellegű szerkezetét. A leszakadó, hátrányos 

helyzetű csoportok (munkaerőpiaci) integrációja (S3) elősegíti a társadalmi és gazdasági 

változásokat rugalmasan kezelni tudó társadalom kialakulását, amit kiegészít a különböző 

infrastruktúrákhoz való hozzáférés biztosítása. A térségek közti kooperációt jelentősen javítja 

a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, melynek hatására a megye gazdasági szerkezete, ezáltal 

stabilitása, vonzereje és teljesítőképessége is fokozódik. 

 

A megye egészséges és képzett lakossága, az együttműködő társadalom kialakításához a 

területi célok is hozzájárulnak, Szolnok (T1) oktatási tudásbázisként a megye K+F központja, 

megjelennek megyei hiányszakmákra irányuló képzések kapcsolódva a térségek gazdasági 

potenciáljával, igényeivel. Szolnok és a Jászság (T2) gazdasági profilja igényli a műszaki 

képzettségű munkaerőt, a mezővárosok (T3) agráriumi és gépipari, míg a Tisza és Körös-

mente (T4) integrált víz-és tájgazdálkodási szemléletű munkaerőt igényel, így ezzel 

összhangban valósul meg a megyében a képzési struktúra átalakítása. A kapcsolódó 

települések turisztikai potenciáljának erősítése komplex és összekapcsolódó kínálat 

kialakításával érhető el, így csökkentve a kihasználatlanság kockázatát. A komplex ár- és 

tájgazdálkodási együttműködések kialakítása segíti a lakosság alacsonyabb képzettséggel 

rendelkező szegmenseinek munkaerőpiacra való visszajutását. A lakosság képzettségi 

szintjének emelése (S1), az élethosszig tartó tanulás ösztönzése, elsősorban a 

tudásgazdasághoz történő csatlakozás érdekében, különösen a modern kompetenciák (idegen 

nyelv és informatika) tekintetében (S4) járul hozzá az átfogó cél teljesüléséhez. A táji 

környezet védelme, közlekedési feltételek javítása elősegíti az élhető és vonzó környezet 

kialakítását, az egészségesebb életmód elterjesztését. Az agrárium és a feldolgozóipar 

fejlesztése (S2) jelentős foglalkoztatási igényt jelent, mely jól kapcsolódik a leszakadó, 

hátrányos helyzetű csoportok képzésének, életfeltételeinek javítását célzó (S3) programokhoz, 

dinamizálva a munkaerőpiaci/társadalmi integrációs folyamatokat. 

 

Az egyes specifikus célok közti koherencia 

 

 

A tudásalapú társadalom speciális (különösen informatikai, infokommunikációs és idegen 

nyelvi) kompetenciák alkalmazását és rendszeres fejlesztését igényli, melyekhez 

elengedhetetlen a folyamatos hozzáférés biztosítása. Az elérhetőség javítása segíti ezen 

infrastruktúra és intézményrendszer használatát, különösen a leszakadó, hátrányos helyzetű 

térségek lakossága számára biztosítva az újrapozícionálás lehetőségét, a munkaerőpiacra való 

visszatérést. A vízgazdálkodáshoz és tájhasználathoz kapcsolódó képzés és szemléletformálás 

a felszíni és felszínalatti víztestek, a táj további kezelésének minőségi előremozdítását 

eredményezi. 

 

Az agrárvertikum fejlesztéséhez a megyei lakosság képzése nélkülözhetetlen, a hozzáértő 

humánerőforrás-kapacitás minőségi oktatása a feldolgozóipari versenyképesség 

növekedésének záloga, valamint a befektetők vonzásának egyik fontos tényezője a 

munkaerőpiaci kínálat és munkakultúra, mint helyi adottság általános fejlesztése. A két cél 

ezen kívül nem áll ellentmondásban egymással, azonban komolyabb kapcsolatok sem 

láthatóak. 
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Az egyes területi célok közti koherencia 

 
Az elérhetőség javításán (közlekedési rendszerek korszerűsítése, menetrendek 

összehangolása) keresztül javul a térségi összeköttetés, így segítve a gazdaság élénkülését, 

továbbá a munkaerőpiacra való visszatérést, valamint a megye makrotérségi szerepköreinek 

erősödését. Szolnok és a Jászság egymást erősítve nyitnak Budapest felé, felfűződésük így 

több szinten alakít ki szinergiákat, ezért javasolt a fejlesztések összehangolása a területek 

között. A települések integrált fejlesztése és a rekreációs kínálat bővítése olyan vonzó 

környezetet teremt, melynek népességmegtartó ereje fokozódik. A gazdaság ágazati és 

szerkezeti diverzifikációja, illetve a kapcsolódó képzések, település rehabilitációs fejlesztések 

egymást kiegészítve járulnak hozzá a befektetők számára vonzó Jászság kialakulásához, 

illetve Szolnok csapágyvárosi pozíciójának betöltéséhez (kormányzati, oktatási, kulturális és 

egészségügyi, logisztikai, valamint kísérleti K+F központ). A területhasználat 

optimalizálásával a tájak terhelhetőségének megfelelő használat alakul ki és mozaikosabbá 

válik a tájkép, amely kiegészülve a Tiszához és a Zagyvához kapcsolódó fejlesztésekkel, 

valamint a térségek kulturális sokszínűségével a negatív demográfiai folyamatok 

mérsékléséhez járulhat hozzá. 

 

A Jászság és Mezőtúr – Tiszazug kapcsolódása a megyeszékhely érintésével lehetséges, az 

elérhetőség javításával a két térség között a már meglévő kapcsolatok mélyülhetnek, 

ugyanakkor közvetlen fejlődést generáló folyamatok kevésbé várhatóak köztük. A 

mezőgazdasághoz kapcsolódóan leginkább a képzésekben és a gépgyártásban megvalósuló 

fejlesztések járulnak hozzá a két térség összekapcsolódásához. A két cél ezen kívül nem áll 

ellentmondásban egymással, ugyanakkor komolyabb kapcsolatok sem láthatóak. 

 

A Tisza-menti ökosztráda a Jászsághoz az élhetőség javításán keresztül kapcsolódik, a térségi 

igényeknek megfelelően a rekreációs, turisztikai és kulturális kínálatával járul hozzá a területi 

cél kiteljesedéséhez. Az ipari területek és a mezőgazdasági, valamint rekreációs célokat 

kiszolgáló területek között övezetek (pufferzónák) lehatárolása szükséges, a környezeti 

fenntarthatóság és az élhetőség növelése érdekében a két terület között. Ezen kívül a két cél 

nem áll ellentmondásban egymással. 

 

Az egyes területi célok és specifikus célok közti koherencia 

 

A Jászság elektronikai, gépipari termelő vállalatainak gazdasági igényeihez igazodóan a 

képzésekben mutatkozó hiányosságok felszámolásra kerülnek, melyek keretében a piaci 

elvárásoknak megfelelően gyakorlatban is sikeresen alkalmazható szaktudást adó képzések 

járulnak hozzá a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdaság diverzifikálásához.  

 
A Jászság gazdasági (elektronikai, gépipari) profilja mellett kevésbé markáns agrárterületek 

fejlesztései hozzájárulnak a térség kínálatának bővüléséhez, a feldolgozóipari korszerűsítések 

megteremtik az egészségesebb élelmiszerek előállításának feltételeit 

 

A Jászság kapcsolatai a budapesti agglomerációval az elérhetőség javításával még inkább 

felértékelődnek, ugyanakkor a térség gazdasági súlyát tovább növelik a gazdaság 

élénkítéséhez kapcsolódó képzések, melyek elősegítik egy komplex kínálattal rendelkező 

versenyképes térség kialakulását. 

 
A prioritások terén a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei területfejlesztési Program nevesíti a 

Jászság gazdaságának erősítését, az alsórendű közúthálózati elemek fejlesztését, az agrár – és 
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élelmiszerfeldolgozóipari vállalkozások fejlesztését, az állattenyésztés vertikumának 

fejlesztését, a szántóföldi növénytermesztés versenyképességének növelését. 

 

Alattyán nevesítve az alábbi prioritásokban szerepel, a településre vonnatkozó releváns 

megállapítások: 

 

- Jászság gazdaságfejlesztésének diverzifikációja – iparterület infrastruktúrájának 

fejlesztése 

- Jászapáti Járás Fejlesztési Részprogramja – Turizmusfejlesztés 

 

Alattyánra releváns, a a területfejlesztési dokumentumokban szereplő 

nagytávlatú fejlesztések 

  

Alattyán vonatkozásában a területfejlesztési dokumentumokban szereplő nagytávlatú 

fejlesztési elhatározások közül a településre erőteljesen a Jászság fejlesztése hat. A 

gazdasági fejlesztés, gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő jászsági beruházások 

egyrészt a helyi munkaerő elhelyezkedési feltételeit javítja, másrészt a településen a 

potenciális gazdasági területek irányában is indukálhat változást. A nagyobb autóipari, 

elektronikai cégek beszállítói háttereként kisebb kapcsolódó beruházások 

telepedhetnek le, melyek egyrészt a kedvezőbb ingatlanpiac, másrészt a helyi 

munkaerő meglétére építve fejleszthetnek. 

A településen a nagyobb közúthálózat fejlesztési elképzelések között szereplő 32-es 

főközlekedési út települést elkerülő szakaszával, a belterület tehermentesítése várható. 

A nagytávú programok közül kedvezően hat a településre  a környéken lévő épülő 

autópálya hálózatok, melyek révén a gyorsforgalmi összeköttetés elérésével a 

megközelítés javulása várható. 

Áttételesen a település környezetminőségi fejlesztésére hatnak a betelepülő 

vállalkozások és a meglévő munkahelyek és környékbeli munkáltatók által generált 

betelepülési lehetőségek. A településen meglévő ingatlanpiaci kínálat szempontjából a 

térség fejlődő munkaerőpiaci foglalkoztatói révén betelepülni szándékozók jelentenek 

reális esélyt. A településre történő betelepülés hosszútávon egyrészt a lakónépesség 

emelkedés terén fejtene ki pozitív hatást, másrészt a lakókörnyezet színvonalának 

emelkedése várható a lakásfelújítások, építések kapcsán. 

 

 

 

1.3.  Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 

 

A magasabbrendű területrendezési tervek tervi hierarchia szempontjából az alábbiak: 

 

- Országos Területrendezési terv (2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos 

Területrendezési Terv 2013. évi módosítása (2013. évi CCXXIX. törvény)) 

 

-  Megyei Területrendezési terv ( a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közgyűlés 18 / 2004 

(XI.9.) számú rendeletével jóváhagyott, és 10/2011. (IV.29.) KR sz. rendeletével módosított, 

hatályos Jász – Nagykun – Szolnok Megye Területrendezési Terve (MTrT) ) 
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A település közigazgatási területének vonatkozásában a 2014. január 1-én hatályban 

lépett Országos Területrendezési Terv előírásait, valamint a Jász - Nagykun - Szolnok 

Megyei területrendezési Terv vonatkozó előírásait kell alkalmazni, figyelembe véve az 

OTrT 2013. évi CCXXIX. tv-el (továbbiakban: MTv) átmeneti rendelkezéseit. 

 

Alattyán közigazgatási területe az OTRT szerint az alábbi térségi területfelhasználásba 

sorolt: 

- 100 - 500 ha települési térség 

- mezőgazdasági térség 

 

 
 

Az alábbi OTRT - szerinti övezetek érintik: 

- országos ökológiai hálózat övezete 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

- jó termőhelyi adottságú szántó övezete 

- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

- nagyvízi meder területének övezete 

 

A települést érinti országos kerékpárút - törzshálózat eleme 

 

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei területrendezési terv Térségi szerkezeti terv alapján 

Alattyán közigazgatási területe az alábbi térségekbe sorolt: 

 

- Mezőgazdasági térség 

- Vízgazdálkodási térség 

- Hagyományosan vidéki települési térség 
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A térségi szerkezeti terv alapján a közigazgatási területet főút, térségi mellékút,  

országos kerékpárút törzshálózat elem, elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal, országos 

jelentőségű öntözőcsatorna érinti.  

 

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei területrendezési terv Térségi övezeti terv alapján 

Alattyán közigazgatási területe az alábbi térségi övezetekbe sorolt: 

 

- országos ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó pufferterület) övezete  

 
 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
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- kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete 

 

 
- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
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- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete - (Az övezet területét az OTrT 

2013. évi módosítása megszüntette, helyette bevezette 2015. január 01.-től az alábbi országos 

övezetet: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.) 

 

- nagyvízi meder övezete 

 

 
 

 

 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott 

  település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

 

A község közigazgatási területével határos szomszédos települések: 

 

 - Északon, észak - nyugaton: Jásztelek 

 - Keleten:   Jásztelek és  Jászalsószentgyörgy 

 - Délen:, dél- nyugaton: Jánoshida 

 

 

A településsel szomszédos települések településrendezési terveinek vizsgálata: 

 

- Jásztelek településrendezési terve, jóváhagyás: 2009, jóváhagyó határozat: 142/2009. 

(XI.05.) KT határozat, készítette: Kiszelovics és Társa Településtervező Kft (Kiszelovics 

Ildikó vezető tervező) 

 

A közigazgatási határral szomszédos település csatlakozó területfelhasználása mezőgazdasági 

terület, szántó vagy gyep művelési ággal. 

A közigazgatási határon átnyúló korlátozó tényező Homok - gödör halom régészeti lelőhely, 

mely a régészeti munkarésznél bemutatásra kerül. 

Közös infrastrukturális elem a 32. sz. főközlekedési út. 

Mindkét települést érinti a Zagyva folyó. 

A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Alattyánra nem 

tartalmaz.  

Jelenleg egy településrendezési terv módosítás van folyamatban, azonban az Irgócsi határrészt 

érinti, amely térben távolabb helyezkedik el. 
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- Jánoshida településrendezési terve, jóváhagyás: 2007, készítette: Településrendezési és 

Műszaki Társulás, Szolnok (Kiszelovics Ildikó vezető tervező)  

Nem digitális településrendezési terv. 

A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Alattyánra nem 

tartalmaz.  

 

- Jászalsószentgyörgy településrendezési terve, jóváhagyás: 2011, jóváhagyó határozat száma: 

210/2011 (XI.30.) készítette: Régio Kft (Klein György vezető tervező),  

A közigazgatási határral szomszédos település csatlakozó területfelhasználása mezőgazdasági 

terület, szántó művelési ággal. 

A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Alattyánra nem 

tartalmaz. 
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A szomszédos település rendezési tervei olyan elhatározásokat és olyan fejlesztéseket nem 

tartalmaznak, melyek a település területfelhasználására, fejlesztési elképzeléseire hatással 

lennének. 

A települések közötti vonalas infrastruktúrák a közigazgatási határon átmenő elemek, melyek 

a kapcsolatot biztosítják. 
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1.5.  Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

 

A település egy hatályos településfejlesztési döntéssel rendelkezik, melyben a Képviselő-

testület határozattal döntött új településrendezési terv elkészítéséről. 

A döntést indokolta a település településfejlesztési koncepciója és településrendezési terve 

jóváhagyása óta eltelt 10 éves időtávlat társadalmi- gazdasági- közigazgatási változásai, a 

törvényi kötelezettség és a megváltozott fejlesztési elképzelések. 

 

 

1.5.1.  A hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia vonatkozó megállapításai 

 

Alattyán nem rendelkezik integrált településfejlesztési stratégiával. A településfejlesztési 

koncepció tartalmazza azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyek az elmúlt időszak fejlesztési 

lehetőségei, irányai voltak. 

A fejlesztési elképzelések egy része megvalósult, a meg nem valósult fejlesztések egy része 

ma már nem fejlesztési célkitűzés, míg egy része továbbra is fejlesztési cél.  

 

 

Településfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

 

Alattyán község jelenleg hatályos településfejlesztési dokumentuma  

 

A településfejlesztési koncepció az alábbi településfejlesztési célokat, elhatározásokat 

tartalmazza: 

 

Belterületi fejlesztések: 

• Lakóterület 

- Lakóterületek szempontjából a települési üres lakótelkek beépítését kell 

szorgalmazni 

- A lebontandó, rossz állagú épületek helyére új lakóépületeket építeni 

- Lakóterületeket - átkötő - utcák kialakítása szükség esetén 

 Helyi utcanyitás tervezett: a Nagykör és Árpádvezér utca és Árvácska utca és 

Árpádvezér utcák között. Gábor Áron utat meg kell hosszabbítani a Széchenyi utcáig 

 

• Településközpont vegyes terület 

- Meg kell valósítani a szennyvízhálózat kiépítését községünkben, valamint a 

hozzá tartozó községi szennyvíztároló és tisztítómű megépítése a cél 

- Célkitűzés az intézményhálózat jobb kihasználása, folyamatos korszerűsítése 

- Óvoda játszókert biztonságossá tétele, zárható kerítés megépítése 

- Gecse Árpád emlékház gondozása, karbantartása kiemelt feladat 

- Községháza felújítását mielőbb el kell végezni 

- A lakosság hozzájárulásával megépített útalapok szilárd burkolattal való 

ellátására folyamatosan pályázni kell. Terveinkben szerepel a szilárd 

útburkolattal való ellátás József Attila utca, Hajnal utca, Rigó utca, Liliom 

utca, Sport utca, Csillag tér stb. pályázati pénzek elnyerésével. 

 

• Különleges terület 
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 A települési hulladék regionális hulladéklerakóba történő elhelyezése 

községünkben megoldott. Törekedni kell a régi községi szemétlerakó rekultivációjára, 

megszüntetésére. 

 

• Gazdasági terület 

 - A településen ki kell jelölni a gazdasági területet, idetelepülő ipar, vállalkozás 

számára.  

Belterületen alkalmas területek:  -  benzinkút mögötti területek  

      -  sportpálya mögötti terület 

     -  kiskertek déli része 

     - meglévő két major 

 

Külterületen alkalmas területek:  - tsz központ környéki területek 

 

 

• Közlekedési terület 

- belterületi úthálózat, járdák felújítása, karbantartása mindenkor kiemelt feladat 

 

• Zöldterület 

- A településen a hiányos utcafásítások kiegészítése annak telepítése indokolt 

- A meglévő közparkok rendbetétele, új közparkok kialakítása szükséges 

- Védendő szobraink, emlékműveink gondozása kiemelt feladat 

 

• Infrastruktúra 

- A települési ivóvízhálózat rekonstrukciója, korszerűsítése szükséges mind hálózati 

kialakítás, mind a vezeték anyagának tekintetében 

- A belvízveszélyek enyhítésére a települési csapadékvíz elvezető rendszer további 

kiépítése szükséges 

 

• Művi értékvédelem 

- Helyi védelem alá célszerű helyezni az első világháborús emlékművet és parkját 

- Helyi védelemre érdemes a zsidó temetőben fellelhető izraelita sírok területe 

- Gecse Árpád emlékházban szükséges a népi hagyományok bemutatására szükséges 

terület kialakítása 

- A József A - Híd utca sarkon lévő lakóház helyi védelemre tervezett. Itt tájház 

kialakítását tervezi a község. 

 

Külterületi fejlesztések: 

• Üdülőterület 

- Természeti, táji adottságok kihasználásával - horgásztó - pihenőövezet kialkítását 

célszerű létesíteni 

- A horgásztó környékét infrastruktúra szempontból fejleszteni szükséges 

- Zártkertek vannak bel- és külterületen egyaránt 

- A belterületi zártkertek egy részéből gazdasági terület, a többi részéből különleges 

terület lesz. A különleges területen a Hortobágyi Nemzeti parkkal közösen záportározó 

épül, mely egyben sekély vizes élőhely is. E mellé erdei tábor, skanzen, táborozóhely, 

csónakkikötő kialakítása tervezett 

- A külterületi zártkertek kertes mezőgazdasági övezetbe sorolandók 

- A Berki - holtágnál halgazdaság és horgászhely kialakítása tervezett 
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• Gazdasági terület 

- Tanyásodás nem jellemző, de a korszerű majorok létesítésének lehetőségét és a 

meglévők újrahasznosítását elő kell irányozni. 

- Mezőgazdasági termékfeldolgozást szorgalmazni kell 

 

• Közlekedési terület 

- A külterület jelentősebb regionális jellegű közútjainak kiépítése szükséges 

 

• Erdő terület 

- A meglévő erdőfoltok, sávok megtartása, területbővítés indokolt 

 

• Vízgazdálkodási terület 

- A község jó minőségű ivóvízzel való ellátása elsőrendű feladat 

 

• Táj és természetvédelem 

- Védett területek a Nagy Legelő, és a Zagyva folyó ártere, a Kiskert 

- Az élővizek védelmének érdekében a külterületen korlátozni kell a veszélyes 

anyagok használatát 

- A megszűnt szeméttelep területét rekultiválni kell. 

 

 

 

1.5.2.  Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

 

A hatályos településrendezési szerződés jelen településrendezési terv készítésére vonatkozik. 

A településrendezési terv készítésével párhuzamosan folyó, vagy induló településrendezési 

tervmódosítás nincs. 

 

 

 

 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök 

 

Alattyán Község Településrendezési terve az Épített Környezet alakításáról és védelméről 

szóló törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) alapján 2007 -ben került jóváhagyásra. Az elmúlt 

időszakban településrendezési terv módosítás nem történt. A településszerkezeti tervet 

97/2007. (XII.19.) számú határozattal, a helyi építési szabályzatot pedig a 15/2007. (XII.20.) 

számú rendelettel hagyta jóvá Alattyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete.  

 

 

 

 

 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

 

 

A településszerkezeti terv az alábbi fejlesztéseket jelölte ki: 
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- Külterületen, általános mezőgazdasági területből különleges terület (sporthorgászat) - nem 

valósult meg 

 

- Külterületen, általános mezőgazdasági területből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

- nem valósult meg 

 

- Külterületen, általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület - nem valósult meg 

 

 

- Belterületen, kertes mezőgazdasági területből különleges terület (vizes élőhely) - nem 

valósult meg 

 

-  Belterületen általános mezőgazdasági területből, különleges szennyvíztisztító terület - 

megvalósult 

 

-  Belterületen vízgazdálkodási területből, különleges terület (vizes élőhely) - nem valósult 

meg 

 

- Belterületen általános mezőgazdasági területből, falusias lakóterület -nem valósult meg 

 

- Belterületen általános mezőgazdasági területből, ipari gazdasági terület -nem valósult meg 

 

- Belterületen általános mezőgazdasági területből, zöldterület (közpark) -nem valósult meg 

 

- Belterületen, kertes mezőgazdasági területből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület - 

nem valósult meg 

 

 

1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 

foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

 

 

 

Demográfia 

 

A település határában előkerült bronzkori edénytöredékek bizonyítják, hogy már akkor lakott 

hely volt. 

 

Népességének alakulását 1549-től folyamatosan végigkövethetjük. 

 
Év 1549 1550 1552 1554 1564 1576 1635 1647 1737 1747 1770 

 22 

jobbágy-

porta 

88 

férfi 

22 

jobbágy-

porta 

12 

jobbágy-

porta 

15 

Jobbágy-

porta 

33 

Tized- 

fizető 

11/2 

Jobbágy- 

porta 

3 

porta 

65 

család 

55 

család 

117 

család 

 

 A török alatt adózóképes lakossága igen lecsökkent, mégsem pusztult el és átvészelte a 

török hódoltság időszakát. Megmaradását minden bizonnyal annak köszönheti, hogy a 

Jászság számára is védelmet biztosított. 1700-tól1703-ig Alattyán népe állítólag 

Jászalsószentgyörgyre költözött át. Földjeit innen művelte. Végleg 1704-ben települét 
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vissza teljes lakossága. Lakói a környező megyékből (Pest, Nógrád, Heves) 1711 után 

kiegészültek. 1766-ban néhány szlovák nyelvű lakosról is említést tesznek. 

 

A 2001. évi népszámlálás adatai alapján a népesség számának alakulása: 

 
Év 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 

Fő 2175 2084 2035 2100 2385 2448 2525 2530 2674 2467 2343 2223 2062 2062 

 

 

Alattyán népességszáma (forrás: TEIR) 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lakó- 

népesség 

2054 2037 2035 2050 2066 2097 2121 2141 2145 2133 2162 2107 2184 2035 1989 

Állandó 

népesség 

2091 2092 2073 2084 2120 2143 2149 2175 2163 2170 2165 2123 2121 2084 2042 

Állandó  

Népesség 

Férfiak 

986 978 964 968 990 1006 1009 1011 999 999 1003 989 1003 997 974 

Állandó 

Népesség 

nők 

1105 1114 1109 1116 1130 1137 1140 1164 1164 1171 1162 1134 1118 1087 1068 

 

 

 
 

Alattyán lakónépesség számának alakulás (forrás: saját szerkesztés) 
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Lakó és állandó népesség viszony (forrás: saját szerkesztés) 

 

A település célkitűzése a népességszám megtartása és növelése. 

 

A település népességszáma évről évre váltakozik, a népvándorlással és a születések- 

halálozások számával összefüggésben hol negatív, hol pozitív változás figyelhető meg a kb. 

2000 lélekszámú településen. 2008-ig egyenletes növekedés volt megfigyelhető, majd kisebb 

visszaesés és újabb növekedés után 2010-2011-ben nagyobb visszaesés, 2012-ben pedig 

kiemelkedő növekedés, majd ugrásszerű népesség csökkenés figyelhető meg 2012 - 2013 

között. 

 

Az élveszületések és halálozások aránya (forrás: TEIR) 
 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Élve- 

születés 

20 26 29 24 25 25 39 24 23 24 19 13 23 10 19 

Halálozás 

 

29 30 40 39 32 33 26 23 36 27 31 29 24 23 33 

 

 

 
Élveszületés, halálozás aránya (forrás: saját szerkesztés) 

 

Az élveszületések száma az elmúlt 12 évben 10-39 között mozgott, míg a halálozások száma 

23-40 közötti tartományban volt. A halálozások száma  2006. évi kivételes helyzetet 

eltekintve minden évben meghaladta az élveszületések számát. Ezen adatból és a 

népességszám változásból következtethetünk, hogy a településen a népesség korösszetétele 

elöregedő, így kiemelten kell foglalkozni az idősüggyel és a szociálpolitikával, míg a 

népességmegtartás miatt vonzóvá kell tenni a települést e letelepülőknek, különböző 

juttatásokkal, kedvezményekkel, szociális védőhálóval pedig a születések számát növelni. 

 

 

Népvándorlás (forrás: TEIR) 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oda- 126 80 116 113 143 133 116 123 117 96 153 114 131 110 111 
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vándorlás 

Elvándorlás 

 

97 92 103 86 109 108 106 101 102 109 110 167 153 146 143 

 

 

 
Népvándorlás (forrás: saját szerkesztés) 

 

 

A népvándorlás jellemzően minden évben jelentős szám, és jellemzően az elvándorlás száma 

meghaladja az odavándorlás számát. Az elvándorlás összefüggésben van a munkahelyek 

alacsony munkaerő felvevő képességével a településen és a szűkebb térségben. 

 

Foglakoztatás, munkanélküliség 

 

 

A népesség gazdasági aktivitása az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent.  

A foglalkoztatottak nagyobb hányada eljár a településről dolgozni. A környék nagyobb 

foglalkoztatói: Elektrolux Zrt Jászberény, Jászplasztik Kft Jászberény, Samsung Zrt 

Jászfényszaru, Jászárokszállás nagyobb foglalkoztatói. 

 

 

Nagyobb foglalkoztatók a településen: 

 

      1.) Alattyán Község Önkormányzata 

       Címe: 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 

 Foglalkoztatottak száma: 44 fő 

      Közfoglalkoztatottak száma: 60 fő. 

                     Tevékenységi köre: közigazgatás, közfoglalkoztatás. 

     

    2.) SEI Interconnect Products Kft. 

    Címe: 5142 Alattyán, Jászapáti u. 1. 

     Foglalkoztatottak száma:   233 fő 

     Tevékenységi köre: kábelgyártás 

 

• Külterületi nagyobb foglalkoztató  



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 36 
 

 

  1.) Alattyáni Tejtermelő Kft.  

5142 Alattyán, külterület 089/16 hrsz. 

      Foglalkoztatottak száma: 32 fő. 

 

A településen kevés a munkahely, illetve a munkahelyet teremtő vállalkozás. Az utóbbi 

években önkormányzat és intézményei, továbbá a SEI Interconnect Products Kft., és az 

Alattyáni Tejtermelő Kft a legnagyobb foglalkoztatók. Sokan ingáznak a környező nagyobb 

településekre, városokba. 

A nagyobb üzemek, gyárak sorra csökkentik termeléseiket, átszervezik, leépítik a 

munkavállalókat. 

A kisebb vállalkozások a képzett, fiatal vagy középkorú munkaerőt keresik. Az idősebbek, 

különös tekintettel a nyugdíj előtt állók nagyon kicsi eséllyel találnak munkát. 

 

Az elmúlt 5 évben az önkormányzati közfoglalkoztatás keretén belül összesen kb 70 fő 

végzett közmunkát. 

A közmunka keretein belül közcélú dolgozó, közhasznú munkavállaló vett részt. 

 

A közfoglalkoztatás keretén belül elvégzett főbb tevékenységek a következők: 

 

a) Településüzemeltetés, kommunális feladatok: 

 - felszíni vízelvezetés: földmedrű csapadékelvezető árkok 

 karbantartása, átereszek karbantartása, tisztítása, kaszálás, ároktisztítás 

   -  parlagfű irtás 

   - közterületek kertészeti karbantartása (fűnyírás, növények ültetése) 

 - síkosság mentesítés, hó eltakarítás: közintézmények, közterületek, buszmegállók. 

 - közút karbantartás: járda építés, közterületi utak karbantartása 

  -  útőr program: utak állapotának vizsgálata 

  -  köztemető gondozása 

  -  park gondozás 

 

b) Intézmények működési feladatainak segítése:  

- intézményi kisegítő tevékenység, 

- kézbesítő,  

- adminisztrátor, 

- szociális gondozó, 

- intézményi karbantartási munkák, 

 

c.) Termelő tevékenység: 

         -  földművelés 

         -  állattenyésztés 

 

d.) Egyéb tevékenység: 

         -  virágtartók, sörpadok készítése 

         -  közterületi utcabútorok készítése 

         -  intézmények körbekerítése 

 

A közfoglalkoztatásról, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, és az egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény létrehozta és megteremtette a közfoglalkoztatás új 

intézményrendszerét. Ahogy más területre is jellemző, a közfoglalkoztatást szabályzók is 
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többször módosultak. A 320/2014 (XII.13.) Korm. rendelet alapján a Munkaügyi 

Kirendeltségek szervezetileg 2015.04.01 hatállyal a Járási Hivatalokhoz kerültek.  

 

2015. évben az előzetes tervezési szempontok alapján elsősorban a település önfenntartását 

segítő, helyi sajátosságú programok kapnak támogatást a Kistérségi Startmunka Programok 

között.  

Egyéb programok hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében valósíthatók meg /közút, 

belvíz, illegális hulladék stb./. 

 

A közfoglalkoztatás keretein belül különböző képzési lehetőségekre is mód van. Fentiek 

alapján az alábbi képzési programokban vettek részt közfoglalkoztatottak: 

-szociális ápoló,  

-parkgondozó,  

-állatgondozó,  

-alapkompetencia,  

-építőipari,  

- digitális írás, 

 

Munkanélküliek (regisztrált álláskeresők 2000-től) száma és végzettsége (Forrás: TEIR) 

 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Regisztrált 

Munka- 

nélküliek 

77 49 34 53 76 50 69 60 63 119 118 153 116 98 113 

Regisztrált 

Munka- 

Nélküliek 

férfiak 

42 28 16 27 41 21 37 32 37 68 77 89 56 46 58 

Regisztrált 

Munka- 

Nélküliek 

nők 

35 21 18 26 35 29 32 28 26 51 41 64 60 52 55 

Reg. munka- 

nélküli 8.o. 

kevesebb 

végzettséggel 

5 1 3 3 2 1 0 1 5 4 8 17 14 10 10 

Reg. munka- 

nélküli 8.o. 

végzettséggel 

28 24 13 26 38 25 31 22 29 63 65 79 55 50 63 

Reg. munka- 

nélküli szak-

munkásképző 

v. 

24 14 13 15 22 13 20 23 15 32 30 41 25 24 23 

Reg. munka- 

nélküli 

szakiskolát v. 

1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 

Reg. 

munkanélküli 

érettségizett 

19 5 2 7 13 10 15 13 10 15 12 13 19 12 15 

Reg. 

munkanélküli 

főiskolát 

végzett 

0 1 1 0 0 0 2 0 1 3 3 1 1 1 0 

Reg. 

munkanélküli 

egyetemet 

végzett 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 
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A munkaerő-piaci helyzet elemzése alapján megállapítható, hogy bizonyos tényezők, úgymint 

az alacsony iskolai végzettség, a képzettség és az alkalmazkodóképesség hiánya, rossz 

egészségi állapot, etnikai, nemi, vagy életkor alapján történő hátrányos megkülönböztetés, 

jelentős munkaerő–piaci hátrányok kialakulásához vezetnek. 

 

Komoly probléma az alacsony iskolázottság, a tartós és többgenerációs munkanélküliség, 

amely nehéz feladatokat ad a helyi önkormányzatnak, valamint problémaként jelentkezik a 

településen élő emberek számára is. 
 

 

A munkanélküliséggel kapcsolatos adatokat befolyásolja a szociális védőháló változása. A 

rendszerváltás után jelent meg a munkanélküliség. A regisztrált munkanélküliek a 

munkanélküli járadék időszakán túl, amennyiben munkát nem találtak szociális 

jövedelempótló támogatásban részesülhettek. Az időközbeni jogszabályi változások miatt 

2008-tól regisztrált álláskeresőkről beszélünk, akik rövid ideig álláskeresési járadékot kaptak, 

majd szociális helyzetüktől függően kaphattak támogatást illetve közhasznú munkát kellett 

végezniük. Az utóbbi évek újabb változásokat hoztak és különböző területeken 

közmunkásként foglalkoztatják az álláskeresőket. 

Alattyánon jellemzően az álláskeresők zöme fizikai dolgozó, alacsonyabb iskolai 

végzettséggel. 

 

 

Jövedelmi viszonyok 

 

Alattyán, hasonlóan az Észak-Alföldi régió településeihez az országos jövedelmi viszonyok 

alsó szegmensében helyezkedik el. Jász- Nagykun- Szolnok Megyén belül a Jászberényi Járás 

jövedelmi viszonyok tekintetében ugyan a mezőny első részében található, azonban a járáson 

belül is eltérőek a jövedelmi viszonyok. Alattyánon belül a jövedelmi viszonyok, hasonlóan a 

többi településhez nagy különbségeket mutatnak - azonban itt az ország többi részén lévő 

nagyon jómódú réteg nem alakult ki. A legalacsonyabb jövedelműek a szociális juttatásokat 

(álláskeresési járadék, közmunka, GYES, nyugdíj stb.) igénybevevők. 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. Térbeli - társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

 

Alattyánon is a környező településekhez hasonlóan a rendszerváltás után kisebb mértékű 

társadalmi rétegződés alakult ki. A település lakóterületei között vegyes a rétegződés, utcán 

belül is különböző jövedelműek élnek. A rétegződésen belül kiélezett konfliktusok nincsenek, 

de az érdekviszonyok a társadalmi osztályon belül mozognak. 

 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, 

  társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil  

  szerveződések egyházak, stb.) 
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Alattyánon nagy hagyománya volt a különböző köröknek, egyesületeknek. 1848 és 51 között 

12 kör és egyesület működött a faluban. 1872-ben hetipiacot és vásárjogot kap, 1925-ben  2 

hetipiaca és két országos kirakodó és állatvására van.  1879-ben 4 kereskedőjét, egy 

kocsmáját, 1925-ben pedig három szatócsboltját és négy kocsmáját említik a községnek. A 

községben most egy általános iskola egy könyvtár és egy művelődési ház. 1997. nyarán 5 év 

szünet után újra megnyitotta kapuit a település lakossága részére. 1998-ban megalakult a 

helytörténeti kör, amelynek Gecse Árpád volt a vezetője, illetve tiszteletbeli elnöke. A 

vezetőnek Borsányi Istvánt kérte fel aki szívesen vállalta és haláláig vezette (2013).  2008-ban 

lett átadva a Helytörténeti gyűjtemény, amely külön kiállítás a látogatók részére a parókia 

udvarán. Szabadidős programokat a sportpályán rendezzük, ahol a 2016. évi 

közfoglalkoztatási program keretében tervezünk szabadtéri színpad kialakítását 

 

Civil szervezetek: 

 

• Arany Alkony Nyugdíjas Klub 

• Gecse Árpád Helytörténeti Kör 

• Alattyáni Horgászegyesület 

• Vöröskereszt Helyi Szervezete 

• Alattyán Községért Alapítvány 

• Polgárőrség 

• Horgász Egyesület 

• Helytörténeti Kör 

• JOBBIK Magyarországért Helyi Szervezet 

• Erőemelő Klub 

 

 

 

A településen Kisebbségi Önkormányzat működik: Alattyáni Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat. 

 

 

Rendezvények: 

- Majális, 

- Elszármazottak találkozója évente a Szent Mihály napi búcsú     

időpontja, szeptember hónap utolsó vasárnapja. 

- Zsíros kenyér kupa  minden év július hónap első hétvégéje 

- Falukarácsony december hónap vége. 

 

 

Római katolikus templom 

 

Első templomot még Szent István király rendelete alapján építik, ez fából készült. 

1241-ben a tatárok felégették. 

Második temploma 1332-37 között épült terméskőből. Ezt a Zagyváig előrenyomuló 

rác csapatok 1766-ban lerombolták.  

A harmadik templom 1773-ban épült, a torony a régi templom termésköveiből, míg 

a hajó és a sekrestye égetett téglából készült. A torony süvegét 1908-ban tették a mai 

helyére.   Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelték fel. 
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Kezdettől fogva a római katolikusokhoz tartozott, de a reformáció időszakában 

protestáns egyház működött – követte Zsákai Balázs és Basó Farkas vallását. 1711-

től ismét a katolikus vallás lett a mérvadó.  

 A templommal szemben lévő plébániahivatal jelenleg üres, a feladatokat helyettesítő  

  pap látja el. 

 

 

 
 

 

 

 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, stb.) 

 

Közigazgatás: 

 

A közigazgatási feladatokat a polgármesteri hivatal biztosítja a településen. A középfokú 

közigazgatási intézmények és kormányhivatalok Jászberényben  találhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal, Alattyán  
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Oktatás 

 

Óvodai ellátás: 

 

 A településen először 1925-ben épült községi óvoda 1 tanteremben, 1 tanerővel. 1951-

ben bővítették az óvodát, majd 1960-ban ismét bővítették és felújították. 

 Az óvoda játszóudvara nem megfelelő, a közterületen alakítottak ki átmeneti 

megoldásként „játszóteret”. Az önkormányzat tervezi az óvoda udvarának bővítését. 

 

 

Alattyáni Óvoda 

5142 Alattyán, Szent István út 12. 
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Statisztikai adatok (forrás: Alattyáni Óvoda) 

A statisztikai adatok a nevelési évek október 1-i statisztikai adatait jelöli 

 

 

 

Nevelési 

Év 

Foglalkoztató 

Csoport szobák 

Száma 

Gyermek  

csoportok 

száma 

Óvodai 

Létszám 

Óvoda- 

Pedagógusok 

Száma 

Pedagógiai  

Asszisztens  

Száma 

Óvodai 

Dajkák 

száma 

2005/2006 4 3 89 6 - 3 

2006/2007 4 3 89 6 - 3 

2007/2008 4 3 86 6 - 3 

2008/2009 4 3 91 6 - 3 

2009/2010 4 4 105 7 - 4 

2010/2011 4 4 118 7 - 4 

2011/2012 4 4 102 8 - 4 

2012/2013 4 4 98 8 - 4 

2013/2014 4 3 74 7(1 betöltetlen) 1 3 

2014/2015 4 3 68 7(1 betöltetlen) 1 3 

2015/2016 4 3 64 7 1 3 

 

 

Óvodai ellátással kapcsolatos adatsor (Forrás: VÁTI - TEIR) 

 
Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

75 75 75 75 75 75 75 75 93 100 100 100 75 75 

Óvodába 

beíratkozottak 

szám 

76 80 77 87 89 89 86 91 105 118 102 98 74 68 

Óvoda- 

pedagógusok 

száma 

7 6 6 6 6 5 6 6 7 7 8 8 7 7 

 

 

 

Általános iskola  

 

  Az oktatás jellegéről a XVIII. századból vannak adataink. 1746-ban egy Berkó Pál 

nevű katolikus felekezeti iskolamester megfelelő tanítólakásban oktatta a 

növendékeket, de egyben jegyző is lévén, hivatalos elfoglaltsága miatt a sekrestyés 

tanított. 1814-ben nyerstéglából kétszobás, nádfedelű  új iskolát építenek, ennek egyik 

szobája volt a tanterem. 1852-ben a kántortanító egy tanteremben, egy osztályban, heti 

22 órában írást, olvasást, éneklést, a hittan és erkölcstan elemeit tanította. 1879-ben 

két képesített tanító 2 tanteremben 345 gyermeket tanít. 1925-ben 1 négytantermes 

római katolikus elemi népiskola 5 tanítóval működik, s 1 községi óvoda 1 tanteremben 

1 tanerővel. 1930-ig még 2 iskola épül, a Szent Imre telepi iskolához tanítói lakást is 

építenek. 1948. júniusában az MDP és a FÉKOSZ, majd ezt követően a 

képviselőtestület egyhangúlag állást foglal az iskolák államosításáról. 1951-ben 
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kibővítik az óvodát, 1960-ban 6 osztályteremben 14 tanerő, 374 gyermeket tanít, 

külterületi iskola nincs. Az oktatásügy fejlődését az iskolázottság mértékének 

alakulása tükrözi.  

 

 

Év 

6. 

életévüket 

betöltött 

lakosok 

száma 

Analfabéta 
Ír-

olvas 

Általános iskola Középiskola 

Főiskolát 

végzett 1 - 5 6 - 7 8 1 - 3 4 

1941 2254 171 399 855 793 19 1 14 3 

1960 2180 107 5 869 894 235 32 29 9 

 

 

 Az általános iskola új modern szárny építésével 1984-re nyerte el mai formáját. A régi 

szárny három tanteremmel és egy ebédlővel rendelkezik. Az iskolához 1992-ben 

tornaterme épült. 

 

 

Jászsági Általános Iskola, Gerevich Aladár Általános Iskola Tagintézménye 

 

 

 

 

                       
 

 

2016. áprilisi adatszolgáltatás: 

- osztályok száma: 9 

- tanterem : 9 

- tanuló létszám: 156 fő 

- pedagógusok száma: 13 fő 

 

Év Tanulói létszám (fő) 

 

2006 150 

2007 165 

2008 172 

2009 156 

2010 163 

2011 152 

2012 145 
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2013 145 

2014 160 

2015 163 

 

 

Iskolai létszám és oktatással kapcsolatos adatok (forrás: VÁTI-TEIR) 

 

 
Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Általános 

iskolai 

feladatellátási 

helyek száma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

Ált. iskolai 

osztálytermek 

száma 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 

Ált. iskolai 

osztályok 

száma 

9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 

Ált. iskolai 

tanulók száma 

168 166 165 164 157 154 164 172 156 163 152 145 164 167 

Ált. iskolai 

főállású 

pedagógusok 

száma 

16 15 15 16 14 14 15 15 16 14 15 13 13 13 

Tornaterem, 

tornaszoba a 

közoktatási 

intézményben 

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tornateremmel, 

tornaszobával 

ellátott 

közoktatási 

intézmény 

száma 

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

Egészségügy 

 

 1879-ben közegészségügyi körzeti székhelye Jászalsószentgyörgy. 1906-ban 2 bába és 

1 orvos működött a községben. 1925-ben orvosa nincs, két községi bábát alkalmaznak. 

1950-ben átalakítással egy 20 férőhelyes bölcsődét létesítenek, ugyancsak átalakítással 

1954-ben 1 orvosi lakást, és 1960-ban bővítik a már korábban meglévő gyógyszertárát 

és orvosi lakását. 1960-ban 1 körzeti orvos, 1 védőnő, 1 házi betegápoló látja el az 

egészségügyi szolgálatot. 20 férőhelyes bölcsődéje is van.  

 

 Az egészségházat 2000-ben újították fel. Háziorvosi rendelő, fogorvosi ellátás van. A 

településen védőnői szolgálat és gyermekjóléti szolgálat működik. A szakorvosi 

ellátás Jászberény és Szolnok intézményeivel megoldott. Idősek nappali szociális 

intézményében 20 fő részére van férőhely, továbbá 6 lakásos szociális bérlakás van 

időskorúak részére.  

 



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 45 
 

 

 

orvosi rendelő 
 

Alattyán, Honvéd utca 6. 

1 háziorvos (jelenleg helyettesítő), asszisztens 2 fő 

Fogorvos 1 fő vállalkozó fogorvos 

Gyermekorvosi ellátást a háziorvos látja el. 

A védőnői feladatokat 1 védőnő látja el, jelenleg helyettesítés van. 

 

Egészségügyi adatok (forrás: TEIR) 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Háziorvos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Házi 

gyermek- 

orvos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Körzeti 

ápoló 

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

Betöltött  

Védőnői 

Helyek 

száma 

1 1 1 1 1 1 n.a. 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Gyógyszertár: 
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Szociális ellátás 

 

 
Idősek Klubja 5142 Alattyán, Szent István tér 8. 

- Nappali ellátottak száma:  20 fő 

- Szociális étkeztetettek száma: 73 fő 

- Házi segítségnyujtásban részesülők száma: 10 fő 

 

Az 1990-es évek végétől a szociális bérlakások lehetőséget adnak olyan idős embereknek, 

akiknek nincs a településen ingatlana, de a mindennapjaikat jó körülmények között élhessék. 

Az idősek otthona nappali ellátást nyújt a falubeli idősek és a szociális bérlakások lakói 

számára. Az Idősek Napközi Otthona számos szabadidő és programlehetőséget kínál. 

 

Szociális ellátás (Forrás: TEIR) 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Időskorúak 

otthonainak 

száma  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nappali 

ellátást 

nyújtó idősek 

klubjainak 

száma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Időskorúak 

otthonai 

működő 

férőhelyek 

száma  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Időskorúak 

otthonaiban 

gondozottak 

száma 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nappali 

ellátást 

nyújtó idősek 

klubja 

működő 

férőhelyeinek 

száma 

20 20 20 20 20 16 25 20 20 20 0 0 0 0 20 

Nappali 

ellátást 

nyújtó idősek 

klubjaiban 

ellátottak 

száma 

18 18 19 21 25 16 19 20 20 20 0 0 0 0 20 
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Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alattyán, Szent István tér 8.  ( 1 fő 

szakember végzi a tevékenységét).    

 

 
 

Művelődés 

 

1997 nyarán 5 év szünet után újra megnyitotta kapuit a település lakossága részére a 

művelődési ház. 

1998-ban megalakult a Helytörténeti Kör, amelynek Gecse Árpád volt a vezetője, illetve 

tiszteletbeli elnöke. A vezetőnek Borsányi Istvánt kérte fel aki szívesen vállalta és haláláig 

vezette (2013). A szervezet célja a település történetének feldolgozása, illetve kiemelten 

fontos a mezőgazdasággal és állattartással, általában a gazdálkodással kapcsolatos helyi 

sajátosságok feltérképezése.  2008-ban lett átadva a Helytörténeti gyűjtemény, amely külön 

kiállítás a látogatók részére a parókia udvarán. Szabadidős programokat a sportpályán 

rendezzük, ahol a 2016. évi közfoglalkoztatási program keretében tervezünk szabadtéri 

színpad kialakítását. 
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A könyvtári kötetek száma (Forrás: VÁTI - TEIR) 

 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nyilvános 

könyvtár 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nyilvános 

könyvtárak 

egységeinek 

száma 

9341 9341 9341 9375 9401 9422 8330 8301 8301 8301 8301 8301 8301 8301 5959 

Kölcsönzött 

egység  

1878 1290 2335 2761 1803 1633 1346 1841 2054 1496 2056 1624 455 698 n.a. 

Beíratkozott 

olvasó  

41 8 63 182 163 138 158 163 112 83 91 131 50 87 n.a. 

 

 

 

 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

 

A településen az esélyegyenlőség biztosítása különböző országos és térségi programokkal 

biztosított. A programok pályázatok révén érhetők el.  

Alattyán község önkormányzata a 105/2018 (X.25.) Képviselő – testületi határozattal hagyta 

jóvá a helyi esélyegyenlőségi programot. 

A helyi esélyegyenlőségi program átfogó célja az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség 

biztosításának követelménye, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve, a 

diszkrimináció mentesség, a szegregáció mentesség, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az 

egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák 

komplex kezelése. 

Az egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. Ennek 

következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből, mind a tanulás, mind a 

foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén. 

A helyi esélyegyenlőségi program feltárta a  problémákat és intézkedési tervet fogalmaz meg.  

A helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazták a jövőképet: 
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1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

 

1930 körül szövő, kosárfonó és seprűkészítő háziiparát emelik ki, és megemlítik egy igen 

kisteljesítményű malmát is. 1960-ig KTSZ sem alakult, mindössze 14 magán kisiparos 

szolgálta a lakosság igényeit. Iparának jelentéktelensége összefügg azzal is, hogy a 

premontrei birtokok iparosai a szomszédos Jánoshidán voltak uradalmi alkalmazottak.  

 

Jelenleg a község legnagyobb ipari foglalkoztatója a 2001-től működő Japán tulajdonú SEI 

Interconnect Products Kft, melynek fő tevékenysége a kábelgyártás. 

 

 

Napjainkban a település kereskedelmi ellátása teljesen megoldott, a COOP élelmiszer és 

iparcikk üzletei mellett megtalálhatóak, a piactér, Tüzép telep, gázpalack cseretelep, 

benzinkút és terménybolt. 

 

A község gazdaságára jellemző, hogy a Felső - Jászság ipari gyárai közül egy nagyobb 

foglalkoztató telepedett le, ahol mintegy 230 fő munkavállalónak biztosítanak munkát. A 

közepes és kisebb vállalkozások elsősorban a mezőgazdasághoz köthető tevékenységet 

folytatnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozások száma Forrás: VÁTI, TEIR adatbázis   

 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Regisztrált 

Vállalkozások 

száma 

84 93 103 104 108 108 108 110 158 170 182 182 183 175 179 

Működő 

vállalkozások 

száma 

75 77 89 93 90 66 63 110* 65 70 77 79 68 n.a. n.a. 

Működő 

Kft 

8 9 12 14 11 7 8 15* 9 17 18 22 20 34* 27* 

Működő 

Rt 

0 0 0 0 0 0 0 0* 0 0 0 0 0 0* 0* 

Működő 

szövetkezet 

1 1 1 1 1 1 0 2* 0 0 0 0 0 1* 0* 

Működő 

Bt 

10 11 10 15 17 11 12 20* 12 9 10 9 8 11* 10* 

Működő 

EV 

56 56 65 62 59 46 42 70* 43 43 48 47 39 52* 58* 

0 és 

ismeretlen 

számút 

foglalkoztató 

működő 

60 55 55 61 17 0 0 25* 0 n.a. n.a. 35* n.a. 38* 44 
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vállalkozás 
*1-9 főt 

foglalkoztató 

14 20 30 29 71 64 61 83* n.a. n.a. n.a. 145* 66 135* 133* 

10-19 főt 

foglalkoztató 

0 0 0 0 0 0 0 0* 0 0 0 0* 0 0* 0* 

20-49 főt 

foglalkoztató 

0 0 2 2 0 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 

50-249 főt 

foglalkoztató 

1 2 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 

250 fő feletti 

foglalkozó 

0 0 1 0 0 0 0 0* 0 0 0 0* 0 0* 0* 

 

 

Alattyán község nagyobb munkaerő foglalkoztatói (Forrás: Önkormányzat, 2016. évi 

adatok) 

 

 

• Önkormányzat 5142 Alattyán, Szent István tér 1.,ált. közigazgatás 44 fő, 

közfoglalkoztatott: 60 fő 

• SEI Interconnect Products Kft 5142 Alattyán, Jászapáti u. 1., kábelgyártás 233 fő,  

• Alattyáni Tejtermelő Kft. , 5142 Alattyán, külterület 089/16, tehenészet, 32 fő 

 

 

 

 

 
Tejtermelő Kft központi telepe a külterületen 
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SEI gyár a belterületen 

 

 

 

 

 

 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

 

A település főbb gazdasági ágazatai: 

 

- mezőgazdaság 
 

 

A település külterületének nagy része mezőgazdasági, szántó terület, ahol intenzív művelés 

folyik. A külterületi nagyobb gazdálkodók mellett több gazdálkodó tulajdonában vannak a 

mezőgazdasági területek. 

Jellemzően szántóföldi kultúrákat, búza, kukorica, árpa, repce termesztenek. 

A település jellemzően mezőgazdasági település, ahol a mezőgazdasági termesztés és az 

ezekhez kapcsolódó állattenyésztés, terményfeldolgozás építményei a kül- és belterületen 

megtalálhatók. 

 

Külterületi gazdálkodók: 

 

• Tejtermelő Kft 

 

-ipar 
 

Alattyánon nagy ipari létesítmény a SEI Interconnect Products Kft csarnoka, ahol 

kábelkötegeket gyártanak, és mintegy 230 fő helyi és környékbeli munkavállalónak adnak 

elsősorban gyártósori munkát.  
 

 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 

  fejlesztési elképzelései 
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A településen jellemzően a nagyobb gazdálkodó szervezetek az ipari beszállító SEI kft és a 

többi vállalkozás agrárszférához köthető tevékenységet folytat.  

A nagyobb gazdálkodó szervezetek több év óta hasonló profillal működnek. Jellemzően a 

saját tevékenységükön belül bővítenek elsősorban pályázati lehetőségekkel eszközvásárlással 

és korszerűsítéssel fejlesztik vállalkozásukat. 

A településen működő nagyobb vállalkozások a következők: 

 

• Önkormányzat 5142 Alattyán, Szent István tér 1.,ált. közigazgatás 44 fő, 

közfoglalkoztatott: 60 fő 

• SEI Interconnect Products Kft 5142 Alattyán, Jászapáti u. 1., kábelgyártás 233 fő,  

• Alattyáni Tejtermelő Kft. , 5142 Alattyán, külterület 089/16, tehenészet, 32 fő 

 

A településen a legnagyobb munkaerő foglalkoztató a közfoglalkoztatás (közmunka program) 

révén az Önkormányzat 

Fő tevékenységei:  - belterületi belvízárok karbantartás 

   - belterületi út kátyúzás 

   - mezőgazdasági program a külterületen 

   - belterületi parkosítás 

   - utcabútor készítés, asztalosipari tevékenység 

 

 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, 

munkaerő   képzettsége, K+F stb.) 

 

A település versenyképességét a gazdasági lehetőségein túl (pl: mezőgazdasági területek, 

állattenyésztés, ipari területek stb.) az elérhetőség, a munkaerő képzettsége is befolyásolja. 

Alattyán földrajzi értelemben, elérhetőség területén megyén belül közepes potenciállal 

rendelkezik. A településen keresztülhalad a 32. számú  főútvonal, mely Jászberény mely 

Szolnok irányában is kapcsolatot biztosít .Közvetlen vasúti kapcsolat nincs. A munkaerő 

településen belüli átlagos képzettségi színvonala alacsonynak mondható, nagy az alapfokú 

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. A településről az aktív dolgozók nagy része napi 

ingázással eljár dolgozni a  környékbeli - elsősorban Jászsági -  nagyobb települések 

munkaerő felvevő üzemeibe. jellemzően az alattyániak Jászberény (Jászplasztik, Elektrolux), 

Jászfényszaru (Samsung) és Jászárokszállás (Rosenberg) üzemeiben dolgoznak. 

 

 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet - kínálat) 

 

Az ingatlanpiaci viszonyok az ország többi településéhez hasonlóan Alattyánon is jelentősen 

átalakultak. A 2009. évi pénzügyi válság alapjaiban változtatta meg az ingatlanpiacot. A 

finanszírozási nehézségek és szociális támogatások miatt a kereslet egyre csökkent, míg a 

kínálat jelentősen növekedett. Megjelentek az értékesíthetetlen ingatlanok, melyeknek 

hiteltartozása nagyobb, mint az ingatlan értéke. 

Az utóbbi 1-2 évben stagnálni látszódik a folyamat, ugyanakkor lakásépítésről nem 

beszélhetünk. 

Alattyánon jelentős az alacsony komfortfokozatú, avult épület, melyek értékesítése után teljes 

felújításra, vagy bontásra szorulnak. Külön említést érdemelnek az egykori kiskertek épületei, 

melyek egy része teljesen elavult, továbbá az értékesítést nehezíti a tulajdonviszony, egyes 

apró parcellák örökösödés révén több tulajdonban vannak. 
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Év Bontás Építés Használatbavétel 

2005 1 15 16 

2006 1 22 10 

2007 2 9 10 

2008 5 16 12 

2009 5 9 5 

2010 - 6 4 

2011 3 9 5 

2012 3 7 4 

 

 

 

 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és  

   intézményrendszere 

 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 

 

Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.15.) számú önkormányzati 

rendelete Alattyán Község 2019. évi költségvetéséről szól. 

 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését mindösszesen: 

590.624.636 Ft-ban állapítja meg, melyből 

 

                          a költségvetési bevétel:   267.228.980 Ft, 

                      a költségvetési kiadás:    585.659.789 Ft, 

                      a költségvetési hiány:   -318.430.809 Ft. 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési hiányának a megszüntetése: 

                    belső finanszírozásból: előző évi maradványból 323.395.656 Ft,                                             

                                        áh.belüli megelőlegezés visszafizetés -4.964.847 Ft                                                                          

                                                                                     összegben valósul meg. 

 

A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 

költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá önkormányzati kiegészítő 

támogatásra pályázat benyújtását rendelte el. 

 

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

 

Alattyán község költségvetése a bevételi és kiadási oldal között próbál egyensúlyi állapotot 

fenntartani és igyekszik tartalékot képezni, mely  a nem várt kiadások finanszírozására és 

tartalékot hagyva a fejlesztések megvalósítására lenne fordítható. 

A település költségvetése tervezésekor a kötelező feladatokhoz rendelt összegeken túl 

előtérbe helyezi a takarékos, tudatos gazdálkodás szemléletét 
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A 62/2015. (V.28.) Számú KT határozattal fogadták el az Önkormányzat a 2015-2019. évekre 

vonatkozó gazdasági programját: 

 

 

A 2010-es kormányváltás óta a  kormány gazdaságpolitikájának célja a foglalkoztatás 

bővítése, a versenyképesség javítása, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, 

valamint az államadósság csökkentése és a költségvetési hiány 3 % alatt tartása. Ennek 

érdekében a kormány az elmúlt években jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, 

többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a 

közigazgatás területén. 

 

A kormány által prioritásként kezelt egyes területek és fontosabb változások 

 

2015-ben elindulnak a 2014-2020-as fejlesztési ciklus uniós programjai. Összesen több mint 

34 milliárd eurónyi támogatás érkezik majd hazánkba. Ez a hozzá szükséges hazai 

társfinanszírozással együtt mintegy 12 ezer milliárd forintos fejlesztést jelent a következő 

években.  

 

Segély helyett munkát – ez a kormány politikájának alapelve. A kormány hosszú távú célja 

az üzleti világgal szorosan együttműködve a teljes foglalkoztatottság elérése. Ez azt jelenti, 

hogy mindenki, aki tud és akar, dolgozhasson. Több hónapja 4 millió felett van a 

foglalkoztatottak száma, és 11 %-ról 7,4 %-ra süllyedt a munkanélküliségi ráta. 

 

A kormány kiemelt célkitűzése a segélyezettek visszavezetése a munka világába, amelynek 

érdekében ebben a kormányzati ciklusban is számos intézkedés születik. Az elkövetkező évek 

során a jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ellátottak fokozatosan 

átkerülnek majd a munkaerő-piacra, először várhatóan döntő részében a közfoglalkoztatásba, 

majd az elsődleges munkaerő-piacra.  

A kormány célja, hogy olyan programok induljanak el a közfoglalkoztatásban, amelyek még 

inkább könnyítik a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való belépést. Különösen a 

munkaerő-piacon hátrányban lévők, az alacsony iskola végzettségűek, a tartósan munka 

nélkül lévők, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és 

foglalkoztathatóságát kívánja növelni a kormány.  
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A foglalkoztatás élénkítésének szándékával összefüggésben a normatív jövedelempótló 

ellátások köre szűkül, a foglalkoztatás bővülésével párhuzamosan a segélyekre, a 

jövedelempótló támogatásokra szánt kiadások érdemben csökkenek. Ugyanakkor erősödik az 

önkormányzati segélyezés, melyhez a csekélyebb adóerő-képességű önkormányzatok 

központi költségvetési támogatásba részesülnek. 

 

Az önkormányzatok esetében 2015 az első olyan év, hogy nem a terhekre, hanem a 

lehetőségekre koncentrálhatnak. A településeken több pénz jut a munkahelyteremtésre, a 

gazdaságfejlesztésre, az egészségügyre, a beruházásokra, a szociális programokra, a helyi 

közösségek számára fontos projektek megvalósítására. A helyi önkormányzatok 

finanszírozása továbbra is feladatalapú támogatási rendszerben történik. A kormány fő 

feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális 

feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség 

megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és 

közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten. 

 

A rászorulók támogatásáról szóló döntések közelebb kerültek az érintettekhez. A 

segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken 

születik döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek 

védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás és az 

adósságkezelési támogatás nem működik tovább, ezek az önkormányzati segélyezésbe 

épültek be. 

 

Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb 

mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok 

költségvetési mozgástere is, mely a helyi bevételeiket terheli. Az alacsony helyi bevételi 

képességű önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezi 

feladatok ellátásához. A legfontosabb változás a kormány azon intézkedése, mely a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az 

embereknek. 

 

Az elmúlt évek tapasztalati azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az 

eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is  komolyan 

befolyásolják, így az is nyilvánvaló, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben kell 
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érvényesítenie a szolidaritás elvét. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ily 

módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása 

érdekében, míg a jelentős iparűzési adóbevétellel rendelkező településeket továbbra is 

sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez mérten is erőteljesebben terheli a beszámítás. 

 

A kormány szándéka, hogy tovább növeli a civil szféra támogatását, így az önszerveződő 

közösségek működésére és szakmai tevékenységére fordítható támogatások is emelkednek. 

 

A kormány szükségesnek tartja  a további bürokráciacsökkentést, így vizsgálni fogja, hogy 

hogyan milyen munkamegosztásban lehet még hatékonyabb, gyorsabb, egyszerűbb az 

államigazgatás, és az állam milyen további szolgáltatásokkal tudja könnyíteni a 

mindennapokat. 

Nő a kormányablakok száma, amelyek nemcsak közigazgatási szolgáltatásokat nyújtanak 

majd, hanem szerepük lesz az új pénzügyi rendszerben és az új nemzeti közmű-szolgáltatási 

rendszerben is. Fokozatosan megvalósul az állami rezsicsökkentés, egyes illetékek, bírságok 

folyamatos kivezetése, csökkentése történik majd meg. 2016. július 1-jével megindul a 

közszolgálati életpályamodell, ami a köztisztviselőkre, kormánytisztviselőkre vonatkozik. A 

kormány célja, hogy 2018-ra minden háztartásban szélessávú internet legyen és a 

vállalkozások számára egyre nagyobb arányban legyen elérhető az elektronikus ügyintézés. 

 

Alattyán Község Önkormányzatának gazdaságfejlesztésre irányuló törekvései 

 

Visszatekintés: 

 

Alattyán Község Önkormányzata gazdálkodásának  elmúlt 4 évét egy jelentős összegű 

adósság kezelése határozata meg. Az adósságkonszolidáció keretében 7.557.000.-Ft összegű 

adósságot váltott ki a kormány, míg az adósságkonszolidáció keretében át nem vállalható, 

több száz millió forint összegű tartozást jelentős állami segítséggel sikerült a településnek 

rendeznie. A gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását e nyomasztó teher nehezítette, így 

az önkormányzat a Gecse Árpád Emlékház felújítására benyújtott pályázaton, valamint a 

2014. évben megvalósult, több utcát érintő útfelújításon kívül jelentősebb fejlesztést, 

beruházást eszközölni nem tudott. Likviditását folyamatosan megtartva működtette kötelező 

feladatait, az alapvető karbantartási munkákat elvégezte, igyekezett helyt állni az önként 

vállalt feladatok teljesítésében is, megtartotta vagyonát, bekapcsolódott a közfoglalkoztatási 
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programba, működtette, üzemeltette a települést. 2010 év végén a képviselő-testület 

létrehozott egy teljes egészében önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot, mely 

kft jelenleg is működik. Az önkormányzat polgármesteri hivatala önállóan működik. 

 

Önkormányzatunk ebben az évben úgy látott munkához hogy kevésbé a terhekre, inkább a 

lehetőségekre koncentrálhatunk. 

 

Az önkormányzati gazdálkodás forrásai: 

 

- állami támogatások (feladatfinanszírozás, kiegészítő támogatások) 

- helyi adóbevételek (kommunális, iparűzési, …) 

- központi adóbevételek (a gépjárműadó településen maradó része,…) 

- működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak) 

- felhalmozási bevételek, 

- átvett pénzeszközök, 

- pályázatok (működési, fejlesztési). 

  

Ipar, helyi adók, infrastruktúra, munkahelyteremtés: 

 

Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket döntően a központi 

költségvetés biztosítja, de a helyi gazdaságból és a lakosságtól származó bevételek nélkül az 

önkormányzati feladatellátásban minőségi romlás következne be.  

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért is 

fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, 

javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot,  munkahelyet teremtenek, 

adóbevételekhez juttatják az önkormányzatot.   

Településünk számára fontos, hogy az itt működő vállalkozások helyben maradjanak és újak 

települjenek be, így mindenképpen meg kell fontolni a 2015-2019 közötti években a jelenleg 

1,5 %-os mértékű helyi iparűzési adó emelésének indokoltságát.  Az ideiglenes jelleggel 

fizetendő iparűzési adó összegét viszont mindenképpen emelni szükséges.  

 

A lakosság teherbíróképességét  is figyelembe  kell venni, amennyiben a testület új helyi adó 

(pld. települési adó) bevezetését határozná el a jelenlegi ciklusban. 
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Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják egy település fejlődését. Az 

infrastruktúra fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve 

a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 

továbblépés lehetőségét. 

Az alapvető infrastruktúrák fejlesztését – akár pályázati forrásból, akár önerőből – az 

önkormányzat fontosnak tartja. 

 

Az alattyáni emberek szinte mindig is földművelésből és állattenyésztésből éltek, a vidék 

remek természeti adottságokkal rendelkezett, ami a gazdáknak és családjuknak igen jó 

megélhetést adott. Ezek a természeti adottságok a mai napig megmaradtak, továbbra is a 

mezőgazdasági termelés adja nagyon sok család megélhetésének alapját. Éppen ezért nagyon 

fontos az önkormányzat számára a gazdálkodókkal (Tejtermelő Kft., Jákó-Agro Kft., Dudás, 

Juhász, Szabó és Menyhárt család…stb.)  a megfelelő kapcsolat, együttműködés kialakítása és 

az önkormányzat rendelkezésére álló eszközökkel munkájuk, gazdálkodásuk segítése, a 

község „vérkeringésébe” történő bekapcsolásuk.  

 

A munkanélküliség nemcsak egyéni és társadalmi probléma, hanem finanszírozási is és egyik 

legsúlyosabb következménye az a morális válság, amit a tartós munkanélküliség állapota 

okoz. A munkanélküliség veszélyének leginkább kitett, hátrányos helyzetű munkavállalók 

(szakképzetlenek, alacsony iskolai végzettségűek, egészségkárosodottak, bizonyos etnikai 

közösségek…stb.) után megjelentek azok a társadalmi csoportok is, akik a belső munkaerő-

piacot évekig uralták. 

 

Éppen ezért a munkahelyteremtés fontos feladat. Szinkronban a kormányzati szándékkal a 

folyamatos közfoglalkoztatásra kell törekedni.  

 

Folytatni kell a közfoglalkoztatási programokban való részvételt, elindított programjainkra 

építve olyan értékteremtést kell véghez vinnünk, amely nemcsak a munkavállalók 

munkerőpiacra történő visszakerülését segíti, hanem közösségi és személyes javak 

megteremtését is célozza.  

 

Szinkronban a kormányzati szándékkal az önkormányzatnak is célja a háztáji gazdálkodás 

szemléletének erősítése.  Az önkormányzatnak mindent meg kell tennie annak érdekében, 

hogy az emberek felismerjék, nem a boltban kell megvenni az alapvető élelmiszereket, hanem 
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a saját kertjükben kell előállítani azokat. Szorgalmazni kell a kertművelés, a gyümölcs- és 

zöldségtermesztés, állattartás vállalását, akár úgy, hogy a közfoglalkoztatás keretében olyan 

ismereteket adunk át az embereknek, amelyeket segítik őket a háztáji gazdálkodás 

elindításában. Alattyán belterülete közel kétmillió négyzetméter,  melyből kb. 50 ha, ami 

művelhető. Amennyiben sikerül a rendelkezésünkre álló, művelhető területeket, vagy azok 

egy részét a családok által újra művelés alá vonni, elindulhat az öngondoskodás azon formája, 

melyben a család maga termeli meg az asztalára kerülő zöldséget, gyümölcsöt, tojást, 

húst…stb. 

 

Fő területek, ahol a közfoglalkoztatást igénybe tudjuk venni: 

- az intézményekben munkerőbővítés, 

- közterületek karbantartása, szemétszedés, 

- parkosítás, virágosítás, növényzet ritkítása, 

- belvíz, csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok karbantartása, 

- helyi utak karbantartása (padkázás), 

- mezőgazdasági, állattenyésztési feladatok ellátása.  

 

Pályázati lehetőségek: 

 

A települések számára lehetőséget kínáló pályázati források tervezésének jelentős része a 

megyékhez került és az ehhez kapcsolódó dokumentumok is megye specifikusan készültek és 

készülnek el.  

Ezek a tervezési dokumentumok sok esetben a hálózatban való gondolkodást várják el az 

adott járásba tartozó települési önkormányzatoktól, annak ellenére, hogy a megyék által 

minden egyes járás esetében meghatározott támogatási keretek normatív támogatási elemeket 

is tartalmaznak. A normatív rendszerelemek ellenére az egyes járások számára meghatározott 

támogatási keretek azonban nem dedikált források, pályázni/versenyezni kell értük, ahol az 

egyes önkormányzatok legfőbb versenytársai majd a járáson belüli önkormányzatok lesznek. 

Emiatt célszerű elgondolkodni azon, hogy indokolt lehet a járáson belül egy ún. térségi 

összefogás, mellyel ez a verseny mérsékelhető.  

A térségi összefogás eredményeként fel lehet készülni az egyes pályázati prioritásokból, a 

források ismeretében össze lehet állítani egy projektlistát, amelyben minden településnek több 

projektötlete is szerepel, és amely lefedi a járás számára meghatározott támogatási keretet. 
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Ebben az esetben az önkormányzati projektek nem versenyeznek egymással, egymáshoz 

viszonyítva mellérendelt szerepben vannak,  vagy szinergikusan egymásra épülnek.  

 

Alattyán esetében a megyei fejlesztési tervben szereplő, 2014-2020 között megvalósítani 

tervezett fejlesztési elképzelések: 

 

- iparterület infrastruktúrájának fejlesztése, konkrétan a SEI-hez vezető útnak és a varroda 

utcájának felújítása, mely egyébként 50 %-os támogatási intenzitású, 

 

- Idősek Klubja és a Polgármesteri Hivatal felújítása,  energetikai korszerűsítése, 

 

- a helytörténeti kiállításnak helyt adó épület felújítása, 

 

- a polgárőrségnek, a körzeti megbízottnak, az ARNÖ-nek helyet adó épület, valamint az 

óvoda, a művelődési ház és az egészségügyi alapellátás épületének felújítása.  

 

A gazdasági program készítésekor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Megyei 

Integrált Területi Programot elfogadta, amely a megyébe dedikált 53,78 milliárd forint 

összegű keret felhasználási terve.  

 

Az európai uniós források mellett a hazai forrású pályázatokra is fókuszálni kell. 

 

A vállalkozások számára esetenként előnyös lehet az önkormányzat részvétele közös 

programokban, pályázatokban, mint ahogyan a civil szervezetek pályázatokon történő 

részvételét is erősíteni kell. Kedvező pályázati lehetőség esetén kétoldalú pályázatok 

beadásának a lehetőségét is vizsgálni kell.  

 

Településrendezési tervünk évekkel ezelőtt lett elfogadva, ebben a ciklusban  indokolt 

felülvizsgálata. 

 

Idegenforgalom: 

 

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki 

kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi 
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lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az 

igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki 

kell alakítania saját arculatát és tovább kell fejlesztenie turisztikai vonzerejét. A turizmus 

fontos amiatt is, mert munkahelyteremtő és népességmegtartó képessége is jelentős lehet.  

 

Az elmúlt évben megújult Gecse Árpád festőművész emlékháza, mely alapját adhatja 

idegenforgalmunk növekedésének. Mindenképpen indokolt a helytörténeti gyűjtemény 

bekapcsolása az idegenforgalomba, valamint a Parókián kialakított szálláshelyek 

kihasználtságának növelése.  

 

Alattyán közigazgatási területe bővelkedik természetvédelmi területekben (Zagyva, Kiskert, 

Berki erdő, a Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében lévő legelő), melyeknek kihasználtsága 

elenyésző. Törekedni kell túraútvonalak (gyalogos, kerékpáros, vízi), esetleg pályázat útján 

tanösvények kialakítására, úgy, hogy a hozzánk közel eső, hasonló természeti értékekkel 

rendelkező településekkel ki kell alakítani az együttműködést.  

 

Egy település esztétikumát növeli, ha a közterületeken virágosítunk, pihenőhelyeket alakítunk 

ki, esetleg tájékoztató táblákat helyezünk el a turisták, településre látogatók részére (utca 

névtáblák kihelyezése, szeméttároló edények kihelyezése, sziklakertek, virágos felületek 

kialakítása,..stb.)  

 

Az önkormányzat szükségesnek tartja a településközpont zöldfelületi rehabilitációját, egy 

megszépült központi rész kialakítását, amelyre a szükséges tervek már elkészültek, megfelelő 

forrás megnyitása esetén mindenképpen indokolt pályázat beadása.  

 

Ugyancsak fontos  civilizációs és természeti értékeink megőrzése, továbbadása az utókornak, 

mely feladat a nemrégen megalakult helyi értéktár bizottságra vár.  

 

Az idegenforgalom növekedését is eredményezhetik rendezvényeink, amelyeknek 

célközönsége nemcsak a település lakossága, hanem az érdeklődő, idelátogató turisták, 

településünkről elszármazottak is. Rendezvényeink színvonalas lebonyolításához 

nélkülözhetetlen az önkormányzat anyagi támogatása, ezért a rendezvények prioritásának 

függvényében a költségvetésben erre külön keretet kell létrehozni, illetve amennyiben 

illeszthető egy rendezvény valamely pályázati kiírásba, akkor pályázni kell. Éves szinten 
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kiemelt rendezvényünk a május 1-jei majális, a „zsíros kenyér” kupa, a falunap és a 

falukarácsony. A rendezvények szervezését önkormányzati szinten kell koordinálni, de a civil 

szervezeteket és intézményeinket a szervezésbe, lebonyolításba be kell vonni. Törekednünk 

kell arra, hogy településünk ifjainak kulturált szórakozási lehetőségre alkalmas 

rendezvényeket, illetve helyet teremtsünk. 

 

Alattyának nincs testvértelepülése. Az elkövetkező években törekedni kell arra, hogy 

határainkon túl találjunk testvértelepülést és a kialakítandó kapcsolat valóban aktív legyen. 

 

Polgármesteri Hivatal: 

 

Polgármesteri hivatalunk önálló.  

A hatékony munkavégzés érdekében a következő években szükség lesz informatikai 

fejlesztésre, az adatbiztonság érdekében megfelelő hálózat kiépítésére, valamint a hivatali 

ügyfélfogadást működtető beléptető rendszer kialakítására. Az önkormányzati helyi 

hatáskörök állami szintű szabályozásának eredményeként megszűnőben van az a magyar 

hagyomány, melyben leginkább a jegyzőre volt helyezve a magyar közigazgatás első-alsó 

szintje. A változás eredményezheti azt, hogy a jegyzőre, mint hatósági jogkör címzettjére 

egyre kevésbé lesz szükség, feladata átalakul, mely a hivatali apparátus által ellátott feladatok 

átszervezését is eredményezheti.  

 

A hivatal épületének energetikai korszerűsítése a 2014-2020-as pályázati ciklus programjai 

között szerepel, mellyel egyidőben az épület tetőterének  beépítése is indokolt, így 

megoldódik az irattári helyiség kialakítása, illetve azon munkatársak megfelelő körülmények 

között történő elhelyezése, akik nem bonyolítanak ügyfélforgalmat. 

 

Nevelési. oktatási intézményeink 

 

Önkormányzatunkhoz tartozó egyetlen önálló köznevelési intézményünk az Alattyáni Óvoda. 

Az óvoda energetikai korszerűsítése is szerepel az uniós pályázati projektötletek között, 

ugyanakkor hazai forrásra már nyújtottunk be pályázatot. Amennyiben pályázataink 

eredménytelenek lesznek, akkor is szükség lesz az óvoda vizesblokkjának felújítására. 
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Az általános iskola fenntartása és működtetése 2013. január elsejétől nem az önkormányzat 

feladata, de az épület önkormányzati tulajdon. A tulajdonosi kötelezettségek terhelnek 

bennünket, de egyébként is – miután helyi tanulókról és nevelőkről van szó – indokolt az 

egyéb típusú támogatás.  Az iskola nevelőtestületének és diákjainak aktív részvételét kell 

ösztönözni a nem iskola által szervezett települési rendezvényeken. Az iskola által felvállalt 

rendezvények szervezésébe, lebonyolításába az önkormányzatnak is be kell kapcsolódnia, 

támogató segítségnyújtással. 

 

Utak, járdák, közterületek, árkok. 

 

Az elmúlt év második felében megvalósult utcák felújítása kapcsán jelentkező garanciális 

hibák kijavításáról intézkedni kell. A meglévő és még „jó” utak karbantartására is nagy 

gondot kell fordítani az évenkénti kátyúzással, illetve padkavisszatöltéssel. 

 

Költségvetési kondícióink ismeretében – amennyiben pályázati forrás nem áll rendelkezésre – 

célszerű bevezetni a „minden évben egy út felújítás” politikáját, így a ciklus alatt legalább öt 

utca burkolatát fel tudjuk újítani. Fontos ez esetben a prioritási sorrend felállítása és 

megtartása. 

 

A járdák javítása a közfoglalkoztatás keretében gyártott betonlapokkal elkezdődik, melyet az 

elkövetkező években is folytatni kell. 

 

A 32-es út mellett közlekedéshatósági előírások akadályozzák autóbuszvárók (esőbeállók) 

elhelyezését, azonban a település központjában a Jászberény-Szolnok vonalon közlekedő 

autóbuszra várók részére esőbeálló elhelyezése indokolt.  

 

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldások: 

 

A kötelező közszolgáltatások megfelelő színvonalra emelése az önkormányzat elsődleges 

feladata, miután ebben lemaradásban vagyunk.  
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➢ Fokozott figyelmet kell fordítani közterületeink és közintézményeink környezetének 

tisztán tartására, szépítésére, át kell tekinteni a védelem alá vonandó építészeti, 

természeti értékeinket.  

 

➢ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

maximális kihasználtságára kell törekedni. 

 

➢ A felszíni csapadékvíz elvezető árokrendszer felújítása és karbantartása folyamatosan 

indokolt. Ahol nincs csapadékvíz elvezető árokrendszer, ott a kiépítésére pályázati 

forrást kell találni. Cél, hogy a csapadékvíz elvezetése megfelelő módon történjen, az 

kárt ne okozzon, miután a település belvízvédelmi szempontból kiemelt. A végső 

megoldást a csapadékvíz élővízbe, a Zagyvába történő vezetése jelentené, mely 

cikluson átnyúló feladatot jelent. 

 

➢ Az ivóvízellátást és a szennyvízelvezetést a TRV Zrt. biztosítja. A gazdasági program 

készítésekor zajlik az ivóvízminőség program Alattyánt érintő beruházása. 

 

➢ Önkormányzatunk ellátja a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokat.  

 

➢ A köztisztasági és településtisztasági feladatokat az önkormányzat továbbra is társulás 

keretében biztosítja,  a kommunális hulladék elszállítása és ártalmatlanítása, a 

szelektív hulladékgyűjtés, évente két alkalommal a lomtalanítási akció megszervezésre 

kerül. A díj megfizetése 2015. január 1-jétől közvetlenül a szolgáltató felé történik.  

 

➢ Az önkormányzat működteti az egészségügyi alapellátást. Fenntartja a háziorvosi 

ellátást, a védőnői ellátást, az iskola-egészségügyi ellátást, a fogászati ellátást. Az 

orvosi ügyeletet a jánoshidai központi ügyelet igénybevételével látja el, míg a 

fogászati ügyeleti feladatok ellátására Szolnok Megyei Jogú Várossal kötött az 

önkormányzat szerződést. Törekednünk kell helyben egészségügyi szűrővizsgálatok 

rendszeressé tételére.  

 

➢ A szociális alapszolgáltatások a településen önkormányzati fenntartásban működnek, 

kiváló szakmai teljesítménnyel, a családsegítői és gyermekjóléti feladatokat társulási 

szinten látjuk el.  
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➢ Az önkormányzat üzemelteti művelődési házát, melyben egyre több klub indítja el 

foglalkozását,  és működteti könyvtárát.  

 

➢ A közbiztonsági feladatokat körzeti megbízott és a településen működő polgárőrség 

segíti. A polgárőrséget erősíteni szükséges, a fiatalok körében tagtoborzást kell 

végrehajtani. Pályázati lehetőség függvényében térfigyelő kamerarendszert kell 

kiépíteni. 

 

Civil szervezetekkel való együttműködés 

 

Az önkormányzat évek óta támogatásban részesíti a civil szervezeteket, melyek 

tevékenységükkel hozzájárulnak a település kulturális, közművelődési, szabadidős  

programjaihoz, bekapcsolódnak rendezvények szervezésébe, lebonyolításába. A civil 

szervezetek működése felerősödött az utóbbi időben, településünk legnagyobb értékei közé 

tartoznak, így munkájukat a közvetlen anyagi támogatáson kívül is segíteni kell. Terveiket, 

elképzeléseiket össze kell hangolni az önkormányzat településpolitikai elképzeléseivel, 

feladatterveivel. 

Záró gondolatok 

 

Alattyánon a települési életminőség javítása nem kizárólagos önkormányzati jog, de nem is 

egyedül az önkormányzat feladata és kötelessége. Önkormányzatunk alapvető célja az, hogy a 

községi infrastruktúra további fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével 

javítsa a település polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésben az önkormányzat számít a 

község minden polgárára, a civil szervezeteknek, az itt működő vállalkozásoknak, az itt 

érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati intézmények minden munkatársának 

aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. Önkormányzatunk törekszik arra, hogy a 

különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös cél 

érdekében összekovácsolja, majd egyben tartsa minden itt élő és tevékenykedő ember közös 

java érdekében. A képviselő-testület tagjai ebben a munkában felelősségteljes szolgálati 

tevékenységet fejtenek ki. 

 

A gazdasági program egyes elemei megvalósultak és a ciklus végén lévő összegzésnél az új 

gazdasági program ad majd alapot a további fejlesztéseknek. A jóváhagyott 
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településfejlesztési koncepció megfogalmazza a település 10-15 éves időtávlatra szóló 

elképzeléseit, mellyel összhangban fog készülni az új gazdasági program. 

 

 

 

 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

 

 

Alattyán Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 

önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan 

fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés 

során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 

 

Az önkormányzati gazdálkodás forrásai (A 62/2015. (V.28.)  Számú KT határozattal 

jóváhagyott  2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági program alapján):  

 

- állami támogatások (feladatfinanszírozás, kiegészítő támogatások) 

- helyi adóbevételek (kommunális, iparűzési, …) 

- központi adóbevételek (a gépjárműadó településen maradó része,…) 

- működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak) 

- felhalmozási bevételek, 

- átvett pénzeszközök, 

- pályázatok (működési, fejlesztési). 

 

A település gazdasági programja alapján elsőszámú prioritást élvez a munkahely 

teremtés. A település minden munkahely teremtő és megtartó szándékot támogat 

lehetőségeihez mérten. A helyben foglalkoztatottság növelése kiemelt jelentőségű. 

A településen pályázati források felhasználásával kívánnak beruházásokat 

megvalósítani. Kiemelt cél az életminőség javítása, a községi infrastruktúra további 

fejlesztése, a közszolgáltatások színvonalának emelése. 

 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

 

 

A 62/2015. (V.28.) Számú KT határozattal fogadták el az Önkormányzat a 2015-2019. évekre 

vonatkozó gazdasági programját. 

 

 

Alattyán esetében a megyei fejlesztési tervben szereplő, 2014-2020 között megvalósítani 

tervezett fejlesztési elképzelések: 
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- iparterület infrastruktúrájának fejlesztése, konkrétan a SEI-hez vezető útnak és a varroda 

utcájának felújítása, mely egyébként 50 %-os támogatási intenzitású, 

 

- Idősek Klubja és a Polgármesteri Hivatal felújítása,  energetikai korszerűsítése, 

 

- a helytörténeti kiállításnak helyt adó épület felújítása, 

 

- a polgárőrségnek, a körzeti megbízottnak, az ARNÖ-nek helyet adó épület, valamint az 

óvoda, a művelődési ház és az egészségügyi alapellátás épületének felújítása.  

 

 

Alattyán hatályos településrendezési eszközeihez képest az új településrendezési eszközök a 

következő tervezett fejlesztéseket tartalmazza: 

 

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 

 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek: 

 falusias lakóterületből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, ipari gazdasági terület 

 falusias lakóterületből , kertvárosias lakóterület 
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 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, vízgazdálkodási 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 

 

 

 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

 

 

Alattyán településen a munkavállalás korú népesség 2015 évben 1380 fő, ebből a 

munkaügyi központ által nyilvántartottak száma 89 fő, 24 fő egy éven túl 

nyilvántartott, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 32 fő részesült. 

Alattyánban a foglalkoztatási lehetőség évek óta változatlan, egy ipari üzem van. 

Ezenkívül az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatóknál van korlátozottan 

lehetőség foglalkoztatásra. A községben a közmunkaprogramok bevezetése 2010 

évre vezethető vissza. Korábban Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási lehetőség 

volt. 2015. évben átlagosan 6 fő vett részt közfoglalkoztatásban az alábbi  

tevékenységeket végezték: 

Adminisztrátor, parkgondozás, a programokba tervezett szakmunkák végzésére 

képesítéssel rendelkezők (kőműves, állatgondozók, lakatos, hegesztő) 

szakmunkások, továbbá alapfokú iskolai végzettséget igénylő munka végzésére 

foglalkoztatottak.  Évente részt veszünk a Munkaügyi Központ által szervezett 

képzéseken (parkgondozó, szociális gondozó, dajka, alapkompetencia, stb.) A 

közfoglalkoztatottak valós, megtervezett munkát végeznek, sikeres a képzés , az 

alacsony munkabér  viszont nem motiválja őket. A munka eredményes, a 

programok teljesítésre kerülnek, azonban rossznak mondható munkamorállal 

párosul. 

 

 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
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Alattyán Község Önkormányzata sikeres pályázat eredményeként 6 szociális 

bérlakás építésére nyert támogatást. A lakások a Szent István tér 6. szám alatt/ a 

volt bölcsőde helyén kerültek felépítésre 2002 évben.  (alapkőletétel: március 

22.), ezen kívül kettő bérlakással rendelkezik a település, egyik a háziorvos 

részére fenntartott, másikat nyugdíjas állatorvos bérli, a kihasználtság 100 %. A 

szociális bérlakások díját az Önkormányzat rendelete szabályozza. Egyéb nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek: Régi varroda épülete, Rakéta u. 3, 

Tűzoltószertár és KMB-iroda Szent István út 7/1 hrsz. Mezőgazdasági 

közfoglalkoztatás telephelye Szent István u. 31. szám alatti lakóház udvar 

ingatlan. 

 

 

 

1.10.6. Intézményfenntartás 

 

Az intézményfenntartás keretei az elmúlt évben átalakultak. Az oktatási, nevelési 

intézmények a Klebersberg Intézményfenntartóhoz tartoznak. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő nappali idősek ellátását szolgáló intézmény fenntartása, 

továbbá a polgármesteri hivatal fenntartása önkormányzati feladat  

 

 

 

 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

 

Az önkormányzat energiagazdálkodásához tartozik az intézmények teljes energiaellátása a 

fűtés - melegvíz - villamosenergia ellátás. Az energiagazdálkodás területén a villamosenergia-

gazdálkodás terén az intézmények világítás korszerűsítése, új energiatakarékos fényforrások 

alkalmazása célszerű. Az elmúlt években pályázati forrásokból az óvoda tetején és a 

művelődési ház tetején napelemek kerültek felszerelésre, melyek az adott intézmény 

energiaszükségletének jelentős részét biztosítják. 

 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

 

Az alábbi feladatok ellátását Alattyán Község Önkormányzata végzi: 

 

• Önkormányzati közutak üzemeltetése 

• Önkormányzati lakóingatlanok és nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 

• Zöldterületek üzemeltetése 

• Belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

• Sportlétesítmény működtetés 

• Temető fenntartás, működtetés, temetkezési szolgáltatás 

• Város és községgazdálkodás mns. tevékenység (közterület bérbeadás) 

 

 

 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

 

1.12.1. Természeti adottságok 
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Alattyán Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati peremén fekszik, a Zagyva folyó bal 

partján. A Szolnok-Jászberény közötti 32. számú főközlekedési útvonal mellett a Jászság 

délkeleti részén. Keletről Jásztelek és Jászalsószentgyörgy, dél-délnyugatról Jánoshidával, 

Jászboldogháza és Portelekkel szomszédos. Észak-északnyugatról Jásztelek igazgatási 

területe határolja.  

A település igazgatási területe 34,29 km² (3428,61 ha): külterülete 3222,8916 ha, belterülete 

185,9599 ha, zártkerti része 19,7585 ha, lakosainak száma 1989 fő. (2015. január) 

 

A település természeti adottságai  

Alattyán igazgatási területe a Zagyva folyó völgyében a Jászság kistájhoz tartozik. A Jászság 

földrajzi, történeti és néprajzi értelemben vett a környezetétől jól elkülöníthető alföldi 

tájegység Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében. 

 

Domborzata, földrajza, talajai 

A Jászsági kistáj 85 és 101 m (Bf.) magasságú ármentes részekkel tagolt, folyóvizek által 

feltöltött ártéri síkság, a vízrendezés előtt sekély tavakkal, mocsarakkal, apró szigetekkel 

borított. Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig erősen és tartósabban süllyedő 

fiókmedencéje. A jelenlegi felszínt a kanyargós sekély holtmedrek, s a hozzájuk csatlakozó 

mélyfekvésű területek jellemzik. (Jellemzően a belvízveszélyes területek.) Az Zagyva és a 

Tarna folyók finomabb üledékeket, túlnyomóan agyagot telepítettek a kistáj határába. A 

pleisztocén végén a D-i és Ny-i felszíneket 1-4 m vastagságban lösztakaró fedte be. A kistáj 

középső részeit 1-5 m rétegben holocén folyóvízi öntésiszap, agyag és átmosott lösziszap fedi. 

Alattyán Jásztelekkel szomszédos határrészein homokrétegek is megjelentek. 

A mai település nyugati határát jelentő területeket jellemzően öntésképződmények borítják, a 

mélyfekvésű laposokhoz agyagos, illetve szikes területek kapcsolódnak.  

 

Alattyán külterületén leggyakrabban előforduló talajtípusok: alföldi mészlepedékes 

csernozjomtalajok, mezőségi csernozjom talajok, kötött és középkötött talajok (agyagos 

üledékeken képződött, agyagos vályog) nagy szervesanyag-tartalmú mészmentes réti talaj, 

szikesedésre hajlamos vegyes talajok. (a gyenge termőképességű sztyepesedő réti szolonyec, 

és a legelőként hasznosított szoloncsák szolonyec talajok) (Túláti részek, Kútlaposi legelő). 

 

Alattyán részletes természetföldrajzi bemutatása az 1.1. fejezetben található. 

 

Élővilág 

Az egykor vízjárta terület állatvilága az Eupannonicum, Jászság  faunajárásához tartozik. Az 

élővilág sokfélesége a Zagyva folyó és árterében, és a ligetes erdők, rétek-legelők 

környezetében figyelhető meg. (rovarok közül a bogarak, hártyásszárnyúak és a lepkék). 

Alattyán igazgatási területének állatvilága alkalmazkodott a növényi környezet változásához. 

A mezőgazdasági termelés miatt rágcsálók, madárfélék száma nagy. (pl.: egerek, pockok, 

veréb, fácán) Ragadozók közül menyét, róka, egerészölyv a leggyakoribb. A 

vadgazdálkodáshoz kötődően az őz, vaddisznó, vadgerle egyedszáma jelentős. 
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Táji megjelenés, tájképi jellegzetesség 

 

A község délnyugati határát a Zagyva folyó és ártere szeli ketté. A település külterületét 

összefüggő, nagy szántóföldi művelésű területek, patkó alakú leválasztott holtágak, szabályos 

elrendeződésű mezőgazdasági utak és belvízelvezető csatornák, ezekhez kapcsolódó 

erdősávok, kisebb kiterjedésű erdők jellemzik. 

A Túláti részen tanyák is létrejöttek ugyan, de a község külterületen nem váltak általánossá, 

ezért a jászsági településeket körülvevő tanyás határszerkezet nem jellemző Alattyán 

igazgatási területére. A település szerkezetét meghatározta a folyóparttal párhuzamosan 

húzódó hosszúkás központi tér és a köré szerveződött kisebb lakótelkes „belsőség”. A 

történelmi faluközpontot a vízfolyásokon túli mezőgazdasági hasznosítású „kertség” vette 

körül. A jelenlegi települési szerkezet kialakulásában jelentős szerepe volt a Szolnokot 

Jászberénnyel összekötő 32 számú főközlekedési út kialakításának és az új úthoz kapcsolódó 

szabályos elrendezésű utcák, lakótelkek létesítésének. 

A település táji látványát elsősorban a Zagyva folyó és ártere, a védművek határozott vonala, 

a levágott holtágak erdősült növényzete és a hullámos felszínen lévő mezőgazdasági és az 

elvadult kertgazdasági tájat jellemző telepített növényzet, valamint a kisebb vízfolyások 

meandereit követő természetes és természet-közeli növénytársulás határozza meg. (Hajdani 

zártkertek a Zagyva bal parti töltésének mentett oldalán, Berki erdő, stb.)  

A települést közvetlenül körbeölelő táj jellegzetessége a nagyfelületű szikes puszta a Legelő 

(Kútlapos széle, Gólya-lapos és Sárszeg).         

 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1.  Tájtörténeti vizsgálat  

A település igazgatási területe valószínűleg már az újkőkortól (neolitikum) lakott terület volt. 

A vízjárta alföldi tájon a magaslatok voltak megtelepedésre alkalmasak, így Alattyán 

határában is különböző korok emléknyomai kerültek elő. (bronzkori edény töredékek) Ezeket 

a leleteket különféle vándorló, halászó, vadászó, gyűjtögető csoportok hagyták maguk után. A 

megye legnagyobb számú (706 sír) avar kori temetőjét is a község határában tárták fel. 

Későbbi korok emlékeként a Hathalom és Héthalom jelenleg is használt dűlőnevek őrzik az 

avar-kori ásatásokkal egy időben feltárt 6 és 7 honfoglalás-kori magyar sír helyét. 

A jelenlegi falu is honfoglalás-kori település. Egykori tulajdonosának a Kürt-Gyarmat törzs 

egyik nemzetségfőjének  nevét viseli, melynek jelentése: hős sólyom. 

A település nevét írásos formában Uogoluptiuan (máshol de Laptyán, Alapyan, Alatyan 

formában) először 1209-ben a Váradi Regestrum említi. 1339-ben a települést a Kun család 

uralta, de Kun Gergely fia László magtalanul elhalván, Zsigmond király a falut Chyrke 

(Csirke) Andrásnak, Péternek és Jánosnak adományozta, akiknek több jász település is volt 

már a részben a birtokukban. Későbbiekben a Semsey és a Bályoky családok is földesurai a 

településnek. 1535.-ben János király felerészben Pásztói Miklósnak és a Premontrei rend 

jánoshidai prépostságának adományozza Alattyánt is. Ebben az időben jellemző tájhasználat a 

rideg állattartás és a halászat. A jó minőségű löszös talajon árpát, zabot, búzát termesztettek, a 

legelőkön juh- és lótartás folyt.  
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A község a török hódoltság idején is lakott terület. A népesség számának alakulását pedig a 

1550-től lehet pontosan nyomon követni. Alattyán a hatvani szandzsák összeírásában szerepel 

a Jászsággal együtt. A török időket követően a hajdani lakók szerint a falu határának 

szántóföldjeit évenkénti sorsolással osztják ki, ahogy azt emberemlékezet óta ott szokás. 

1737-ben a jobbágyösszeírás bő szántókról, jó szénatermő rétekről, és olyan legelőkről szól, 

amelyek a 65 jobbágy 85 db fejőstehene és csordája részére is elegendő táplálékot nyújt. 

Ekkor a ménesben 20 lovat írtak össze és emellett 300 sertést és 400 juhot tartottak számon. A 

település 1876-tól tartozik a mai Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez Felső-Jászsági faluként.  

1785.-ben II. József rendeletben feloszlatta a premontrei rendet, majd 1802.-ben I. Ferenc újra 

felállítatta a fehér barátok rendjét így a falu 2/3-a a rend, 1/3-a a kisnemesek birtokába került. 

(Tahy, Recsky, Balogh családok) Barokk stílusú római katolikus templomának elődje 1773 és 

1781 között épült, mai formáját 1908-ban nyerte el. 1872-ben heti piac vásárjogot kap a 

község. Ez kedvez a kereskedelem fejlődésének és az iparosok idetelepülésének. (három 

szatócsboltot és négy kocsmát említenek az írások.) A XX. század elején a csornai prépost 

birtokát a Kohner Adolf bérli, a határ más részein a Maár, Flödnig család a birtokos. (jelenlegi 

határelnevezések is őrzik ezt a korszakot). 1925-ben már hetente két piacnapja és évente két 

kirakodó és állatvásárt tarthat a falu. A folyószabályozást követően Megnövekedett a szántók, 

a szőlők és a rétek területe, a földművelés a gépesítéssel korszerűsödött, belterjes, istállózó 

állattartás jelentősége is növekedett. Helyben Hangyaszövetkezet is működött.  

A község a XX. századfordulójának évtizedeiben indult el a polgáriasodás, iparosodás és a 

településfejlődés útján. Ezután alakul ki Alattyán jellegzetes település-táji képe és a 

jelenlegihez hasonló tájhasználata. Az I. Világháború után a mezőgazdaságban a gépesített 

nagybirtokrendszer (pl.: Maár-birtok) jön létre, az istállózó állattartás, a szőlő- és 

gyümölcskertek, az iparosodással (fém-megmunkálás, gépállomás) az élelmiszer feldolgozás 

(gőzmalom, mészárszék), jellemzik a gazdasági tevékenységet. A II. Világháború végén a 

község 1944. novemberében szabadul fel. A hadműveletek során a falu temploma is megsérül. 

Közigazgatási szempontból 1977.  április 1.-jétől közös tanács alakult Jásztelek társközséggel, 

majd a két település 1989-ben különválik. 1990-ben önálló önkormányzat jön létre. 2012. 

évtől Jászapáti járáshoz tartozik a település. 

A XX. század második felére jellemző (a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) változások: 

a mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, iparosodás és a közlekedés, szállítás 

megnövekedése, úthálózat fejlesztése, mind nyomon követhető a települést környező táj 

jelenlegi szerkezetében, tájhasználatában, táji látványában. 

A fentieken kívül a település mai tájhasználatát meghatározza a gazdasági és közlekedési 

környezet, a szomszédos települések (Jászberény) iparfejlesztései, természetvédelemhez (pl.: 

Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, Natura 2000 területek, Jászsági Tájvédelmi Körzet) 

szorosan kötődő, természeti értékekben változatos táji környezet (Zagyva ártere, a lerekesztett 

holtágak és annak mentén lévő természetes és mesterséges növénytársulások), és az itt élő 

állatvilág. 

 

1.12.2.2.  Tájhasználat értékelése 

 

Jelenleg elsősorban a mezőgazdasági tájhasználat (nagyüzemi szántóföldi művelés, 

legelőgazdálkodás), valamint a mezőgazdasághoz köthető ipari és szolgáltatási célú gazdasági 
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tevékenység, kismértékben erdőgazdálkodás, és jelentős vízgazdálkodás alá eső területek 

jellemzik a település igazgatási területének hasznosítását.  

 

Mezőgazdasági tájhasználat 

Alattyán lakossága a táj természeti adottságait kihasználva mindig földművelésből és 

állattenyésztésből élt, ami egy szorgalmas gazdának és családjának jó megélhetést biztosított. 

A község termőtalajai változatosak. Jó minőségű, 26-32 AK értékű csernozjom talajok a 

településtől északra, Jásztelekkel határos területeken, 25-26 AK középkötött talajú területek a 

32-es főközlekedési utat kísérő részeken, nehéz művelésű kötött réti talajok a Zagyva folyó 

korábbi árterületein találhatók. A szántóföldi művelésű határrészeken gabonaféléket (búzát, 

árpát), takarmány- és ipari hasznosítású növényeket kukoricát, lucernát, napraforgót, 

silókukoricát, repcét stb. termelnek. A szikesedésre hajlamos részeken (Túláti részek, Legelő) 

legelőgazdálkodás folyik. A település határának birtokviszonyai a középkortól a közelmúltig 

változtak. A földesúri és egyházi birtokokon, jobbágytelkeken gabonanövények termesztése, 

legeltető állattartás folyt. A vízjárta határban termett, építőanyagként is szolgáló nád, gyékény 

felhasználása, és a halászat jellemző.  A két háború között a nagybirtokokon a földművelés és 

állattenyésztés, valamint mezőgazdasági termékek feldolgozása (malom üzemeltetése) folyt. 

A II. Világháborút követő földosztások, majd a téeszesítés és a kollektív tagsága művelte az 

alattyáni földeket.  

A községben az első termelőszövetkezet 1949. november 28-án alakult meg Vörös Csillag 

néven. Majd az 1960-as években két termelőszövetkezet egyesüléséből alakult meg az Új Élet 

Tsz, melynek önálló gazdálkodása 1975-ben szűnt meg, amikor egyesült a jászteleki 

Termelőszövetkezettel. Mivel az egyesülés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a két 

gazdaság 1990-ben ismét különvált. Az Új Élet Tsz területe 1991 első felében 2836 hektár 

(szántó, legelő, gyep) a föld átlagértéke 22,4 aranykorona volt. A rendszerváltást követően a 

község határának birtokviszonyaira jellemző, hogy korábbi nagyüzemi gazdálkodó 

szervezetek helyét, a nagyobb gazdaságok (Tejtermelő Kft.), egyéni gazdálkodók (Ferencsik 

Gy.), és őstermelők vették át. 

 

Alattyán Község ingatlan-nyilvántartási területi kimutatása a Jászberényi Járási Hivatal, Járási 

Földhivatala (2016. május 27.) törzskönyvi adatszolgáltatása alapján. 

 

Művelési ágak 
Belterület         

ha/m² 

Külterület          

ha/m² 

Zártkert            

ha/m² 

Összesen          

ha/m² 

szántó  2620.4230 4.7933 2625,2163 

gyep (rét)  56.8508 0.4464 57,2969 

kert   1.3241 1,3241 

gyümölcsös  1.5182 11.2267 12,7449 

gyep (legelő)  227.4215  227.4215 

erdő  88.0606 0.5671 88,6277 

művelés alól kivett 

terület 
185.9599 228.6175 1.4009 605,8863 

nádas  96,5939 0,7338 97,3277 

halastó     
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fásított terület     

Összesen: 185.9599 3222.8916 19.7585 3428.61 

 
A település jelentős része a magasabb-rendű területrendezési tervek (OTrT) szerint 

mezőgazdasági térség és a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe sorolt. 

(Jásztelekkel szomszédos szántóterületek )  

 

 

 

 

Kertgazdaság- gyümölcstermesztés 

 

Kertgazdasági területek Alattyán belterületén a Zagyva folyó mentén (Kiskert) és a 

Jásztelekkel határos területeken (volt homokbánya szomszédságában) napjainkban nem 

művelt un. zártkertek találhatók. Jelenleg is gyümölcsösként üzemelő zártkerttel a Kondás 

alján találkozhatunk.  

 

Állattartás, tanyák 

Alattyán hagyományaiban legeltető-állattartó település. A középkortól a külterjes állattartás 

(ló, szarvasmarha, sertés, kecske kismértékben juh, és szárnyasok) a jellemző. Legeltető 

állattartás emlékét több földrajzi név is őrzi: Birge-járás, Legelő. A 19. század második felétől 

a rideg állattartás visszaszorult, és az istállózó állattartás került előtérbe. A nagy háborút 

követően a korszerű majorokban gazdaságosabb (jobb hús és tejtermelő fajták) szarvasmarha 

fajta (pirostarka és szimentáli fajta) jellemzi az állatállományt.   A múlt század második 

felében a község külterületén majorokban nagyüzemi állattartás folyt. (pl.: szarvasmarha 

Tejtermelő Kft, JÁKO-Agro) Külterületi majorok, állattartó telepek burkolt úton 

megközelíthetően a település közelében találhatók. (Tejtermelő Kft). Elsősorban 

szarvasmarhatartásra, terménytárolásra és feldolgozásra rendezkedtek be. Egyéb jelentős 

mezőgazdasági major a Kútlapos-széle területen (itt növendék szarvasmarha volt), és a Túláti 

részen (juh- és sertéstartás) van. 

Speciális állattartás a vadgazdálkodás, ami az Alattyán környéki zártkertek területén, illetve a 

Vadásztársaság kezelésében lévő fiatal erdőtelepítésekben folyik. 

Horgásztó – halastó is található a település szomszédságában. (Háromra, és a Zagyva folyó 

mellett belterületi részen) 

 

Erdőgazdálkodás 

Alattyánt is magába foglaló kistáj az Alföld flóravidék tiszántúli flórajárásba tartozó kistáj. 

Potenciális erdőtársulásai közül a bokorfüzesek (Salicetum triandrae), a fűzligetek (Salicetum 

albae-fragilis), valamint eredeti növénytársulásait a pusztai tölgyes és alföldi gyertyános 

tölgyes erdőtársulások alkották, azonban ezek mára a túlnyomó mezőgazdasági 

területhasználat miatt szinte teljesen kipusztultak.  

Alattyán közigazgatási területén az erdőterületek elsődleges hasznosítási céljaiknak 

megfelelően: 
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• védelmi célú erdőterület: 20,39 ha 

• gazdasági célú erdőterület: 53,96 ha 

• közjóléti erdő jelenleg nincs nyilvántartva 

Kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező erdőterület 73, 89 ha. 

 Napjainkban az erdőgazdálkodású területeken elsősorban fiatalkorú keménylombú erdők 

(elegyes kocsányos tölgyesek) és szintén fiatal nyárfa „ültetvények” találhatók. 

Ezek közül a legértékesebb az országos természetvédelmi oltalom alatt álló Zagyva-holtág 

által körbezárt elegyes kocsányos tölgyes erdő a Berki erdő.                                                   

Vízgazdálkodás alá eső területek 

A község jelentős élő vízfolyása a Zagyva folyó. A Zagyva folyó és ártere a gátak közti 

terület, és a Jásztelek irányából Jászalsószentgyörgy felé haladó belvízelvezető csatornák 

sorolhatók (Irgöócsi csatorna, Kun ere csatorna, Jánoshidai csatorna) a község vízgazdálkodás 

alá eső területeihez. 

A Zagyva vízjárási szeszélyeitől függetlenített holtágakat (Budaszigeti holtág, Kiserdei 

holtág, Berki Holt-Zagyva) az itt élők halastóként, horgász-tóként, víztározóként hasznosítják. 

(helyi horgászegyesület, halnevelés, stb.). Alattyáni Sport Horgász Egyesület a Kiserdői két 

hektáros holtága a település határában található (Itt busa, dévérkeszeg, ponty, kárász, csuka, 

stb. fogható). 

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község 

külterülete a hullámtér és nyílt ártér-nagyvízi meder övezetébe (Zagyva folyó ártere) sorolt.  

 

Gazdasági tájhasználat 

A településen a történelmi és a mai időkben is az ipari-gazdasági tevékenység elsősorban a 

mezőgazdasági tevékenységhez (szántóföldi termeléshez, állattartáshoz) és a megtermelt 

javak feldolgozásához, tárolásához és az kötődik. A település gazdasági fejlődésében 

meghatározó Jánoshida szomszédsága és Jászberény közelsége. 

Jelenleg ipari tevékenységet folytató vállalkozások a külterületen: fémmegmunkálást kábel-

gyártás (SEI Interconnect Products Kft.). Takarmánykeverést, és tárolást Gólya-lapos 

határrészen a Tejtermelő Kft. folytat. A község belterületén a fenti mezőgazdasági üzem 

gépállomása és központja található, valamint építőanyag kereskedelemi, üzemanyagtöltő 

állomás, kereskedelmi szolgáltató vállalkozások boltjai (hústermékek, vendéglátás, 

szálláslehetőség a 32. számú közlekedési út belterületi szakaszán  a  Jász út mentén találhatók. 

 

Közlekedési tájhasználat 

A község település-földrajzi helyzete nem kedvezőtlen. Az országos közúthálózat részeként  

a Szolnokot Jászberénnyel összekötő 32. számú közlekedési főút nyomvonala Alattyán 

település keleti határán halad át. Vasútvonal nem érinti a községet. 

 

Rekreációs tájhasználat-turizmus 

A Zagyva kanyarulatainak átvágásával keletkezett holtágak jó lehetőségeket biztosítottak a 

horgász turizmus kialakulásához, fejlődéséhez. (sporthorgászat, mint helyi természeti 

környezetben eltölthető szabadidős tevékenység).  

A rekreációs tájhasználathoz köthető a vadász-túrizmus is. A településen az Úttörő 

Vadásztársaság működik. 
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

 

1.12.3.1.  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 

Az alföldi táj képét változatossá tevő, az élővilág számára menedéket nyújtó szegélyek a 

külterületet meghatározó Zagyva folyó partja és a folyó és a holtágak mentén lévő széles 

növényzettel fedett területek, a mezőgazdasági művelésű területek telek- (mezsgye) határain 

és külterületi utak mentén alakultak ki. Tájképi szempontból értékesek a szántóművelés 

síkjából kiemelkedő kunhalmok, homokhalmok, tanyák, a hozzájuk tartozó tanyafásítások, 

hagyományos gazdasági épületek, tájfásítások, mezővédő erdősávok, dűlőutak menti fasorok, 

vízállásos, mocsaras területek, egykori anyagnyerő-helyek maradványai. 

Magyarországon a megmaradt gyepterületek akár a szántóföldi kultúrákhoz, akár az 

összterülethez viszonyítjuk alacsony arányúak, ezért természetvédelmi, tájvédelmi 

szempontból igen értékesek. Alattyán környezetében jelentős területi nagyságú legelők 

találhatók. (Birge-járás, Sárszeg, Legelő) 

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a település 

igazgatási területe a tájképvédelmi terület övezetébe sorolt (Zagyva-folyó és ártere, Berki 

erdő), valamint a Térségi tájrehabilitációt igénylő övezet (teljes igazgatási terület), és az 

országos ökológiai hálózat övezetébe tartozik. (Sárszeg, Birge-járás, Héthalom) 

 

Alattyán tájképileg is meghatározó építészeti értékei: 

• Római Katolikus Templom. Alattyán régi fatornyos római katolikus temploma 1766-

ban elpusztult. A barokk stílusú ma is álló templom 1773-1781 között épült fel 

közadakozásból. Toronyát és mai formáját 1908-ban kapta. A jelenlegi épület 

neobarokk mind a külső felépítése, mind a régi eredeti formájában megmaradt szobrai. 

A legutóbbi teljes belső restaurálást 1970-1972 között végezték el. A freskók Takács 

István és Takács András festő művészek művei. 

• Gecse-ház: Gecse Árpád a Jászság festőjének háza, mely a Szent istván utcán a 

templommal szemben található. A község az épület felújítását a Darányi Ignác Terv 

pályázatán nyerte el. 

• Kőkeresztek Jánoshidához hasonlóan Alattyán közigazgatási területén is sokfelé, - 

útelágazásoknál – látható kőkeresztek, egyházi témájú szobrok, melyek a hajdani 

római katolikus egyház premontrei rendjének birtokainak határát jelölte. A teljesség 

igénye nélkül: a Szent Háromság szobor a Római Katolikus Templommal szemben áll. 

A fogadalmi Mária szobor, amelyet egy betegségből történő felgyógyulás hálájaként 

állítattak Mária tiszteletére az 1930-as években. Nepomuki Szent János szobra, Mária 

szobor az általános iskola kertjében. 

• Emlékművek: Az I. világháborús emlékmű Gecse Árpád alkotása, 1932-ben készült. 

Az emlékmű az emlékházzal szemben áll az Általános Iskola épülete előtt. 

Élő személyről bizonyos Lőrincz Bertalan alattyáni lakosról  van mintázva. A II. 

világháború áldozatainak emlékművét 1991. november 21.-én avatták fel, a község 

központjában a Szent István téren található, ifj. Szabó István Budapesti 
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szobrászművész alkotása. A szobor kőből készült, derékba tört fát jelképez. 60 

bevésett nevet tartalmaz. 

 

 1.12.3.2.  Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló  

   vagy védelemre tervezett területek, értékek, emlékek 

 

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. 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 tartózó 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. 

 

 
 

 
Zagyva és árterületének táji látványa 

 

Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek 

Kunhalmok 

A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok), 

őrhalmok és határhalmok a Természetvédelmi Törvény 23§ hatályba lépése -1997. január 1.- 

óta védettek, a kunhalom fogalom meghatározása csak a törvény 2003-ban történt 

módosításával : „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág 

védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó 

eleme lehet a tájnak”. A kunhalmok tájképi- és élővilág védelmi értékkel rendelkeznek. A 
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terület természetes állapotára jellemző növénytársulások (pl.: löszpusztagyep), vagy azok 

különböző mértékben degradált maradványai, valamint az ezekhez kötődő állatvilág 

maradhattak fenn a területükön. A kunhalmok természetesen kultúrtörténeti, régészeti, 

néprajzi stb. jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a kulturális 

örökségvédelem szakterülete foglalkozik (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Kulturális 

Örökségvédelmi Szakszolgálat). 

 

Alattyán igazgatási területén található kunhalmok: 

 Fekete - halom 

Alattyán északi határában a Jászteleki hulladéklerakó felé vezető útról látható 

kunhalom.  

 
 

 

 1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

 

Az ökológiai folyosók folytonossága biztosításának jelentősége, a település határában 

mozaikosan elhelyezkedő természeti területeket, élőhelyeket (nedves réteket, 

vízpartokat, erdőfoltokat) fasorokkal, mezővédő erdősávokkal összekötve, ezek a védett 

területek helyi ökológiai hálózatot alkotnak.   

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község 

igazgatási területe az ökológiai (zöld) folyosó (Zagyva folyó és ártere, Berki erdő és a 

holtága, Sárszeg, Héthalom) övezetébe sorolt. 

 

 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

 

• Védett természeti érték megőrzése és az egyéb tájhasználat: 

A kunhalmokat veszélyeztető, emberi tevékenységből adódó káros hatások közül az 

alábbiak emelhetők ki. 

http://www.koh.hu/
http://kosz.gov.hu/
http://kosz.gov.hu/


Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 80 
 

- Intenzív mezőgazdasági művelésből adódó káros hatások: a kunhalmokat (a 

halomtest épségét és magasságát) a legtöbb esetben és legnagyobb mértékben a 

szántásból és egyéb mezőgazdasági talajmunkákból adódó erózió pusztítja. A 

kunhalmok élővilágát veszélyeztetik a környezetében végzett növényvédelmi, 

tápanyag utánpótlást biztosító munkálatok. 

- Anyagnyerő helyként való használat: sok esetben a kunhalom (és a természetvédelmi 

szempontból értékes élőhely) roncsolását a halom-test anyagának elhordása okozza.  

- Túllegeltetés gyeppel borított kunhalmokon: az összefüggő gyep felszakadozását, 

természetvédelmi szempontból jelentős élőhely degradációját, gyomosodását, a tájképi 

érték csökkenését, a halom-test gyorsabb pusztulását idézheti elő. 

- Illegális leletkeresés, ásatás: e tevékenységgel a kunhalmok kultúrtörténeti, régészeti 

értékei károsodnak, semmisülnek meg, halom-testen előforduló értékes élőhelyeket, 

valamint a kunhalom tájképi értékét is károsítják az elkövetők. 

• Megélhetést jelentő földművelés, állattartás, valamint a táj természetes növényzetét 

megtartó természetvédelmi törekvések a holtágak mentén (Kiskert) és a gyepes 

területeken (Sárszeg, Legelő). 

• A meglévő holtágak gazdasági és rekreációs célú hasznosítása (belvíz-befogadóhely, 

horgásztó) és a holtág parjainak vízállásos, természetközeli állapotának fenntartása 

között. 

• holtágak elöregedését (eutrófizálódását) lassító mederkotrás, rendszeres vízutánpótlás, 

partrendezés, valamint az állóvízi- mocsári élővilág megtartása között. 

• A holtágak vízminőség-védelmének biztosítása és a mezőgazdasági művelésből, 

állattartásból adódó környezeti terhelés. 

• Mezőgazdasági hasznosítás, belvízelvezetés és az ősgyepek fenntarthatósága, 

védelme. 

• Mezőgazdasági tájhasználat során a gazdasági szempontok (szántóföldek hozamának 

növelése) érdekében történő talajerő-utánpótlás és a kívánatos kemikális 

környezetterhelés csökkentése. 

• Kertségek táji jellegzetesség megtartása (célszerű és hasznos fenntartása, 

újrahasznosítása, újratelepítése), és a kialakult természeti terület rekreációs célú 

tájhasználata. (Kiskerti terület) 

 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

 

Alattyán halmaz település. A település szerkezete jellegzetesen több, településtörténetileg más 

területhasznosítású egymás melletti falurészből áll.  A településmag a hajdani folyómeder 

vonalát párhuzamosan követő magaslaton található. A hosszú, orsó alakú területet keskeny, 

szűk utcák ölelik körbe. Jellegzetesek a hegyes szögben találkozó utca elágazások (Jász utca- 

Szent István utca, Jász utca-Temető utca, Árpád utca-Erzsébet királyné utca)  

A Jász utca két oldalán szabályos utcahálózatú településrész a tervezett településfejlesztést 

tükrözi.   

A mai település igazgatási központja a széles Szent István utca egyben a község egyik 

zöldfelületi központja is.  A település biológiailag aktív felületeinek nagysága jelentős. Az 
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összefüggő, növényzettel borított (füves terület, ligetes-füves terület, vízállásos, sással fedett) 

zöldterületek (volt tsz-központ környezetének ligetes-fás területe, Kiskerti területek: a község 

déli határán végigvonuló cserjés-ligetes terület). Ezen belül a klasszikus értelemben vett, a 

lakosságot szolgáló, minőségi, kondicionáló zöldfelületek aránya a község belterületéhez 

képest elhanyagolható.  

 

 

 1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a  

   zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

 

Egy település zöldfelületi rendszerét területi és hálózati elemek alkotják. Területi elemek a 

közhasználatú zöldfelületek és a jelentős zöldfelületi intézmények, a jelentős zöldfelülettel 

rendelkező intézmények kertjei megjelenésükben, területi nagyságukban, és a település 

életében betöltött szerepükben igen eltérőek. A zöldfelületi rendszer hálózati elemei a község 

utcáit kísérő növényzet. (fasorok, virágágyak, sövények, stb.).  

A település zöldfelületi rendszerének hármas funkciója van: ökológiai-, használati érték, és 

vizuális-esztétikai jelentősége van. A zöldfelület ökológiai szempontból előnyösen módosítja 

a helyi klíma alakulását. Előnyösen befolyásolja a település hő- és vízháztartási viszonyait, 

valamint a levegő-szennyezettséget és a zajhatások mértékét is csökkenti. Kedvező 

környezetminőségét biztosítanak a településen élőknek. A zöldfelületek vizuális, esztétikai 

hatása: a dekoratív növényzettel borított közparkok, közkertek, a fásított utcák hozzájárulnak 

a kedvező településkép kialakításához. (pl.: elfedik az előnytelen megjelenésű területrészeket, 

ipari-, gazdasági használatú, vagy a rombolt területeket). Az utcafásítások „zöld folyósói” a 

település zöldfelületei elemeit fűzik egybe, valamint a település területrészeit a szomszédos 

külterület biológiailag aktív felületeivel kapcsolják össze. Használati érték szempontból a 

zöldfelületek értékét a feltöltődést szolgáló kertberendezési tárgyak, (utcabútorok, 

közvilágítás, ivó-kutak, kerti burkolatok, stb.) mennyisége, minősége, elrendezése, valamint a 

zöldfelületen folytatható rekreációs tevékenységek sokfélesége (pihenés, sportolás, játék-

szórakozás, stb.) határozzák meg.  

Alattyán a település méreteiből adódóan zöldfelületi rendszerrel nem rendelkezik. 

Jelentős, történetileg kialakult zöldfelülete a község impozáns templomától kiinduló hosszú 

hajdanában orsó alakú tér, mely a jelenlegi Öregek Otthona előtti kőkereszttel záródik magába 

foglalva a főutca zöldfelületeit (iskolakert, óvoda előtti játszóhely, Községháza parkja, Vízmű 

területének egy része, piac előtti emlékhely stb.)  

Zöldfelületi „elemként” megjelennek még a rendezetlen és a rombolt területeken lévő 

ápolatlan területek növénytársulásai is. (pl.: a volt anyagnyerő-hely a belterületen: Csillag –

tér, Árpád utca mente, Széchenyi utca mente, stb.)  

 

A zöldfelületi elemeket jelentőségük (közhasználatuk, elhelyezkedésük), kialakításuk és 

növényzetük minősége, valamint a terület fenntartás gyakorisága, a zöldterület nagysága 

alapján rangsorolva az alábbiak: 

 

Közhasználatú,település szintű közparok, közkertek  
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A templom körüli teresedés, 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. Gondozott felületű 

terebélyes idős és fiatal fákban gazdag, különböző terek zöldfelületi részelemek 

egymásmellettiségéből összetevődő központi zöldfelület az Őregek Otthonától a katolikus 

templomig húzódik.  

A község egyetlen nagyobb, kertépítészetileg is értékes igényesen létesített zöldfelülete a 

Polgármesteri Hivatal épülete előtt található. A hajdani ezüstfenyők, lucfenyők sorát egy vihar 

tövestül kiforgatta. Jelenleg virágzó cserjékkel (Spiraea vanhoutteii) körbevett gyepes 

területet élénkszínű virágágyások és kis fák teszik dekoratívabbá. A gyalogút két oldalán 

méretes elfekvő boróka (Juniperus media Pfitzeriana) található. Rózsaágyások, kerékpártároló 

kapott még itt helyet.A parkban látható az 1848-as szabadságharcra utaló emlékkő is.  

 

                    
Pihenőpark és az emlékkert a Szent István utca mellett a település-központban háttérben a vadgesztenyefák sora. 

 

Az utca szélén vadgesztenyefák öreg japánakácfák, valamint új telepítésűhársfa, 

törökmogyoró, juhar és kőris fák sorakoznak. Az itt található ismertető tábla, és a búszváró és 

a padok illeszkednek a település egyéb helyein található kertberendezési tárgyak anyagához, 

stílusához.  

 

Korlátozottan közhasználatú, intézménykertek  

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”. Az öreg japánakác (Sophora japonica), vadgesztenye (Aesculus 

hippocastanum) fák sora borul az I. Világháború elesettjeinek emlékére állított szoborra, 

kőkeresztre, egyházi ihletésű szoborra. Árnyékot adó lombozatú fák, játszóhelyek pihenő és 

zsibongó területek az igényeknek megfelelő nagyságúak és rendszeresen karbantartottak, 

fenntartottak. A gyermekek pihenését farönk padok, testedzését burkolt sportpálya, 

kosárpalánk szolgálja. Az iskolakert kerítésén kívül vérszilva fasor egyes fái láthatóak. 

Kiegészítésül vöröslevelű vad őszibarackfákat ültettek. 

 

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. 

Templom kertje fogadja a 32-es közlekedési útról letérőket. A római katolikus templom „háta 

mögött” gyepes területen szentek szobrait ölelik körbe az idősebb tujabokrok (Thuja 

orientalis) A templom bejáratánál vérszilvák és gondozott virágágyás láthatók. 
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Korlátozott közhasználatú, de jelentős zöldfelülettel bíró intézményi zöldfelületek  

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. 

Temetőkert rendszeresen fenntartott szép termetes fákat is magába foglaló kegyeleti hely. 

Kápolnája és ravatalozója a község megjelenéséhez illő. 

Az izraelita kegyeleti park szép emlékkövei akácfával árnyékolt, bekerített gyepes területen 

találhatók.  

A község sportpályája 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. 

 

Nem közhasználatú egyéb zöldfelületek  

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. 

 

Közhasználat elöl elzárt zöldfelületek a községi vízmű belterületen lévő telephelye sorolható 

ide. 

 

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 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 találhatók az utak kísérőiként. 
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Szent István utca tíz évvel ezelőtti és a jelenlegi növény együttesei 

 

 

 1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

 

Alattyán zöldfelületi ellátottsága a gondozott, fenntartott, területek nagyságának tekintetében 

megfelelő. Nagy biológiai aktivitású, egybefüggő, helyenként ligetes növényzettel borított 

területek aránya a beépített, lakott területekhez képest igen jónak mondható. (Kiskerti-rész, 

hajdani tsz területe, holtágak környezete) 

Zöldfelületi használati érték szerint már nem megfelelő a települési zöldterületeinek jelentős 

hányada. Nagyrészük kertépítészeti szempontból „kihasználatlan”, azaz nincs zöldfelületi 

„szerepe, feladata, funkciója” az adott területnek (Árpád utca és Széchenyi utca mente, 

Kiskert, Zagyva töltése és a település lakóterülete közötti terület, stb.). A fentiek ellenére a 

község gazdasági lehetőségeit is figyelembe véve jelentős nagyságú zöldterületeken végeznek 

fenntartási munkákat (gyepkaszálás, szükséges faápolás, szemétgyűjtés, stb.).  

Vizuális-esztétikai jelentősége a településközpont zöldfelületének van. (Szent István utca 

mente a Gábor Á.-Erzsébet királyné utcától a Jász utcáig)  

 

 

 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

 

A zöldfelületi rendszer konfliktusai a település történeti központjának utcaszerkezetéből, 

(keskeny, zegzugos utcák) és környező táj természeti adottságai miatt (a Zagyva folyó, a 

védőgát és a hajdani folyómeder mentén kialakult holtágak és vizes élőhelyek közelsége), a 

belterületen lévő volt anyagnyerő helyek környezetében kialakult elvadult területek, valamint 

a település jelenlegi gazdasági helyzetéből adódnak. 

- a községközpont és a hozzátartozó zöldfelület távol esik az átmenő forgalmat 

(szomszéd településekkel összekötést biztosító) úttól, 

- a Szent István utca menti egybefüggő zöldfelület több, kisebb, eltérő rendeltetésű 

park-részből áll, 

- előnytelen formájú (hosszú és keskeny) településszintű zöldfelületek jellemzőek, 

- ezeknek a nagyterületű zöldterületeknek nincs a község életéhez kötődő zöldfelület-

használati szerepük. (nincs közösségi játszóhely, és nem alakítottak ki közösségi 

rendezvények megtartására szolgáló zöldfelületet), 

- a meglévő zöldterületek korszerűsítésére vagy nincs, vagy nagyon kevés az erre 

fordítható anyagi és emberi erőforrás, 

- a település a széttagolt lakóterületű (beépítettségű) és az egyes településrészeket 

nagyfelületű, funkció nélküli zöldterületek választják el, amiknek nincs egymással 

zöldfelületi kapcsolatuk, 

- a lakosság egy része ingázik a munkahelyére (Szolnok, Jászberény, Jásztelek), másik 

része a mezőgazdaságban, a szabadban („természetközelben”) dolgozik, így sem ideje 

sem igénye a közhasználatú zöldfelületekre, 
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- nagyfelületű, a település belterületén, vagy annak határán lévő, uraló mélyebb 

területeken lévő kertépítészetileg, kertészetileg nem kialakított, helyenként vízjárta, 

természetközeli állapotú zöldterületek (Kiskert, Csillag utca, volt agyaggödör a 

temetőkert mellett) szabadidő eltöltése céljából sem vonzóak a lakosok számára, 

- a karnyújtásnyira lévő természeti terület (halastó-holtág vízfelülete, partjainak 

növényzete) kielégíti a lakosság „szép, természeti környezetben” tölthető rekreációs 

tevékenységekre vonatkozó igényét. (Kiserdei holtág, Berki Holtág, Budaszigeti 

holtág) 

- nem került sor a jelenlegi rendezési tervben javasolt különleges hasznosítású 

rekreációs, természetvédelmi célú terület kialakítására a holtág-halastó környezetében, 

belterületen a lakóterület és a Zagyva-gát közötti vízállásos területen. 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Alattyán 2000, Polgármesteri Hivatal kiadványa Alattyán, 2000. 

2. Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása személyes találkozás alapján 

3. Magyarország megyei kézikönyvei 10. 

4. Alattyán honlapja,  

5. Természetvédelem. hu honlap 

6. Közép-Tiszai tájvédelmi körzet kiadványa (Daru-füzetek) 

7. Uttörő Vadásztársaság  Alattyán kiadványa 

 

 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

 

A település területfelhasználását tekintve külön vizsgáljuk a bel és a külterület 

területfelhasználását. 

A belterület nagy része jellemzően lakóterület családiházas lakóingatlanokkal. A település 

központi részén a lakóépületek mellett intézményi területeket találunk, ahol  a település 

igazgatási, oktatási, egészségügyi, kereskedelmi létesítményei találhatók. Az intézményi 

területek a római katolikus templomhoz közel Általános Iskola épülete, plébánia, óvoda 

térben kicsit távolabb a községháza, az orvosi rendelő, piac, gyógyszertár található, valamint a 

művelődési ház és a gyógyszertár  található.  

A település belterületét mintegy kettévágja a 32. sz. főközlekedési út. A főúttól keletre önálló 

egységként a település gazdasági területe található a benzinkúttal és a SEI gyártócsarnokával. 

A belterületen jelentős kiterjedésű beépítés nélküli területek találhatók, melyek egy része 

mélyfekvésű lefolyástalan terület, ahol záportározó funkció alakult ki. A beépítetlen területek 

között megkülönböztetjük azokat a területeket, melyek nem hasznosítottak, jelenleg funkció 

nélküliek. 

A település sajátossága a belterületi kiskertek, melyek a Zagyva gátja mellett alakultak ki és 

nagy részük vízjárta, természetes élőhely terület. Ezen területe nagy része önkormányzati 

tulajdonú. 

Zöldterületekhez tartozik a nagyméretű tömegsport igényeket kielégítő sporttelep, valamint a 

temető területe. 

A belterületi területfelhasználás a Tf-2 tervlapon ábrázolásra került. 

A külterület zöme általános mezőgazdasági, szántó terület.  
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A külterületen egy nagy állattartó telep működik a Tejtermelő Kft tehenészeti telepe, valamint 

kisebb major területek is megtalálhatók a külterületen. A külterületen a Zagyva folyó és 

árterülete a nyugati határrészt érinti. 

Észak felé a jásztelki határban zártkertek találhatók, melyeket mezőgazdasági művelésre 

hasznosítanak. 

A külterületen lévő horgásztó területe szinte teljesen kiszáradt, horgászati célra nem alkalmas. 

 

  1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

 

 

A település kialakulásában és fejlődésében jelentős szerepet játszott az a tény, hogy a 

település a Zagyva kanyarulata mentén lévő magasabb részen helyezkedik el. Régóta lakott 

hely és a település szerkezeti fejlődése a településalaprajzot tekintve megállapítható.  

 

 
 

I. Katonai felmérés(1763 - 1787) térképe Alattyán településről 
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II. Katonai felmérés (1806 - 1887) térképe Alattyán településről 

 

 
 

III. Katonai felmérés(1869 - 1887) térképe Alattyán településről 
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Magyar Királyság térképe(1869 - 1887) Alattyán településről 

 

 

  1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén 

    a művelési ágak és a minőségi osztályok 

 

Alattyán Község ingatlan - nyilvántartási területi kimutatása a Jászberényi Járási Hivatal, 

Járási Földhivatala  2016. május 27 -i törzskönyvi adatszolgáltatása alapján. 

 

 

Művelési ágak Fekvések területe ha/m2 Összesen 

 Belterület Külterület Zártkert  

Szántó  2620.4230 4.7933  

Rét  56.8508 0.4464  

Szőlő     

Kert   1.3241  

Gyümölcsös  1.5182 11.2267  

Legelő  227.4215  227.4215 

Nádas     

Erdő  88.0606 0.5671  

Kivett 185.9599 228.6175 1.4009  

Halastó     
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Fásított terület     

Összesen 185.9599 3222.8916 19.7585 3428.61 

 

 

 

 

  1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 

Alattyánon jellemzően a beépítésre szánt területek a belterületen találhatók. A beépítésre 

szánt területek zöme lakóterület. A településen a beépítés intenzitása és jellege alapján 

jellemzően kertvárosias és a peremterületeken falusias lakóterület alakult ki. A beépítésre 

szánt területek kisebb hányada településközpont terület ahol a lakó és intézményi területek 

vegyesen találhatók.  

A beépítésre szánt területeken a gazdasági területek egyrészt a településen a 32. számú főút 

mellett, jobbára a benzinkút körüli területen találhatók, másrészt a külterületen találhatók 

mezőgazdasági majorok, ahol a mezőgazdasághoz kapcsolódó állattenyésztéssel és 

terménytárolással, szárítással foglalkoznak.  

 

 

A belterületen beépítésre nem szánt területek jellemzően a közterületek, valamint a 

nagykiterjedésű zöldterületek, a sportpálya, valamint a temető területe. 

 

A település jellegzetessége a nagykiterjedésű, beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági 

területek, melyek egykor zártkertek voltak. Ezen területek tulajdonviszonya rendezetlen, több 

telek hasznosítás nélküli. 

 

A beépítésre nem szánt területek zöme a külterületen helyezkedik el. A település 

külterületének egy része szántó terület, ahol szántóföldi növénykultúrákat termesztenek, 

továbbá kisebb legelőterületek találhatók, valamint a Zagyva folyó és árterülete. A 

külterületen horgászt is található. 

 

 

1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és     

 ellátási kapcsolatok) 

 

A település intézmény- szervezete az elmúlt években jelentősen megváltozott.  

Oktatási intézmények terén az intézményellátó szervezet a KLIK (Klébersberg 

Intézményfenntartó Központ), mely a település általános iskolájának fenntartója. 

A településen az óvodai ellátás megoldott. 

 

Egészségügyi ellátás terén az orvosi rendelő látja el a település háziorvosi szolgálatát, az 

ügyeleti ellátás Jászberényben biztosított.  

A szociális ellátás terén önkormányzati fenntartásban, és tulajdonban van az idősek nappali 

otthona. 

 

A kereskedelmi egységek terén az elmúlt évtizedekben változás volt tapasztalható. A nagyobb 

áruházláncok közül a településen a COOP képviselteti magát, mellette pedig a magán kisebb 

kereskedelmi egységek elsősorban a központi részen jelentek meg, ahol az élelmiszer mellett 

szaküzlet is megtalálható. A községháza mellett, központi részen van a piac, melynek árusító 

része fedett kialakítású. 
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Alattyán község kereskedelmi és vendéglátó üzletei (2016. márc. 15-én működő, forrás: 

Önkormányzat) 

 

 
Sorszám Üzlet neve Üzlet címe Tevékenység 

jellege 

Fő termék 

1. Gajdos István egyéni 

vállalkozó 

Szent István út 1/a Kiskereskedelem Zöldség - gyümölcs 

2. Jolly Frucht Kft Szent István út 1/a Kiskereskedelem Zöldség - 

gyümölcs, egyéb 

3. Innoven 

Közétkeztetési Kft 

Szent István út 12 Vendéglátás Élelmiszer 

4. GO -ME Építő Kft Levente út 1. Kiskereskedelem Élelmiszer 

5. BSU.Communication 

Kft. 

Szent István út 1/a Kiskereskedelem Élelmiszer 

6. Darázs Keverő 2000 

Kft. 

Ady Endre út 24. Kiskereskedelem Állateledel, 

takarmány 

7. Prodanné Balkányi 

Ildikó egyéni 

vállalkozó 

Vadász út 8. országos ruhanemű 

8. Lakatos Zoltán Szent István út 1/a Kiskereskedelem Élelmiszer - pékáru 
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Aladár vállalkozó 

9. Fehér Mihály 

vállalkozó 

Honvéd út 23 Kiskereskedelem Illatszer, ruha 

10. Bajdik Ferencné 

egyéni vállalkozó 

Rakéta út 13 Kiskereskedelem Tüzép 

11. Gringó Gáz Kft. József A. út 2. Kiskereskedelem PB gázpalack csere 

12. Molnár Virág Kft. Kossuth út 23. Kiskereskedelem Virág, kertészeti 

cikk 

13. Vankó Tibor egyéni 

vállalkozó 

Jász út 93. Kiskereskedelem Telekommunikáció, 

fotó, irodabútor 

 

14. Magyar Posta Zrt. Kossuth út 1/a Kiskereskedelem, 

ügynöki 

Élelmiszer, újság 

stb. 

15. Üvegtigris Pub Bt. Szent István út 42. Kiskereskedelem Vendéglátás 

16. Banya Imréné egyéni 

vállalkozó 

Szent István tér, 

hrsz: 54 

Kiskereskedelem textil 

17. Tukacs Roland Szent István út 10 Kiskereskedelem Vendéglátás 

18. BAU-T 2003 Kft. Jász út 77. Kiskereskedelem tüzép 

19. Ferencsik Gyula 

egyéni vállalkozó 

Szent István út 15. Kiskereskedelem hentesáru 

 

20. Dalmadi Tibor 

egyéni vállalkozó 

Szent István út 9. Kiskereskedelem Vendéglátás 

21. Iusta Temetkezési 

Szolgálat 

Szent István út 50. Kiskereskedelem kegytárgy 

22. Szabó  László egyéni 

vállalkozó 

Ady út 1/D Kiskereskedelem fagyizó 

23. Vízi Adrián egyéni 

vállalkozó 

Karcagi út 21 Kiskereskedelem, 

vendéglátás 

Élelmiszer 

24. Rácz Tiborné egyéni 

vállalkozó 

Éralja út 8 Kiskereskedelem Édesség 

25. Alattyán Községért 

Alapítvány 

Szent István út 54. Kiskereskedelem Pékáru, cukrászat, 

késztermék 

26. COOP STAR ZRT. Szent István út 2-4 Kiskereskedelem ABC, Élelmiszer 

27. Deák János egyéni 

vállalkozó 

Kossuth út 7. Kiskereskedelem Zöldség - gyümölcs 

28. Homoki István 

egyéni vállalkozó 

Jász út 54. Kiskereskedelem Élelmiszer, vegyes 

29. Huszár Arnold 

egyéni vállalkozó 

Szent István út 7. Kiskereskedelem Vas - műszaki, 

papír 

30. Józsa és Társa KFT. Jász út 101 Kiskereskedelem üzemanyagkút 

31. Koczkásné Lajkó 

Mária egyéni 

vállalkozó 

Jász út 26. Kiskereskedelem, 

vendéglátás 

italbolt 

32. Koczkásné Lajkó 

Mária egyéni 

vállalkozó 

Jász út 26 Kiskereskedelem Élelmiszer, vegyes 

33. NIMRÓD CSÁRDA 

KFT. 

Jász út 103 - 105 Kiskereskedelem, 

vendéglátás 

Élelmiszer, ital 

34. Simon József egyéni 

vállalkozó 

Kossuth L. út 8. Kiskereskedelem, 

Vendéglátás 

Italbolt 

35. Tóthné Bajzáth 

Györgyi 

Ady Endre út 24/a Kiskereskedelem, 

vendéglátás 

Italbolt 

 

Turizmus tekintetében a településen a római katolikus egyház ifjúsági szálláshelye, 

valamint vendégház működik 
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  1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

 

A településen alulhasznosított, barnamezős területek közé sorolható az egykori 

termelőszövetkezet belterületi felhagyott központja. A terület rendezetlen, gépparkként 

alulhasznosított. 

 

 

  1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

 

A településen konfliktussal terhelt területek közé sorolhatjuk a jelenleg be nem épített 

területeket, melyek nagy része mélyfekvéső, időszakosan vízzel borított terület. 

A belterületi kiskertek egy része jelenleg önkormányzati tulajdon, egy kisebb résznél 

rendezetlenek a tulajdonviszonyok. A Zagyva partján lévő terület természetes élőhellyé vált, 

egy része "nedves élőhely". 

Konfliktussal terhelt területek azok az utcák épületcsoportok, ahol a szegregáció megjelent. 

 

 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

  1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 

Alattyán község telekméret vizsgálata a mellékelt Tm-1 rajzszámú térképen került 

ábrázolásra.  

 

A település belső szerkezetét kétféle megközelítésben lehet vizsgálni. 

A klasszikus morfológia elsősorban a települési utcahálózat vizsgálata alapján különíti el az 

alaprajzi típusokat, míg a funkcionális morfológia elsősorban a települési szerepkörök térbeli 

rendjét vizsgálja. 

A klasszikus morfológia alapján általában a városok összetettebb típust képviselnek, vagyis 

többféle morfológiai, alaprajzi alaptípus keverékéből tevődik össze. Valamely település 

morfológiája a kialakulásához, az alapításához kötődik. Alapvetően meghatározó, hogy 

létrejötte fokozatos, hosszú történeti folyamat eredménye, vagy meghatározott alapításhoz 

kötődik. Alattyán esetében hosszú történelmi folyamat során alakult ki a jelenlegi 

telekszerkezet. Alattyán 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. 

A település halmazos szerkezetű, történelmileg kialakult része jól lehatárolható, elsősorban a 

kiszélesedő főút melletti tömbökre. A mérnöki tervek alapján létesült szabályos utcavonal 
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vezetésű részek a 32. számú főút túloldalán találhatók, valamint a település belterületének 

északi részén a 32. sz főközlekedési út két oldalán, ahol jellemzően azonos telekméretek, 

szabályos telkek és utcák találhatók. 

 

 
 

 

 

  1.14.2.2. A tulajdonjogi vizsgálat 

 

A településen az ingatlanok tulajdonjelleg szerint állami, önkormányzati, magán és egyházi 

tulajdonban vannak. A magántulajdonú ingatlanok nagy része magánszemélyeké, míg kisebb 

hányad magán tulajdonú gazdasági társaságoké. Az egyházak ingatlanai közé a templom, 

plébánia területe tartozik. 

 

 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

 

Az önkormányzati tulajdonkataszter az önkormányzat adatközlése alapján került térképi 

ábrázolásra az ÖT-1 és ÖT -2 tervlapokon. 

A belterületen az önkormányzati utakon, közterülteken kívül intézmények és lakóingatlanok 

és nagykiterjedésű nem beépített, jellemzően mélyfekvésű területek és a kiskertek nagy része 

tartoznak önkormányzati tulajdonba. A külterületen a feltáróutak kisebb része, holtág, 

mezőgazdasági terület a zártkertek területén több telek önkormányzati tulajdonú. 

 



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 94 
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 1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

 

A készülő településrendezési tervhez a Nemzeti Kataszteri Program Kft-től kerül 

megvásárlásra hiteles, digitális ingatlannyilvántartási alaptérkép állomány. 

A hivatalos alaptérkép állomány mellett az épületállomány és környezet geodéziai felmérése 

nem szükséges. 

 

 

 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

  1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

 

Alattyán teljes belterületének zömét a magántulajdonú lakóingatlanok alkotják. A 

lakóingatlanokat elsődlegesen lakó célokra használják. A főbb utak, a 32. sz. főút, a Szent 

István út  mellett megfigyelhető a lakóingatlanok vegyes célú használata elsősorban kisebb 

családi vállalkozások működnek az ingatlan egy részében. 

Az intézményeket az adott funkciónak megfelelően használják. A kapacitás megfelelő, 

különböző pályázatok révén folyamatosan felújítják, korszerűsítik az intézményeket. Az 

energetikai korszerűsítés egyes intézményeknél megtörtént, azonban a művelődési ház 

korszerűsítése és felújítása szükséges. 

A gazdasági területeken az építmények funkciója a különböző gazdasági ágaknak megfelelő. 

 

 

  1.14.5.2.Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

 

Alattyánon lakóterületein a jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló családiházas beépítés. 

A beépítés mértéke a telekterülettől függő, az elaprózódott kisebb telkeken a 40-50%-ot is 

eléri, a nagytelkes területeken a 15-20%-ot sem mindig éri el, de az átlagos 800-1000m2-es 

telkeken a beépítés 30% alatt van. Az oldalhatárra épült családiházas területek előkert 

tekintetében változatos képet mutatnak, a településen belül előfordul az  előkert nélküli a 

beépítés, máshol 3-5 méteres előkertek vannak.  

A település központi részén  lévő intézmények jellemzően szabadon állóak, de méreteik miatt 

a telek szélességének hangsúlyos elemei.. Az intézményi terület sűrűsége és beépítési 

százaléka magasabb a családi házas területeknél, átlagosan 50 % körüli érték. 

A családiházas lakóingatlanokon egylakásos épületek vannak, többlakásos, vagy tömbszerű 

beépítés nem alakult ki. 

 

 

  1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

 

Alattyán lakóterületein a jellemző szintszám a földszintes családiház. A település régebbi 

részein jellemzően utcára merőleges gerincű nyeregtetős épületek találhatók, sok esetben 

tornáccal. Az 1960-70-es években jellemzően sátortetős kockaházak épültek, míg az újabb 

részeken földszint+tetőtér beépítéses épületekkel találkozhatunk. 

Épületmagasság tekintetében megfigyelhető, hogy a legrégebbi utcára merőleges 

hagyományos háztipus belmagassága kicsi, padlóvonala alacsony, így az épületmagasság 

ezeknél az épületeknél a legkisebb. A sátortetős kockaházak jellemzően pince és alagsor 

nélküliek, azonban itt a lábazatmagasság, így a földszinti padlóvonal is magasabb, 

belmagaság tekintetében pedig kb. 3,00 méteres belmagasságúak. A tetőtérbeépítéses háézak 
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padlóvonala az előző tipuséval közel azonos, azonban az épületmagasság a tetőtér beépítés, 

így a térdfal magasság miatt nagyobb. 

A település fontosabb intézményei jellemzően nagyobb épületmagasságúak, a községháza 

tetőtérbeépítéses, míg az iskola épülete és a művelődési ház is emeletes.  

 

 

  1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, 

     jellegzetes épülettípusok 

 

A településkarakterre jellemző, hogy a különböző településszerkezeti egységek más-más 

képet mutatnak. A település központi részén a templom - általános iskola, vele szemben  

plébánia alkotta területtől kezdődik a településközpont, amely a községháza épületéig tart. 

Ezen a szakaszon található az intézmények többsége. 

 

 

                      
 

 

 

                        
 

 

A település aprótelkes, halmazos részein, kis telekméreteken, kisebb méretű egyrészt utcával 

párhuzamos gerincű, alacsonyabb épületmagasságú, másrészt utcára merőleges nyeregtetős, 

alacsonyabb épületmagasságú épületek alkotnak utcaképet. 
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Az utcaképek általában vegyesek a jellemző előkert nélküli beépítés között általában az utca 

átlag épületkoránál újabb épületek esetén az épület elhelyezés előkertes. 

A település aprótelkes régi részén még fellelni jellemzően tornác nélküli, vagy beépített 

tornácú utcára merőleges gerincű régi lakóházakat, melyek mellett a kockaházak is 

megjelentek.  

A település egészére jellemző a változatos utcakép, a különböző épülettípusok és beépítések 

egymásmellettisége. 

 

                  

 

                         
 

 
 

 

 

    

1.14.6. Az épített környezet értékei 

  1.14.6.1.Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

 

 

 

A település kialakulásában és fejlődésében jelentős szerepet játszott az a tény, hogy a 

település a Zagyva kanyarulata mentén lévő magasabb részen helyezkedik el. Régóta lakott 

hely és a település szerkezeti fejlődése a településalaprajzot tekintve megállapítható.  

Meghatározó tényező volt a Zagyva folyó és annak egy holtága, mely meghatározta a főút 

útvonalvezetését. A holtág egyik oldalán kialakult település a Jász - halmazos települések 

formáját mutatja. Mintegy félkörív alakú a belterületi rész, melynek meghatározója a főutca 

és arról több irányba kiinduló utak. 
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A történelmi térképeket az 1.14.1.1. fejezet tartalmazza. 

 

A II. katonai felmérés mégjobban, markánsabban megmutatja az utcaszerkezetet, itt már 

látszik a templomnál kiszélesedő főutca és teresedés, és egyértelműbb a sűrűbben lakott belső 

rész határa. 

A külterület a II. katonai felméréshez képest megváltozott, a folyószabályozás és a klimatikus 

viszonyok is alakították.  

A harmadik katonai felmérésen látszódik legjobban a településszerkezet, a halmazos 

szerkezet jegyei egyértelműen, a szabálytalan útvonal vezetések, a széles főutca, a 

szabálytalan telektömbökben lévő épületek a térképen még telekhatár nélkül. 

A jelenlegi településalaprajzon a régi településszerkezet mellett az 1900-as években 

kialakult új, szabályos osztásokkal növekedett a belterület. 

 

 

  1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű 

    terület 

 

 

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Alattyánon az alábbi lelőhelyek 

találhatók: 

 

 

Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

25481 1 Vörös Csillag TSZ 

Központ 

721/7, 721/6, 721/4, 722, 

723, 072/2, 072/5, 072/6, 

072/1 

28224 2 Fekete - halom 044/40, 044/39, 044/38, 

044/37, 044/36 

28225 3 Bíró - dűlő 065, 063/1, 044/29, 

044/30, 044/31, 048/2, 

051/1 

78347 4 Álomszög, Páskom 0157/6, 0162, 0168/7, 

0168/6, 0168/12 

81381 5 Nagyállás - dűlő I. 02, 0169, 0171/6 

81383 6 Nagyállás - dűlő II. 0171/4, 0171/3, 0171/2, 

0171/5, 0171/1, 0169, 

0171/6 

81385 7 Kondás - alja I. 0103/21, 0102, 089/6, 

0100, 0101/5, 0103/9, 

0103/25, 0103/26, 

0103/27, 0103/30, 

0103/29, 0103/2, 

0103/23, 0103/3, 096/1, 

0101/2, 096/2 

81387 8 Kondás - alja II. 0102, 0101/5, 0103/32, 

0103/33, 0101/2 

81389 9 Kondás - alja III. 0103/21 

25484 10 Tótkér 0141/35, 0141/36, 

0141/37, 0141/38, 

0141/39, 0141/40, 

0141/29, 0124/1, 0124/2, 

0124/3, 0131/9 

36058 11 Berek 0122/20, 0122/21, 

0122/22, 0122/24, 

0122/25, 0112, 080/44, 
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080/45, 080/47, 0115/1, 

0114 

32976 12 Homokgödör -  

halom 

02, 0146, 0142/8, 0142/6, 

0147/3, 0147/2 

81379 13 Gulya - járás 0157/10 

 

A régészettel az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete foglalkozik 

részletesen. 

 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító  

   építészeti jellemzők 

 

A településen védett épített környezet nem található, de a helyi arculatot biztosító építészeti 

jellemzőkkel rendelkezők épületek igen, melyről részletesen a helyi értékvédelmi vizsgálat ír. 

 

 

 

  1.14.6.4. Világörökségi és világörökség várományos terület 

 

A településen ilyen terület nem található.  

 

 

  1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

 

Alattyánon országos védelem alatt álló művi érték nincs.  

 

 

  1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és 

    temetkezési emlékhely 

 

A településen védett történeti kert nem található, azonban Alattyán község Önkormányzata 

Képviselő – testületének településkép védelméről szóló 3/2018. (III.28.) önkormányzati 

rendelete 4. sz. mellékletében  védelem alá helyezte (területi védelem) a lezárt izraelita temető 

területét (hrsz: 497). 

 

 

 Temető 

 

A belterületen a 32. számú főközlekedési út mellett található a jelentős nagyságú római 

katolikus egyház tulajdonában lévő, önkormányzati üzemeltetésű temető. 
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Alattyán község Önkormányzata Képviselő – testületének településkép védelméről szóló 

3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete 4. sz. mellékletében  védelem alá helyezte (területi 

védelem) a lezárt izraelita temető területét (hrsz: 497). 

 

 

 
 

 

  1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű  

    terület,műemléki környezet 

 

Alattyánon műemléki terület nem kerül kijelölésre.  

 

 

  1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

 

A településen nemzeti emlékhely nem található.  

 

 

 

  1.14.6.9. Helyi védelem 
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A településen a településképi arculati kézikönyvvel összhangban készült 3/2018. (III.28.) 

számú településképi rendelet állapítja meg a helyi védett értékeket és a helyi védelem alá 

helyezést. 

 

Alattyánon a következő építmények állnak helyi egyedi védelem alatt: 

 

1. Római katolikus templom Alattyán, Szent István út (törzsszám: 001/2008) 

A templom építése 1773 – 1781 –ig tartott,1866 –ban  nagy része elpusztult, mai formáját 

(torony) végül 1908 –ban nyerte el. Egyhajós kialakítású épület, stílusjegyei a barokk 

építészet jellemzőit viselik. Belső kialakítása a Római Katolikus egyház hagyományai szerint 

történt, az oltáron és a mellékoltárokon gazdag szoborkompozíciók találhatók. 

 

 
 

2. Gecse Árpád Emlékház, Alattyán, Szent István út 26. (törzsszám: 002/2008) hrsz: 880 

Az egykori kúria épületben három nagy méretű szoba található. Az utcára párhuzamos 

gerincű pala fedésű épület utcai homlokzata, az eredeti osztott fa nyílászárók körüli 

párkánytagozat valamint az ablakok fölötti párkányzattal elválasztott rész fölötti angyalfejek 

adnak jellegzetességet és díszítést a homlokzatnak. Az emlékház 3 utcai szobájában és az 

előszobában 75 m2 –es területen olajfestmények, szobrok, domborművek, plakettek, grafikák, 

a művész életét és munkásságát bemutató rajzok és iratok találhatók. Az eredeti intarziás 

ebédlőgarnitúra és az osztrák szalongarnitúra a művész egykori használati tárgyai voltak. 

 

 
 

3. Nepomuki Szent János szobor Alattyán., Szent István tér, közterület (törzsszám: 

003/2008) 
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Dobos Ilona, Kiss Ferenc és Simon Mária 1914 –ben állíttatta a Nepomuki Szent János 

szobrot. A szobor a jászsági vallási témájú szobrokra jellemzően színes festéssel felületkezelt. 

A szobor talapzaton áll, mely talapzaton a szobrot állíttatók nevei olvashatók.  

 

 
 

4. Szentháromság szobor Alattyán, Szent István út 21., általános iskola udvara (törzsszám: 

004/2008) 

Özv. Burka Mátyásné született Kiss Ilona által az 1900 –as évek elején állíttatott 

Szentháromság szobor talapzaton áll, melyen oszlop tetején található maga a 

szoborkompozíció. A talapzat négyszögletes kialakítású, míg a rajta lévő oszlop fejezete a 

„ion” oszlopokra jellemző stílusjegyeit hordozza. A szobor a jászsági Krisztus szobrokhoz 

hasonlóan színezett, a jellegzetes kék szín ennél az alkotásnál is megfigyelhető.  
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5. Mária szobor (oszlopon) Alattyán, Szent István út közterület (törzsszám: 005/2008) 

A Római Katolikus Templom mellett lévő Mária szobor jellegzetes alkotás. 

A köztéri szobroktól eltérően magas, oszlopon helyezkedik el. Az oszlopfejezet is színezett és 

jellegzetes csiga alakú vonalaival az oszlopfejezet a „ion” oszlopokhoz hasonló. 

A kőből készült szobroktól eltérően ez a szobor színes felületkezeléssel ábrázolja Mária 

alakját. 

 

 
 

 

6. Mária szobor II., Alattyán, Kossuth út 20 számú ingatlan udvarán (törzsszám: 006/2008) 

 

  Magántulajdonban lévő telken, az előkertben került elhelyezésre a szobor. 

A talapzaton díszes felépítményen egész alakos ábrázolással készült szobor Alattyán többi 

vallási témájú szobrához hasonlóan színes. Ennél a szobornál is megfigyelhető a 

jellegzetességnek számító kék szín.  A szobor talapzatán az állíttatók nevei olvashatók. 
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7. I. világháborús emlékmű Alattyán, Szent István út 21., általános iskola udvara 

(törzsszám:007/2008) 

 

Egykor közterületen, majd az iskola bővítése során az iskolaudvaron elhelyezett szobor 

hasonlóan az országban elhelyezett többi I. Világháborús szobrokra a katonákat 

menetfelszerelésben ábrázolja. A talapzaton elhelyezett emlékmű kőből faragott, színezetlen. 

 

 
 

8. Út menti kőkeresztek Alattyán Szent István tér, Nagykör út, Táncsics út, Szent István út, 

Jász út (törzsszám: 008/2008) 

Az utak mentén jellegzetesen útkereszteződésekben elhelyezett kőkeresztek talapzaton állnak. 
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A négyszögletes talapzatokon lévő táblák az emlékmű állíttatásának időpontját, és az 

emlékező személyét tartalmazzák. Általában a feszületen lévő Krisztus alakzat alatt Mária – 

szobor található. 
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9. Temetői kőkereszt, Alattyán, Római katolikus temető (törzsszám: 009/2008.) 

A Római katolikus temetőben, kerítéssel elválasztott részen található a kőkereszt. 

A magas talapzaton elhelyezett emlékmű a keresztre feszített Krisztust ábrázolja, alatta az 

imádkozó Szűz Mária alakja került ábrázolásra. 

 

 
 

10. Egykori izraelita temető területe Alattyán, 32. számú főút mellett (törzsszám: 

010/2008) hrsz: 497 

Alattyán történelméhez hozzátartozik, hogy nemcsak Római Katolikus, hanem izraelita 

felekezetű vallásosságú emberek is éltek itt. Az egykori zsidó temetőbe ma már nem temetnek 

hanem 1999 –ben emlékparkot hoztak létre a lezárt temetőben. 
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11. Római katolikus parókia alatti pince, Alattyán, Szent István út 28. (törzsszám: 

016/2008), hrsz: 888/5 

A pince az 1700-as években épült téglafalazatú, dongaboltozatos kialakítással. A padlószint 

az évek folyamán a sorozatos feltöltések miatt növekedett, ezáltal a belmagasság csökkent. A 

pince felett lévő eredeti épület óbarokk stílusban épült parókia, ill. tanítói lakás funkciót 

töltött be. Ezen épület az 1960-as években elbontották és ekkor épült fel a jelenlegi parókia és 

katolikus körnek otthont adó épület. A pince lejáró az épület hátsó udvari homlokzati falához 

kapcsolódik. Jelenleg a pince kihasználatlan, az Önkormányzat tervezi a jövőbeni felújítást. 

Ezek után kisebb közösségi rendezvényeknek adna helyet. 

 

 
 

 

12. Helytörténeti gyűjtemény épülete, Alattyán Szent István út 28. (törzsszám: 017/2008) 

hrsz: 888/5 

Az épület az 1800-as években épült, az akkori népi építészetre jellemző, hagyományos 

"vertfalas" építési móddal. A födém gerendáit az épület harántfalaira támaszkodó 

mestergerenda és hosszfőfalak tartják. A tetőszerkezet hagyományos, ácsolt fa fedélszerkezet, 

hornyoltcserép fedéssel ellátva. Eredeti funkciója istálló, ill. magtár és egyéb tároló volt. Az 

épületet 2007-ben újította fel az önkormányzat. Jelenleg különleges ritkaságokat is bemutató 

helytörténeti kiállításnak ad otthont, valamint régi parasztházak jellemző berendezését és 

kialakítását tárja elénk. 
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13. Népi lakóház épülete, Alattyán, József Attila út 15. (törzsszám: 017/2008) hrsz: 55 

 

Az épület az 1800-as évek végén épült, az akkori népi építészetre jellemző stílusjegyeket 

hordozza. a saroktelken elhelyezkedő épület hagyományos, háromosztatú, az épület előtt 

végigfutó tornáccal. 

 

Alattyánon a következő természeti értékek állnak helyi  védelem alatt: 

 

1. Egykori kiskertek területe  Alattyán belterület déli része (törzsszám: 012/2008) 

Az egykori felhagyott kiskertek területén olyan természetközeli állapot jött létre, mely mind 

az állatvilág mind az élőhely szempontjából jelenlegi formájában megőrzendő. 

A mélyebb fekvésű területrészek időszakosan vízzel borítottak, ahol a mocsaras, vizes élőhely 

fenntartása a fő cél. Ezen területen olyan egyedi természeti értékeket képviselő növényfajok, 

és őshonos növények találhatók, melyek védelme természetvédelmi érdek is egyben.  

 

 2. Vadgesztenye sorok Alattyán általános iskola udvara Szent István út 21. polgármesteri 

hivatal előtt Szent István tér 1., Vízmű előtt Szent István tér 1. 

 (törzsszám: 013/2008) 

Az általános iskolánál, a polgármesteri hivatalnál és a szomszédos vízműtelepnél, a Szent 

István utcán  lévő vadgesztenye (aesculus hippocastanum) sorok egyedi formájukban fafajra 

jellemző szépségűek, jellegzetes, településképet pozitívan befolyásoló fák. 
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3. Japánakác fák Alattyán, Szent István út 21 általános iskola udvara (törzsszám: 

014/2008) 

Az általános iskola udvarán lévő japánakác fák csoportja (sophora japonica) sorok egyedi 

formájukban fafajra jellemző szépségűek, jellegzetes, településképet pozitívan befolyásoló 

fák. 

 

4. Magas kőris fasor, Alattyán Honvéd út 6 Orvosi rendelő előtt (törzsszám: 015/2008) 

Az orvosi rendelő előtt a Honvéd utcán lévő magas kőris fasor (fraxinus excelsior)  egyedi 

formájukban fafajra jellemző szépségűek, jellegzetes, településképet pozitívan befolyásoló 

fák. 

 

 

 

 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 

Alattyán épített környezetének konfliktusai, problémái jellemzően az egykori kiskertek 

területével és a belterületi be nem épített területekkel függnek össze. 

A belterület és a töltésláb között elterülő egykori kiskertek nagy része nem áll művelés alatt, 

egy természetes nedves környezetet igénylő vegetáció alakult ki. A kiskertek egyes 

parcelláinak tulajdonviszonya rendezetlen, így a teljes terület rehabilitációja nehezen 

megvalósítható. 

A belterületen lévő beépítés nélküli területek rendbentartása problémát okoz, továbbá 

településkép szempontjából is konfliktusforrás. 

Ugyancsak konfliktusforrás az üresen álló, állagukban romló lakóépületek 

Továbbá környezeti konfliktust okoznak az elhanyagolt, igen rossz állagú lakóházak és azok 

környezete. 

 

 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

 

Alattyán község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhelytől észak, észak-nyugat 

irányban, mintegy 37 km-re található. A Szolnokot Hatvannal összekötő 32. számú 

másodrendű főút biztosítja a település országos közúthálózattal történő összeköttetését. A 

község más országos szintű közúttal, összekötőúttal nem rendelkezik. 
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Alattyán és környezete (Forrás: Google Maps) 

 

 

1.15.2. Közúti közlekedés 

 

Az országos közutak hálózata: 

Az országos közúthálózat részeként az alábbi utak érintik a várost: 

A 32. sz. másodrendű főút a belterület déli szélénél éri el a települést, majd észak, észak-

nyugat felé továbbhaladva hagyja el a községet. Az átkelési szakaszán (a Jász út) a beépítési 

szélesség átlagosan 24,00 – 28,00 m.  

 

Az érintett 32. számú másodrendű, állami kezelésű országos közúton a 2014. évben mért 

közúti forgalomszámlálási adatok alapján az alábbi értékek mutathatók ki: 

 

32. sz. Szolnok - Hatvan másodrendű főút: 

Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 4086 jármű/nap, azaz 4879 E/nap volt a 2014. évben. 

A számlálás a 39+250 km. szelvényben történt. 

A járműtípusonkénti megosztás: 

    2014. évben:  2029-ben:  E/nap  MOF 

Személygépkocsi 2546 j/nap x 1,369 = 3485 j/nap x 1,0 = 3485 x 0.15 = 523 E/óra  
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Autóbusz  182 j/nap x 1,041 =  189 j/nap x 2,5 = 472 x 0,15 = 71 E/óra 

Tehergépkocsi  1294 j/nap x 1,441 = 1864 j/nap x 2,5 = 4660 x 0,15 = 699 E/óra 

Motorkerékpár  44 j/nap x 1,071 = 47 j/nap x 0,8 = 37 x 0,15 = 5 E/óra 

Kerékpár  22 j/nap x 1,000 = 22 j/nap x 0,3 = 6 x 0,15 = 1 E/óra 

Lassú járművek  17 j/nap x 1,403 = 23 j/nap x 2,5 = 57 x 0,15 = 8 E/óra  

    4086 j/nap  5630 j/nap  8717 E/nap 1307 E/óra 

 

A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2029. évben: 

- az átlagos napi forgalom (ÁNF): 5630 j/nap 

- a mértékadó óraforgalom (MOF): 1307 E/óra 

A megengedett forgalomnagyság 1400 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi 

geometriai kialakítása meg fog felelni a 2029. évig a várható forgalomnagyságnak. 

 

A fenti vizsgált országos közutak közül a 32. számú másodrendű főút az osztályba 

sorolás szerint:  

 

- a külterületet tekintve:   Tervezési osztály: K.IV. 

     Környezeti körülmény: A 

     Tervezési sebesség: 90 km/óra 

- a belterületet tekintve:  Tervezési osztály: B.IV. 

      Hálózati funkció: b 

     Környezeti körülmény: C 

     Tervezési sebesség: 50 km/óra  

 

Az egyéb közlekedő utaknál forgalomszámlálás a jelentéktelen nagyságú forgalomnagyság 

miatt nem történt, így adatok nem állnak rendelkezésre. 

 

A belterületen a többi út a helyi Önkormányzat kezelésében lévő úthálózatot képezi.  

 

A város belterületén a gyűjtő utak hivatottak a lakó utak közúti forgalmát az országos 

úthálózat útjaihoz vezetni. 

 

A települési gyűjtőút kategóriába sorolt utak, melyek régebben a 32. számú másodrendű főút 

nyomvonala voltak: 
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• Szent István út, beépítési szélessége 20 - 28 m, hossza 852 m és 6 m széles 

aszfaltbeton burkolatú 

• Kossuth Lajos út, beépítési szélessége 18 m, hossza 738 m és 6 m széles 

aszfaltbeton burkolatú 

 

Az osztályba sorolás szempontjából a gyűjtő utak a B.V. tervezési osztályú, a hálózati 

funkció: C, a környezeti körülmény: C, a tervezési sebesség: 40 km/óra. 

 

A város belterületén a többi utca a lakó utak kategóriájába sorolható a beépítési szélességeket 

figyelembe véve. 

 

A többi út a lakóutak kategóriájába sorolható, egységesen a lehetőségnek megfelelően 12,00 

m nagyságú szabályozási szélességgel. 

 

A lakó utak osztályba sorolásukat tekintve a tervezési osztályuk jele: B.VI. , hálózati 

funkciójuk : d, környezeti körülmény: C, a tervezési sebesség: 30 km/óra. 

 

Kiépítettség: 

 

Alattyán községben a belterület útjainak 70%-a kiépített szilárd burkolatú út. 

 

Csomópontok: 

 

A meglévő szintbeni közúti csomópontok geometriai kialakítása a forgalomszámlálási adatok 

szerint megfelelőek, külön szintű csomópontok kialakítása nem szükséges. A község 

legforgalmasabb csomópontjai a Jász út – Kossuth Lajos úti csomópont, a Jász út – Szent 

István úti csomópont, valamit a Szent István út – Kossuth Lajos úti meglévő csomópontok. 

Geometriai kialakításuk megfelelő, a szabad rálátás az előírások szerinti távolságokról 

biztonságos. A felszorzott forgalomnagysági értékek szerint a meglévő csomópontok 

kialakítása a forgalomnagyságot tekintve meg fog felelni a 2029. évi tervezési időszak végéig 

várható forgalmi igényeknek. 

  

A csomópontok elhelyezkedését az A-2 rajzszámú Alaptérkép II. tartalmazza. 

 

Töltőállomások: 

A település belterületén üzemanyagtöltő állomás található a Jász út és a Jászapáti út 

csatlakozásánál.  

 

A tervezési területen a meglévő üzemanyagtöltő állomás a terület levegőjének tisztaságát nem 

veszélyezteti. 



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 113 
 

 

Vízi közlekedés: 

Alattyán mellett található a Zagyva folyó, melynek közlekedési lehetőségei a tervezés 

időszakában nem voltak kihasználva. 

 

Légi közlekedés: 

A területen légi közlekedés nem üzemel. 

 

 1.15.3.Közösségi közlekedés 

 

  1.15.3.1. Közúti 

 

Az autóbusz közlekedés a 32. számú másodrendű főút mentén biztosított. A településen 

átmenő autóbuszforgalom Jászberény, illetve Szolnok irányába távolsági, helyközi 

autóbuszjárattal történik. Külön helyi autóbuszjárat nem közlekedik. A településen 3 pár 

buszmegálló található, ebből kettő pár a Jász út mentén, míg további egy pár a Szent István út 

és Kossuth Lajos út csomópontjánál. A Jász úti buszmegállók buszöböllel, szilárd burkolattal 

kiépítettek. A Szent István úti autóbuszmegálló-pár kiépített buszöböllel nem rendelkezik, az 

autóbuszok a közút területén megállva látják el a feladataikat. 
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Autóbusz megálló a Szent István úton  Autóbusz váró a Szent István úton 

 

Buszforduló a Szent István úton 

 

A környező községekbe történő eljutást a helyközi autóbuszjárat biztosítja, amely többek 

között Jásztelek, Jánoshida, Jászboldogháza irányába közlekedik.  

 

  1.15.3.2. Kötöttpályás 

 

A településen üzemelő vasúti pálya, illetve bármely más nemű kötöttpályás közlekedési forma 

nem található. 

 

 

 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogosközlekedés 

 

A településen belül kiépített kerékpárút nem található. Az országos kerékpárút fejlesztési 

koncepció szerint a 32. számú másodrendű főútvonal 11,5 tonnára való megerősítése során a 

közúttól elválasztott kerékpárút létesülne.  

A burkolt utcákban legalább az egyik oldalon a gyalogos közlekedés érdekében kiépített 

szilárd burkolatú járdák találhatóak. A településen kijelölt gyalogos-átkelőhely nem létezik. 
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1.15.5. Parkolás 

 

Alattyán községben az Önkormányzat adatközlése alapján 20 db parkoló található. A 

településen önálló parkoló - rendelet nincs. 

A község belterületén több kiépített tömbparkoló található: 

 

- Polgármesteri Hivatal előtt 

- Posta előtt 

- COOP áruháznál 

A gépjárművek további elhelyezése a városon belül saját telken megoldott. A település 

belterületén, az egyéb helyeken a keresztmetszeti elrendezés és a csekély forgalomnagyság 

lehetővé teszi az útpadkán történő megállásokat, várakozásokat.  

A közintézmények előtt a parkolás több esetben nem biztosított. 

 

              
Parkoló a Coop ABC előtt    Parkoló a posta előtt 
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1.16.  Közművesítés 

1.16.1.Víziközművek 

 

Alattyán község Jász–Nagykun–Szolnok megye észak-nyugati részén fekszik, az 

Észak-alföldi régióban, és a Jászapáti járásban. 

A település  Szolnoktól 34 km-re északra, Jászberénytől 13 km-re délkeletre, Jászapátitól 

délnyugatra a Zagyva bal partján, a folyó egy kanyarulatában található. 

 

A jászsági község 32-es főúton közelíthető meg, Szolnok irányából Jászalsószentgyörgyön és 

Jánoshidán, Jászberényből Jászteleken keresztül. 

A települést vasútvonal nem érinti, a legközelebbi vasútállomások a Jászboldogháza-

jánoshidai, a jászladányi és a porteleki állomások. 

 

Közigazgatási területe 32,29 km2, ebből a belterület 1,86 km2 kiterjedésű. 

 

Teljes területe sík, a tengerszint feletti magasság 90-91 méter közötti. 

 

Természetföldrajzilag az Alföld Közép-Tiszavidék középtájának (1.7.15. számú) Jászság nevű 

kistáján fekszik, a Zagyva folyó bal partján. 

  

A település közigazgatási területének a szomszédai: 

 Északon, észak-nyugaton: Jásztelek, 

 Keleten: Jásztelek és Jászalsószentgyörgy, 

 Délen, dél-nyugaton: Jánoshida, 

 

Fontosabb statisztikai adatok: 

 Teljes népesség: 1989 fő (2015. január 1-i adat), 

 Lakásállomány: 910 db (2014. évi KSH statisztikai adat) 

 Népsűrűség: 62,20 fő/km2 (2015. január 1-i adat), 

 Közigazgatási terület: 34,29 km2 (2015. január 1-i adat), 

 
Statisztikai adatok Alattyán településre vonatkozóan (forrás: TEIR) 

Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Háztartásoknak 

szolgáltatott víz 

(m3) 

70 62 81 74 73 96 67 75 87 115 95 65 61 58 60 

Üzemelő 

közkifolyó (db) 
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 

Közüzemi 
ivóvízhálózat 

hossza (km) 

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20 20 20 20 20 

Összes 

szolgáltatott víz 
mennyisége 

(m3) 

75 66 84 79 76 99 70 79 90 116 99 68 64 61 63 

Közcsatornában 

elvezetett 

összes 

szennyvíz (m3) 

0 0 0 0 0 0 0 0 19 42 99 58 48 50 51 

Közüzemi 
szennyvíz 

csatorna 

hálózat hossza 
(km) 

0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 20 20 20 20 20 

Közcsatornába 

bekapcsolt 
lakások száma 

(db) 

0 0 0 0 0 0 0 0 406 438 440 536 674 674 675 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szolnok
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szber%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szap%C3%A1ti
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zagyva
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TERMÉSZETFÖLDRAJZI, DOMBORZATI, ÉGHAJLATI, HIDROLÓGIAI 

ADOTTSÁGOK 
 

Alattyán részletes természetföldrajzi bemutatása az 1.1 fejezetben található. 

 

 

  1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz-

    termálvíz hasznosítás) 

 

Alattyán ivóvízellátása a község területén lévő települési vízműről, saját vízbázisról 

biztosított. 

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

20,3 km, amelyre összesen 910 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.  (2014. évi KSH statisztikai 

adatok) 

Az önkormányzat adatszolgáltatása szerint az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 944 

db, a bekapcsolt közületek száma pedig 32 db (2015. december 31-ei adat). 

 

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

végzi. 

 

A községben az összes szolgáltatott ivóvíz mennyisége 62 700 m3, ebből a háztartások részére 

szolgáltatott víz mennyisége 59 500 m3. (2014. évi KSH statisztikai adatok) 

 

Az alattyáni vízműkutak és fontosabb műszaki adataik: 

 
 

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

Polgármesteri Hivatal mellett. A terület drótfonatos kerítéssel körülkerített, füvesített 

védterület. Itt a található a vízműgépház és egy 100 m3-es térfogatú térszíni víztároló medence 

is.  

A 384-es hrsz-ú vízműtelepen került elhelyezésre a vízhálózat nyomását, illetve az időben 

változó vízigények kielégítését szolgáló hidroglóbusz. 

 

Alattyán község  a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (Jászapáti, 

Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Pusztamonostor)  

tagjaként részt vett a Jászsági Ivóvízminőség-javító projektben (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-

0031). A munkálatok műszaki átadása megtörtént, a projektzáró rendezvényt 2015. 

decemberében tartották meg. 
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A projekt megvalósítása során gáztalanítást, vas-, mangán és ammónium eltávolítást, valamint 

arzénmentesítést végző berendezéseket építettek be a vízmű gépházába. 

2015. május és június hónapokban a vízellátó hálózat tisztítását, mosatását is elvégezték a 

közreműködő szakemberek. 

 

A beruházás során megépült létesítményeknek köszönhetően az alattyáni lakosok ma már 

egészséges ivóvizet fogyaszthatnak. 

 
A felszín alatti vizek védelme: 

 
A víz alapvető és pótolhatatlan lételeme minden élőlénynek. Az érintetlen vagy 

természetközeli állapotú tiszta felszíni és felszín alatti vizek a biodiverzitás megőrzése 

szempontjából kiemelt jelentőségűek. A víz természeti erőforrásként is értékes. A felszíni és 

felszín alatti vizeket megannyi gazdasági tevékenységhez használják fel: turizmus, 

mezőgazdaság, ipar, bányászat és nem utolsósorban ezek az ivóvíz legfőbb forrásai is. Az 

ivóvízbázisok védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 

megteremtése a települések kiemelten fontos feladatai.  

 

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. 

 

"A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelméről" rendelkező 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 23 §. (1) bekezdés a.) pontja 

értelmében a vízbázisok hidrogeológiai védőidomát legkésőbb 2007. szeptember 01-ig meg 

kellett határozni és ki kellett jelöltetni. 

 

Alattyán területén, az 1453 hrsz-ú ingatlanon lévő K-10 kataszteri számú, 665 m 

talpmélységű vízműkút vízbázis védőidom lehatárolása 2007. évben megtörtént. 

 

A VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. által elvégzett szivárgáshidraulikai modellezés eredményei 

szerint a vízmű vízellátó kútja, illetve azok utánpótlási területei megfelelő természetes 

hidrogeológiai védettséggel rendelkeznek. 

Az 50 éves elérési időhöz tartozó védőidomnak felszíni metszete nincs, ezért felszíni 

védőterület kijelölése nem szükséges. 

 

A vonatkozó jogszabály (123/1997. Korm. rendelet) szerint a kút körül kötelezően 

kialakítandó 10 m sugarú belső védőterülettől eltekintve nincs szükség védőterületek 

kijelölésére.  

A területhasználatokat érintő bevezetendő egyedi intézkedésekre vagy korlátozásokra a 

vízbázis biztonságba helyezése érdekében nincs szükség. A kút a település önkormányzatának 

a tulajdonában lévő ingatlanokon, megfelelő, zárt, kerítéssel körbevett védőterületen 

helyezkedik el. 

 

 

A község területén a múlt század első felében több mélyfúrású (200 – 250 m talpmélységű) 

kutat is létesítettek, melyeknek egy részét eltömedékelték, másik része viszont használaton 

kívül, de azóta is létezhet. Fontos feladat a meglévő kutak pontos helyének feltérképezése, 

tulajdonosának, vízjogi engedélyezettségének és távlati használatának kiderítése. Amennyiben 
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valamelyik kutat használaton kívül akarják helyezni, eltömedékelését – vízbázis védelmi 

szempontok miatt – csak szakszerűen, engedélyek alapján lehet elvégezni. 

 

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 (Cibakházán 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 ugyancsak a 10 m – es védőtávolság megtartása kötelező. 

 

 

Az alattyáni vízműtelep 

 

Külterületi vízellátás: 

 

Alattyán külterületén lévő kutakról és jelentősebb vízhasználatokról nincsenek információink.  

 

A külterületi helyi, saját szükségletek kielégítésére szolgáló kutak esetén is kötelezően 

érvényes a 10 m sugarú körnek megfelelő védőterületet kialakítása. Ennek, illetve a 

vízbázisok védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltaknak a betartását 

a hatóságoknak rendszeresen ellenőrizni kell. 

 

A meglévő vízellátó rendszerek bővítését, illetve újak létesítését – a felszín alatti vízbázisok 

ismeretében – a KÖTIVIZIG engedélyezi, igény szerint javaslatot is tesz rá. Tervezéskor 

minden esetben – állattartó telep kialakításakor kiemelten – be kell tartani "a vízbázisok, a 
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távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló 

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait. 

 

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

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

 

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés "C" pontja értelmében az 500 m³/év 

vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet kitermelő kút 

létesítését a település jegyzője engedélyezheti. Minden egyéb esetben a Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az engedélyező hatóság.  

 

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. 

 

 

  1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

 

Belterületi szennyvízelvezetés és -tisztítás 

 

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 ill. 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. 
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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. 

 

I. számú vákuumgépház: 

Helye: Temető utca 11. sz. előtti közterületen, a 958 hrsz-ú ingatlanon. 

Napi max. vízhozam:   76,3 m3/d 

Ellátott ingatlanok száma:  403 db 

 

II. számú vákuumgépház: 

Helye: Széchenyi és Árpád utca kereszteződésében, a 292 hrsz-ú ingatlanon. 

Napi max. vízhozam:   122,2 m3/d 

Ellátott ingatlanok száma:  645 db 

 

A vákuumgépházak főbb egységei: 

A vákuumtartály Ø 2200 mm, 2630 mm hengerhosszúságú, 10 m3 hasznos térfogatú szénacél 

tartály. A tartályhoz 2 db a hálózathoz kapcsolt Ø 160 mm méretű szívócső csatlakozik egy-

egy HAWLE tolózárral. 

A rendszer üzemeléséhez szükséges vákuumot 2 db NASH-VECTRA XL 35 típusú 

vákuumszivattyú (1 db üzemelő + 1 db tartalék) biztosítja. 

A vákuum tartályban összegyűlt szennyvizet FLYGT CT 3085 MT 434 típusú (Q = 5 l/s, 

H=7m) szárazaknás búvárszivattyú juttatja a szennyvíztisztító telepre. 

A gépházakból távozó szennyvíz mennyiségének mérésére 1 db indukciós áramlásmérő került 

beépítésre. 

A rendszer teljesen automatikus üzemű, időszakos felügyeletet igényel. Az ellenőrzés a 

szennyvíztisztító telepről biztosított. 
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Az alattyáni szennyvíztisztító telep légifelvétele 

 

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 technológiai sor a következő: 

 - gépi rács: típusa: IR-0,7/0,5, lyukmérete: 3 mm 

 - kiegyenlítő medence:            max. 96,0 m3 

 - SBR eleveniszapos reaktor:  2 db 

anaerob, anoxikus, aerob térként, valamint ülepítőként funkcionál; 

merülő motoros keverővel kevertek; sűrített levegőt Robox típusú 

SRB 35/2P fúvók biztosítják; reaktorok vízmélysége: 4,0 m, 

kapacitása: 134 m3 

 - fertőtlenítő, végátemelő:      21,1 m3 

 - iszapsűrítő:           38,7 m3 

 - iszapvíztelenítő:         víztelenítendő iszapmennyiség: 8 m3/nap 

 - polielektrolit oldó:         1,5 m3 

 

Tisztított szennyvíz elvezetés: 

 

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 MÁSZ a keresztezés szelvényében: 91,16 mBf. 

A nyomócső keresztezés magassága: 91,20 mBf. 

A keresztezés helyén a töltés magasításra került: 92,20 mBf. 

A töltés tetején a nyomócső védelme érdekében 3 m x 2 m-es teherelosztó lemez került 

beépítésre. A parti bevezetés helye a Zagyva folyó 43+910 fkm. A parti bevezetés helye alatt 

és felett a meder oldala 2,5 -2,5 m hosszban kőszórással került biztosításra. A bevezetés alatti 

10 m-es szakaszon a meder alját kőszórással látták el, az LKV idején történő minél jobb 

elkeveredés, természetes oxigéndúsítás érdekében. 

 

Iszapkezelés: 

 

Iszapsűrítő: 

Egy reaktorban napi 6,5 m3 fölösiszap képződik, összesen 13 m3. A gravitációs sűrítés 

hatására a sűrített iszap mennyisége 8 m3/nap. 

 

Iszapvíztelenítő: 

Az iszap víztelenítése szalagszűrő-préssel (típusa: AVM SSR 500) történik. A víztelenített 

iszap szárazanyag tartalma kb. 20 %. Éves szinten kb. 12 m3 víztelenített szennyvíziszap 

keletkezik. 

 

Szippantott szennyvíz fogadása és kezelése: 

 

Az alattyáni szennyvíztisztító telepnek jelenleg nincs engedélye tengelyen beszállított 

szippantott szennyvíz fogadására. 
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A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap kistérségi hulladéklerakóban való 

elhelyezése helyett javasoljuk a mezőgazdasági hasznosítását. Az iszapelhelyezés előzetes 

feltételrendszerét, illetve a lehetőségek kidolgozásának szempontjait az érintett hatóságokkal, 

szervezetekkel egyeztetni kell, az építésügyi szabályok megalkotásánál figyelembe kell venni. 

A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását és kezelését az 50/2001. (IV.3.) Korm. 

rendelet alapján szabad végezni. 

 

A talaj- és talajvíz védelme érdekében kommunális szennyvíz belterületen csak 

közcsatornába, annak kiépítéséig kizárólag zárt, szigetelt tárolóba vezethető. 

 

Ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető és az 500 m3/év mennyiséget meghaladja, 

egyedi szennyvíztisztító létesítését kell előírni. 

 

Meg kell szüntetni a Zagyvába, a csapadék- és belvízcsatornákba, valamint a felhagyott 

kutakba történő illegális szennyvíz-bevezetéseket. 

 

 

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. 

 

A külterületen a szociális szennyvizek elhelyezhetők szikkasztással, amennyiben ennek 

feltételei adottak. Ahol a szikkasztással kapcsolatos előírások nem teljesülnek, ott a zárt 

térben történő gyűjtésről és fogadásra alkalmas szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésről 

kell gondoskodni.   

A meglévő és tervezett üdülőterületeken a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, és belterületi 

hálózatba bekötése kiemelt feladat. 

Állattartással kapcsolatban keletkező trágyalevek zárt gyűjtéséről és trágyaszarvasra történő 

öntözéséről, vagy alkalmas mezőgazdasági területen való szakszerű elhelyezéséről 

gondoskodni kell. 

A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszín alatti vizek védelméről előírásait. 
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Az alattyáni szennyvíztisztító telep technológiai épülete 

 

A felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme szempontjából különösen nagy gondot kell 

fordítani a szociális és az állattartásból származó szennyvizek elvezetésére, biztonságos 

elhelyezésére. A szennyvízcsatornára nem csatlakozott lakosok házi gyűjtőaknáit 

rendszeresen ellenőrizni kell. Ezen aknák általában nem megfelelő szigetelésűek, így azok 

tulajdonosait fel kell szólítani a környezetvédelmi jogszabályok betartására. Ezen ingatlanok 

esetében a lakosoknak gondoskodniuk kell a keletkező szennyvizek rendszeres 

elszállíttatásáról. 

Amely ingatlantulajdonosok a kiépült közcsatornákra nem hajlandóak rácsatlakozni, a 2003. 

évi LXXXIX. törvény előírásai szerint környezetterhelési, illetve talajterhelési díj 

megfizetésére kötelezhetők. 

 

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. 

A nyílt árkokba, csatornákba, patakokba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásokba való 

szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg 

kell szüntetni. 

 

Vállalkozási, gazdasági, ipari területekről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén 

is) a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak 

meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő egyedi 

szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani. 

Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást 

igényel, amelyhez a szakhatóságok (ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség) engedélyének a beszerzése is szükséges. 

Közvetlenül az élővízfolyásba, az ipari-vállalkozási-gazdasági területekről származó ipari 

eredetű szennyvíz kizárólag a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után, a hatóságok által 

kiadott vízjogi létesítési engedéllyel, - az abban előírtak szigorú betartásával - vezethető be. 
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Közműlétesítmények és közműhálózatok, valamint elektronikus hírközlési hálózatok és 

létesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, a megfelelő ágazati szabványokat és 

előírásokat, valamint jelen helyi építési szabályzatban előírtakat kell figyelembe venni. Az 

ágazati előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül 

mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, és az érintett szakhatóság 

hozzájárulása esetén végezhető. 

A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 

energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés 

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági-, 

védőövezeteinek számára közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a hálózatok 

és létesítmények, valamint azok biztonsági-, védőövezeteinek helyigényét szolgalmi jogi 

bejegyzéssel kell fenntartani. 

 

Új út, utca létesítésekor a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 

elvezetéséről, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a 

meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű kiépítéséről is 

gondoskodni kell. 

A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében, az útburkolat alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű 

elhelyezésére kell helyet biztosítani. Továbbá, a beépítésre szánt területeken a 

közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy azok 12 m szabályozási szélességet el nem 

érő utcákban legalább egyoldali, 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű 

utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg. 

 

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények-ben (OTÉK) meghatározásra 

került a szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb 

távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari 

kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. 

 

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"). 

 

 

 

 

 

 

  1.16.2.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

 

Felszíni vízelvezetés, vízrendezés: 

 

Alattyán község területe a 2-10 számú Zagyva megnevezésű vízgyűjtő alegység része. 
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A Zagyva Magyarország legmagasabbra emelkedő hegyvidékének, a Mátra vízgyűjtőjének 

főbefogadója. Teljes hossza 179,4 km. Vízgyűjtőterülete a tiszai torkolatánál 5676,6 km2 , 

amelyből 2116 km2 önálló tervezési alegység a Tarna folyó. A Zagyva Hatvan feletti szakasza 

a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósághoz (2611 km2, 

vízgyűjtőterület 71 %-a), alsó szakasza a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatósághoz (1079 km2, vízgyűjtőterület 29 %-a) tartozik. 

A vízgyűjtő két alapvetően különböző jellegű területegységre osztható. A Cserhát és a Mátra 

hegységek, és a hozzájuk csatlakozó dombvidékek az Északi-középhegységhez, míg a 

Cserhátalja és a Tápió vidék az Alföldhöz tartozik. E kettősségből fakadóan a vízgyűjtő igen 

változatos földtani felépítésű tájakat foglal magába. 

A Zagyva teljes egészében hazai vízfolyás, vízgyűjtőjének alig egy ezredrésze fekszik 

külföldön. Jelentős a felszín közeli vízátbocsátó kőzet is, ezért nem sok vizet szállít a Tiszába. 

Az árhullám levonulása gyors, mert a hegyvidéki szakaszon nagy a vízfolyások esése, viszont 

közepes és kisvizek mennyisége jelentéktelen. Vízjárása heves. Az igen kis vízgyűjtő területű 

patakok � főleg a forrásokban szegény vidékeken � gyakran kiszáradnak. Az árvizes időt 

leszámítva a vízfolyások vízszállítása csekély. 

A hegyvidéki területeken az 1990-es évtized első felében jelentősen visszaesett a 

mezőgazdasági termelés, ami ezt követően csak mérsékelten emelkedett. A mezőgazdaság 

magánosítása során a termőterületek jelentős része egyéni gazdálkodók kezébe került, akik 

azonban megfelelő eszközök és tőke hiányában a szétaprózott birtokokon nem tudtak a 

korábbi évekkel azonos, vagy magasabb szinten termelni, a földterület jelentős hányada 

megműveletlen maradt. A magánosítás az alföldi régióban is végbement, de itt a jobb 

termelési körülményeknek és a nagyobb kiterjedésű összefüggő földterületeknek 

köszönhetően a mezőgazdasági termelés a korábbiakhoz hasonló, magas szinten működik. 

Az idegenforgalom a hegyvidéki területeken képvisel nagyobb jelentőséget, ahol a régió 

történelmi nevezetességei és természeti szépsége az idegenforgalom terén számtalan, ma még 

kihasználatlan lehetőséget kínál. A síkvidéken inkább csak a történelmi jelentőségű 

nagyvárosok számítanak vonzó idegenforgalmi célpontnak. 

A Jászságot földrajzi adottságai, táji és kistérségi egysége, kultúrtörténeti értékei és az 

önszerveződés hagyományai jól elkülönítik. Gazdasági potenciálja révén kedvező 

adottságokkal rendelkezik a hosszútávon versenyképes és kiegyenlített fejlődést tekintve. 

Ennek feltétele a gazdasági dinamizmus kiterjesztése a kistérség egészére, a térségi 

egyenlőtlenségek csökkentése és a még meglévő infrastrukturális hiányok felszámolása. A 

biológiai sokféleség fennmaradása, a természet és a turizmus, a társadalom kapcsolatának 

egészséges fennmaradása érdekében növelni kell a védettség alatt álló területek nagyságát. 

Jelentős nagyságú területek hasznosítását szolgálhatja a gyep- és legelőterületek növelése, a 

vizes élőhelyek, a halastavak és a kisvíztározók létesítése, a védett növények és állatok 

élőhelyéül szolgáló ősgyepek megőrzése, védelme, valamint a pihenő parkok rekreációs célú 

kialakítása is. A holtágak hasznosítása települési érdekeket is szolgál. 

 

(Forrás: 2-10. Zagyva alegység Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv) 

 

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

el, a 10.03 számú Jászberényi belvízvédelmi szakasz területén.  

Bel- és külterülete egyaránt síkvidéki jellegű, de belvízrendezési szempontból igen jelentős (5 

- 6 m-es) szintkülönbségekkel is találkozhatunk. 

 

A település közigazgatási területét érintő felszíni vízfolyások: 
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 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 térségének vízrajza 

 

A csapadékvizek befogadója a kül- és belterületen egyaránt a Zagyva folyó. A külterületi 

belvizek befogadói még az Irgócstói-mellékág, az Irgócstói I.-mellékág, a Jánoshiai határárok, 

a Jánoshidai 2. csatorna, és a Kunere-csatorna. 

 

Alattyán és térsége a Zagyva-folyó vízgyűjtőjéhez tartozik. 

Belvíz-veszélyeztetettség szempontjából az közepesen veszélyeztetett települések közé 

sorolandó.  

 

Alattyán területe 073 számú Zagyvamenti belvízrendszerben helyezkedik el. 

A belvízrendszer a Zagyva balpartján terül el. 

Domborzata uralkodóan síkvidéki. Az É-i rész (Jászjákóhalmától É-ra) emelkedő magassági 

értékeivel azonban már a dombvidékre való átmenetet képviseli. A vízrendszer lejtése É-D, 

ÉK-DNy irányú. Átlagos esés 0,45 m/km. A belvízrendszerben található települések közül 

Jászjákóhalma közepesen, Jásztelek közepesen, Alattyán közepesen beívíz-veszélyeztetett 

település. 
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073/b Irgócsi belvízöblozet:  

Területe: 19,0 km2 az öblözet Alattyán községtől É-Ény-ra helyezkedik el. Az öblözethez 

tartozik Alattyán község Ny-i része is. 

A belvizek főbefogadója a Zagyva, és az Irgócsi-csatorna. Az Irgócsi-belvízcsatorna torkolati 

zsilipét a KÖTIVIZIG kezeli. Szükség esetén szivattyúval kell a belvizeket (mértékadót 

szintert meghaladó esetben) a Zagyvába átemelni. A szivattyú telepítése és üzemeltetése a 

Jászkiséri VGT feladata. A szivattyúzást akkor kell megkezdeni, ha a zsilipzárást követően a 

mentett oldali küszöb felett 120 cm-es vízmagasság alakul ki. Az Irgócs-tói belvízcsatorna 

torkolati vízszállító kapacitása: 0,76 m3/s. 

 

 

 

073/a Jánoshidai határárok belvízöblözet:  

Területe: 989 km2, amely Alattyán községtől K-re terül el. A Jánoshidai határárok 

torkolatában lévő zsilipet a KÖTIVIZIG kezeli. Magas zagyvai vízállásnál egyidejű belvizek 

beemelésére szivattyúval kell felvonulni a csatorna torkolatához. 

A szivattyúállás al- és felépítmény nélküli üzembe helyezése telepítési igénnyel jár. A 

csatornába tartható maximális vízszint szivattyúzás nélkül 130 cm. A szivattyú üzemeltetése a 

Jászkiséri VGT feladata. 

A település belvizeinek befogadója az Irgócsi-belvízcsatorna és az Éraljai-csatorna. Az 

Irgócsi-belvízcsatorna torkolatánál a szivattyús átemelést a Jászkiséri Vízgazdálkodási 

Társulat, míg az Éraljai-csatornánál Alattyán település önkormányzata végzi. 

A településen két helyen található belvizek befogadására kialakított záportározó, a „Csillag 

gödör" és a „Temető gödör". 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 

 

 

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.  

 

 

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. 

 

Csapadékvíz tározó: 

Terület: 1,4 ha 

Tározott vízmennyiség: 21 000 m3  

Üzemi vízszint: 87,50 mBf 

 

A településnek nincs kiépített csapadékelvezető rendszere. A meglévő árkok kontraesésüek, 

nem összehangoltak. A műtárgyak töröttek, feliszapoltak, küszöbszintjeik magasak, 

vízszállító képességük elégtelen. 

 



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 129 
 

Az Irgócsi-csatornának üzemeltetési szabályzata nincs ezért meghatározott üzemi vízszintje 

sincs. A 2010. évben elvégzett geodéziai mérések kimutatták, hogy a belterületen mért 

vízállások megegyeznek a településtől 50 méterre lévő kiöntött csatorna vízszintjével. A 

település belterületének tengerszint feletti magassága: 88,50 mBf. és 90,0 mBf. szint közé 

esik. 

Figyelembe véve a település belterületén mért magasságokat, a gravitációs kivezetés csak 

akkor valósulhat meg, ha az Irgócsi-csatorna maximális belvizes üzemvízszintje nem haladja 

meg a 120 cm-t. Biztonsággal csak így mentesíthető a település a káros vizektől. 

Az Irgócsi-csatorna vizének kizárására a Széchenyi úti belvízelvezető rendszer „0" 

szelvényébe l db tiltós műtárgy szolgál, amely 2012. évben került felújításra. 

 

Záportározók maximális belvíz tározási szintjei:  

- Csillag úti:   88,00mBf,  

- Temetői:      88,00 mBf 

 

A tározók javasolt maximális belvízszintje: 88,00 mBf. 

 

A településen 5 súlyosan veszélyeztetett területet lehet lehatárolni: 

1. Erzsébet királyné út - Széchenyi út - Nagykör út 

2. Petőfi út - Rákóczi út 

3. Gábor Áron utca - Honvéd utca - Kisfok utca 

4. Déryné út - Széchenyi út - Árpád út 

5. Jász út - Mátyás király út - Vadász út ~ Rigó út 

 

Mentesítési sorrend: 5-2-4-1-3 

 

5. Jász út - Mátyás király út - Vadász út - Rigó út mentesítése: 

A Vadász út -32.sz út csatlakozásánál a 32.sz fő út alatt található egy magas küszöb szintű 

250 mm átmérőjű műanyag cső ,amely a Vadász út - Rigó út és környékének belvizeit vezetné 

át. A terület mentesítése csak szivattyúsán történhet. A mély fekvésű helyeken szivattyúk 

felállításával és a nyomócsövek Vadász úti átvezetésig való kiépítésével valósítható meg. 

 

2. Petőfi út - Rákóczi út befogadója a Temetői gödör: 

A település 2. számú belvízveszélyeztetett területének gyorsabb mentesítése érdekében 

szükséges lenne a temetői tározó leeresztő műtárgyának küszöbszint süllyesztését elvégezni. 

 

A Csillag úti záportározó vizének a temetői tározóba történő gravitációs levezetésére nincs 

lehetőség, ezért a 32 számú főút melletti útárokba kell a tározó vízét átszivattyúzni. A 

vízelvezető hálózat főgyűjtőinek hossz-szelvényein is látszik, hogy a meglévő árkok 

fenékszintjei magasak, ellenesésűek, műtárgyaik küszöbszintjei magasak. 

Javasolt a Csillag úti és a temetői tározók összekötése, mivel így lehetővé válna az előbbinek 

gravitációs úton történő levezetése. Az összekötést a Jász út mentén meglévő út árok 

nyomvonalában 88,00 mBf. szinten kb. 230 méter Ø 60 cm fedett csatorna, és 200 méter nyílt 

árok megépítésével lehetne megoldani. A kiskertaljai ideiglenes csatornát úgy javasolt 

kialakítani és véglegesíteni, hogy az befogadója legyen a tározóknak, valamint az Éraljai út, a 

Kiskert út és a József Attila utca által lehatárolt területek csapadékvizeinek. A csatorna 

zagyvai végpontjánál szivornyás átemeléssel lehetséges a belvizek átemelése. 

 

3. Gábor Áron utca - Honvéd utca - Kisfok utca mentesítése: 
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Árvíz esetén a Belsőségi zsilipnél kisebb teljesítményű szivattyú felállításával (50-100 1/s) 

kell megoldani. A befogadó alacsony vízállása esetén gravitációsan a zsilip nyitásával 

engedjük ki a káros vizeket. 

 

4. Déryné út - Széchenyi út - Árpád út Erzsébet királyné út - Széchenyi út - Nagykör út: 

A terület gravitációsan mentesíthető az Irgócsi-csatorna torkolati 120 cm-es vízállásáig. A 

rendszerben a kapubejárók küszöbszintjei akadályozzák a vizek levezetését. 

 

Külterületi vízelvezetés: 

 

Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének 

gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem 

tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több 

tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt 

meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld 

túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a 

vízbefogadó képessége. Alattyán település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül 

jelentkeztek a magas talajvíz okozta problémák. 

A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi 

csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken 

keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól 

került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok 

változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak, 

elgazosodtak, vagy megszűntek 

 

 

 

Kunere belvízcsatorna: 

 

Kizárólagos állami főmű. 

Az eredetileg 7435 fm hosszú Kunere 0-1362 fm-es szakaszának, valamint a Rekettyés - 

Kunere összekötő csatornának az összekapcsolásával jött létre. Az összekapcsolt Kunere 

részben a saját öblözet belvizeinek elvezetését, részben a Rekettyés felső vízgyűjtőjéről 

átkormányzott vizek elvezetését hivatott megoldani. Kiépítettsége megfelelő. A Kunere 

további szakasza kiépítetlen. Széles, mély érvonulatban húzódik, a továbbiakban 

mellékágként - nem kizárólagos állami műként - funkcionál. Jelentőségét a belvízlevezetésen 

kívül leginkább az motiválja, hogy a Zagyvai szükségtározó leürítő csatornájaként van 

figyelembe véve. 

 

Berki holtág: 

 

Helye: Alattyántól D-re, a Zagyva jp. 40,1 tkm-énél 

Jellege: Időszakos belvíztározó 

Területe: 6,84 ha 

Tározható víztömeg: 30000 m3 

Átlagos vízmélység: 0,45 m 

Max. tározási vízszint: 

Épült: 1962-63. évben (Zagyvai töltésépítés) 

Kezelő: Alattyán Községi Önkormányzat 

 



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 131 
 

Szivattyútelep: 

 

Kunerei félstabil szivattyútelep 

Helye: Zagyva bp. 40+844 km, Kunerei csatorna torkolata  

Jellege: Főbefogadóba emelő, félstabil  

Kapacitása: 0,8 m3/s  

Típusa: Agromx 500-D  

Üzeme: Diesel  

Kapacitása megfelelő, üzemmód változtatás nem igénylődik 

 

Szállítható szivattyúk: 

 

Csonkásér torkolat:   mennyiség: 1 db,  kapacitása: 0,180 m3/s, 

Jánoshidai határárok torkolat:  mennyiség: 1 db,  kapacitása: 0,300 m3/s, 

Irgócsi csatorna torkolat:   mennyiség: 1 db,  kapacitása: 0,300 m3/s 

 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 

 

 

A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek és zárt 

csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell. A 

csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 

 

A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség 

esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni. 

Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 

 

Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot 

(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt 

csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, 

és ásott kutakba juttatni. 

 A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos 

telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem 

veszélyezteti. 

Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt 

szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható 

ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével 

megegyező síkban szabad kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet. 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkárelhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát 

és aktualizálását el kell végezni. 

Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét 

is. 

A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák 

elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti 

növelése után lehetséges.  



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 132 
 

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a 

csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk 

keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő 

záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani. 

20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel 

és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne 

szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló 

felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő 

csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett. 

 

A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) 

élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az 

elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 

 

A belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 4-4 m széles fenntartási sávot 

karbantartási célból szabadon kell hagyni. Jelentősebb vízfolyások, patakok és tavak esetén a 

karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles területsáv.  

 
 

              Gönczöl Csaba 

                   szakági tervező 

          (MK-16-0857) 

 

 

 

 

1.16.2. Energia 

  1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, 

    közvilágítás, gázellátás, távhőellátás ás más 

ellátórendszerek) 

 

 

Meglévő kül –és belterületi hálózat 

 
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 
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közvetlenül. 

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 8nátrium és kompakt 

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

valósult meg a településen. 
 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Háztartási  

vill. energia 

fogyasztók 

száma 

935 941 945 934 926 934 934 933 930 929 914 903 886 886 885 

Háztatások 

részére 

szolgáltatott 

vill. energia 

(1000kWh) 

1658 1793 1896 2277 1934 2094 2179 2063 2165 2259 2186 2029 1867 1862 1844 

 

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 
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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 

- 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 

 
Tilalmak a biztonsági övezetben 

 

a) a villamosműhöz nem tartozó 

 

a1) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat, 

 

a2) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint - 

robbanás- és tűzveszélyes anyag (pl. gáz, benzin, olaj) tárolására alkalmas tartály, 

 

a3) üzemanyag töltőállomás, 

 

a4) gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétől mért 4 m-nél magasabb sorompó, 

 

c) anyag tárolása és felhalmozása 

 

c1) oly módon, hogy az oszlop járművel való megközelítését akadályozza, 
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c2) nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása (pl. siló, víztartály, 

építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes 

mérete, 

 

c3) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok 

tárolása és felhalmozása, 

 

c4) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint - 

robbanás- és tűzveszélyes anyagok (pl. nád, fa, gumi, hulladék, szilárd, folyékony, gáznemű 

tüzelő- és üzemanyag, lőszer) tárolása és felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben 

szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem kazlazott széna 

kivételével; 

 

d) munkavégzés 

 

d1) a c) pontban felsorolt A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály 

rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági 

termeléssel együtt járó szokványos munkaműveleteket, 

 

d2) a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése, 

 

d3) a c) pontban említett A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály 

rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági 

munkák végzése során szükségszerűen a táblán maradó szármaradványt, valamint a tarló 

égetését. A tarló, illetőleg a szármaradvány égetésnél be kell tartani az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait; 

 

e) a föld felszínétől mért 3 méternél magasabb idegen létesítményhez tartozó fémhuzal, 

 

12. § Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos: 

 

a) építeni, elhelyezni (pl. alapozás, oszlop), üzemeltetni bármilyen végleges épületet, 

építményt, berendezést - ide nem értve nyomvonalas létesítménynek jogszabály, illetőleg a 

szabvány előírásainak megfelelően kialakított keresztezését, illetőleg megközelítését - amely 

a földben elhelyezett vezeték 

 

- hűlési viszonyait rontja, 

 

- folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza, 

 

- üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi; 

 

b) bármilyen ideiglenes épületet, építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték 

üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül elhelyezni; 

 

c) a vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül minden olyan, a föld felszíne 

alatti és feletti tevékenység végzése, amely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a föld 

alatti vezeték épségét, valamint folyamatos és biztonságos üzemét veszélyezteti, vagy 

veszélyeztetheti. 
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E rendelet alkalmazásában ilyennek minősül: 

 

c1) korróziót előidéző erősen savas vagy lúgos folyadék talajra öntése, 

 

c2) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, 

 

c3) a robbantás, 

 

c4) éghető anyagoknak nagy tömegben való elégetése, 

 

c5) az útburkolat felbontása, 

 

c6) az árok- vagy gödörásás, 

 

c7) a szondázás (különböző vizsgálati céllal fémrudak leverése), 

 

c8) fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése, 

 

c9) a talajba beágyazott műtárgy, oszlop, vízóraakna gépalap stb. daruval, vontatóval vagy 

más géppel, eszközzel - a műtárgy kézi erővel végzett körülásása nélküli - kiszakítása; 

 

d) a földben elhelyezett vezeték földművén (töltésén) a vezeték üzemben tartójának 

hozzájárulása nélkül mindennemű munkavégzés, ami a földmű megbontásával jár. 

 

13. § Az erőmű és az alállomás biztonsági övezetében a 11. § (1) bekezdésében és a 12. §-ban 

foglalt rendelkezéseke kell alkalmazni. 

 

(2) A biztonsági övezetben 

 

a) tábor, kemping, vásártér, sportpálya, játszótér, gyakorlótér, karám, kijelölt autóparkoló, 

tömegközlekedési járművek megállóhelye 100-500 kV-os névleges feszültségű vezeték esetén 

akkor létesíthető, ha a 7. §-ban meghatározott távolságokra vonatkozó és egyéb előírások 

megtarthatók (pl. a vezeték oszlopa körül a talajfelszín aszfaltozott vagy azzal villamos 

szigetelés szempontjából egyenértékű vagy más anyagú réteggel ellátott, vagy az oszlop 

körülkerített); 

 

b) az épületre szerelt televízió- vagy egyéb antenna, villámhárító stb. úgy létesíthető, hogy 

üzemszerű helyzetben a szél által a szabvány szerint kilengett áramvezetőket, feldőlés esetén 

a nyugalomban levő áramvezetőket 

 

 

b5) 1-35 kV névleges feszültségszint között 2,0 méternél, 

 

b6) kisfeszültségnél l,25 méternél 

 

jobban ne közelítse meg; 

 

d) közúton és saját használatú szilárd burkolatú úton (a továbbiakban együtt: szilárd burkolatú 

út) csak 4,5 méternél, illetőleg a magasságkorlátozó táblán feltüntetett magasságnál, ezen 
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kívüli területen csak 4 méternél alacsonyabb építésű vagy ezzel azonos magasságig anyaggal 

rakott jármű közlekedhet, illetőleg dolgozhat; e magasságot a rakomány, a járművön szállított 

személy, illetőleg szerszám legmagasabbra nyúló része, valamint a jármű működés közben 

sem haladhatja meg. 

 

A jármű legkiállóbb része az oszlopot, kikötését, illetőleg ezek alapozását úgy közelítheti 

meg, hogy abban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig sem vízszintesen, sem 

függőlegesen, a következőkben megadott távolságértékeknél jobban a legkedvezőtlenebb 

helyzetben és esetben sem közelítheti meg: 

 

 

d5) 35-15 kV névleges feszültségszint között az 1,5 métert, 

 

d6) 15 kV névleges feszültségszint alatt az 1,2 métert; 

e) olyan fémtárgyat, amelyet hosszúsága vagy tömege miatt legalább két vagy több embernek 

kell szállítani, a távvezeték tartószerkezetétől mért 15 m távolságon belül csak akkor szabad 

vinni, illetőleg tartani, ha a munkavégzőket megfelelő anyagú, villamosan szigetelő, 

sérülésmentes védőlábbeli védi, amely a talajtól villamosan elszigeteli vagy maga a 

talajfelszín villamosan szigetelőanyaggal burkolt (pl. aszfaltozott); 

 

f) a föld felett 3 méternél nem magasabb, összefüggő, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, 

fém szőlőkordon, fémkerítés, fém csővezeték (pl. öntözőberendezés csővezetéke) 

érintésvédelemmel ellátva létesíthető; 

 

g) föld alatti csővezeték (pl. gázvezeték, öntözőberendezés csővezetéke) érintésvédelemmel 

ellátott fémcső, vagy szigetelőanyagú cső lehet; 

 

(3) A villamosmű üzemben tartójának írásbeli hozzájárulása, kell a biztonsági övezetben: 

 

a) épületnek, építménynek a létesítéséhez; 

 

b) idegen létesítményhez tartozó, 0,2x0,3 méternél nem nagyobb jelzőtábla (pl. tűzcsapjel) a 

vezeték oszlopán, illetőleg alapozásán a föld felszínétől mért legfeljebb 2 méter magasságban 

történő elhelyezéséhez; 

 

c) 4,5 méternél magasabb jármű vagy rakomány közlekedéséhez, illetőleg munkavégzéséhez. 

A villamosmű üzemben tartója a hozzájárulásában előírhatja, hogy a közlekedés, illetőleg a 

munkavégzés csak megbízottja jelenlétében történhet. A villamosmű megközelítésére ebben 

az esetben is alkalmazni kell a (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásokat; 

 

d) nem éghető anyag (pl. építőanyag, föld, törmelék, ócskavas) tárolásához. Az anyagot a 

hozzájárulásban meghatározott módon és időtartamig, a földfelszíntől mért, legfeljebb 2 méter 

magasságig szabad tárolni, amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-

mozgástér együttes mérete; 

 

e) a terepszint megemeléséhez (pl. tereprendezés, gátépítés, vízszintszabályozás, halastó vagy 

zagytér létesítése), amely munkákat a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően kell 

elvégezni; 

 

f) nyílt árok vagy gödör létesítéséhez 
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f1) a fa, illetőleg betonoszlop 5 méteres körzetében, 

 

f2) az acélszerkezetű oszlop, illetőleg kikötése alapozásának szélétől vízszintesen mért 8 

méter távolságon belül vagy e távolságtól kezdődő 45°-os lejtőszögű sík alá nyúlóan. A 100 

kV-os és ennél nagyobb feszültségű vezetéknél az árok vagy gödör az oszlop terepjáró 

gépjárművel való megközelítését nem akadályozhatja; 

 

Jelen tilalmak és korlátozások csak a legfontosabb előírásokat tartalmazzák, azok részletes 

leírását a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet  tartalmazza. 

 

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 településen jelenleg 583 lakossági és 27 közületi gázfogyasztót tart nyilván a TIGÁZ Rt. 

 

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. 

 

A jelenlegi meglévő elosztóvezeték hosszát a gázszolgáltató adatszolgáltatása alapján 

csővezetéki dimenzionális bontásban az alábbi táblázat tartalmazza : 

 

Elosztóvezeték fajtája Csővezetéki dimenzió Összes hossz 

Gerincvezeték 

DN 110 96 fm 

DN 90 2 380 fm 

DN 63 13 575 fm 

Leágazó vezeték DN 20 2 327 fm 

 

Gázszolgáltatási adatok (forrás: TEIR) 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Háztartási 468 492 510 530 562 573 652 675 681 691 643 688 677 631 622 
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gázfogyasztók 

száma 

Összes 

szolgáltatott 

vezetékes gáz 

mennyisége 

(1000m3) 

803 860 991 1176 1089 1174 1141 1175 1125 924 979 853 756 765 614 

Összes 

szolgáltatott 

gázból 

háztartások 

részére 

szolgáltatott 

(1000m3) 

708 770 859 1026 957 1034 1001 1036 982 815 772 748 617 662 513 

Összes 

gázcsőhálózat 

hossza (km) 

21 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Összes 

gázfogyasztó 

(db) 

490 515 533 555 587 600 683 706 713 726 677 726 714 666 659 

Gázzal fűtött 

lakások 

száma 

468 492 510 530 562 564 643 670 676 686 638 688 677 631 622 

 

 

A közigazgatási és a belterületen tervezett településfejlesztési célkitűzések megvalósításánál a 

létesítményektől az alábbi védőtávolságokat kell figyelembe venni : 

 

Vezeték típusa Létesítmény Védőtávolság 

Középnyomású vezeték 

4 bar 

Lakóépülettől 4,0 m 

szennyvíz vezetéktől 1,0 m 

vízvezetéktől 0,7 m 

üreges földalatti műtárgytól 2,0 m 

telefon földkábeltől 0,5 m 

elektromos földkábel 0,5 m 

 

 

Új utcanyitás, telekkiosztás építési engedély kiadásánál illetve egyéb közmű létesítésénél 

figyelembe kell venni az MSZ 7048 / 3 – 83 illetve az azt módosító Szabványügyi 

Közlöny 2002. Augusztus 01. (SZ.K.8.) számában közzétetteket, továbbá az MSZ 7487 / 

2 – 80 szabványokban foglaltakat. 

 

 

CH ipari létesítmény: 

 

Alattyán község közigazgatási területén bányatelek nem található. 

Alattyán területén az alábbi koncessziós terület található: 

- Jászárokszállás szénhidrogén koncessziós terület 

 

 

  1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

    energiagazdálkodás lehetőségei 
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Az elmúlt években országosan, így Alattyánon is előtérbe került a megújuló energiaforrás 

alkalmazása. Jelenleg a településen még nem üzemel szél, nap vagy geotermikus energiát 

felhasználó, előállító létesítmény. 

 

A megvalósítandó fejlesztések során elsősorban napenergiára kell gondolni megújuló 

energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a település fekvését és egyéb adottságait is 

figyelembe véve, szél erőművek telepítése és energiatermelés céljából történő üzemeltetése 

nem lenne gazdaságos. 
 

A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és 

technológiai célú energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú 

energiaigények kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú 

alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol más 

energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a völgyidőszakban) hőtárolós 

fűtésre javasolható. 

 

  1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági 

értékelése 

 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysága javítható egyrészt a korszerűbb 

energiatakarékosabb készülékekkel, alternatív kapcsolós vagy mozgásérzékelős 

világításokkal, kompakt fénycsövekkel. Az energiahatékonyság növelését szolgálja az 

épületek korszerűsítése mind gépészeti, mind építészeti oldalról. Építészet terén a 

homlokzatok utólagos hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, növeli az energiahatékonyságot. 

Ugyancsak az energiahatékonyságot növeli a napkollektorok beszerelése, mellyel mind a 

világítás, mind a melegvíz ellátáshoz nyerhető energia. Az elmúlt években pályázatokkal a 

település intézményeinek jelentős részén a tetőfelületeken felszerelésre és beüzemelésre 

kerültek a napelemek. Napelemeket szereltek a fel  az óvoda, a művelődési ház tetejére.  

 

 

A nem felújított önkormányzati intézmények többségében a világítótestek elavultak, 

üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért javasoljuk azokat lecserélni energiatakarékos izzóval 

ellátott elektronikus előtétű egyedi kompenzálású lámpatestekre. Javasoljuk ezen kívül az 

elektromos hálózat felújítását is. Különös figyelmet kell fordítani a különböző intézmények 

térvilágításának gazdaságos működésére, tehát javasoljuk ezek alkonykapcsolóval történő 

működtetését, de kézi lekapcsolásra való lehetőséggel. 

 

Továbbá szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a 

lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy: 

• csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson. 

• csak megfelelő, szükséges időszakban világítson. 

Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. Ezek 

azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel 

rendelkeznek. Az IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a 

világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés mentes világítás létesíthető 
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1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli 

  hírközlési építmények) 

 

 

Telefonellátás: 

 

a./ Helyközi hálózat: 

 

Alattyáni primer központ, melynek az üzemeltetését az Invitel Nyrt végzi az országos 

hálózathoz kapcsolódik. Az üzemeltető a nyomvonalról adatot nem szolgáltatott 

Alattyán keleti külterület belterület határán optikai gerinckábel a Magyar Telekom 

tulajdonában.  

 

b./ Helyi hálózat : 

 

Az Alattyáni helyi hálózat központja az Invitel Távközlési Zrt műszaki épülete. Innen 

földalatti és földfeletti vegyes rendszerű hálózaton keresztül üzemel a hálózat. A 

telefonközpont a helyi igényeket kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa az 

Invitel Távközlési Zrt . 

 

 

Kábeltévé ellátás: 

 

Alattyán településen a PR-Telecom az elektromos áramszolgáltató oszlopain légkábel 

hálózatot épített ki. A szolgáltató a hálózatáról nyomvonal adatot nem biztosított.  

 

 

c./ Kábel nélküli telefonellátás: 

 

Alattyán területén a kábel nélküli telefonellátás a mobil adótornyokról biztosított. A 

település közigazgatási területén belül adótorony nem található. A Digi tervezi új mobil 

adótorony építését melynek EOV koordinátáit a nyilatkozatában megadta. 

 

 

d./ Mikrohullámú rendszer: 

 

A településen mikrohullámú rendszer következtében az építési szabályozását 

megkövetelő védősáv nem található. 

 

Védőtávolság: 

 

Telefon földkábel kábeltelevízió földkábeltől 0,5 m 

Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m 

 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 

94.§. (1) alapján: „a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek 

építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények 

megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon – 

biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének 

lehetőségét.” 
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A postai létesítmények vonatkozásában pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: 

„a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 

építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban 

meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét. 

 

 

 

 

         

 

       

        

            

         Puskás Béla 

        MK–16/0297. 

 

 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

 

Alattyán település nem rendelkezik környezetvédelmi programmal, régi hulladékgazdálkodási 

terve van,amelye 2004-ben készült és került helyi rendelettel elfogadásra. 

 

A település igazgatási területe: 34,31 km2, ebből: 

 

• belterület:                      1,86 km2 

• külterület                     32,45 km2. 

 

Alattyán közlekedésföldrajzi elhelyezkedése, és helyzete kedvezőnek mondható. A község a 

megyeszékhelytől közúton a 32.-es számú főúton közelíthető meg, mely egyúttal Jászberény 

felé is útkapcsolatot biztosít. 
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Alattyán kül- és belterületi ábrázolása topográfiai térképen 

 

Alattyán természetföldrajzi bemutatása részletesen az 1.1. fejezetben található. 

 

 

1.17.1. Talaj 

 

 

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 
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Művelési 

ág 
Területe ha/m2 

legelő 227,42 

erdő 88,63 

kivett 415,98 

Összesen 3428,61 

 

1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 

 

Belterületi vízellátás 

 

Alattyán vízellátást a Tiszamenti Regionális Vízművek zRt. biztosítja.  

 

A települési vízbázis jelenleg 3 db kútból áll: 

➞ 2. sz tartalék kút (695 m), amely jelenleg nem üzemel, 

➞ 3. sz. tartalék kút (80 m), amely jelenleg nem üzemel, 

➞ 4. sz. kút (665 m), amely üzemel, és vízhozama 1200 l/p. 

A község vízellátását elsősorban a 4. sz. kút biztosítja, szükség esetén üzemeltethető a 2. sz. 

kút is. 

 

Alattyán vízmű telepén új tisztítási technológia került megépítése 2015-ben, a KEOP 

1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” keretén 

belül. 

 

A fejlesztés főbb paraméterei: 

➞ tervezett kapacitás: 500m3/nap (a kutak felújításával); 

➞ meglévő vízkezelési technológia: vas-mangán-arzén mentesítés; 

➞ tervezett vízkezelési technológia: ammóniamentesítés. 

 

Külterületi vízellátás 

 

A jelentősebb külterületi ipartelepek és majorok vízszerzése, vízellátása a következő: 
 

− Alattyáni Tejtermelő Kft. 

A tehenészet és tejfeldolgozó vízellátását a településtől függetlenül, külön vízműről 

biztosítják. 
 

Szennyvízelhelyezés és tisztítás 

 

A településen a szennyvízhálózat vákuumos rendszerű gerincvezeték hossza a következő: 

 

Megnevezés 
DN 160 

KPE (m) 

DN 125 

KPE (m) 

DN 110 

KPE (m) 

Teljes 

hossz 

(m) 

I. sz. öblözet - 1373 5231 6604 

II. sz. öblözet 231 2535 7141 9907 

Mindösszesen 231 3908 12372 16511 
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(m) 

 

A házi bekötések száma: 1048 db. 

Vákuumaknák száma: 338 db. 

 

A vákkumtartályban (10 m3) összegyűlt szennyvizet egy szárazaknás búvárszivattyú juttatja el 

a szennyvíztisztító telepre. A rendszer teljesen autómatikus üzemű, időszakos felögyeletet 

igényel. Az ellenőrzés a szennyvíztisztító telepről biztosított. 

 

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

szennyvíztisztítási technológiát alkalmaznak. A telep kapacitása 250 m3/nap, 2500 LE. 

 

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

a Zagyvába. 

 

 

Vízrendezés, vízhasznosítás 

 

Belterületi vízrendezés 

 

Alattyán település a közepesen belvíz-veszélyeztetett települések között van számon tartva. 

 

A település kül- és belterületi vizeit a Zagyva folyóba vezetik le. 

 

A Kun-ere megnevezésű csatorna egy állandó telepítésű, 1,5 m3/s kapacitású szivattyúteleppel 

rendelkezik. A többi csatorna a Zagyva kis vízállásánál gravitációsan, míg magas vízállásnál 

ideiglenes telepítésű szivattyúkkal továbbítja a vizet a befogadóba. 

 

A bel- és külterület belvízzel közepesen és mérsékelten veszélyeztetettnek számít. 

 

A belterületen lévő csapadékvíz elvezető rendszerek 4 öblözetre bontják a települést. Ezek 

közül kettő befogadója egy-egy Zagyva holt ág, a másik kettőből gravitációsan, vagy magas 

vízállás esetén ideiglenes szivattyúállással az Irgócs-tói csatornába, ill. a Zagyvába juttatják a 

vizeket. 

 

Külterületi vízrendezés, vízhasznosítás 

 

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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Alattyán külterületi részén húzódó csatornák 

(http://80.249.165.197/belviz/index.html) 

 

A Kiskörei vízlépcsőhöz kapcsolódó öntözőrendszerek fejlesztésére felmerült igények 

szükségessé tették a Jászsági főcsatorna továbbépítését. A Jászsági főcsatorna Zagyvai ága a 

tervek szerint a kiépült Jászsági főcsatornából indul ki és 11 település – köztük Alattyán – 

külterületét érinti. A tervezett több, mint 46 km hosszú csatorna Alattyán alatt, a Zagyva 42,3 

fkm szelvényénél csatlakozik a folyóba. A fenti tervezett nyomvonal a település belterületét 

nem érinti, a fejlesztésre tervezett területek is a tervezett nyomvonaltól távolabb helyezkednek 

el. A tervezett nyomvonal környezetvédelmi engedélyeztetés alatt van. A tervezett nyomvonal 

a település külterületén halad keresztül, melynek megépítésével a mezőgazdasági területek 

öntözővize biztosítható. 

 

A kockázatos anyagok elhelyezése, felszín alatti vízbe történő közvetlen vagy közvetett 

bevezetése engedély köteles tevékenység, mely csak az illetékes környezetvédelmi 

felügyelőség által kiadott engedély, illetve a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásával más 

hatóság által kiadott engedély alapján történhet.  

 

Fontos talaj és a felszín- és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos hatályos 

jogszabályok betartása ill. betartatása! 
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Élővíz folyásba, kutakba, csapadék csatornába hulladékot és szennyvizet bevezetni tilos! 

Vízgyűjtő gazdálkodás 

 

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat mellék-

leteként jelent meg. Ezen anyagban az ország négy vízgyűjtőre és 42 tervezési alegységre lett 

felosztva, melyen belül Alattyán közigazgatási területe, az 2-10 számú Zagyva tervezési 

alegységre esik. 

 

A vízgyűjtő gazdálkodási terv célkitűzései és intézkedési tervei a következők: 

1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése 

2. Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése 

3. Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése 

4. Bekövetkezett szennyezések csökkentése, felszámolása, beleértve a felhagyott 

szennyezett területek kármentesítését 

5. Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, a duzzasztás és a vízszintszabályozás 

hatásának csökkentése 

6. Hidromorfológiai viszonyok javítása a hosszirányú átjárhatóságon kívül (vízfolyások 

és állóvizek morfológiai szabályozottságának csökkentése) 

7. A vízjárási viszonyok javítása illetve vízkivételek, más víztestre történő átvezetések 

ökológiai hatásainaik csökkentése 

8. A víz hatékony felhasználását elősegítő műszaki intézkedések, az öntözés, az ipar, az 

energiatermelés és a háztartás területén 

9. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a lakossági 

vízi szolgáltatás területén 

10. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében az ipari vízi 

szolgáltatás területén 

11. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a 

mezőgazdasági vízi szolgáltatás területén 

12. Mezőgazdasági tanácsadás vízvédelmi szemponttal kiegészített rendszere 

13. .Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák) 

14. Kutatás, tudásbázis fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében 

15. Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és elsőbbségi anyagok 

kibocsátásának csökkentése 

16. Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése 

17. Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag 

terhelés csökkentése 

18. Inváziós, tájidegen fajok és betegségek terjedésének megelőzése és szabályozása 

19. A rekreáció (beleértve a horgászatot is) káros hatásainak megelőzése és szabályozás 

20. A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és 

szabályozása, amelyek állatok és növények eltávolításával járnak 

21. Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések 

megelőzése és szabályozása 

22. Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése 

23. A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések 

26. Halgazdasági hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása 

27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt 

28. Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása 

29. Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése 

30. . Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt 

31. Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása 
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32. Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása, a 

hatások enyhítése 

33. Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló 

hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül 

34. Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal 

szemben, az egyéb intézkedéseken felül 

35. Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések 

36. Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása 

37. Balesetből származó szennyezések megelőzése 

 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

 

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) 
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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. 

 

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! 
 

 

 

 

 

 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

 
 Települési zajforrások: 

- Közlekedés, 

- Ipar, 

- Kereskedelem, 

- Szórakozás, 

- Építkezés, 

- Háztartási tevékenység. 
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A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek. A rendezési 

terv készítése során fontos szempont, a területi funkciók, telepítések olyan meghatározása, 

hogy a megengedett határérték feletti zajterhelés ne keletkezzen. 

 

A zaj- és rezgés védelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. 

tartatni! 

 
 

1.17.5. 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. 

➞ 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. 
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A katasztrófavédelem honlapján az aktuális adatsorok mindenki számára elérhetőek és 

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

 

 

 

1.17.6. Hulladékkezelés 

 

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. A négy hulladékfrakció (műanyag, fém, üveg és 

papír) elhelyezésére alkalmas gyűjtőszigeteket a lenti fotók szemléltetik. 

 

 
 

Jász út 

 



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 152 
 

 
 

Kossuth Lajos út 

A szigeteken lévő edényzeteket havi rendszerességgel üríti, illetve a telítődésnek megfelelően. 

 

A gyűjtő konténerek űrtartalma 1.100 literes. A pontos elhelyezkedésüket a Kö jelű 

helyszínrajz szemlélteti. 

 

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 KEOP-os beruházás keretén belül 2013-ban végeleges lezárásra került a lerakó helyben 

rekultivált megoldással. A területelileg 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. 
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A hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással összefüggő törvények és a hozzá 

kapcsolódó rendeletek betartása ill. betartatása fontos feladat! 

 

 

1.17.7. 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. 
 
 

 

 

1.17.8. Árvízvédelem 

 

Alattyán település rendelkezik ár- és belvízvédelmi tervvel. 

 

A település közigazgatási területe a Zagyva folyó mindkét partját érinti: a bal paton a 2.37 

Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna ártéri öblözetet, a jobb parton a 2.49 Jánoshidai öblözetet. 

 

Az árvízvédelmi szakaszbeosztás szerint a település a 10.11 számú Szászberek-Jászberényi 

árvízvédelmi szakaszba tartozik. 

 

Az árvízi elöntéstől a község bel- és külterületét a Zagyva folyó jobb és bal parti elsőrendű 

árvízvédelmi fővédvonalai (árvízvédelmi töltések) védik. A közigazgatási terület érinti a 

Zagyva folyó bal parti töltését a 40+990 - 47+510 tkm, illetve a jobb parti töltését a 40+070 és 

44+190 tkm között és a folyó medret. 

 

A védelmi szakasz mértékadó vízmércéje Jásztelken található vízmérce „0” pontja: 86,60 mBf 

 

LNV (eddig előfordult legnagyobb vízállás):  650 cm 1999.07.13. 

LKV (eddig előfordult legkisebb vízállás):     48 cm 1962.08.24. 
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Árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások esetén várható: 

I. fok  350 cm 

II. fok  450 cm 

III. fok  500 cm 

 

Az árvízvédelmi fővédvonal kiépítési szintje MÁSZ + 1 m. Az érintett szakasz jelentős 

részének kiépítettsége mind magassági, mind keresztmetszeti értelemben elmarad az előírttól. 

 

Alattyáni híd szelvénye: Zagyva jobb part 41+877 tkm, Zagyva folyó bal part 43+017 tkm. 

 
 

Alattyánt érintő árvízvédelmi öblözetek és műtárgyak 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalat, valamint 10-10 m széles védősávjait szabadon kell 

hagyni, építési tilalommal kell védeni. 

 

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

nem bővíthetőek. 

 

A Zagyva folyót, annak hullámterét, valamint az árvízvédelmi töltéseket és azok védősávjait 

esetlegesen érintő munkák tervezési szakaszában a KÖTIKÖVIZIG Árvízvédelmi és 

Folyószabályozási Osztályával egyeztetést kell tartani, majd az elkészült terveket hatósági 

engedélyeztetés céljából a KÖTI-KTVF részére meg kell küldeni. 
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A folyók hullámterének és parti sávjának hasznosítása, vagy azoknak bármilyen 

igénybevétele csak a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak betartásával történhet. 

 

Az elsőrendű árvízvédelmi vonal mentén, építési tilalommal kell védeni a töltéslábtól 

számított 10-10 m széles területsávot. 

 

Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a lábvonaltól számított 60 m-en, a 

mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad. Kivételes egyedi 

esetben, részletes talajfeltárás és szivárgási vizsgálat alapján, a vízügyi hatóság külön 

előírásainak betartásával lehetséges anyaggödör nyitása. 

Munkagödröt nyitni elsőrendű árvízvédelmi vonal, valamint szükségtározó töltése mentén a 

vízügyi hatóság esetenkénti külön előírásainak betartásával lehet. 

 

 

 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

 

Alattyánon fennálló környezetvédelmi konfliktust a felhagyott hulladéklerakó okozott, de a 

2013-ban a rekultiváció megoldást nyújtott a problémára.  

 

A település árvízvédelme okozhat környezetvédelmi konfliktust egy magas és tartós árhullám 

kialakulásakor. Az új MÁSZ életbelépésével a jelenlegi töltéskorona magassága nem elégíti 

ki az új árvízvédelmi biztonsági elvárásokat. 
 

 

1.17.10. Természetvédelem 

 

A következő képen a település külterületén és környezetében található védett Natura 2000-es 

területek láthatók, a 7.1. Alattyáni Berki-erdő (HUHN20074), amely madárvédelmi terület, és 

a 7.4. Jászság (HUHN10005), amely kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Mindkét 

terület a Hortobágyi Nemzeti Park területén helyezkedik el. A lenti ábra megtekinthető a 

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm honlapon. 
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Alattyán környezetében lévő Natura 2000-es területek 

JÁSZSÁG 
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NATURA 2000-es területek 

 

 

1.17.11. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, 

egyedi közműpótlók 

 

A fejlesztések során lehetőség szerint törekedni kell a megújuló energiaforrások egyedi 

alkalmazására. A hálózati energia felhasználás csökkenthető napelemek v. napkollektorok 
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beépítésével. Fűtés rásegítésre és a használati melegvíz előállítására napkollektorok 

alkalmazása célszerű. 

 

A következő önkormányzati üzemeltetésű intézményeknél került napelemes rendszer 

beépítésre: 

➞ Községháza; 

➞ Művelődési ház; 

➞ Óvoda; 

➞ Idősek klubja; 

➞ Orvosi rendelő. 

 

Az önkormányzati energia-költségek és károsanyag-kibocsátás csökkentésének csak az egyik 

lehetséges módja a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ezen energiaforrások is csak akkor 

jelentenek igazán nagy megtakarítást, ha korszerű, kis energia-igényű épületekben vannak 

felhasználva. Ha a fűtés-korszerűsítés megelőzi az épületszerkezet hőszigetelését, az újonnan 

telepített rendszernek a régi hőszükségletnek megfelelő teljesítményűnek kell lennie, hogy 

elláthassa feladatát. Amikor a későbbiekben az épületszerkezet szigetelése elkészül, a 

beépített teljesítménynek csak egy részére lesz szükség, amely a kapacitás-kihasználatlanság 

miatt drágábban termel majd. Ebben az esetben nem fog hatékonyan működni a rendszer, 

hiába korszerű a fűtési rendszer és az épületszerkezet is. 
 

 

             Desics Judit 

         SZKV 1.1.-1.4. 

 

 

 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást; beépítést befolyásoló vagy 

korlátozó   tényezők) 

 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

  1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

 

Alattyánon alábányászott területek, barlangok és pincék nem találhatók. Ezen területek 

építésföldtani korlátozásával nem kell számolni. 

 

  1.18.1.2. Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

 

Alattyánon csúszás, süllyedésveszélyes területek nem találhatók. Ezen területek építésföldtani 

korlátozásával nem kell számolni. 

 

  1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

 

 

A települést és környékét  ritkán érik földrengések. Az ország szeizmikus veszélyeztetettségi 

zónáiból, a település közvetlen környezete a 3. - 4.  zónához tartozik.  

 
Magyarország szeizmikus zónatérképe 
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(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A történelmi és a jelen korokban feljegyzett szeizmológiai események által közepesen érintett 

területen fekszik Alattyán. 
 
Magyarország szeizmotektonikája 
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(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

 
Magyarország földrengélyveszélyeztetettsége 

 
(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

 

A település közigazgatási területe közepesen érintett földrengés veszélyeztetett területekkel. 
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

  1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

 

Az árvízvédelmi helyzetet meghatározó módon befolyásolják a terület síkvidéki viszonyai, 

melyek a Zagyva-völgyre jellemzők. A település közigazgatási területe a Zagyva folyó 

mindkét partját érinti: a bal parton a 2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna ártéri öblözet, a jobb 

parton a 2.49 Jánoshidai árvízi öblözet található.  

Alattyán közigazgatási területét védő árvízvédelmi fővédvonalak a 10.11 Szászberek-

Jászberényi árvízvédelmi szakaszhoz tartoznak. A védelmi szakasz mértékadó vízmércéje 

Jásztelken található (54,8 fkm).  

A vízmérce jellemző adatai: 

„0"pont:  86,60 mBf 

MÁSZ:  638 cm (92,98 mBf) 

LNV:  650 cm (1999. 07. 13.) 

LKV:  48 cm (1962. 08. 24.) 

Árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható: 

I. fok:  350 cm; 

II. fok:  450 cm; 

III. fok:  500 cm. 

A jásztelki szelvényben a folyó jellemző vízhozamai:  

LKQ = 0,425 m3/s  

KÖQ= 4,81m3/s  

LNQ= 198,0 m3/s 

 

A települést védő árvízvédelmi fővédvonal a folyó mindkét partján földtöltés. Alattyán 

közigazgatási területén az árvízvédelmi művek tekintetében közvetlen árvízveszélyt okozó 

hiányosság nincs, azonban a fővédvonalak kiépítettsége jelentős hosszon nem éri el a 

rendeletben meghatározott magassági (MÁSZ + 1 m) és keresztmetszeti előírás értékeit. 

Jásztelek külterületén, a településről kivezető 32-es főúttól D-re, a Zagyva folyó jobb partján 

árvízi szükségtározó épült, az árhullámok vízszintjének csökkentésére. A tározót K-i irányból 

a Zagyva folyó töltése, É-i és D-i irányból lokalizációs töltések, míg NY-i irányból 

természetes magaslat határolja. A szükségtározó fontosabb paraméterei: 

- területe: 20,0 km2 

- max. tározható vízmennyiség: 24,0 millió m3 

- max. tározási vízszint: 92,40 mBf. 

 

Az 1999, 2000, és 2010. évi árvízvédekezések során a Jásztelki Szükségtározó a Zagyva folyó 

jobb parti árvédelmi töltésének átvágásával megnyitásra került. Szélsőséges árvízi helyzetben 

a későbbiek során is számolni kell a tározó igénybe vételével, vagyis a terület ideiglenes 

elöntésével. A szükségtározó területén ennek okán csak az ideiglenes árvízi tarozással 

összeegyeztethető területhasználat engedhető meg. A tározó nyitását a Jásztelki mértékadó 

vízmérce 620 cm-t meghaladó vízállásnál rendelhetik el 

 

Önkormányzati kezelésben lévő árvízi védmű nincs. A település közigazgatási területén lévő 

Zagyva folyó árvízvédelmi létesítményein a védekezést a Közép-Tiszavidéki Vízügyi 

igazgatóság végzi. 

 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 
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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. 

- Az árvízvédelmi fővédvonal mentén, a hullámtéren a lábvonaltól számított 60 m-en, 

a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad, csak a vízügyi 

hatóság külön engedélyével, amennyiben a talajmechanikai, illetve szivárgási 

viszonyok a vizsgálatok eredményei alapján nem veszélyeztetik az árvízbiztonságot. 

 

 

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 szerint: 

A parti sáv szélessége: 

 

a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10 

méterig, 
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b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók 

és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 

 

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 

méterig terjed. 

 

 

  1.18.2.2. 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. 

 

Vízállásos, illetve belvíz által veszélyeztetett terültek a község belterületén nem jellemzőek. A 

belterület viszonylag magasan, 85-95 mBf-i szinten fekszik, ezért a belvízveszély mérsékelt. 

 

Alattyán területe 073 számú Zagyvamenti belvízrendszerben helyezkedik el. 

A belvízrendszer a Zagyva balpartján terül el. 

Domborzata uralkodóan síkvidéki. Az É-i rész (Jászjákóhalmától É-ra) emelkedő magassági 

értékeivel azonban már a dombvidékre való átmenetet képviseli. A vízrendszer lejtése É-D, 

ÉK-DNy irányú. Átlagos esés 0,45 m/km. A belvízrendszerben található települések közül 

Jászjákóhalma közepesen, Jásztelek közepesen, Alattyán közepesen beívíz-veszélyeztetett 

település. 

 

 

A településen 5 súlyosan veszélyeztetett területet lehet lehatárolni, mely a csapadékvíz 

elvezetés fejezetben található. 

 

Mentesítési sorrend: 5-2-4-1-3 

 

5. Jász út - Mátyás király út - Vadász út - Rigó út mentesítése: 

A Vadász út -32.sz út csatlakozásánál a 32.sz fő út alatt található egy magas küszöb szintű 

250 mm átmérőjű műanyag cső ,amely a Vadász út - Rigó út és környékének belvizeit vezetné 

át. A terület mentesítése csak szivattyúsán történhet. A mély fekvésű helyeken szivattyúk 

felállításával és a nyomócsövek Vadász úti átvezetésig való kiépítésével valósítható meg. 

 

2. Petőfi út - Rákóczi út befogadója a Temetői gödör: 

A település 2. számú belvízveszélyeztetett területének gyorsabb mentesítése érdekében 

szükséges lenne a temetői tározó leeresztő műtárgyának küszöbszint süllyesztését elvégezni. 

 

A Csillag úti záportározó vizének a temetői tározóba történő gravitációs levezetésére nincs 

lehetőség, ezért a 32 számú főút melletti útárokba kell a tározó vízét átszivattyúzni. A 

vízelvezető hálózat főgyűjtőinek hossz-szelvényein is látszik, hogy a meglévő árkok 

fenékszintjei magasak, ellenesésűek, műtárgyaik küszöbszintjei magasak. 

Javasolt a Csillag úti és a temetői tározók összekötése, mivel így lehetővé válna az előbbinek 

gravitációs úton történő levezetése. Az összekötést a Jász út mentén meglévő út árok 

nyomvonalában 88,00 mBf. szinten kb. 230 méter Ø 60 cm fedett csatorna, és 200 méter nyílt 

árok megépítésével lehetne megoldani. A kiskertaljai ideiglenes csatornát úgy javasolt 

kialakítani és véglegesíteni, hogy az befogadója legyen a tározóknak, valamint az Éraljai út, a 
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Kiskert út és a József Attila utca által lehatárolt területek csapadékvizeinek. A csatorna 

zagyvai végpontjánál szivornyás átemeléssel lehetséges a belvizek átemelése. 

 

3. Gábor Áron utca - Honvéd utca - Kisfok utca mentesítése: 

Árvíz esetén a Belsőségi zsilipnél kisebb teljesítményű szivattyú felállításával (50-100 1/s) 

kell megoldani. A befogadó alacsony vízállása esetén gravitációsan a zsilip nyitásával 

engedjük ki a káros vizeket. 

 

4. Déryné út - Széchenyi út - Árpád út Erzsébet királyné út - Széchenyi út - Nagykör út: 

A terület gravitációsan mentesíthető az Irgócsi-csatorna torkolati 120 cm-es vízállásáig. A 

rendszerben a kapubejárók küszöbszintjei akadályozzák a vizek levezetését. 

 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 

 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkárelhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát 

és aktualizálását mindig el kell végezni. 

A tározók és a csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. 

A rendezési terv által érintett tervezési területek fejlesztésével és az új épületek kialakításával 

egy időben javasoljuk a felszíni vízelvezetést biztosító csatornák kapacitásának vizsgálatát. A 

településrendezési terveknek és a beépítésre tervezett területek építési előírásainak 

összhangba kell lennie a csapadékvíz-elvezető hálózat létesítésével és kiépítésével. A 

településrendezési eszközök módosításánál figyelembe kell venni a település vízrendezési és 

vízkár-elhárítási tervében foglaltakat. 

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

 

 

  1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

 

Vízállásos, illetve belvíz által veszélyeztetett, mélyfekvésű terültek a község belterületén nem 

jellemzőek. A belterület viszonylag magasan, 85-95 mBf-i szinten fekszik, ezért a 

belvízveszély mérsékelt. 

 

Alattyán területe 073 számú Zagyvamenti belvízrendszerben helyezkedik el. 

A belvízrendszer a Zagyva balpartján terül el. 

Domborzata uralkodóan síkvidéki. Az É-i rész (Jászjákóhalmától É-ra) emelkedő magassági 

értékeivel azonban már a dombvidékre való átmenetet képviseli. A vízrendszer lejtése É-D, 

ÉK-DNy irányú. Átlagos esés 0,45 m/km. A belvízrendszerben található települések közül 

Jászjákóhalma közepesen, Jásztelek közepesen, Alattyán közepesen belvíz-veszélyeztetett 

település. 

 

 

A településen 5 súlyosan veszélyeztetett területet lehet lehatárolni, melynek felsorolása a 

csapadékvíz elvezetés fejezetben található. 
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Mentesítési sorrend: 5-2-4-1-3 

 

5. Jász út - Mátyás király út - Vadász út - Rigó út mentesítése: 

A Vadász út -32.sz út csatlakozásánál a 32.sz fő út alatt található egy magas küszöb szintű 

250 mm átmérőjű műanyag cső ,amely a Vadász út - Rigó út és környékének belvizeit vezetné 

át. A terület mentesítése csak szivattyúsán történhet. A mély fekvésű helyeken szivattyúk 

felállításával és a nyomócsövek Vadász úti átvezetésig való kiépítésével valósítható meg. 

 

2. Petőfi út - Rákóczi út befogadója a Temetői gödör: 

A település 2. számú belvízveszélyeztetett területének gyorsabb mentesítése érdekében 

szükséges lenne a temetői tározó leeresztő műtárgyának küszöbszint süllyesztését elvégezni. 

 

A Csillag úti záportározó vizének a temetői tározóba történő gravitációs levezetésére nincs 

lehetőség, ezért a 32 számú főút melletti útárokba kell a tározó vízét átszivattyúzni. A 

vízelvezető hálózat főgyűjtőinek hossz-szelvényein is látszik, hogy a meglévő árkok 

fenékszintjei magasak, ellenesésűek, műtárgyaik küszöbszintjei magasak. 

Javasolt a Csillag úti és a temetői tározók összekötése, mivel így lehetővé válna az előbbinek 

gravitációs úton történő levezetése. Az összekötést a Jász út mentén meglévő út árok 

nyomvonalában 88,00 mBf. szinten kb. 230 méter Ø 60 cm fedett csatorna, és 200 méter nyílt 

árok megépítésével lehetne megoldani. A kiskertaljai ideiglenes csatornát úgy javasolt 

kialakítani és véglegesíteni, hogy az befogadója legyen a tározóknak, valamint az Éraljai út, a 

Kiskert út és a József Attila utca által lehatárolt területek csapadékvizeinek. A csatorna 

zagyvai végpontjánál szivornyás átemeléssel lehetséges a belvizek átemelése. 

 

3. Gábor Áron utca - Honvéd utca - Kisfok utca mentesítése: 

Árvíz esetén a Belsőségi zsilipnél kisebb teljesítményű szivattyú felállításával (50-100 1/s) 

kell megoldani. A befogadó alacsony vízállása esetén gravitációsan a zsilip nyitásával 

engedjük ki a káros vizeket. 

 

4. Déryné út - Széchenyi út - Árpád út Erzsébet királyné út - Széchenyi út - Nagykör út: 

A terület gravitációsan mentesíthető az Irgócsi-csatorna torkolati 120 cm-es vízállásáig. A 

rendszerben a kapubejárók küszöbszintjei akadályozzák a vizek levezetését. 

 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 

 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkárelhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát 

és aktualizálását mindig el kell végezni. 

 

A városfejlesztésnek törekednie kell, hogy a településen a belvíz, illetve árvízveszélyes 

mélyfekvésű területek nagysága minél inkább csökkenjen. A belvizek komoly anyagi károkat 

okozhatnak, és a területfelhasználást is erősen korlátozzák. 

A mélyfekvésű, belvizes területekről csatornák építésével (gravitációsan) vagy szivattyúk 

alkalmazásával (átemeléssel) kell eltávolítani a felszíni vizeket, amelyek a megfelelő 

befogadókba vezethetők. Bizonyos esetekben a terület feltöltése is megfelelő megoldás lehet. 

Feltöltés után a területfelhasználás, illetve területi besorolás is módosítható. 
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Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

 

  1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

 

Árvízvédelem 

 

Az árvízvédelmi helyzetet meghatározó módon befolyásolják a terület síkvidéki viszonyai, 

melyek a Zagyva-völgyre jellemzők. A település közigazgatási területe a Zagyva folyó 

mindkét partját érinti: a bal parton a 2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna ártéri öblözet, a jobb 

parton a 2.49 Jánoshidai árvízi öblözet található.  

Alattyán közigazgatási területét védő árvízvédelmi fővédvonalak a 10.11 Szászberek-

Jászberényi árvízvédelmi szakaszhoz tartoznak. A védelmi szakasz mértékadó vízmércéje 

Jásztelken található (54,8 fkm).  

A vízmérce jellemző adatai: 

„0"pont:  86,60 mBf 

MÁSZ:  638 cm (92,98 mBf) 

LNV:  650 cm (1999. 07. 13.) 

LKV:  48 cm (1962. 08. 24.) 

Árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható: 

I. fok:  350 cm; 

II. fok:  450 cm; 

III. fok:  500 cm. 

A jásztelki szelvényben a folyó jellemző vízhozamai:  

LKQ = 0,425 m3/s  

KÖQ= 4,81m3/s  

LNQ= 198,0 m3/s 

 

A települést védő árvízvédelmi fővédvonal a folyó mindkét partján földtöltés. Alattyán 

közigazgatási területén az árvízvédelmi művek tekintetében közvetlen árvízveszélyt okozó 

hiányosság nincs, azonban a fővédvonalak kiépítettsége jelentős hosszon nem éri el a 

rendeletben meghatározott magassági (MÁSZ + 1 m) és keresztmetszeti előírás értékeit. 

Jásztelek külterületén, a településről kivezető 32-es főúttól D-re, a Zagyva folyó jobb partján 

árvízi szükségtározó épült, az árhullámok vízszintjének csökkentésére. A tározót K-i irányból 

a Zagyva folyó töltése, É-i és D-i irányból lokalizációs töltések, míg NY-i irányból 

természetes magaslat határolja. A szükségtározó fontosabb paraméterei: 

- területe: 20,0 km2 

- max. tározható vízmennyiség: 24,0 millió m3 

- max. tározási vízszint: 92,40 mBf. 

 

Az 1999, 2000, és 2010. évi árvízvédekezések során a Jásztelki Szükségtározó a Zagyva folyó 

jobb parti árvédelmi töltésének átvágásával megnyitásra került. Szélsőséges árvízi helyzetben 

a későbbiek során is számolni kell a tározó igénybe vételével, vagyis a terület ideiglenes 

elöntésével. A szükségtározó területén ennek okán csak az ideiglenes árvízi tarozással 

összeegyeztethető területhasználat engedhető meg. A tározó nyitását a Jásztelki mértékadó 

vízmérce 620 cm-t meghaladó vízállásnál rendelhetik el 
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Önkormányzati kezelésben lévő árvízi védmű nincs. A település közigazgatási területén lévő 

Zagyva folyó árvízvédelmi létesítményein a védekezést a Közép-Tiszavidéki Vízügyi 

igazgatóság végzi. 

 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 
 

Belvízvédelem 

 

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. 

 

 

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. 

 

Csapadékvíz tározó: 

Terület: 1,4 ha 

Tározott vízmennyiség: 21 000 m3  

Üzemi vízszint: 87,50 mBf 

 

A településnek nincs kiépített csapadékelvezető rendszere. A meglévő árkok kontraesésüek, 

nem összehangoltak. A műtárgyak töröttek, feliszapoltak, küszöbszintjeik magasak, 

vízszállító képességük elégtelen. 

 

Az Irgócsi-csatornának üzemeltetési szabályzata nincs ezért meghatározott üzemi vízszintje 

sincs. A 2010. évben elvégzett geodéziai mérések kimutatták, hogy a belterületen mért 

vízállások megegyeznek a településtől 50 méterre lévő kiöntött csatorna vízszintjével. A 

település belterületének tengerszint feletti magassága: 88,50 mBf. és 90,0 mBf. szint közé 

esik. 

Figyelembe véve a település belterületén mért magasságokat, a gravitációs kivezetés csak 

akkor valósulhat meg, ha az Irgócsi-csatorna maximális belvizes üzemvízszintje nem haladja 

meg a 120 cm-t. Biztonsággal csak így mentesíthető a település a káros vizektől. 

Az Irgócsi-csatorna vizének kizárására a Széchenyi úti belvízelvezető rendszer „0" 

szelvényébe l db tiltós műtárgy szolgál, amely 2012. évben került felújításra. 

 

Záportározók maximális belvíz tározási szintjei:  

- Csillag úti:   88,00mBf,  

- Temetői:      88,00 mBf 

 

A tározók javasolt maximális belvízszintje: 88,00 mBf. 

 

A településen 5 súlyosan veszélyeztetett területet lehet lehatárolni, melynek felsorolása a 

csapadékvíz elvezetés fejezetben található. 
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Mentesítési sorrend: 5-2-4-1-3 

 

5. Jász út - Mátyás király út - Vadász út - Rigó út mentesítése: 

A Vadász út -32.sz út csatlakozásánál a 32.sz fő út alatt található egy magas küszöb szintű 

250 mm átmérőjű műanyag cső ,amely a Vadász út - Rigó út és környékének belvizeit vezetné 

át. A terület mentesítése csak szivattyúsán történhet. A mély fekvésű helyeken szivattyúk 

felállításával és a nyomócsövek Vadász úti átvezetésig való kiépítésével valósítható meg. 

 

2. Petőfi út - Rákóczi út befogadója a Temetői gödör: 

A település 2. számú belvízveszélyeztetett területének gyorsabb mentesítése érdekében 

szükséges lenne a temetői tározó leeresztő műtárgyának küszöbszint süllyesztését elvégezni. 

 

A Csillag úti záportározó vizének a temetői tározóba történő gravitációs levezetésére nincs 

lehetőség, ezért a 32 számú főút melletti útárokba kell a tározó vízét átszivattyúzni. A 

vízelvezető hálózat főgyűjtőinek hossz-szelvényein is látszik, hogy a meglévő árkok 

fenékszintjei magasak, ellenesésűek, műtárgyaik küszöbszintjei magasak. 

Javasolt a Csillag úti és a temetői tározók összekötése, mivel így lehetővé válna az előbbinek 

gravitációs úton történő levezetése. Az összekötést a Jász út mentén meglévő út árok 

nyomvonalában 88,00 mBf. szinten kb. 230 méter Ø 60 cm fedett csatorna, és 200 méter nyílt 

árok megépítésével lehetne megoldani. A kiskertaljai ideiglenes csatornát úgy javasolt 

kialakítani és véglegesíteni, hogy az befogadója legyen a tározóknak, valamint az Éraljai út, a 

Kiskert út és a József Attila utca által lehatárolt területek csapadékvizeinek. A csatorna 

zagyvai végpontjánál szivornyás átemeléssel lehetséges a belvizek átemelése. 

 

3. Gábor Áron utca - Honvéd utca - Kisfok utca mentesítése: 

Árvíz esetén a Belsőségi zsilipnél kisebb teljesítményű szivattyú felállításával (50-100 1/s) 

kell megoldani. A befogadó alacsony vízállása esetén gravitációsan a zsilip nyitásával 

engedjük ki a káros vizeket. 

 

4. Déryné út - Széchenyi út - Árpád út Erzsébet királyné út - Széchenyi út - Nagykör út: 

A terület gravitációsan mentesíthető az Irgócsi-csatorna torkolati 120 cm-es vízállásáig. A 

rendszerben a kapubejárók küszöbszintjei akadályozzák a vizek levezetését. 

 

Külterületi vízelvezetés: 

 

Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének 

gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem 

tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több 

tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt 

meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld 

túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a 

vízbefogadó képessége. Alattyán település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül 

jelentkeztek a magas talajvíz okozta problémák. 

A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi 

csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken 

keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól 

került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok 
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változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak, 

elgazosodtak, vagy megszűntek 

 

Kunere belvízcsatorna: 

 

Kizárólagos állami főmű. 

Az eredetileg 7435 fm hosszú Kunere 0-1362 fm-es szakaszának, valamint a Rekettyés - 

Kunere összekötő csatornának az összekapcsolásával jött létre. Az összekapcsolt Kunere 

részben a saját öblözet belvizeinek elvezetését, részben a Rekettyés felső vízgyűjtőjéről 

átkormányzott vizek elvezetését hivatott megoldani. Kiépítettsége megfelelő. A Kunere 

további szakasza kiépítetlen. Széles, mély érvonulatban húzódik, a továbbiakban 

mellékágként - nem kizárólagos állami műként - funkcionál. Jelentőségét a belvízlevezetésen 

kívül leginkább az motiválja, hogy a Zagyvai szükségtározó leürítő csatornájaként van 

figyelembe véve. 

 

Berki holtág: 

 

Helye: Alattyántól D-re, a Zagyva jp. 40,1 tkm-énél 

Jellege: Időszakos belvíztározó 

Területe: 6,84 ha 

Tározható víztömeg: 30000 m3 

Átlagos vízmélység: 0,45 m 

Max. tározási vízszint: 

Épült: 1962-63. évben (Zagyvai töltésépítés) 

Kezelő: Alattyán Községi Önkormányzat 

 

Szivattyútelep: 

 

Kunerei félstabil szivattyútelep 

Helye: Zagyva bp. 40+844 km, Kunerei csatorna torkolata  

Jellege: Főbefogadóba emelő, félstabil  

Kapacitása: 0,8 m3/s  

Típusa: Agromx 500-D  

Üzeme: Diesel  

Kapacitása megfelelő, üzemmód változtatás nem igénylődik 

 

Szállítható szivattyúk: 

 

Csonkásér torkolat:   mennyiség: 1 db,  kapacitása: 0,180 m3/s, 

Jánoshidai határárok torkolat:  mennyiség: 1 db,  kapacitása: 0,300 m3/s, 

Irgócsi csatorna torkolat:   mennyiség: 1 db,  kapacitása: 0,300 m3/s 

 

(Forrás: Alattyán település ár és belvízvédelmi terve 2013.) 
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Alattyán belterületének topográfiai térképe 

 

A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek és zárt 

csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról -  gondoskodni kell. A 

csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 

 

A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség 

esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni. 

Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkárelhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát 

és aktualizálását mindig el kell végezni. 

 

Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. 
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A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák 

elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti 

növelése után lehetséges.  

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 

 

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a 

csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk 

keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő 

záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani. 

 

Vízállásos, illetve belvíz által veszélyeztetett terültek a község belterületén nem jellemzőek. A 

belterület viszonylag magasan, 88-93 közötti mBf-i szinten fekszik, ezért a belvízveszély 

mérsékelt. 

 

A rendezési terv által érintett tervezési területek fejlesztésével és az új épületek kialakításával 

egy időben javasoljuk a felszíni vízelvezetést biztosító csatornák kapacitásának vizsgálatát. A 

településrendezési terveknek és a beépítésre tervezett területek építési előírásainak 

összhangba kell lennie a csapadékvíz-elvezető hálózat létesítésével és kiépítésével. A 

településrendezési eszközök módosításánál figyelembe kell venni a település vízrendezési és 

vízkár-elhárítási tervében foglaltakat. 

 

 

1.18.3. Egyéb 

  1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl lejtés, falszakadás) 

 

Alattyánon kedvezőtlen morfológiai adottságokkal (pl.: lejtés, falszakadás) nem kell 

számolni. 

 

  1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

 

Alattyánon mélységi, magassági korlátozással nem kell számolni. 

 

 

  1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

 

Alattyán településen tevékenységből adódó korlátozás a belterületen az országos előírásoknak 

megfelelően a lakóterületek védelme érdekében, mind a gazdasági tevékenységre, mind az 

állattartásra nézve van. 

 

 

 1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

 

A település közigazgatási területén bányatelek nem található. 

 

1.20. Városi klíma 
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Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a 

különböző éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes 

környezethez képest. E változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati 

összefüggésben állnak. 

 

Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, 

mesterséges felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül 

hirtelen módosulhat, a különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A 

városban lehulló csapadék a mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a 

csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően nagyon gyorsan lefolyik, így a városban a 

párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a városkörnyéki területeken. Ezáltal a 

városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz. 

 
A felszín másik fontos hatása a sugárzási paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt, 

hogy egy adott felszín a ráeső napsugárzást milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a 

felszín tulajdonságai döntően meghatározzák. A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt a 

város felett nagyobb a súrlódás, ami a szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia 

fokozódásához vezet. 
 

Felszíntípus Albedó (α) Emisszivitás (ε) 

Csupasz talaj        (sötét, nedves) 0,05- 0,98- 

      (világos, száraz) 0,40 0,90 

Sivatag 0,20-0,45 0,84-0,91 

Fű  hosszú (kb. 1 m magasságú) 0,16- 0,90- 

      rövid (kb. 0,02 m magasságú) 0,26 0,95 
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Mezőgazdasági földek, tundra 0,18-0,25 0,90-0,99 

Gyümölcsös 0,15-0,20  

Erdő    Lombhullató (lomb nélküli állapot) 0,15- 0,97- 

      Lombhullató (lombos állapot) 0,20 0,98 

      Örökzöld 0,05-0,15 0,97-0,99 

Víz      (kis zenitszög esetén) 0,03-0,10 0,92-0,97 

      (nagy zenitszög esetén) 0,10-1,00 0,92-0,97 

Hó régi 0,40- 0,82- 

      friss 0,95 0,99 

Jég tenger 0,30-0,45 0,92-0,97 

      gleccser 0,20-0,40  

Aszfalt 0,05-0,20  

Beton 0,10-0,35  

Fehér festett fal 0,50-0,90  

Színes festett fal 0,15-0,35  

Piros/barna tetőcserép 0,10-0,35  

Tégla és kő 0,20-0,40  

Kátrány és sóder 0,03-0,18  

Hullámlemezes tető 0,10-0,15  

 
Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a település területén hőmérsékleti 

többlet alakul ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle 

üvegházgázok koncentrációja a település fölött, ami erősíti az üvegházhatást. 

 
1.20.2. Alattyán klímáját befolyásoló tényezők 

 

A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
A település klímáját jelentősen befolyásoló geomorfológiai képződmény nincs, a település 

közvetlen környezete nagyobb kiterjedésű vízfelülete a Zagyva folyó. Az alapvetően 

érvényesülő kontinentális éghajlat az elhelyezkedésből adódik. Az ország egyik legszárazabb 

területének (mérsékelten meleg - száraz) zónájához tartozik a település. A sokéves átlag 599 

mm csapadék mennyiséget rögzít. 

 
Klimatikus viszonyok eloszlása Magyarországon  
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A település zöldfelületei klímahatás szempontból nem jelentősek. A fásított közterületek nem 

összefüggőek, rendszert nem alkotnak, kiterjedésük lokális, mikrokörnyezeti hatást tudnak 

csak kifejteni. A település szerkezetéből és jellemző beépítési módjából adódóan a burkolt 

felületek aránya viszonylag alacsony, nem jellemzőek a városi un. faltól-falig szilárd 

burkolatú térrészek. A tömbbelsőkben összeérő telekvégek zöldfelületei többnyire 

egyszintesek, a fásított felületek kiterjedése minimális, egysoros. 

 
A település klimatikus viszonyainak alakulásában nagy szerepet játszik, hogy a közvetlen 

környezetben nagykiterjedésű természetközeli állapotú területeket (egykori kiskertek) és a 

Zagyva folyót találjuk. Mindezen tényezők pozitívan hatnak a település klimatikus 

viszonyára. 

 
Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban 
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(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 
 

 

 

 

 

 

2. rész Helyzetelemző munkarész 
 

 

 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetés, folyamataik 

elemzése 

 

Alattyán népesedési, demográfiai helyzetét tekintve, az adatsorokat elemezve látható, hogy az 

elmúlt 10 év időtávlatában, mind az állandó, mind a lakónépesség száma csökkent. A 

halálozások száma meghaladta a születések számát. A népesség fogyása a korszerkezet 

elöregedő tendenciájával, valamint az elvándorlással magyarázható. Az elvándorlás oka a 

helyi munkaerő foglalkoztató üzemek, vállalkozások hiánya, az alacsony foglalkoztatottság. 

A roma kisebbség megtalálható a településen, amely az ehhez a népcsoporthoz tartozók 

bevándorlását eredményezi. A településen belül szegregációt lehatárolni nem lehet, egyes 

utcarészek jellemzően szegregált területek.  A településen az alacsony foglalkoztatottsággal 

párosul az alacsony jövedelmi színvonal. Ennek következtében ( az országos gazdasági 

folyamatok mellett) az ingatlanárak a térség országos átlagához képest is alacsony 

ingatlanárak alatt vannak, a településen nagyszámban találni felújításra szoruló ingatlan. A 

település elöregedésével is magyarázható a nagyszámú jellemzően alacsonyabb komfortú 

eladó ingatlan. Az egykori kiskertek területén a belterületen a tulajdonviszonyok sok esetben 
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tisztázatlanok. A kertek nagy részén természetközeli állapotok, a vizes élőhelyre jellemző 

faunák jöttek létre. A kiskertek természetközeli területté minősítése és ennek megfelelő 

rehabilitációja még nem történt meg. 

A település a foglalkoztatottság terén évek óta a szociális közmunkaprogram adta 

lehetőségeket kihasználva próbálja a munkanélküliséget csökkenteni. A 

közmunkaprogramban a településellátó, településüzemeltetési, településszépítő és 

kommunális tevékenységeken túl, termelő tevékenységet is végeznek. Ugyancsak a 

foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében a település minden munkahelyteremtő 

szándékot, lehetőséget támogat, mely a településen új munkahelyek létrehozásával, vagy a 

meglévők megtartásával jár. 

A település legnagyobb munkáltatója a SEI Kft, amely a helyi munkaerőn túl a térségből 

bejáró munkavállalót is foglalkoztat.  

Alattyán intézményellátottsága községi szinten a megyei átlag körül van. Intézményeik 

felújítását, korszerűsítését, energetikai megújítását folyamatosan pályázatok révén próbálják 

megvalósítani. Az intézmények egy részének teljes energetikai felújítása, korszerűsítése, 

teljes rekonstrukciója és akadálymentesítése megtörtént. Energetikai szempontból  az óvoda 

és a művelődési ház energiaellátása részben a közelmúltban megvalósított napelemekkel 

biztosított. A művelődési ház teljes rekonstrukciója elengedhetetlenül fontos. Az iskolai 

oktatás egy épületben történik. Az iskola sportudvarain túl a települési sportpálya áll 

rendelkezésre, azonban fedett települési szintű sportcsarnok nincs.  

A településen a pénzintézetet a takarékszövetkezet képviseli, és a posta az ügyfelek 

rendelkezésére áll.  

A szociális ellátás terén idősek napközi ellátása megoldott, és a Családsegítő szolgálaton 

keresztül a házi idősgondozás és szociális étkeztetés megoldott. 

A településképhez tartoznak az épített emlékek. Alattyánon országos védelem alatt álló 

műemlék nincs, azonban több helyi épített és természeti érték védelem alatt áll külön 

önkormányzati rendeletben szabályozva.  

A település szerkezete történelmileg kialakult, halmazos szerkezet, melynek jegyeit az utca 

vonalvezetések, teresedések változatlan formában tükrözik. 

Jellemzően a beépítés oldalhatáron álló, földszintes családi házakkal. A méretükben nagyobb 

közintézmények jellemzően szabadonálló beépítésűek utcával párhuzamos tetőgerinccel. A 

településen  jellemzően földszintes épületek találhatók, az intézmények egy része földszintes, 

az iskola és művelődési ház emeletes, a polgármesteri hivatal tetőtér beépítéses.  

A településen a kereskedelmi ellátás a rendszerváltás után átalakult, a jellemzően 

magánüzletek és a Coop üzlethálózat képviselteti magát. Az alapvető ellátáson túl kevés a 

szaküzletek száma, így a környező nagyobb települések szaküzleteit veszik igénybe. A 

településen működik piac, melynek elárusító területe fedett kialkítású. 

A település közparkjai jellemzően dísztér funkciót tölt be. A közterületek növényállománya 

felújításra szorul, lehetőleg egységes zöldfelületi rendszert kell létrehozni. 

A település természeti értékei közül kiemelkedő a Zagyva folyó és annak parti sávja. 

A település gazdasági aktivitása elmarad a megyei és a térségi átlagtól. Mindez magyarázható 

az egyetlen  ipar üzemmel és a tőkeerős vállalkozások hiányával. A helyben lévő nagyobb 

vállalkozások a mezőgazdasághoz kapcsolódó növénytermesztéssel, vagy állattenyésztéssel 

foglalkoznak. 

A település külterületének jelentős része mezőgazdasági szántó terület, ahol mezőgazdasági 

kultúrákat termesztenek, kisebb hányadban legelő területek találhatók. 

A külterületi nagy állattartó telep a tejtermelő Kft, melynek korszerű szarvasmarha telepe a 

32. számú főút közelében a belterülettől távolabb található. 
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A település megközelítése a 32. számú főközlekedési úton Jászberény és Szolnok felől 

lehetséges, Jászberény - Heves útvonalon érhető el a legközelebbi, az M3 autópálya. A 

települést vasútvonal nem érinti, legközelebbi vasútállomás Jászberényben van. 

A meglévő közüzemi szolgáltatási rendszerben az elektromos energia, vízellátás, csatorna  és 

a gázhálózat az egész belterületen kiépült, üzemel. 

A település belterületén a burkolt utak aránya a megyei átlag körüli. Parkolóhelyek 

tekintetében a Coop ABC előtt kiépített tömbparkoló található, valamint a polgármesteri 

hivatal mellett is található parkoló. A további helyeken a megállás közterületen biztosított. 

 

 

 

3. rész Helyzetértékelő munkarész 
 

3.1.  A helyzetelemzés eredményeinek értékelése , szintézis  

3.1.1.  A folyamatok értékelése 

 

 

 

Alattyán és térsége társadalmi-gazdasági szempontból egyaránt az ország közepes 

lehetőségekkel rendelkező térségei közé tartozik, mely kifejezésre jut az alacsony vállalkozási 

aktivitásban, a tőkeszegénységben, a viszonylag ipari foglalkoztatottságban, a képzett 

munkaerő alacsony arányában. Az ipari foglalkoztatás szempontjából a Felső - Jászság nagy 

ipari üzemei kedvezően hatnak a térség munkaerő piacára. Napi ingázással biztosított a nagy 

munkaerő felvevő üzemekben a foglakoztatás.  A település fejlődése érdekében tehát 

kulcsfontosságú a tőkeabszorpciós képesség, illetve a helyi gazdaság versenyképességének 

javítása, különös tekintettel a munkahelyteremtő beruházásokra és a gazdaság fejlődését 

elősegítő infrastrukturális fejlesztésekre. A település jelenlegi viszonylag kedvezőtlen 

helyzetéből kitörési pontot jelenthet a nem, vagy alulhasznosított területeken 

munkahelyteremtő beruházás megvalósítása. Demográfiaia szempontból egyrészt a 

munkahelyteremtés, másrészt a rendezett, kulturált lakókörnyezet indukál változást. 

Alattyán település célja, hogy népességszámát megtartsa, kismértékben növelje, a kulturált, 

vonzó településképpel pedig a letelepedési lehetőséget teremtse meg. 

 

A település jövőképe, hogy Alattyán térségi szerepkörében megerősödött, prosperáló 

gazdasággal bíró, stabil népességmegtartó képességű település legyen. A helyi gazdaság 

versenyképes, korszerű  szerkezetű és magas jövedelemtermelő képességű legyen továbbá 

megvalósuljon a település tőkevonzó képességében erősítése. A legfontosabb prioritás  a helyi 

gazdaság fejlesztése. 

 

Népességmegtartás területén  a település szeretné elérni, hogy a népességszám stagnáljon, 

majd növekedjen.  

 

Alattyánon a környező ipari üzemel munkaerő foglalkoztatása ellenére is jelentős a 

munkanélküli álláskeresők száma, akik jellemzően alacsony iskolai végzettségűek. Az 

önkormányzat folyamatosan a közmunkaprogram és a startmunka program révén igyekszik 

részükre munkát és jövedelmet biztosítani. A későbbiekben is az országos program adta 

lehetőségeket foglalkoztatás terén ki kell aknázni, valamint az önellátóvá válásra kell 

törekedni. 
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A település gazdasági helyzetével összefüggésben a lakások avultsága és állaga a megyei 

átlag körüli. Meg kell akadályozni az épületállomány további romlását, az avult, lakhatatlan 

épületeket le kell bontani és a felszabaduló telkek beépítésénél törekedni kell a magasabb 

színvonalú épületek építésének elősegítésére. 

 

A helyi gazdaság beindításához tőkeerős befektetőkre és piaci kapcsolatokra van szükség. 

A gazdaság beindítása kedvezően hatna az egyéb gazdasági - társadalmi folyamatokra, így a 

munkanélküliség aránya csökkenne, a településen a jövedelmi viszonyok emelkednének, 

amely kedvezően hatna  a településképre és vonzóvá válna  a település a letelepedni 

szándékozóknak.  

 

 

 

 

3.1.2.  A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső 

tényezők   összefoglaló értékelése 

 

Alattyán település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők sokszor 

összefüggésben vannak egymással, vagy éppen egyik tényezőből következik a másik tényező. 

 

Fejlesztést befolyásoló külső tényezők  

• Pályázati lehetőségek 

• Tőkeerős befektetők 

 

Fejlesztést befolyásoló belső tényezők • Gazdasági terület kialakításának 

lehetősége 

• Pályázatok benyújtása 

• Kiépült infrastruktúra 

• Képzett munkaerő 

• Átképzési lehetőség 

• Rendezett településkép 

• Belterületi kiskertek rendezése 

• Alulhasznosított területek fejlesztése 

 

 

 

 

 

3.1.3. A településfejlesztés- és rendezés kapcsolata 

 

A település fejlesztés tartalmazza mindazon beavatkozási pontokat, elképzeléseket, melyek a 

település közép- és hosszútávú tervezett elképzeléseinek eredménye. A fejlesztés 

elképzelhetetlen rendezés nélkül. A fejlesztéssel kijelölt területek településszerkezetbe 

illesztése, a beépítés paramétereinek, feltételeinek meghatározása a rendezés, amelyek 

közvetlen és állandó kapcsolatban vannak. A fejlesztés és rendezés kapcsolata nem egyirányú, 

hanem oda-vissza irányú folyamat, ahol a fejlesztésnél elképzelt fejlesztések rendezési 

megvalósítása sokszor a környezetet is megváltoztatja, melynek rendezése viszont a 

fejlesztési elképzelés nélkül megvalósíthatatlan. 

 



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 179 
 

 

 

 

 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

 

Alattyán község problématérképét és értéktérképét külön- külön tervlapon ábrázoltuk. A 

problématérkép tartalmazza mindazon objektumokat, területeket, vonalas és térbeli 

létesítményeket melyeknek megléte vagy éppen hiánya a település számára problémát okoz. 

 

A problématérképen jelöltek magyarázata és kiegészítése: 

 

• A település belterületén lévő jelentős nagyságú beépítetlen terület 

• Mélyfekvésű, lefolyástalan területek 

• Belterületei rendezetlen tulajdonviszonyú, hasznosítás nélküli kiskertek 

• Egykori Tsz- központ rendezetlen területe 

• Funkcióváltásra váró épület (egykori varroda) 

• Felújítandó művelődési ház 

• Zagyva - parton kerékpárút és sétány kiépítésének hiánya 

• Egyirányú közlekedési kapcsolat, vasútvonal hiánya 
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Az értéktérképen jelöltek magyarázata: 

 

• Védett helyi művi értékek 

• Zagyva - part természeti szépsége 

• Helyi védett izraelita temető 

• Működő ipari vállalkozás 

• A település halmazos szerkezet az egykori közterület struktúrát őrzi. 

• Helyi identitást őrző Gecse emlékház 

• Kiskertek természetközeli területe 

• Meglévő horgásztó 

• Helyi jelentőségű védett természeti emlék (fák, facsoportok) 

• Energetikai szempontból (napelem) felújított közintézmények (óvoda, művelődési 

ház) 

• Külterületen működő állattartó telep 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

 

A településrészek lehatárolását külön tervlapon ábrázoltuk. 

 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, 

térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

 

 

 

Településrészek lehatárolása 

 

 
 

A településrészek lehatárolásánál figyelembevettük a településszerkezetet, az elhelyezett 

létesítményeket, a településrészek jellegét. Fentiek alapján a belterületet a következő 

településrészekre bontottuk: 

 

1. Településközpont 

 

A terület a Széchenyi István út - Kossuth Lajos utca út - Jász út - Temető út - kiskertek - 

belterületi határ által határolt terület.  

 

A település legrégebben kialakult, halmazos szerkezetű területe, szabálytalan 

utcavezetésekkel, kiteresedő közterületekkel. Ezen a területen található a település központja 

és intézményei. A területen  megtalálható a római katolikus templom, mellette az általános 

iskola, a kiteresedő út túloldalán a plébánia és a Gecse emlékház, közelében az óvoda. A 
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település fő útja mellett a piac, a Coop üzlet, a községháza, kicsit távolabb az orvosi rendelő. 

Ezen a területegységen van a művelődési ház, a posta is.  Összességében elmondható, hogy 

ezen  a területen találhatók a település intézményei, környezetükben pedig családiházas 

lakóterületek. A főút mellett parkosított területek, a II. világháborús emlékmű körül közpark 

található. Közlekedés szempontjából a buszforduló és a központi buszmegálló is ezen a 

területen van. Változatos épülettípusok és épület elhelyezések jellemzik a területet.  

 

2. Északi településrész 

 

Széchenyi István út - belterületi határ - Jász út - Kossuth Lajos út által határolt terület. 

 

A területen jellemzően párhuzamos utcák alkotta telektömbök találhatók. A területegység 

közepén található az egykori Tsz - központ alulhasznosított, nagy kiterjedésű területe, mellette 

be nem épített területtel. A volt Tsz- központhoz közel egykori varroda viszonylag jó állapotú 

épülete gazdasági hasznosításra vár. A terület többi része jellemzően lakóterület, oldalhatáron 

álló beépítéssel.  A területet változatos telekterület és utcakép jellemzi, változó előkert 

mérettel. 

 

3. Keleti településrész 

 

Jász utca - Belterületei határ - kiskertek - temető út által határol terület 

 

A 32. számú főközlekedési út belterületi szakasza melletti vegyes területfelhasználású 

területrész. Ezen a területen található a belterület gazdasági területrésze a benzinkúttal és a 

SEI Kft kábelköteg gyártó csarnokaival. A területegységen lévő lakóterületeket szabályos 

utcahálózat jellemzi, oldalhatáron álló, jellemzően előkertes épületek találhatók a területen. 

Ide soroljuk  a nagy zöldfelülettel rendelkező intézményeket , így a római katolikus temető 

területét a mögötte lévő beépítetlen mélyfekvésű területtel és a település sporttelepét, ahol 

labdarugó és egyéb sportpálya, valamint öltöző épület található 

 

4. Kiskertek 

 

A belterület déli része és a Zagyva töltése közötti terület 

 

Ezen a területrészen találhatók az egykori kiskertek, melyek mára természetközeli állapotot 

mutatnak. A terület egy része részlegesen vízzel borított, ahol nedves élőhelyre jellemző 

növény és állatvilág található. 

 

 

5. Horgásztó és környéke 

 

Nyugati belterületi határ melletti terület 

 

A terület a belterületi határ mellett meglévő horgásztó és közvetlen környezetének nem 

beépített területe. 
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3.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 

térképi ábrázolása és helyzetelemzése 

 

 

 

Alattyán község  Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztályától a szegregációs 

adatok előállítását az EFOP – 1.6.2. azonosítószámú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása 

komplex programokkal (ESZA) című projekthez rendelte meg. Az adatok kigyűjtése és a 

szegregáció lehatárolás a 2011. évi népszámlálási adatokból történt. A lehatárolás a 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 10 mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján 

készült. 

 

Áttekintő térképek 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szegregációs mutató 30 % feletti 

 

Áttekintő térkép 
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Veszélyeztetett területek: 

 

• 1. veszélyeztetett terület: 

Déryné utca – névtelen út – Rakéta utca – Árvácska utca – Árpád vezér utca – 

Nagykör utca - Széchenyi István utca által határolt terület 

 

• 2. veszélyeztetett terület: 

Rózsa utca – Rezeda utca – Széchenyi István út – Deák Ferenc út – Jász út – Ady 

Endre út - Széchenyi István út – Kossuth Lajos út – Petőfi Sándor út – névtelen út – 

Rákóczi Ferenc út – Dózsa György út – Zrínyi Miklós út – Kossuth Lajos út – Szent 

István út – Híd út – József Attila út – Szent István tér – Árpád vezér út által határolt 

terület 

 

Mutató megnevezése Alattyán 

összesen 

1. 

veszélyeztetett 

terület 

2. 

veszélyeztetett 

terület 
Lakónépesség száma 2103 54 308 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,5 31,5 20,1 

Lakónépességen belül 15 – 59 évesek 

aránya 

58,6 61,1 55,8 

Lakónépességen belül 60 – x évesek 

aránya 

21,9 7,4 24,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15-59 év) belül 

31,8 57,6 47,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebb népesség arányában 

6,1 3,3 8,5 
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Lakásállomány (db) 911 21 130 

Alacsony komfort fokozatú lakások 

aránya 

15,0 14,3 13,1 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív 

korúakon(15-59 év) belül 

48,1 57,6 59,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel  

rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül 

21,1 45,5 39,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15 – 64 éves 

népességen belül 

48,0 40,0 36,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 48,6 58,8 60,2 

Állandó népesség száma 2128   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban foglalkoztatottak aránya 

61,0 64,3 50,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség 

aránya a lakónépességen belül 

61,4 61,1 67,5 

Munkanélküliek aránya 

(munkanélküliségi ráta) 

18,7 33,3 27,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legfeljebb 

360 napos munkanélküliek aránya) 

11,2 28,6 17,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott lakásokon 

belül 

10,2 5,9 10,5 

Egyszobás lakások aránya a lakott 

lakásokon belül 

2,9 5,9 3,5 
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Szegregációs mutató 35 % feletti 

 

Áttekintő térkép 
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Veszélyeztetett területek: 

 

• 1. veszélyeztetett terület: 

Déryné utca – névtelen út – Rakéta utca – Árvácska utca – Árpád vezér utca – 

Nagykör utca - Széchenyi István utca által határolt terület 

 

• 2. veszélyeztetett terület: 

Rózsa utca – Jókai Mór út - Rezeda utca – Rózsa utca – Kossuth Lajos út – Petőfi 

Sándor út – Dózsa György út – Zrínyi Miklós út – Kossuth Lajos út – Szent István út – 

Híd út – József Attila út – Szent István tér – Árpád vezér út által határolt terület 

 

 

 

 

Mutató megnevezése Alattyán 

összesen 

1. 

veszélyeztetett 

terület 

2. 

veszélyeztetett 

terület 
Lakónépesség száma 2103 54 109 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,5 31,5 20,2 

Lakónépességen belül 15 – 59 évesek 

aránya 

58,6 61,1 54,1 

Lakónépességen belül 60 – x évesek 

aránya 

21,9 7,4 25,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 31,8 57,6 61,0 



Alattyán Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. oldal 188 
 

rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15-59 év) belül 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebb népesség arányában 

6,1 3,3 6,9 

Lakásállomány (db) 911 21 53 

Alacsony komfort fokozatú lakások 

aránya 

15,0 14,3 13,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív 

korúakon(15-59 év) belül 

48,1 57,6 69,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel  

rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül 

21,1 45,5 47,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15 – 64 éves 

népességen belül 

48,0 40,0 27,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 48,6 58,8 62,8 

Állandó népesség száma 2128   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban foglalkoztatottak aránya 

61,0 64,3 73,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség 

aránya a lakónépességen belül 

61,4 61,1 70,6 

Munkanélküliek aránya 

(munkanélküliségi ráta) 

18,7 33,3 40,6 

Tartós munkanélküliek aránya (legfeljebb 

360 napos munkanélküliek aránya) 

11,2 28,6 28,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott lakásokon 

belül 

10,2 5,9 4,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott 

lakásokon belül 

2,9 5,9 0,0 

 

 

 

 

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi 

  ábrázolása és helyzetelemzése 

 

A beavatkozást igénylő területek egy része lehatárolásra került a problématérképen, melyek 

további területekkel kiegészítésre kerültek.  Ezek a következők: 

 

• Beavatkozást igénylő terület a kiskertek területe, mely rendezése szükséges 

• A belterületi beépítés nélküli terület rendezése 

• A belterületi egykori Tsz - telep rehabilitációja 

• A belterületi egykori varroda funkcióváltása 

• Kerékpárút építésének nyomvonal kijelölése 

• A mélyfekvésű területek rendezése 

• A település több pontján található jelenleg be nem épített kisebb területek fejlesztése, 

rendezése 

• További közterületi parkolók kialakítása  

• Településközpont rendezése, a zöldfelület rendezése kertészeti eszközökkel 
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Felhasznált irodalom: 

 

- Magyarország kistájainak katasztere 

- Alattyán község településrendezési terv, Alátámasztó munkarész 2007. 

  Településrendezési és Műszaki Társulás   5001 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

- Alattyán község honlapja, 

- Természetvédelem. hu honlapja 

- Wikipedia – Alattyán 

- 2015-2019. évekre        vonatkozó gazdasági program 

- Költségvetés 

- Szolnok megye településeinek története - Szolnok Megyei Levéltár 

 


