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TARTALOMJEGYZÉK
Hunyadfalva község Településrendezési tervének
megalapozó vizsgálatához
1. rész: Helyzetfeltáró munkarész
Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,
térségi kapcsolatok
1.2. A településfejlesztési 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
1.1.
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
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
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Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű
terület,műemléki környezet
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-, öntözővíztermálvíz hasznosítás)
1.16.1.2.
Szennyvízelvezetés
1.16.1.3.
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
1.14.6.7.
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1.18.3.1.
Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl lejtés, falszakadás)
1.18.3.2.
Mélységi, magassági korlátozások
1.18.3.3.
Tevékenységből adódó korlátozások
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
Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2018. évben bízta meg Kiszelovics Ildikó Egyéni
Vállakozót, hogy a település igazgatási területére vonatkozóan új, a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet szerinti új településrendezési eszközöket elkészítse. A településrendezési eszközök
részeként településfejlesztési koncepció készül, melynek alátámasztását a megalapozó vizsgálat
biztosítja, fenti Kormányrendelet szerinti tartalommal, a továbbtervezés lehetőségével.
Az új településrendezési eszközök és ennek részeként a településfejlesztési koncepció
készítését indokolta a jelenleg hatályos településrendezési terv jóváhagyása óta eltelt időszak
társadalmi, gazdasági változása, az új fejlesztési elképzelések. A jogszabályi környezet
változása, a magasabbrendű tervek módosulása is mind az új koncepció készítését indokolták.
1.1.

Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,
térségi kapcsolatok

Hunyadfalva község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól észak-keletre 29 km-re
található, a Szolnok – Kőtelek - Tiszasüly országos mellékútról leágazó bekötőúton
megközelíthető zsáktelepülés.
Közvetlen vasúti kapcsolattal nem rendelkezik.
A település igazgatási területének szomszédai:
- Északon, keleten: Kőtelek
- Nyugaton: Besenyszög
- Délen: Csataszög
A településnek Nagykörűvel szorosabb a kapcsolata, a jegyzői feladatokat és a gazdasági
ügyeket a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
A település a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás tagja.

Elhelyezkedése térkép
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forrás: www. googlemaps.com
Hunyadfalva Jász-Nagykun-Szolnok megye ÉK-i részén található.
Hunyadfalva a Szolnoki-ártér területén található.
A Szolnoki-ártér kistáj, Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el, területe: 700
km2, Magyarország kistáj kataszterében azonosító száma: 1.7.14.

Domborzat
A kistáj 85 és 91 m közötti tengerszintfeletti magasságú tökéletes síkság. A domborzat 70%-a
az ártéri szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható, Szolnoktól Ny-ra a lösszel fedett
hordalékkúp-síkság enyhén hullámos.
A kistáj 85 és 91 m közötti tengerszintfeletti magasságú tökéletes síkság. A domborzat 70%-a
az ártéri szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható, Szolnoktól Ny-ra a lösszel fedett
hordalékkúp-síkság enyhén hullámos, a központi részen pedig gyakoriak a rossz lefolyású
elzárt medencék. A kistáj domborzati képét a futásirányát sokat változtató Tisza és Zagyva
határozta meg.
Földtani adottságok
A pannón után rendkívül dinamikusan süllyedő felszínt az Északi-középhegységből érkező
folyók töltötték fel, főként finom szemű üledékkel. A kistáj felszín közeli üledékeinek döntő
többsége már a Tiszához és Zagyvához kapcsolódó holocén öntésiszap, öntésagyag. Csak a
Besenyszög-Tószeg vonaltól Ny-ra van 1-3 m vastag infúziós lösz a felszínen.
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó
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Éghajlat
A terület a mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz övek határán terül el, de a D-i részek
már igen szárazak. A napsütéses órák száma É-on 1970-1980, D-en 2020 óra körüli. A
hőmérseklet évi középértéke 10,2-10,3 C0, a vegetációs időszak középhőmérséklete pedig 17,2
C0 .
A legmelegebb nyári maximális hőmérséklet sokévi átlaga: 34,4 C0, a leghidegebb téli
maximumok átlaga: -17,0 C0.
Az évi csapadékösszeg 500-530 mm között van, de délen 480-500 mm. A téli időszak hótakarós
napjainak száma: 33-34, az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm.
A szélirány gyakorisága igen egyenletes, sorrend szerint az É-i, ÉK-i, Ny-i irányok követik
egymást.
Vízrajz
A Tisza Tiszasülytől a Körös-ér torkolatáig (Tiszajenő mellett) terjedő 88 km-es szakaszának
ártere. A Tiszába folyik jobbról a Dobai főcsatorna, a Millér, a Zagyva, a Gerje-Perje, a Kőrösér, balról: a Mirhó-Gyolcsi főcsatorna, a Gyenda-Tiszabői főcsatorna. Szélsőségesen száraz,
gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
Lf=0,5 l/s . km2

Lt=6% Vh=180 mm/év

Az árvizek fő időszaka a kora nyár, míg a kisvizek ősszel és télen gyakoriak. Az időszakos
belvizek levezetését mintegy 700 km-es csatornahálózat biztosítja.
Az állóvizek közül a mesterséges tározók és halastavak vezetnek. A talajvíz Szolnoktól D-re és
a bal parton 4-6 m az átlagos mélység. Keménysége Szolnoktól É-ra 25-35 nk0, D-re a 45 nk0ot is meghaladja.
A kistáj nagy geotermikus gradiens értéke miatt sok a termálvízű kút.
A felszíni vizek kihasználtságát 1986-ban 80%-ra, a felszín alattiakét 60%-ra becsülték, a kutak
terhelése 60%.
Az utóbbi évek szélsőséges időjárása miatt a belvizek Hunyadfalva és térségében gyakoriak.
Növényzet
A kistáj a Tiszántúli flórajárásába tartozik. Potenciális erdőtársulásai a borokfüzesek, a
fűzligetek, a Kőris-mézéger láperdők és a tölgy-kőris-szil ligeterdők.
Az erdőgazdasági területeken zömében lágylombos, fiatal- és középkorú erdők díszlenek.
Az elterjedtebb termesztett mezőgazdasági főnövények a búza, az őszi árpa és a cukorrépa.
Talajok
Az uralkodó talajtípus az ártéri jellegnek megfelelően a kistáj É-i felében löszön, a D-i felében
allúviumon képződött, nehéz mechanikai összetételű (agyag, agyagos vályog) réti és öntés réti
talaj.
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó
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Sajátos táji adottságok
A kistáj településeinek egy része nemzetközi átmenőforgalmat is lebonyolító főútvonal mellett
helyezkedik el, más része azonban, mint Hunyadfalva is, csak alacsonyabb rendű, zömmel
bekötőútról érhető el.
A kistáj jelentősebb üdülési adottsága – a Tisza és holtágai mellett – a feltörő gyógyvíz, amelyre
több helyen fürdőközpont települt. A Tisza-mente túlnyomóan a Közép-Tiszai Tájvédelmi
Körzet része.
Tájtipológiai összegzés
Szélsőségesen meleg, száraz, erősen vízhiányos terület. A Tisza védgátai között a hullámtér
időnként magas talajvízállású, nyers öntésiszappal borított alacsonyártéri síkság, amelyet
túlnyomórészt fiatal, nyers öntéstalaj borít. Ezen, a Tisza időszakos árvizei ellenére – nyári
gátakról védetten – szántóföldi művelés is folyik.
A védgátakon kívül K-ről kizárólagosan Ny felől is nagy területeken mentesített árteret találunk
alacsonyártéri síksági helyzetben, magas talajvízállással. Rajta a szántóföldi hasznosítás a
túlnyomó, erős kultúrsztyep külsőt adva a tájnak.
A táj Ny-i felében azonban jelentős területeken – kb. ¼-részben – folyóhátak közé zárt, rossz
lefolyású szikes ártéri laposok is előfordulnak. Rajtuk jellegzetes szikes növényzetű pusztákat
és gyenge minőségű szántóföldeket találunk, erős kultúrsztyep tájképpel.

1.2.

A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata

Területfejlesztési dokumentumok:
-

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014 – 2020
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014 – 2020

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz való igazodás
Az Országos Területfejlesztési Koncepciónak Hunyadfalva Község tekintetében az alábbi
releváns megállapításai rögzíthetők:
Régiók fejlesztési irányai:
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Az Észak-Alföldi Régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint a meglévő és mobilizálható
erőforrásaira támaszkodóan, hazai és európai szinten is versenyképes gazdaságával, az értékek
megőrzésével és fenntartható használatával biztosítja a minőségi élet feltételeit az itt élők
számára
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó
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Nemzeti Fejlesztés 2030 való igazodás
Az Országgyűlés 1/2014 (I.3.) OGY Határozata Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról (melynek elkészítéséről az 1996. évi XXI.
törvény rendelkezik) alapján:
Átfogó fejlesztési célok:
-

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés
Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom
Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeinek
környezetünk védelme
Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet

megőrzése

és

Specifikus célkitűzések:
-

Versenyképes, innovatív gazdaság
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és – ellátás
Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+f+I
Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
Jó állam: szolgáltató állam és biztonság
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme

Területi specifikus célok:
-

Az ország makroregionális szerepének erősítése
A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása

Középtávú fejlesztési prioritások:
-

Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben
Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé
Útban az erőforrás - és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé
Népesedési és közösségi fordulat
Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán
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Szak és területpolitikai fejlesztési irányok között szerepel:
A fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat
A város-vidék egységes rendszert alkot. A városi centrumok központi funkciókat látnak el,
amelyek elérhetőségét/hozzáférhetőségét biztosítani kell minden potenciális érintettnek. A
városkörnyéki falvak a lakó- és rekreációs funkciókon kívül szerepet játszanak a városok
élelmiszerellátásában és az ökológiai hálózatok, a városok körüli zöld gyűrűk, zöldfelületek
biztosításában.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
POZICIONÁLÁS
A megye sajátos térszerkezeti törésvonalon fekszik az Alföld közepén. A főváros vonzásába
tartozó Jászság és Szolnok térsége fejlődő a versenyképes iparágak koncentrálódása miatt, míg
a tiszántúli részeken elmaradott, periférikus térségek alakultak ki. A nagytérségi és környezeti
adottságok hasznosításának akadálya a gyorsforgalmi úthálózat hiánya és a közúthálózat romló
állapota. A kedvező adottságokon alapuló mezőgazdasági termelés csökkenő volumenű, de
javuló minőségű. A közelmúlt nagy beruházásai csökkentették a megye árvízi
veszélyeztetettségét. A Tisza adta lehetőségek kihasználatlanok, a turizmus kínálata csak
néhány településen bővült. A 2000-es évek folyamatos GDP növekedése 2009-ben tört meg,
2010-ben pedig már csökkenés volt tapasztalható. A népesség erősen fogy, a fiatalkorúak
körében pedig nő a romák aránya. A foglalkoztatottak száma csökken, a munkanélküliség
növekszik, de ezek a trendek az országos átlagnál kedvezőbbek. A bérek elmaradnak a hazai
átlagtól, a foglalkoztatási szerkezet stabil. A közüzemi infrastruktúra fejlődése dinamikus, a
humánszolgáltatások kapacitása és igénybevétele összhangban van.
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

Erőteljes kapcsolódás a fejlődő fővárosi térséghez és M1-M5 tengelyhez a gyorsforgalmi
utak (M4, M8, M44) kiépítése, a közút- és vasúthálózat fejlesztése, az innováció és a
gazdasági együttműködés bővítése által.
Az M4 gyorsforgalmi út megépítésével a térség közvetetten több alternatív gyorsforgalmi
útkapcsolat (M3, M4)elérése révén tud kapcsolódnia fővároshoz, és annak logisztikailag és
gazdaságilag fejlődő térségéhez.
Versenyképes megye kialakítása Szolnok térsége súlyának növelésével, a Jászság új
minőségű fejlesztésével, a Tiszántúlon új növekedési pólusok kialakításával és a Tisza-tó
kiemelt kezelésével.
Az agrárium együttműködésen alapuló megújítása a tájfenntartó kapacitás növelése és a
termelés bővítése érdekében.
Kiegyensúlyozott Tisza-mente és kultúrtájak hálózata létrejöttének előmozdítása
összehangolt vízügyi, környezetvédelmi, energetikai, turisztikai és vidékfejlesztéssel.
A népességmegtartó képesség növelése a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a képzettség
és az egészségi állapot javítása, a felsőfokú oktatás fejlesztése és az infrastrukturális
felzárkóztatás folytatása segítségével.
A leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatása a foglalkoztatási,
infrastrukturális, intézményi, társadalmi és kulturális feltételek biztosításával.
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Kapcsolódás a megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához
Jász – Nagykun – Szolnok Megye együttkezelendő térségei
A 2014 – 2020-as programozási ciklusra való felkészülés során Jász – Nagykun – Szolnok
Megye elkészítette a Megyei Stratégiai Programot, Operatív Programot és Integrált
Területfejlesztési Programot, amelyek a megye egészét érintő, komplex fejlesztési irányokat
tartalmazza. Ezen dokumentumokban került rögzítésre, hogy egyes területi egységeket
kiemelten, egy egységként szükséges fejleszteni, segíteni. Az ITP hatályos verzióját Jász –
Nagykun – Szolnok Megyei közgyűlése a 21/2018. (IV.26.) közgyűlési határozattal fogadta el,
mely rögzíti a megye együttkezelendő térségeit:
▪
▪
▪
▪

Jászság
Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége
Nagykunság – Tisza-tavi térség
Mezőtúr térsége – Tiszazug
Jász - Nagykun - Szolnok megye együtt kezelendő fejlesztési térségei

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés 66/2015. (V. 13.) KH számú határozatával)
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 című dokumentum
meghatározza fenti időszakra vonatkozó célrendszert. Hunyadfalva a Szolnok –
Törökszentmiklós – Martfű nagyvárostérséghez sorolható.
Jász – Nagykun – Szolnok Megye - 2014-2020
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye 2014‐2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiai célrendszere
három átfogó célt tartalmaz, amely az alábbiak:
▪ A1: Erőteljes kapcsolódás a magkrogazdaság fejlődési tengelyeihez
▪ A2: Változatos kulturtájak dinamikus egyensúlya
▪ A3: Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom
Jász - Nagykun - Szolnok megye stratégiai célrendszere
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

A3

VÁLTOZATOS KULTÚRTÁJAK DINAMIKUS
EGYENSÚLYA
Kialakulnak a globális társadalmi,
gazdasági és környezeti folyamatokhoz
rugalmasan alkalmazkodni képes vidék
társadalmi, intézményi, tájszerkezeti
feltételei

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

STRATÉGIA 2014-2020
TERÜLETI CÉLOK

T1

T2

T3

T4

T5

Szolnok
nagyvárostérség
pozíciójának
megerősítése a BécsBudapest-Belgrád
fejlődési tengely és a
Tisza-völgy
térrendszereiben

Az ipari agglomeráció
városiasságának erősítése és
a gazdaság diverzifikációja a
Jászságban

Városhálózati szerepek
és város-vidék kapcsolat
megújítása a tiszántúli
mezővárosi térségben

Tiszazug és Körös
mente pozíciójának és
önfenntartó
képességének javítása

Tisza menti
„ökosztráda”
alrendszereinek
kiépítése

SPECIFIKUS CÉLOK

S1

S1

S3

S4

A lakosság képzettségi
szintjének és egészségi
állapotának javítása

Az agrárvertikum
versenyképességének,
tájfenntartó- és foglalkoztatási
potenciáljának növelése

Leszakadó társadalmi
csoportok életminőségének és
esélyegyenlőségének javítása

A társadalom és a gazdaság
megújulását, a táj
konszolidációját hátráltató
infrastrukturális hiányosságok
felszámolása

HORIZONTÁLIS CÉLOK

H1

H2

H3

H4

HÁLÓZAT-TÁRSADALOM
KIÉPÜLÉSE: Az önszerveződés
és együttműködés erősítése, a
társadalmi tőke növelése

Hozzájárulás az országos
megújuló energia hasznosítási
arány és energiahatékonyság
növeléséhez

Előrelépés a komplex
társadalmi, gazdasági,
környezeti fenntarthatóság
terén, szervezeti-intézményi
feltételek javítása

A foglalkoztatás növelése a
társadalom minden aktív korú
szegmensében
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Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 [JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 21/2018.(IV.28.) számú határozatával módosítva]
A stratégiai célrendszer fentiek mellett 4 horizontális és 4 specifikus célok rendszerét területi
célokkal egészíti ki:
▪ T1: Szolnok nagyvárostérség pozíciójának megerősítése a Bécs-Budapest-Belgrád
fejlődési tengely és a Tisza-völgy 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
A területfejlesztés megyei elvei
A koncepció és stratégia kidolgozása és megvalósítása során, a fentieken felül, továbbá a Közös
Stratégiai Keretről szóló európai parlamenti rendeletben foglalt és az OFTK-ban jóváhagyott,
megvalósításra vonatkozó elvek közül kiemelten kezeli a megye a partnerségre és többszintű
kormányzásra, valamint a fenntarthatóságra vonatkozó alapelveket.
Ezen túlmenően további három elv érvényesítése bír kiemelt jelentőséggel:
• Dinamizáló, alkalmazkodó és válságkezelő stratégiák differenciált és összehangolt
alkalmazása;
•Integrált területi megközelítésben rejlő lehetőségek legteljesebb kihasználása;
• A tervezést és megvalósítást kísérő folyamatos tanulás, kapacitásépítés és hálózatépítés
elve.
Hunyadfalva vonatkozásában a következő területi célok relevánsak:
T-5. Tisza menti "ökosztráda" alrendszereinek kiépítése
•

Holtágak integrált tájgazdálkodási és turisztikai programba illesztett összehangolt
rehabilitációja (vízgazdálkodási - ökológiai - rekreációs célú integrált holtág- megújítás,
vízutánpótlás, holtágak tájgazdálkodási célú hasznosítási feltételeinek megteremtése,
vizsgálva egyes holtágak összekapcsolásának lehetőségét, holt-ág rezervátum)

•

Integrált vízgazdálkodásra épülő teljes halgazdálkodási vertikum felépítése

•

Tájgazdálkodási mintaprojektek, a táji diverzitást és a turisztikai vonzerőt növelő
fejlesztések megvalósítása a Tisza mentén

•

Szociális fókuszú integrált tájgazdálkodás ösztönzése a Tisza menti kistelepülésekben
Településfejlesztési koncepció vizsgálata
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Hunyadfalva község jelenleg hatályos településfejlesztési dokumentuma Hunyadfalva
településfejlesztési koncepciója. A településfejlesztési koncepciót 2006-ban a
Településrendezési és Műszaki Társulás (Kiszelovics Ildikó v. településtervező) készítette.
JÖVŐKÉP:
A jövőkép elemei:
- A település tekintetében:
A település településszerkezetét megtartja, ugyanakkor a települési környezet megújul,
minőségi fejlődés bontakozik ki.
A településközpontban közpark, települési főtér kialakítása.
A közösségi ház és környezetének megújítása.
- Turizmus tekintetében:
A község fejlődésének egyik meghatározó pontja lehet a turizmus kínálata, melyre mind a
természeti, mind a környezeti adottságok megvannak.
A falusi turizmus megteremtése a környezeti adottságokra építve.
A szálláshelyek tekintetében a falusi turizmus keretén magánházaknál szállás kiadása.
Iskolai csoportok részére a jelenleg nem működő iskola osztálytermeinek csoportos
szálláshelyének kialakítása, a népi kismesterségek bemutatása.
Hagyományteremtő rendezvények megteremtése (például: mesterségek hete, gasztronómiai
hét, művészetek napja, természetjáró találkozó stb ).
A közösségi ház felújítása során rendezvényterem kialakítása, mely különböző
konferenciáknak, üléseknek, találkozóknak adhat helyet.
A Dobai-csatorna idegenforgalmi hasznosítása, a horgászturizmus megteremtése.
- Oktatás tekintetében:
A település jövőjének szempontjából fontos kérdés az oktatás, a továbbképzés helyzetének
megteremtése, infrastruktúrájának fejlesztése.
Az alapfokú oktatási-nevelési intézmények újra visszaállítása, vagy magán oktatás
megteremtése a feladat.
Hunyadfalván az iskola épülete, mely elsősorban oktatási célokra alkalmas jelenleg használaton
kívül, de hasznosításra alkalmasan található. A továbbiakban is elsődlegesen oktatási,
művelődési célokra alkalmas. Az állami oktatás visszaállításának hiányában az épület alkalmas
lehet egyéb oktatási célokra (tanfolyamok, továbbképzések), vagy közművelődési célokra
(tanácskozások, értekezletek). Az iskola épülete megfelelő szociális blokk kialakítása után
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alkalmas lehet nyári táborok rendezésére. A könyvtári könyvállomány iskola épületében történő
elhelyezésével könyvtári helyiségek kialakítása.
- Ipar tekintetében:
Hunyadfalván ipari hagyományokról nem beszélhetünk. Az ipar, elsősorban a vállalkozások
letelepedésének ösztönzése elsőrendű feladat. Elsősorban a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó
ipari tevékenységek letelepedésének van esélye.
A bedolgozó vállalkozások, valamint termékfeldolgozó vállalkozások esetében erősödhetnek a
gazdasági tevékenységek.
Az infrastrukturális fejlődés, valamint a technikai (elsősorban számítástechnikai) fejlődés
következtében reális esély van a távmunka kialakulásához.
Az elérhetőség javulása, mint a közút minőségi fejlődése, mind a zsákjelleg feloldása és a
gazdasági fejlődés a települési és a turisztikai kínálathoz kapcsolódó szolgáltatások minőségi
fejlődését eredményezheti.

- Mezőgazdaság-tájgazdálkodás tekintetében:
A településen a kárpótlás és földrészarány-tulajdon kiosztás után a birtokviszonyok
rendezettek.
A települési hagyományoknak megfelelő szántóföldi növénykultúrákat termesztenek. Előtérbe
kerülnek a hagyományos termelési, gazdálkodási módok kihasználva a környezet adta
lehetőségeket.
A területen működő állattartó gazdaság jelenleg nincs. A település közigazgatási területén egy
jelenleg nem működő állattartó telep van, mely hasonló profilú hasznosításra alkalmas.

- Természetvédelem és környezetvédelem tekintetében:
A település fejlődése számára kiemelkedő fontosságú, hogy a viszonylag érintetlen,
természetközeli területeket sikerüljön fenntartani, a természetre ható külső tényezők károsító
hatását minimalizálni. A környezettudatos fejlesztések eredményeként a táji környezetre
alapozott turizmus és idegenforgalom megerősödik. Javulnak a természeti állapotok,
felértékelődik a természeti környezet.
A településen épült meg a kistérség szennyvíztisztító telepe. A telepre a szomszédos
településekről távvezetéken jut a szennyvíz. A csatornázás jelentősen csökkenti a talajterhelést
és a szennyezést.
A település bezárt hulladéklerakóját a tervek elkészülte után rekultiválni kell, és rekultiváció
után erdősíteni.
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1.3.

Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

A magasabbrendű területrendezési tervek tervi hierarchia szempontjából az alábbiak:
- Országos Területrendezési Terv (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény)
- Megyei Területrendezési terv (Jász – Nagykun – Szolnok Megye Területrendezési Terve
(MTrT) )

Hunyadfalva község elhelyezkedése Jász – Nagykun - Szolnok Megyében

Az Országos Területrendezési Tervhez való igazodás
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó
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•

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2. melléklete az Ország Szerkezeti
terve a település igazgatási területét:
- települési térség
- mezőgazdasági térség
térségi területfelhasználási kategóriába sorolja.

Az Ország Szerkezeti terve a település közigazgatási területét:
- erdőgazdálkodási térség
- vízgazdálkodási térség
térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolja.
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Az országos övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi övezetekbe sorolt:
- ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetébe

Az országos övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi övezetekbe nem
sorolt:
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- erdők övezete
- világörökségi és világörökségi várományos terület övezetébe
- honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település övezetébe
Műszaki infrastruktúra szempontjából meglévő országos jelentőségű csatorna érinti az
igazgatási területet észak – déli irányba
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A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása
•

Jász-Nagykun-Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település
közigazgatási területét az alábbi térségi területfelhasználás érinti:

- Mezőgazdasági térség
- Vegyes területfelhasználású térség
- Vízgazdálkodási térség
- Hagyományosan vidéki települési térség
A megyei övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi térségi övezetekbe sorolt:
- országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetébe és magterület
övezetébe

Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó
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- felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtőterületének övezetébe
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-

rendszeresen belvízjárta terület övezetébe

A megyei övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi térségi övezetekbe nem
sorolt:
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe
- földtani veszélyforrás területének övezetébe
- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe
- tájképvédelmi terület övezetébe
- világörökség-várományos terület övezetébe
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetébe
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe
- együtt tervezhető térségek övezetébe
- kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetébe
- honvédelmi terület övezetébe
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei területrendezési Terv érintett térségi műszaki
infrastruktúra – hálózat elemei:
- meglévő bekötőút
- tervezett térségi jelentőségű mellékút (Jászladány-Kőtelek-Kunhegyes)
- tervezett a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése I. ütemben megvalósuló árvízi tározó
területe
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1.4.

A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott
település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai

A település igazgatási területének a szomszédai:
- Északon, keleten: Kőtelek
- Nyugaton: Besenyszög
- Délen: Csataszög
A településsel szomszédos települések településrendezési terveinek vizsgálata:
- Kőtelek településrendezési terve, jóváhagyás: 2009, készítette: Kiszelovics Ildikó, Egyéni
Vállakozó Szolnok, jóváhagyó határozat: 70/2009. (XII.1.) Kt. határozat
A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Hunyadfalvára nem
tartalmaz.

- Besenyszög településrendezési terve, jóváhagyás: 2008, készítette: Kiszelovics Ildikó Egyéni
Vállakozó, jóváhagyó határozat: 13/2008. (I.31.)
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó
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A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Hunyadfalvára nem
tartalmaz.
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- Csataszög településrendezési terve, jóváhagyás: 2008, készítette: Ex! Építésziroda, (vezető
településtervező: Gutman József) jóváhagyó határozat:
A településrendezési terv olyan fejlesztést, mely közvetlenül hatással lenne Hunyadfalvára nem
tartalmaz.
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.

1.5.

Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása

A település egy hatályos településfejlesztési döntéssel rendelkezik, melyben a Képviselőtestület határozattal döntött új településfejlesztési koncepció elkészítéséről.
A döntést indokolta a település településfejlesztési koncepciója jóváhagyása óta eltelt időszak
társadalmi- gazdasági- közigazgatási változásai, a törvényi kötelezettség és a megváltozott
fejlesztési elképzelések.
A település több településfejlesztési döntéssel nem rendelkezik.
1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia vonatkozó megállapításai
Hunyadfalva 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.
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Településrendezési szerződés keretein belül beruházó finanszírozhatja a településrendezési
eszköz készítését, módosítását – Hunyadfalva esetében jelenleg ilyen szerződés nincs.
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök
Hunyadfalva Község Településrendezési terve az Épített Környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) alapján 2007 -ben került jóváhagyásra, a
településszerkezeti tervet a 23/2007. (X.09.) számú Képviselő – testületi határozattal, a helyi
építési szabályzatot pedig a 9/2007. (X.10.) számú rendelettel hagyta jóvá Hunyadfalva Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete.
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1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
A településszerkezeti terv az alábbi fejlesztéseket jelölte ki:
a., A belterület déli részén, valamint a Kossuth út melletti jelenleg nem beépített lakóterületen
gazdasági területfejlesztést jelöl a terv, környezetbarát vállalkozások, telephelyek számára.
b., A belterületen az Árpád út (főutca) melletti területeken településközpont fejlesztés tervezett
intézményi funkciókkal.
c., Az Árpád út melletti nem beépített lakóterületen játszótér kialakítása tervezett
d., A külterület déli részén, a jelenlegi mezőgazdasági területen a magasabbrendű tervekkel
összhangban erdőterület tervezett.
e., A külterületen a meglévő gazdasági terület (volt major) és a regionális szennyvíztisztító
körül gazdasági erdősáv tervezett.
f., A külterületen a volt hulladéklerakó helyén rekultivációt követően gazdasági erdőterület
tervezett.
Terület felhasználási változás
Területnagyság
Változó terület felhasználás
(beépítésre szánt területből beépítésre szánt terület)
Lakóterületből – kereskedelmi, szolgáltató
~ 21 223 m² (2,1 ha)
gazdasági terület
Lakóterületből – településközpont vegyes
~ 8058 m² (0,8 ha)
terület
Lakóterületből – zöldterület (játszótér)
~1143 m² (0,11 ha)
ÖSSZESEN
~ 30 424m² (3,0 ha)
Terület felhasználási változás

Területnagyság

Változó terület felhasználás
(beépítésre nem szánt területből – beépítésre nem szánt terület)
Általános mezőgazdasági területből –
~1 229 209 m2 (122,9ha)
Gazdasági erdőterület
ÖSSZESEN
~ 1 229 209 m2 (122,9 ha)
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Terület felhasználási változás
Területnagyság
Változó terület felhasználás
(beépítésre szánt területből - beépítésre nem szánt terület)
Ipari gazdasági területből – gazdasági
~ 13 018 m² (1,3 ha)
erdőterület
Különleges területből (volt hulladéklerakó) –
~ 5372 m² (0,5 ha)
gazdasági erdőterület
ÖSSZESEN
~18 390 m² ( 1,8ha)

1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia,
népesség,
nemzetiségi
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség

összetétel,

képzettség,

Demográfia
A 2001. évi népszámlálás adatai alapján a népesség számának alakulása:
Év
F
ő

1870
-

1880
-

1890
-

1900
245

1910
266

1920
340

1930
474

1941
442

1949
484

1960
158

1970
367

1980
295

1990
240

2001
223

Hunyadfalva népességszáma (forrás: TEIR)
Év
Lakónépesség
Állandó
népesség
Állandó
Népesség
Férfiak
Állandó
Népesség
nők

2002
220

2003
206

2004
215

2005
214

2006
195

2007
190

2008
191

2009
196

2010
176

2011
189

2012
176

2013
181

2014
173

2015
171

2016
169

250

240

248

254

238

232

234

239

236

230

221

221

219

213

214

132

123

124

128

121

121

122

126

123

120

117

115

113

114

115

118

117

124

126

117

111

112

113

113

110

104

106

106

99

99

A település célkitűzése a népességszám megtartása és növelése.
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A lakónépesség száma 170 fő körüli, csökkenő tendenciával. Az utóbbi években a népesség
lassú fogyása figyelhető meg, mely egyrészt az alacsony születési számokkal, másrészt az
elvándorlással van összefüggésben.
Az élveszületések és halálozások aránya (forrás: TEIR)
Év
Élve
születés
Halálozás

2002
2

2003
5

2004
4

2005
2

2006
3

2007
3

2008
6

2009
7

2010
3

2011
3

2012
3

2013
4

2014
3

2015
4

2016
2

5

4

1

2

5

4

5

7

2

4

5

6

4

4

2
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Az élveszületések száma az elmúlt 14 évben 2-7 között mozgott, míg a halálozások száma is
ugyanebben a tartományban volt.

Népvándorlás (forrás: TEIR)
Év
Odavándorlás
Elvándorlás

2002
13

2003
8

2004
17

2005
16

2006
7

2007
14

2008
19

2009
10

2010
12

2011
13

2012
20

2013
26

2014
23

2015
23

2016
12

20

23

12

17

24

18

19

5

34

19

32

19

30

26

16

Hunyadfalván jellemzően az elvándorlás magasabb érték, mint a bevándorlás.
Foglakoztatás, munkanélküliség
A népesség gazdasági aktivitása alacsony, amely összefüggésben van a településen élők
korösszetételével és a munkanélküliséggel, valamint a helyben foglalkoztatást biztosító cégek
hiányával.
A foglalkoztatottak egy része eljár a településről dolgozni.
A településen közmunkaprogram révén az önkormányzat biztosít munkalehetőséget.
A településen az aktív keresők egy része a mezőgazdaságban dolgozik, egy része pedig
elsősorban Szolnokra jár dolgozni. A településen nincs vállalkozói munkahely, csak az
önkormányzat biztosít munkalehetőséget. Az önkormányzat működteti a gázcsere telepet, a
vegyesboltot, sőt még az italboltot is.
Hunyadfalván 3 fő családi gazdálkodót, és 7 fő őstermelőt tartanak nyílván a települési
adatszolgáltatás alapján.
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Az elmúlt 25 év adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a foglalkoztatottak aránya
erőteljesen csökkent, míg a munkanélküliek és inaktív keresők, valamint az eltartottak aránya
növekedett. A település fő törekvése a népességszám megtartása és növelése mellett a
foglalkoztatottság mértékének javítása, amely érdekében a munkahelyteremtő szándékot
támogatják.
A statisztikai adatokból kitűnik, hogy igen magas a képzetlen munkaerő aránya. A
foglalkoztatottság mértékének növeléséhez a képzettségi szintet is növelni kell.
Az elmúlt évtizedek alatt a foglalkoztatási szerkezet teljesen átalakult. Míg fél évszázaddal
ezelőtt a mezőgazdaságban dolgozott a foglalkoztatottak nagy része, addig az elmúlt
évtizedekben ez átrendeződött és a foglalkoztatottak nagy része a szolgáltatás területén, jelentős
része az iparban dolgozik.
Regisztrált álláskeresők száma és végzettsége (Forrás: TEIR)
Év
Regisztrált
Munkanélküliek
Regisztrált
MunkaNélküliek
férfiak
Regisztrált
MunkaNélküliek
nők
Reg. munkanélküli 8.o.
kevesebb
végzettséggel
Reg. munkanélküli 8.o.
végzettséggel
Reg. munkanélküli szakmunkásképző
v.
Reg. munkanélküli
szakiskolát v.
Reg.
munkanélküli
érettségizett
Reg.
munkanélküli
főiskolát
végzett
Reg.
munkanélküli
egyetemet
végzett

2002
11

2003
15

2004
14

2005
22

2006
26

2007
19

2008
29

2009
28

2010
21

2011
32

2012
24

2013
16

2014
18

2015
25

2016
9

9

6

5

12

14

11

18

21

8

21

10

13

9

14

6

2

9

9

10

12

8

11

7

13

11

14

3

9

11

3

0

0

2

3

3

3

4

3

2

3

3

0

1

0

0

7

9

11

14

16

13

15

13

12

20

13

12

14

17

7

4

5

1

5

7

3

8

12

6

8

5

4

2

7

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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
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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. Hunyadfalván a népességszámhoz viszonyítva kiemelkedően magas a
közfoglalkoztatottak száma.
Hunyadfalván jellemzően az álláskeresők zöme fizikai dolgozó, alacsonyabb iskolai
végzettséggel.
Jövedelmi viszonyok
Hunyadfalva, hasonlóan az Észak-Alföldi régió településeihez az országos jövedelmi
viszonyok alsó szegmensében helyezkedik el. Jász- Nagykun- Szolnok Megyén belül a
Szolnoki Járás jövedelmi viszonyok tekintetében ugyan a mezőny élén található, de nagy
különbségek vannak egyes települések között. Hunyadfalván a jövedelmi viszonyok nagyon
alacsonyak. A legalacsonyabb jövedelműek a szociális juttatásokat (álláskeresési járadék,
közmunka, GYES, nyugdíj stb.) igénybevevők.
1.7.2. Térbeli - társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Hunyadfalván is a környező településekhez hasonlóan a rendszerváltás után kisebb mértékű
társadalmi rétegződés alakult ki. A település lakóterületei viszonylag homogén beépítésűek, a
társadalmi rétegződés itt jelentős különbségeket nem mutat. A rétegződésen belül kiélezett
konfliktusok nincsenek, és 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.)

Civil szervezetek:
A településen jelenleg civil, társadalmi szervezetek nincsenek.
Rendezvények:
-

évi 1 búcsúnap pünkösd vasárnap
majális (május 1)
farsang (február)
családi nap (június)
gyermek táborzáró (augusztus)
karácsonyi ünnepség (december)
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Egyházak

A római katolikus egyház havi egy alkalommal a településen misét tart, és pünkösd
vasárnapja búcsúnap.
A római katolikus pap Besenyszögről jár át a mise megtartására és egyéb egyházi
rendezvényekre.

1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, stb.)
Közigazgatás:
A közigazgatási feladatokat a Nagykörűi polgármesteri hivatal biztosítja a településen. A
középfokú közigazgatási intézmények és kormányhivatalok Szolnokon találhatók.
A Községháza, az árpád út 11. szám alatt található. Az épület akadálymentesítése és energetikai
korszerűsítése 2018-ban pályázati forrásból (TOP pályázat) valósult meg.
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Oktatás
Óvodai ellátás:
Óvodai ellátással kapcsolatos adatsor (Forrás: VÁTI - TEIR)
Év
Óvodai
feladatellátási
helyek száma
Óvodai
férőhelyek
száma
Óvodába
beíratkozottak
szám
Óvodapedagógusok
száma

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2019-ben 11 óvodás jár a nagykörűi óvodába.
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda – Nagykörű, Május 1 út 7.
A Cseresznyevirág Katolikus Óvoda a Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI.
Óvoda és Szent Gellért katolikus Általános iskola tagintézménye.
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Az óvodában a tagintézmény vezető irányításával 5 óvodapedagógus, 3 dajka és 1 lelki vezető
biztosítja a gyermekek ellátását.
Az óvodában a férőhely 80 fő, az óvodai csoportok száma: 3
Önálló főzőkonyhával nem rendelkezik.
A Falugondnoki Szolgálat segítségével megoldott a gyermekek óvodába szállítása a nagykörűi
intézménybe.
Általános iskola
Hunyadfalván 1903-ban iskolát létesítettek, 1910-ben a tanulók száma majdnem 100 fő volt. A
kistelepülés első tanítója jól tudta, hogy az olvasás, számolás, betűvetés tudománya mellett mit
követel meg az élet a keze közül kikerülő emberektől. Ezért mezőgazdasági ismeretekre is
tanította a gyermekeket, és saját kertjében gyakorlati foglalkozást is tartott. A felnőtt lakosság
művelődését a Kőtelek-Hunyadfalvi Római Katolikus Gazdasági Olvasókör biztosította. Sajnos
Hunyadfalva népessége kritikus mértékben lecsökkent az erőltetett tanyafelszámolások miatt.
A kedvezőtlen folyamatok 1990-re mérséklődtek és a lakosság újra igényelte a helybeli oktatás
engedélyezését. Az önállósodási törekvések eredményeként 1990-ben újraindult az
alsótagozatos iskola. Az összevont osztályokat egy tanteremben oktatja két tanár, délelőtt az
iskolában, délután a napköziben foglalkoztak a 15 tanulóval. Sajnálatosan az
iskolaösszevonások miatt jelenleg nincs oktatás a hunyadfalvi általános iskolában. A diákokat
a falugondnoki szolgálat kisbuszával viszik a közeli Nagykörűbe iskolába.
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti iskola - Nagykörű , Rákóczi
út 22 – 24
2012. évtől az iskola fenntartója az Egri Főegyházmegye.
Az intézményben alapfokú művészeti iskola is működik képzőművészet és néptánc tagozattal.
Az igazgató irányítása alatt 16 fő főállású pedagógus, 2 fő óraadó és lelki vezető biztosítja az
oktatást.
A 2018/2019 tanévben 19 tanuló jár Nagykörűbe iskolába. (forrás: Hunyadfalva
Önkormányzat adatközlése)
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Hunyadfalva iskolai létszámmal és oktatással kapcsolatos adatok (forrás: VÁTI-TEIR)
Év

Általános
iskolai
feladatellátási
helyek száma
Ált.
iskolai
osztálytermek
száma
Ált.
iskolai
osztályok
száma
Ált.
iskolai
tanulók száma
Ált.
iskolai
főállású
pedagógusok
száma

2003
1

2004
n.a.

2005
n.a.

2006
n.a.

2007
n.a.

2008
n.a.

2009
0

2010
n.a.

2011
n.a.

2012
n.a.

2013
n.a.

2014
n.a.

2015
n.a.

2016
n.a.

1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

16

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Egészségügy
Hunyadfalván heti egyszeri alkalommal biztosított az egészségügyi alapellátás:
- háziorvosi ellátás
- védőnői ellátás
A mindennapos egészségügyi alapellátás Kőtelek községben biztosított
- háziorvosi ellátás (naponta)
- fogorvosi alapellátás (naponta)
- védőnői ellátás (naponta)
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a környező településekkel társulás útján
megoldott
- iskola- és ifjúsági orvosi ellátást a háziorvos feladatköréhez tartozik
A településen nem működik gyógyszertár, az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatás
keretében oldja meg a lakosság napi gyógyszerhez való hozzájutását. A falugondnoki ellátás
legfontosabb eszköze a gépjármű, amivel a gyermekeket, idősek utaztatását tudják megoldani
a környező településekre. A gépjármű rossz állapotú, cseréje időszerű, a szűkös anyagi
lehetőségek miatt a gépjárműcserét 2015. évre meghirdetett pályázati forrásból igyekszik
biztosítani az önkormányzat.
A legközelebbi Kórház és Rendelőintézet Szolnokon található. Az orvosi ügyelet ellátását
társulási formában biztosítja.
Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
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A tüdőszűrés évi egy alkalommal szervezett formában történik Nagykörűben. A szervezett
utaztatáshoz szükséges lenne egy új gépjárműre. Cél kialakítani a településen megrendezésre
kerülő programok keretein belül védőnő, mentőszolgálat, esetlegesen háziorvos által
biztosított vérnyomás, vércukorszint méréssel egybekötött prevenciós célzatú előadások
megszervezését, tekintettel a mára kialakult, igen magas számban kimutatható diabetes
betegségekre is.
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés legközelebb Szolnokon biztosított,
ennek eléréséhez szállítójármű megléte elengedhetetlen, beszerzése csak pályázati forrásból
biztosítható.
Háziorvosi Szolgálat
Kőtelek, Szent István tér 4.
Napi rendszerességgel az alepellátás keretein belül a háziorvosi szolgálat Kőtelken vehető
igénybe.
Heti egy alkalommal az Árpád utca 12. szám alatt rendel Dr. Zsótér Gyöngyi háziorvos.
Az orvosi rendelés a községháza épületében található orvosi rendelőben megoldott. Az orvosi
rendelő energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése (rámpával biztosított feljáró) ,
valamint a rendelőhöz tartozó parkolóhely kialakítása pályázati forrásból 2018-ban valósult
meg.
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Védőnői szolgálat
Kőtelek, Szent István tér 4.
A település gyermekvédelmi jelzőrendszerének szerves részét képezi a védőnői szolgálat.
Hunyadfalván egy védőnő heti egy alkalommal fogadja a gyermekes családokat, a hét többi
napján Kőtelek településen érhető el rendelési időben.
Védőnői adatok Hunyadfalva község vonatkozásában a 2014. december 31-ei állapot szerint:
Várandós anyák száma: 3 fő
- veszélyeztetettek száma: 2 fő
- egészségügyi okok miatt: 1 fő
- környezeti okok miatt: 0
- egészségügyi és környezeti okok miatt: 2 1 fő
Titkolt terhesség nem volt.
Intézeten kívüli szülés nem volt.
Kiskorú várandós anya nem volt.
0-6 éves korig gondozott gyermekek száma: 23 fő
- veszélyeztetettek száma: 3
- egészségügyi okok miatt: 1 fő
- környezeti okok miatt: 1
- egészségügyi és környezeti okok miatt: 1 fő
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Születések alakulása Hunyadfalva községben az utóbbi 5 évet figyelembe véve:
2010. 1 újszülött
2011. 3 újszülött
2012. 2 újszülött
2013. 5 újszülött
2014. 3 újszülött
A 7- 14 éves korosztályban nincs otthon gondozott gyermek.
Várandós anyukák védőnői és MSzSz ( mozgó szakorvosi szolgálat) tanácsadáson 12
alkalommal jelentek meg. A 0-6 éves korú gyermekek védőnői tanácsadáson 32 alkalommal,
MSzSz gyermekorvosi tanácsadáson 21 alkalommal jelentek meg.
Az óvodások, általános iskolások területileg Nagykörűhöz tartoznak.
Egyénileg két család gyermekei járnak Kőtelekre. Összesen 6 fő.
Gyermekorvosi ellátás:
Kőtelek, Szent István tér 4.
Fogorvosi ellátás:
Nagykörű, Rákóczi út 2 – 4.
Gyógyszertár Kőtelken, vagy Nagykörűn vehető igénybe.
Egészségügyi adatok (forrás: TEIR)
Év
Háziorvos
Házi
gyermekorvos
Körzeti
ápoló
Betöltött
Védőnői
Helyek
száma

2002
0
0

2003
0
0

2004
0
0

2005
0
0

2006
0
0

2007
0
0

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

2012
0
0

2013
0
0

2014
0
0

2015
0
0

2016
n.a.
n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

Szakorvosi ellátást a szolnoki rendelőintézet a fekvőbeteg intézeti ellátást a szolnoki kórház
látja el.

Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó

oldal 39

Hunyadfalva Község Településfejlesztési Koncepció - Megalapozó
Vizsgálat
Szociális ellátás
A gyermekétkeztetést az óvodában és az iskolában a településen működő vendéglátó egység
útján biztosítja az önkormányzat. Az önkormányzat évente pályázik a nyári
gyermekétkeztetés megszervezésére, szabadidős programok megvalósításával párhuzamosan.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A szolgáltatáshoz való hozzáférést a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Besenyszögi Központja biztosítja, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 1
fővel működik. A családgondozó főállású, de nem teljes munkaidőben foglalkoztatott
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szociális munkás. A Szolgálat irodája:
Hunyadfalva, Árpád út 12. Ügyfélfogadás szerdán 7.30-11.30
Szociális ellátás (Forrás: TEIR)
Év
Időskorúak
otthonainak
száma
Nappali
ellátást
nyújtó idősek
klubjainak
száma
Időskorúak
otthonai
működő
férőhelyek
száma
Időskorúak
otthonaiban
gondozottak
száma
Nappali
ellátást
nyújtó idősek
klubja
működő
férőhelyeinek
száma
Nappali
ellátást
nyújtó idősek
klubjaiban
ellátottak
száma

2002
0

2003
0

2004
0

2005
0

2006
0

2007
0

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
n.a.

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

37

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

14 házi gondozott van (étkeztetéssel), amit a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Besenyszögi Központja (SZKTT) látja el.
Családsegítő Szolgálat heti egy alkalommal , amit a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja (SZKTT) lát el.
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Művelődés
Művelődési Ház
Hunyadfalva, Rákóczi út 14.

A művelődési ház a Rákóczi út 14 sz (hrsz: 94) alatt található. Az épület rendelkezik
színházteremmel. A könyvtár régebben ebben az épületben volt, jelenleg a községháza
épületének egy részében alakították ki a könyvtár helyiséget.
A művelődési ház felújítása a vizsgálat idején pályázati forrásból folyamatban volt.
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Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
Hunyadfalva, Árpád út 11.

A könyvtári kötetek száma (Forrás: VÁTI - TEIR)

Év
Nyilvános könyvtár
Nyilvános könyvtárak
egységeinek száma
Kölcsönzött egység
Beíratkozott olvasó

2003
n.a.
n.a.

2004
n.a.
n.a.

2005
n.a.
n.a.

2006
n.a.
n.a.

2007
n.a.
n.a.

2008
0
0

2009
0
0

2010
0
0

2011
0
0

2012
0
0

2013
0
0

2014
0
0

2015
1
192

2016
1
79

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

44
28

99
40

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
A településen az esélyegyenlőség biztosítása különböző országos és térségi programokkal
biztosított. A programok pályázatok révén érhetők el.
A település 2015-ben hagyta jóvá a helyi esélyegyenlőségi tervet.
A helyi esélyegyenlőségi terv az alábbi témakörökkel foglalkozik:
1)
2)
3)

A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód
Az emberi méltóság tiszteletben tartása
Partneri kapcsolat, együttműködés
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Társadalmi szolidaritás
Méltányos és rugalmas ellátás
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtésének erősítése
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése
Az akadálymentesítés előrehaladása
Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása
Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása
Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása

Az esélyegyenlőségi terv az alábbi célokat tűzte ki:
1) A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az esélyegyenlőségi terv
megvalósulása érdekében esélyegyenlőségi munkatársat nevez ki.
2) Munkaerő felvétel, alkalmazás terén egyenlő bánásmód betartása.
3) Emberi erőforrás fejlesztése, munkahelyi továbbképzés, átképzés, tanulás szabályozása.
4) Munkakörülmények javítása, a 4o év felettiek és a fogyatékos munkavállalók részére.
5) Munkáltatói juttatások, kedvezmények biztosítása, különös tekintettel a családos
munkavállalókra.
6) Foglalkoztatásból való kilépés és nyugdíjba vonulás elősegítése.

1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre

Vállalkozások száma Forrás: VÁTI, TEIR adatbázis
Év
Regisztrált
Vállalkozások
száma
Működő
vállalkozások
száma
Működő
Kft
Működő
Rt
Működő
szövetkezet
Működő
Bt
Működő
EV
0
és
ismeretlen
számút
foglalkoztató
működő
vállalkozás
*1-9
főt
foglalkoztató

2003
3

2004
4

2005
3

2006
3

2007
5

2008
13

2009
14

2010
14

2011
14

2012
14

2013
14

2014
14

2015
13

2016
13

2

3

2

2

0

2

2

2

1

1

1

1

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

n.a.

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

n.a.

n.a.

1

1

1

1

4

1

1

1

0

0

0

0

n.a.

n.a.

1

1

0

0

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1

2

2

2

5

n.a.

n.a.

n.a.

1

1

1

1

1

n.a.
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10-19
főt
foglalkoztató
20-49
főt
foglalkoztató
50-249
főt
foglalkoztató
250 fő feletti
foglalkozó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

A regisztrált vállalkozások számánál megfigyelhető, hogy 2008-tól közel azonos a számuk, a
működő vállalkozásokat száma jóval kevesebb és stagnáló folyamatot mutat. tekintve már ennél
jóval árnyaltabb a kép. A működő vállalkozások közül betéti társaság működik a településen.
10 főnél többet foglalkoztató vállalkozás nincs a településen.
Hunyadfalva község nagyobb munkaerő foglalkoztatói (Forrás: Önkormányzat, 2019.
évi adatok)
•

Önkormányzat - ált. közigazgatás
Gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások:
1 egyéni vállalkozás működik a településen.
2018. évtől egy építőipari cég telephelyet (fióktelep) létesített a településen.
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

A település főbb gazdasági ágazatai:
- mezőgazdaság
A település külterületének nagy része mezőgazdasági, szántó terület, ahol mezőgazdasági
termelés folyik.
Jellemzően szántóföldi kultúrákat, búza, kukorica, árpa, repce termesztenek.
A település jellemzően mezőgazdasági település, ahol a mezőgazdasági termesztés
megtalálható.
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Külterületi gazdálkodók:
-

Vékony József földműves családi gazdálkodó 30 ha
Bozóki László földműves vállalkozó 50 ha
Dr. Veres Nándor földműves vállalkozó 100 ha
Hunyadfalva Önkormányzat START munkaprogram (közfoglalkoztatás)
állattenyésztés: 25 bika

Állattartó telepek, majorok:
Nagyobb működő állattartó telep, major nincs a településen.
Egy, jelenleg üresen álló, használaton kívüli major található az országos mellékút mellett, mely
a településre bevezető útról is megközelíthető.
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-ipar
Hunyadfalván ipari létesítmény és ipari park nem található.

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő
fejlesztési elképzelései
A településen egy gazdasági szervezet fióktelepe működik. Az építőipari vállalkozás céljai
között telephely létrehozása (raktár épület, tárolók) és gépbeszerzés szerepel.
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló
munkaerő
képzettsége, K+F stb.)

tényezők

(elérhetőség,

A település versenyképességét a gazdasági lehetőségein túl (pl: mezőgazdasági területek,
állattenyésztés, stb.) az elérhetőség, a munkaerő képzettsége is befolyásolja. Hunyadfalva
földrajzi értelemben, elérhetőség területén megyén belül alacsony potenciállal rendelkezik. A
települést főútvonal nem érinti, a munkaerő településen belüli átlagos képzettségi színvonala
alacsonynak mondható, nagy az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya.
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet - kínálat)
Az ingatlanpiaci viszonyok az ország többi településéhez hasonlóan Hunyadfalván 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.
Az utóbbi 1-2 évben stagnálni látszódik a folyamat.
Hunyadfalván viszonylag magas az alacsony komfortfokozatú, avult épület, melyek
értékesítése után teljes felújításra, vagy bontásra szorulnak. A CSOK bevezetésének hatása a
vizsgálat időpontjában még nem érzékelhető a településen.
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1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és
intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Hunyadfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hunyadfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hunyadfalva Községi
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I.
23.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a Hunyadfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a
továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2.§
A Képviselő testület a címrendet az (1)-(2) bekezdés szerint állapítja meg.
(1) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot. Az önkormányzat költségvetésében
szereplő – nem intézményi kiadások- a 6. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön-címet
alkotnak.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő több éves kihatással járó feladatokat a
7. melléklet tartalmazza.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
o bevételi és kiadási főösszegét
76.227 ezer Ft-ban,
ezen belül:
o a felhalmozási célú bevételt
3.399 ezer Ft-ban,
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o a felhalmozási célú kiadást
12.221 ezer Ft-ban,
o a működési célú bevételt
72.828 ezer Ft-ban,
o a működési célú kiadásokat
64.006 ezer Ft-ban,
ebből:
» a személyi jellegű kiadásokat
22.993 ezer Ft-ban,
» a munkaadókat terhelő járulékokat
3.378 ezer Ft-ban,
» a dologi jellegű kiadásokat
32.140 ezer Ft-ban,
» támogatásokat, pénzeszközöket
3.995 ezer Ft-ban,
» ellátottak pénzbeli juttatását
–
» speciális célú támogatásokat
–
o a költségvetési létszámkeretet
16 főben
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint
határozza meg.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A költségvetés előzetes egyeztetése az érintettekkel megtörtént.
III.
Az önkormányzat bevételei
4. §
A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3.
4, és 5. melléklet szerint határozza meg. A gördülő tervezést az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
IV.
Az önkormányzat kiadásai
5.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésben szereplő működési jellegű feladatok
kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület a 6. és a 9. melléklet szerint
állapítja meg.
V.
Általános és céltartalék
6.§
(1) A Képviselő-testület 1.500 e Ft általános tartalékot határoz meg.
(2) A Képviselő-testület céltartalékot nem képez.
VI.
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó

oldal 48

Hunyadfalva Község Településfejlesztési Koncepció - Megalapozó
Vizsgálat
(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést
igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet
egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
8.§
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 10. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

9.§
(1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
10.§
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv
30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 150
millió Ft-ot és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
11. §
A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
12. §
A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.
13. §
A Képviselő-testület a speciális támogatásokat a 11., a közvetett támogatásokat a 12., és az
adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint állapítja meg.
VII.
Záró rendelkezések
14. §
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.-től kell
alkalmazni.
Kelt: Hunyadfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 12-én tartott
ülésén.

Vékonyné Házi Eszter
polgármester

Szabó Szidónia
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Hunyadfalva, 2019. február 13.

Szabó Szidónia
jegyző
Vagyongazdálkodás
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
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Gazdasági program
Hunyadfalva Község Önkormányzatának 2014-2019. évi gazdasági programja
1.
1.1. A gazdasági programunkról általánosságban
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két
főirányra érdemes koncentrálni:
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, időrendiségére;
- a szükséges feltételek, anyagi források, eszközök megteremtésére.
A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához.
Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy év kormányzati
politikája miatt megváltozott. Feladatok, hatáskörök kerültek át más szintre, a közigazgatás
rendszerébe bekerültek a kormányhivatalok, járási hivatalok, az iskolarendszerű közoktatás. Ez
nem jelenti azt, hogy az önkormányzatoknak kevesebb feladata lett.
Fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy előrébb
mozdítsuk településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenér e, hogy
jelenleg az önkormányzatnak likviditási gondjai nincsenek, pénzügyileg kiegyensúlyozott,
nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházására csak akkor nyílik lehetősége, ha arra központi vagy
pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb, illetve közepes munkák
finanszírozására, valamint a pályázati önerők biztosítására elegendők.
1.2. Alapelvek a gazdasági programra nézve:
A Képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára és racionálisan kell
gazdálkodnia.
A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes állapotukat
biztosítani kell, fenn kell tartani.
A költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy a rendkívüli helyzetben is tudjon forrást
biztosítani. A tartalékoknak biztosítaniuk kell, hogy a pályázóképesek legyünk váratlan, be nem
tervezett új lehetőségek esetén is. Azonban mindig számolni kell azzal is, hogy a sikeres pályázat
további fenntartási, működtetési kötelezettséget ír elő. Erre az önkormányzatnak képessé kell
válnia.
Az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását biztosítani kell. A Képviselő-testület
felvállalja a lakosság szempontjából fontos, de nem kötelező feladatokat úgy, hogy ezek ellátása
nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását.
1.3. A vagyoni helyzet
A vagyon az elmúlt négy évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres
vagyongazdálkodási politikája:
- saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
- sikeres pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.
Szem előtt kell tartani, hogy a központi állami támogatás évről évre folyamatosan csökken,
továbbá csökken a település lakosságszáma, melyhez a támogatásokat mérik.
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1.4. Az Önkormányzat jövőbeli feladatai:
Takarékosabb gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása. Az energiagazdálkodás
teljes körű áttekintése és optimalizálása önkormányzati szinten úgy, hogy sokkal áttekinthetőbb
legyen, hogy hol szükséges változtatni.
A pályázati lehetőségek jobb kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati támogatást
lehet ezzel kiváltani.
A közmunka termelésbe állításával – az élhetőbb település céllal - tovább csökkenteni az
önkormányzat kiadásait, újabb munkahelyeket teremteni.
Elsősorban olyan pályázatokon indulni, ahol a későbbi fenntartás nem jelent újabb működési
költségnövekedést.
A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel
összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket (legkedvezőbb
összegű támogatás megkeresése).
1.5. A pénzügyi helyzet
Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:
- az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást vett igénybe,
- működési, fejlesztési hitel felvételére nem került sor.
1.6. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
Törekedni kell olyan helyi adó rendszer hatékonyabb és eredményesebb megteremtésére, amely
megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás
növelésének. A helyi adók esetében a Képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja kialakítani,
hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos
bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta
előnyöket.
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az
egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására,
(különösen a bérbeadás, lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával
valósítsa meg.
1.7. A településfejlesztési politika célkitűzései
Hunyadfalva Községi 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.
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Az Önkormányzat területrendezési tervében szereplő fejlesztéseknek összhangban kell lennie a
gazdasági programban kitűzött célokkal, mindezt a megvalósítás során szemelőt kell tartani. A
fenti feltételek szerint az Önkormányzat gazdasági programjában, valamint a területrendezési
tervében foglalt célkitűzések összhangban vannak.
1.8. Visszatekintő:
- Vízműtelepek fejlesztése, tisztítási technológia fejlesztése, vízminőség javítása; lakossági
ivóvízvezetékhálózat modernizálása, cseréje a Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű,
Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Társulás keretében Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek,
Nagykörű, Tiszasüly 2011-2013 687 KEOP.
- Doba belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója Besenyszög, Hunyadfalva,
Kőtelek, Tiszasüly 2010 259 ÉAOP.
- Kommunális hulladéklerakók rekultivációja (előkészítési fázis) A Szelevényi és az egykori
Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladéklerakóinak térségi szintű rekultivációs programja (Öcsöd) 2010-2012 77 KEOP.
2.
A 2015-2019-es ciklus gazdasági, fejlesztési feladatai
2.1. A gazdaság fejlesztésére irányuló törekvések
Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket döntően a központi
költségvetés biztosítja. Településünk számára fontos, hogy az itt működő vállalkozások helyben
maradjanak, így a vállalkozások adóterhein a 2015-19-es ciklusban nem kívánunk növelni, új
adókat nem vezetünk be a meglévők mellé.
Állandóan részt kell venni a közmunka-program pályázatain, az igényelt munkaerőnek éves
szinten feladattervet kell kidolgozni a hatékonyság javításának érdekében. A mostani rendszer
alapján a rövid és hosszú távú foglalkoztatást figyelemmel kell kísérni, és a lehetőségekhez
mérten minél nagyobb számú embert bevonni. Kiemelt területek, a közmunka program
szempontjából:
- start munkaprogram (mezőgazdaság)
- közterületek karbantartás, szemétszedés,
- parkosítás, virágosítás, növényzet ritkítása.
2.2. Közös önkormányzati hivatal
Hunyadfalva község 2012. január 1-től Nagykörű községgel tart fent közös hivatalt. A hatékony
hivatali munkavégzés érdekében a következő 5 évben szükség lesz az informatikai,
infokommunikációs eszközök felülvizsgálatára, az adatbiztonság érdekében megfelelő hálózat
kiépítésére, ergonomikus munkakörnyezet kialakítására.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek korszerűsítésére.
2.3.Települési rövid és hosszú távú fejlesztési céljai
A települést szeretnénk élhetővé tenni, hogy az itt élő emberek és az idetelepülők jól érezzék
magukat. Az ehhez szükséges célkitűzések – ütemezése pályázati kiírás és forrás megléte
függvényében - a következők:
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2.3.1. Járdaépítés, felújítás
Hunyadfalva belterületén lévő járdák teljes felújítása, új járda építése, mivel jelenleg vannak
olyan járdák, ahol csak kőtörmelék van.
A projekt megvalósításának tervezett időbeli ütemezése a 2014-2020-as időszakon belül, forrás
függő. Településrendezési tervben rögzített, a projekt költségigénye: 15 MFt.
2.3.2. Templom tetőszerkezetének felújítása
Hunyadfalva belterületén lévő templom felújítása, tetőszerkezetének teljes átépítése, mivel
minden egyes esőzéskor ömlik a tetőn a csapadék.
A projekt megvalósításának tervezett időbeli ütemezése a 2014-2020-as időszakon belül, forrás
függő. Településrendezési tervben rögzített, a projekt költségigénye: 15 MFt.

2.3.3. Közösségi Ház felújítása
Hunyadfalva belterületén lévő Közösségi Ház felújítása, tetőszerkezetének teljes átépítése,
mivel minden egyes esőzéskor ömlik a tetőn a csapadék, az elérett cserép miatt nem lehet
javítani a tetőt. Külső vakolás szükséges, belső fűtéskorszerűsítés, és akadálymentesítés. A
Közösségi Házat, a lakosok jelenleg is használják, itt van lehetőség a lakosokat érintő
programok, gyermek programokat megszervezésére, az egész épület a település közösségi
szintére.
A projekt megvalósításának tervezett időbeli ütemezése a 2014-2020-as időszakon belül,
forrás függő. Településrendezési tervben rögzített, a projekt költségigénye: 13 MFt.
2.3.4. Belső úthálózat építés
Hunyadfalva belterületén mindössze 400 m aszfaltozott út van, esőzéskor, saras időben nem
elérhetők az utcák, közlekedni amennyiben kiépített, csak a járdán lehet. Mentővel,
szemeteskocsival, postakocsival az utcák csapadékos időszakban megközelíthetetlenek.
A projekt megvalósításának tervezett időbeli ütemezése a 2014-2020-as időszakon belül,
forrás függő. Településrendezési tervben rögzített, a projekt költségigénye: 22 MFt.
2.3.5. Belvíz hálózat építés
Hunyadfalva belterületén nincs kiépített belvízrendszer, nagy esőzéskor, hirtelen
hóolvadáskor a fél falut elönti a víz. Fontos lenne a belvízelvezető hálózat kiépítése.
A projekt megvalósításának tervezett időbeli ütemezése a 2014-2020-as időszakon belül,
forrás függő. Településrendezési tervben rögzített, a projekt költségigénye: 75 MFt.
2.3.6. Játszótéren, Közösségi Háznál pavilon építés
Hunyadfalva belterületén lévő játszótéren és a Közösségi Háznál szeretnénk pavilonokat
létesíteni, padokat telepíteni, hogy a településen megszervezésre kerülő programok, a nyári
étkeztetéssel párhuzamosan kialakított szabadidős programok megrendezésekor nyújtson
lehetőséget, un. szabadtéri közösségi szintér kialakítására, de akár alkalmas legyen a
lakosoknak, idelátogatóknak beszélgetni, pihenni stb., javulna a lakosság kulturális,
pihenési lehetősége, közösségi igénye.
A projekt megvalósításának tervezett időbeli ütemezése a 2014-2020-as időszakon belül,
forrás függő. Településrendezési tervben rögzített, a projekt költségigénye: 6 MFt.
2.3.7. Szociális intézmény akadálymentesítése
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Hunyadfalva belterületén lévő szociális intézmény, orvosi rendelő, ezzel egyidejűleg a
polgármesteri hivatal akadálymentesítése. Ezek a szolgáltatások egy épületegyüttesen belül
vannak, így a kivitelezésüket is egy időben kell megoldani. Akadálymentesítéssel, a
mozgássérültek zökkenőmentesen tudnak a különböző formájú ellátásokhoz hozzáférni.
A projekt megvalósításának tervezett időbeli ütemezése a 2014-2020-as időszakon belül,
forrás függő. Településrendezési tervben rögzített, a projekt költségigénye: 16 MFt.
3.
3.1. Kommunikáció
Hunyadfalva honlapjának szerkezeti és tartalmi korszerűsítését folyamatosan végezzük. A
település honlapján biztosítani kell helyet a Képviselő-testület működésével kapcsolatos
közérdekű adatoknak, turisztikai kiadványoknak, helyi civil szervezeteknek, a településen
megrendezésre kerülő programoknak.
3.2. A településfejlesztés széles nyilvánossága
A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert
módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy
az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét,
hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések
-A település honlapja üzemel, melynek karbantartása és információkkal való
feltöltése elsődleges feladat.
- A honlapon biztosítani kell a helyet
- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- a turisztikai kiadványnak,
- a település intézményének,
- a helyi civil szervezeteknek,
- a településen megrendezett programoknak.
- A településfejlesztésbe - az eddigiektől nagyobb arányban- be kell vonni a helyi
lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.
Nagykörű településsel, mint legközelebbi szomszédunkkal keresni kell a lehetőségét annak,
hogy miben tud a két település kölcsönös épülés mellett jól együttműködni.
4. Záró gondolatok
Hunyadfalván 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 életminõségét. Ebben a törkevésében 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. Az önkormányzatunk törekszik arra, hogy a
különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös cél
érdekében összekovácsolja, majd egybetartsa minden itt élő és tevékenykedő ember közös java
érdekében. A Képviselő-testület tagjai ebben a munkában felelősségteljes szolgálati
tevékenységet fejtenek ki.
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Hunyadfalva, 2015.június-22.

/: Vékonyné Házi Eszter :/
polgármester
A településfejlesztési politika célkitűzései:
Hunyadfalva 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:
•

állami támogatások (normatívák, egyéb feladatfinanszírozások),

•

helyi adóbevételek (építmény, iparűzési, …),

•

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

•

működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak ),

•

felhalmozási bevételek,

•

átvett pénzeszközök,

•

pályázatok (működési, fejlesztési).

·

Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket döntően a központi
költségvetés biztosítja. A település számára fontos, hogy működő vállalkozás települjön a
községbe.
A munkahelyteremtő, új vállalkozások letelepítése az önkormányzat elsődleges célkitűzése.
A vállalkozások számára esetenként előnyös lehet az önkormányzat részvétele közös
programokban, pályázatokban. Kedvező pályázati lehetőség esetén kétoldalú pályázatok
beadásának lehetőségét is vizsgálni kell.
A pályázati lehetőségek számbavétele:
Az Európa 2020 stratégia olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely intelligens, azaz
amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások hatékonyabbak,
fenntarthatóbbak. Kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és a
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versenyképes iparra való átállás. Inkluzív, mivel nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre
és a szegénység csökkentésére. A stratégia középpontjában öt ambiciózus célkitűzés áll,
amelyek a foglalkoztatással, a kutatással, az oktatással, a szegénység csökkentésével és az
éghajlatváltozással/energiaüggyel kapcsolatosak.
Az öt kiemelt uniós célkitűzés a következő:
-

A 20-64 évesek körében legalább 75 százalékra kell emelni a foglalkoztatás szintjét.

-

Az uniós GDP 3 %-át kutatásra és fejlesztésre kell fordítani.

-

Teljesíteni kell a „20/20/20" éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket.

-

Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az
ifjabb generáció legalább 40 százaléka rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel.

-

20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Hunyadfalva Község gazdasági programját az önkormányzat Képviselő – testülete
2015-ben Képviselő – testületi határozattal hagyta jóvá, mely részletesen az 1.10.1. fejezetben
található.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
Hunyadfalva község elsődleges célja a foglalkoztatás növelése, a helyi munkahelyteremtés és
munkahely megtartás ösztönzése. A település a foglalkoztatás növelése érdekében támogatja a
munkahelyteremtő beruházásokat és saját tulajdonú intézményei révén részt vállal a
foglalkoztatásból, a közmunkaprogram lehetőségeit kihasználja.
Hunyadfalva Községi Önkormányzat évek óta részt vesz az aktuális közfoglalkoztatási
programban ezzel lehetőség szerint segítve a tartós munkanélküliek munkavilágába történő
visszavezetését.
Hunyadfalva Községi Önkormányzata 2015-ben esélyegyenlőségi tervet hagyott jóvá, melynek
célcsoportjaihoz tartoznak a pályakezdők, romák, hátrányos helyzetű munkavállalók is.

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
2 db önkormányzati bérlakás van bérbe adva. Az önkormányzat 6 lakást vásárolt, amit
fiataloknak ad el részletfizetésre, ezzel segíti a fiatalok megtelepedését.
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Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Hunyadfalván nincsenek lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok.
Lakhatási támogatás
2015. év február 28. napjáig a lakhatást segítő támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás,
melyre a jogosultságot a 1993. évi III. Törvény és a 63/2006 (III.27) Kormányrendelet határozta
meg.
2015. március 01. napjától a Szt. alapján a képviselő-testület a törvény rendelkezései alapján
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére.
Hunyadfalva Községi Önkormányzata a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015.(II. 25.) számú önkormányzati rendeletében szabályozza a
támogatás formáit. A 2014-2019. évre szóló Gazdasági programmal összhangban az
önkormányzat igyekszik az önkormányzati ingatlanokat felülvizsgálni olyan célból, hogy a nem
használt, kihasználatlan épületeit jogszabályi rendelkezések figyelembevétele mellett értékesíti,
figyelemmel a településen élők – kérelmére - életminőség javítás céljainak megvalósítására is.
A lakhatási támogatások igényléséhez beérkező kérelmekből megállapítható, hogy az igénylők
80 %-a elsősorban a villanyáram szolgáltató felé rendelkeznek tartozással. A víz és
gázszolgáltatók felé is folyamatos az igény a védendő fogyasztó státusz igazolására a fennálló
tartozások rendezése érdekében.
1.10.6. Intézményfenntartás
Önkormányzati fenntartású a Községháza, mely helyet ad a Könyvár, információs és közösségi
helynek.
Ugyancsak önkormányzati tulajdonú és fenntartású a vegyesbolt és italbolt, valamint a
művelődési ház.

1.10.7. Energiagazdálkodás
Az önkormányzat energiagazdálkodásához tartozik az intézmények teljes energiaellátása a
fűtés - melegvíz - villamosenergia ellátás. Az energiagazdálkodás területén a villamosenergiagazdálkodás terén az intézmények világítás korszerűsítése, új energiatakarékos fényforrások
alkalmazása célszerű.

A lakosság körében az utóbbi években kezd előtérben helyeződni az energiamegtakarítást célzó
beruházások megvalósítása. Lakossági energetikai felújításokra, korszerűsítésekre országos
pályázati lehetőségek vannak.
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A megvalósult lakossági energetikai felújítások elsősorban nyílászáró cserére, külső
homlokzati falszigetelésre vonatkoznak. Még kevésbé terjedt el a napelemek tetősíkon történő
elhelyezése energiamegtakarítási céllal.
A településen működő vállalkozások egy épületeit korszerűsítette, de további energetikai
beruházások megvalósítására lenne szükség.
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
Az alábbi feladatok ellátását Hunyadfalva község Önkormányzat végzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önkormányzati közutak üzemeltetése
Önkormányzati lakóingatlanok és nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterületek üzemeltetése
Belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység
Sportlétesítmény működtetés
Köztemető fenntartás, működtetés, temetkezési szolgáltatás
Növénytermesztési, állattenyésztési szolgáltatás
Erdőgazdálkodás
Város és községgazdálkodás mns. tevékenység (közterület bérbeadás)

Okos város települési szolgáltatások:
Hunyadfalva Község méretből és az Önkormányzat által biztosított közszolgáltatások és az
általa ellátott településüzemeltetési feladatok volumenéből kifolyólag megszorításokkal
értelmezhető a településre az „okos város” települési szolgáltatások szempont.
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
Hunyadfalva Jász-Nagykun-Szolnok megye közép-nyugati határ-részén, a megyeszékhelytől
25 km-re, északkeletre fekszik. A megye legkisebb települése, a Szolnoki Járás része. Az
igazgatási területe északon-északkeleten Kőtelekkel, délről a Csataszöggel, nyugatról
Besenyszöggel szomszédos.
A település igazgatási területe 534,5250 ha: külterülete 492,5337 ha, belterülete: 41,2823 ha,
lakosainak száma 169 fő. (2017. január 1. KSH)
A település természeti adottságai
Hunyadfalva igazgatási területe a Tisza folyó völgyében az Alföldi tájegység Duna-Tisza közti
hátságának Szolnoki kistájához tartozik.
Domborzata, földrajza, talajai
A kistáj 85 - 87 m (Bf.) magasságú ármentes részekkel tagolt, hullámos térszínű, folyóvizek
által feltöltött ártéri síkság, az Alföldnek a pannon kortól napjainkig erősen és tartósabban
süllyedő fiókmedencéje. A pliocén és pleisztocén időszakban az Északi-középhegységből
érkező vízfolyások iszapos, agyagos, homoklisztes üledékekkel töltötték fel (a pleisztocén rétegek vastagsága eléri a 400 m-es vastagságot). A Tisza (és mellék vízfolyásai) síkvidéki,
középszakasz jellege miatt erősen meanderezett volt, az 1800-as évek folyószabályozási
munkálatainak megkezdéséig. Ennek eredményeként finom szemcsés iszap és agyag lett a
legfontosabb felhalmozódó anyag. A jelenlegi felszínt a kanyargós sekély holtmedrek, s a
hozzájuk csatlakozó mélyfekvésű területek jellemzik.
Hunyadfalva külterületén leggyakrabban előforduló talajtípusok: alföldi mészlepedékes
csernozjomtalajok, kötött és középkötött talajok (agyagos üledékeken képződött, agyagos
vályog), szikesedésre hajlamos vegyes talajok. (a gyenge termőképességű sztyepesedő réti
szolonyec, és a legelőként hasznosított szoloncsák szolonyec talajok).
Éghajlata
Hunyadfalva közigazgatási területe mérsékelten meleg-száraz, illetve meleg-száraz éghajlattal
jellemezhető. A napsütés évi összege 2100 óra körül van, a hőmérséklet évi és vegetációs
időszaki átlaga 10,2°C, illetve 17,2°C. A fagymentes időszak április 5-től október 25-ig tart, s
átlagban 198-200 nap. Az évi csapadékösszeg 500–510 mm (vegetációs időszakban 300 körüli
mm). Télen átlagosan 40-60 napig borítja hó a földet, a hó vastagsága 16-20 centiméter körül
van. A leggyakoribb szélirány az ÉK-i, NY-i, ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s.
Vízrajza
A Hunyadfalva igazgatási területén alig van vízfolyás. Száraz, gyér lefolyású, erősen
vízhiányos terület, melynek csak mesterséges vízfolyások találhatók. A belterületet is érintő
Dobai-főcsatorna észak-déli irányban szeli ketté a település határát. A belvízi csatornahálózat
összegyűjtött vizeit a Dobai csatorna-rendszeren át Tiszába vezetik.
Növényzet
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Hunyadfalva igazgatási területe az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) tiszántúli flórajárásba
(Crisicum) tartozó kistáj. Potenciális erdőtársulásai közül a bokorfüzesek (Salicetum triandrae),
a fűzligetek (Salicetum albae-fragilis), valamint a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-ulmetum
hungaricum) a meghatározóak.
Lágyszárú növény együttesek, lösztársulások már nincsenek. A fentebb felsorolt eredeti
potenciális növénytársulások napjainkban csak helyenként és zárványszerűen láthatók.
Helyettük a mezőgazdálkodás során egységesített megjelenésű, mesterséges társulásai
határozzák meg a település flóráját. (szántóföldek, ültetvények, telepített erdősávok)
Élővilág
Az egykor vízjárta terület állatvilága az Eupannonicum, Szolnoki faunajárásához tartozik. Az
élővilág sokfélesége a csatornák partjai mentén és a mély fekvésű, nedves területeken
figyelhető meg. A fán fészkelő madarak, illetve a vízhez és a fásított területekhez kötődő
kétéltű, hüllő és emlősfajok fordulnak elő, a gyepeken és más mezőgazdasági területeken,
elsősorban a földön fészkelő madárfajok a jellemzőek.
Hunyadfalva 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, fácán, vadgerle egyedszáma jelentős.
Táji megjelenés, tájképi jellegzetesség
A község árvízmentes, enyhe kiemelkedésű vonulaton található, tervezetten, szabályos
utcahálózattal kialakított kistelepülés.
Hunyadfalva közvetlen szomszédságában az idevezető út mentén nagyobb területű, korábban
mezőgazdasági hasznosítású, állattartó major található, melyben jelenleg csak időszakos
terménytárolás folyik. A majort széles, elhanyagolt állapotú védőfásítás határolja a közlekedési
út felől. A belterületet északról határoló mesterséges vízfolyás (Dobai főcsatorna) menti
meghatározó látványt nyújtó vegyes fafajú, széles fasor szegélyezi. A települést közvetlenül
körbeölelő táj szántóterületekből és nagyobb gyepekből, legelőkből áll. (Gulyalegelő, Hájasrét) Hunyadfalva külterületének táji megjelenését a mezőgazdasági tájra jellemző telepített
növényzet határozza meg. A volt anyagnyerő helyeken (vályogvető gödrök), mélyfekvésű
mezőgazdasági területeken vízállásos, nádas területek teszik mozaikosabbá a külterületet.

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1.

Tájtörténeti vizsgálat

Hunyadfalva településtörténete összefonódott a szomszédos Kőtelek történelmével. A
történelmi térképeken sem ábrázolják a falut, csak a III. katonai felmérés térképei utalnak a
külterületi lakott helyekre, puszták neveire. Az 1863-ban kiadott helynévtárban még nem
szerepelt Hunyadfalva, de valószínű, hogy abban az időben már lakott hely volt. Az akkori
megélhetési forrást biztosító tájhasználatára földművelés, a legeltető állattartás volt a
legjellemzőbb. A település neve utal a Hunyady grófi családdal való kapcsolatra (valószínű,
hogy ők alapították1788-ban), hiszen Kőtelek és Nagykörű határában nagy kiterjedésű
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földbirtokkal rendelkeztek a Hunyady örökösök. Az 1903. évi Országos Helynévtárban, mint
Kőtelek legnépesebb külterületi lakott helyét tüntetik fel Hunyadfalvát.
1935-ben a falu központi részén 470 lakos élt, 737-en a nagykiterjedésű határban laktak családi
életközösségekben. A tanyai lakosság a háztáji és mezőgazdasági munkát végzett. Gabonát:
árpát, zabot, búzát termesztettek. Külterjes, legeltető állattartás folytattak. A tanyák körül
kertek, gyümölcsösök lehettek.
Hunyadfalván 1903-ban iskolát létesítettek, 1910-ben a tanulók száma majdnem 100 fő volt. A
kistelepülés első tanítója mezőgazdasági ismeretekre is tanította a gyermekeket, és saját
kertjében gyakorlati foglalkozást tartott. A felnőtt lakosság művelődését a Kőtelek Hunyadfalvi Római Katolikus Gazdasági Olvasókör biztosította. A második világháborút
követő erőltetett tanyafelszámolások miatt Hunyadfalva népessége kritikus mértékben
lecsökkent. A gondok ellenére a lakosság 1951-ben kezdeményezte a település elválását
Kőtelektől, de ez nem valósult meg a jelentős népességcsökkenés miatt. A kedvezőtlen
folyamatok 1990-re mérséklődtek és a lakosság újra igényelte a helybeli oktatás
engedélyezését. Az önállósodási törekvések eredményeként 1990-ben újraindult az alsó
tagozatos iskola. (Jelenleg az iskola összevonások miatt nincs oktatás a hunyadfalvai általános
iskolában. A diákokat a falugondnoki szolgálat kisbuszával viszik a közeli Kőtelekre.)
Hunyadfalva 1993. január 1.-jén önálló községgé alakult. A jegyzői feladatokat és gazdasági
ügyeket a Kőtelki Körjegyzőség végzi.
A XX. század második felére jellemző (a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) változások:
a mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, a közlekedés, szállítás megnövekedése,
úthálózat fejlesztése, (bár a község jelenleg is un. zsákfalu), mind nyomon követhető a
települést környező táj jelenlegi szerkezetében, tájhasználatában, táji látványában.
Napjainkban a fentieken kívül a település mai életét meghatározza a természetvédelemhez
(nemzeti ökológiai hálózat) kötődő változatos, természeti értékekben gazdag táji környezet és
szomszédos települések turisztikai fejlesztései (Nagykörű, Kőtelek) is.
1.12.2.2.

Tájhasználat értékelése

A történelmi hagyományokat követően a település igazgatási területén jelenleg elsősorban a
mezőgazdasági tájhasználat jellemző (nagyüzemi szántóföldi művelés, legelőgazdálkodás).
Mezőgazdasági tájhasználat
Az alföldi kisfalvak, tanyák legfontosabb természeti erőforrása a termőföld. Hosszú ideig és
napjainkban is ez jelenteti az itt élők egyetlen megélhetési forrását.
A jobb minőségű, kedvező termékenységű alföldi mészlepedékes csernozjom talajokon, réti
csernozjom talajokon a szántóföldi növénytermesztés, a pusztai füves területeken legeltető
állattartás volt a jellemző. A település határának birtokviszonyai a közelmúltig változtak. A
hajdani urasági, földeken, jobbágytelkeken gabonanövények termesztése és legeltető, nomád
állattartás folyt. Szántóföldi műveléssel, gabonatermesztéssel, állattenyésztéssel, állattartással
(juh, sertés, és igásállatnak marhatarással) foglalkoztak. A II. Világháborút követő
földosztások, majd a téeszesítés után a kollektív tagsága művelte tovább az hunyadfalvai
földeket. (utoljára a kőteleki Ady Mezőgazdasági Termelőszövetkezet). Jelenleg helyi gazdák
és a szomszédos települések nagyüzemi vállalkozásai gondozzák a település határát.

Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó

oldal 67

Hunyadfalva Község Településfejlesztési Koncepció - Megalapozó
Vizsgálat

A település nyugati határa a Kígyós.

Hunyadfalva ingatlan-nyilvántartási területi kimutatása a Szolnoki Járási Hivatal, Járási
Földhivatal (2019. február 11.) törzskönyvi adatszolgáltatása alapján.
Művelési ágak

Belterület
ha/m²

Külterület
ha/m²

Zártkert
ha/m²

Összesen
ha/m²

szántó

2,5698

440,5676

-

443,1374

rét

-

-

-

-

legelő

3,7496

6,2336

-

9,9832

kert

-

-

0,5670

0,5670

erdő

-

1,2020

-

1,2020

fásított terület

-

0,3775

-

0,3775

művelés alól kivett
terület

34,9629

44,1530

0,1420

79,2579

szőlő

-

-

-

-

nádas

-

-

-

-

Összesen:

41,2823

492,5337

0,7090

534,5250

Kertgazdaság- gyümölcstermesztés
Napjainkban gyümölcstermesztéssel csak kisebb területeken, háztáji méretekben foglalkoznak.
Tanyaközpontok, állattartás
Hunyadfalva hagyományaiban legeltető-állattartó település. Kezdetben külterjes állattartás
(juh, sertés, ló) volt a jellemző. A 19. század második felétől a legelő és a rét területek
fogyatkozásával a rideg állattartás visszaszorult, és az istállózó, tanyákon történő állattartás
került előtérbe. A múlt század második felében a község külterületén lévő majorban folyt
állattartás. (pl.: Ady-major). A közelmúlt gazdasági környezetváltozásának következtében
felhagytak a nagyüzemi állattartással.

Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó

oldal 68

Hunyadfalva Község Településfejlesztési Koncepció - Megalapozó
Vizsgálat

A településre bevezető út melletti állattartó telep jelenlegi állapota ( Ady Tsz majorja).

Erdőgazdálkodás
Jászivány igazgatási területe az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásba
(Crisicum) tartozó kistáj. Potenciális erdőtársulásai közül a tatárjuharos lösztölgyes (Acerei
tatarici-Quercetum pubescentiroboris hungaricum), valamint a tölgy-kőris-szil ligeterdők
(Querco-Ulmetum hungaricum) és a mélyebb, nedvesebb termőhelyeken a fűz-nyár-éger
ligetek ( Salicetum albae fragilis, Saliceto-Populetum) a meghatározóak.

A Dobai főcsatornát kísérő fásítás.

Hunyadfalva határában jelentős erdőgazdálkodási terület, erdős terület nem található, csak
kisebb, védő erdő-sávnak tekinthető facsoportok, fásított területek.
Védelmi célú fásítások elhanyagolt területei találhatók a mezőgazdasági major körül. A
fásításokat alkotó fajok megoszlását tekintve az uralkodó faj a tölgyfa, emellett nagy
mennyiségben van jelen nyárfa is. Az egyéb fajok aránya kicsiny, melyben akácot, kőrist és
fűzféléket találunk. Hunyadfalva külterületének útjait, csatornapartjait kísérő, fasorok
többnyire szürke nyár, fehér fűz, fehér akácfákból állnak. (közlekedési utak mente, csatornapartok, mezőgazdasági utak mente).
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Belterületi erdősült terület, nyárfás, az Árpád utca melletti visszavágott fűzfasor egy része,
és a bekötőút menti fásítás: védő fásítás.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdészeti Osztályának adatszolgáltatása alapján (2019. 02. 04.) az Országos Erdőállomány
Adattár Hunyadfalva közigazgatási területén nem tart nyilván erdővel borított, valamint
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet.
Vízgazdálkodás alá eső területek
A községnek nincs természetes vízfolyása. Mesterséges csatornarendszerek hálózzák be a
külterületet. Hunyadfalva határa a Dobai öntözőcsatorna hálózat része. Belvízelvezetésről a
Sulymos-laposi csatorna gondoskodik.
Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község
külterülete a rendszeresen belvízjárta terület övezetébe és a felszíni vizek vízminőség-védelmi
vízgyűjtő terület övezetébe sorolt. Ez utóbbi a teljes igazgatási területet lefedi.
Gazdasági tájhasználat
A településen a történelmi és a mai időkben is a gazdasági tevékenység elsősorban a
mezőgazdasági tevékenységhez (szántóföldi termeléshez, kertészethez, állattartáshoz) és a
megtermelt javak feldolgozásához, tárolásához kötődik. Kereskedelmi és szolgáltató
vállalkozások közül a vegyesbolt, vendéglátóhely sorolható. A település nagyobb bejegyzett
foglalkoztatói, vállalkozásai, telephelyei:
- Hunyadfalva Község Önkormányzata (Árpád út 12., 75 hrsz.)
- Hunyadfalva Község Önkormányzata közmunkaprogram (Árpád út 12., 75 hrsz.)
- Fotogarden Bt. (Rákóczi utca 10., 90 hrsz.)
- Víz és csatornamű Vállalat, Vízmű telephely (Szabadság utca 3., 96 hrsz.)
- Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Szennyvíztelep (külterület 028/4 hrsz.)
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Külterületen lévő szennyvíztelep és a védőfásítás.

32129 számú bekötőút menti nyárfák.

Közlekedési tájhasználat
A község település-földrajzi helyzete kedvezőtlen un. zsákfalu. Az országos közúthálózat
részeként a Szolnok-Csataszög-Tiszasüly közötti 3224. számú országos közlekedési útról a
32129. jelű mellékúton érhető el a község. Az országos közösségi közlekedéshez kapcsolódást
a KMKK (Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) autóbuszai biztosítják az itt
lakók számára.
Rekreációs tájhasználat-turizmus
A község földrajzi elhelyezkedése, a táji környezet meghatározza a Hunyadfalva rekreációs
tájhasználatát is. A természetközeli területeket kedvelők, horgászok érdeklődését tudja csak
felkelteni a község környezete. A szomszédos és közeli településen működő szálláshelyek
(Nagykörű, Kőtelek) elvonják a pihenni vágyókat. A rekreációs tájhasználathoz köthető a
vadász-túrizmus is.
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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 nagyterületű természetközeli legelők, rétek, csatornapartok mentén
lévő növényzettel fedett területek, erdők, valamint a mezőgazdasági művelésű területek telek(mezsgye) határain és külterületi utak mentén alakultak ki. Tájképi szempontból értékesek a
szántóművelés síkjából kiemelkedő kunhalmok, tanyák, a hozzájuk tartozó tanyafásítások,
hagyományos gazdasági épületek, tájfásítások, mezővédő erdősávok, dűlőutak menti fasorok,
vízállásos 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. Hunyadfalva határát átszelő Dobai főcsatorna és a vízfolyást
kísérő fásított terület növényzete, a temetőkert melletti nyárfás és legelőterület is tájképi értéket
jelent.
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A község nyugati határában lévő volt agyaggödör növényzete a nemzeti ökológiai zöldfolyosó része.

Hunyadfalva tájképileg is meghatározó építészeti értékei:
• A fatornyos Római katolikus kápolna és iskolaépület, mely a XIX. században épült jó
állapotban fennmaradt sajátos kulturális központ.
• Afalu belterületén a található kőkereszt.

Az iskolakápolna épülete, a közösségi ház előtti kőkereszt és a vadgesztenye fa.

Hunyadfalva egyedi természeti értékei:
• Az iskolakápolna épülete mellett magasodó koros vadgesztenyefa (Aesculus
hippocastanum)

1.12.3.2.

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló
vagy védelemre tervezett területek, értékek, emlékek

A település igazgatási területe a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén,
annak felügyelete alá tartozik. Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben
foglaltak alapján a község igazgatási területe a nemzeti ökológiai hálózat része.
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Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek a Natura 2000 területek
. Az európai közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet 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 megóvásáról, a biológiai
sokféleség fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséről, a szükséges szabályok
megállapításáról szól. (45/2006 XII. 8. KvVM Rendelet megerősítette a kijelölt területek
védelmét.)
Hunyadfalva külterületén a Különleges madárvédelmi területek és Kiemelt jelentőségű
különleges természet-megőrzési területek nincsenek nyilvántartva.
Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület
A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt
álló terület Hunyadfalva területén nem található.
Ide vonatkozó jogszabály még a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett
növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, és
az 1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről.
Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek, Kunhalmok
A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok),
őrhalmok és határhalmok a Természetvédelmi Törvény (23.§) hatályba lépése -1997. január
elseje 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
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.
Kunhalmok nem találhatók Hunyadfalva külterületén.

1.12.3.3.

Ökológiai hálózat

Az ökológiai folyosók folytonossága biztosítása: a település határában mozaikosan
elhelyezkedő természeti területeket, élőhelyeket (nedves réteket, szikeseket, füves
legelőket, árokpartokat, erdőket, erdőfoltokat) összekötő fasorok, mezővédő erdősávok.
Ezek a természetközeli, és védett területek ökológiai hálózatot alkotnak.
Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község
igazgatási területe az nemzeti ökológiai hálózat övezetébe sorolt.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján (2019.02. 12.) Hunyadfalva
község igazgatási területét érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat. Magterület a bekötő út északi
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oldalán lévő mezőgazdasági területek (Gulyalegelő), valamint a Dobai főcsatornától nyugatra
lévő, a közigazgatási területig húzódó határ az ökológiai folyosó része.

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Megélhetést jelentő földművelés, állattartás valamint a táj természetes „érintetlen”
szépségét megtartó törekvések (gyepek, legelők).
Mezőgazdasági művelésből, állattartásból adódó környezeti terhelés.
Mezőgazdasági hasznosítás, belvízelvezetés és a gyepek fenntarthatósága, védelme.
Mezőgazdasági tájhasználat során a gazdasági szempontok (szántóföldek hozamának
növelése) érdekében történő talajerő-utánpótlás és a kemikális környezetterhelés
csökkentése.
Táji jellegzetesség megtartása, valamint összefüggő rendezetlen területek kialakulása.
Lakatlan belterületi porták, telkek amortizálódása, cserjésedése.
Felhagyott major körüli meglévő fásítás karbantartása, ápolása.
Tájfásításnál nem őshonos fa vagy tájhonos fajú fák telepítése.
Illegális hulladéklerakás.

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
Hunyadfalva tanyaközpontból mérnöki elgondolás szerint létrehozott település. A településmag
a iskolakápolna-községháza, és a buszforduló, valamint közösségi ház körüli lazább
beépítettségű terület. Igazgatási központja a község zöldfelületi központja is. A település
biológiailag aktív felületeinek nagysága a belterület méretéhez képest jelentős. (beépítetlen
telkek, növényzettel borított zöldterületek). A lakosságot szolgáló, minőségi, kondicionáló
zöldfelületek aránya a beépített területekhez és a lakosság létszámához mérten megfelelő. Az
utóbbi években a település-központok rehabilitálásra, revitalizálására kiírt európai uniós
pályázatok hatására új zöldfelületi elemek létesült (játszótér).

Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó

oldal 75

Hunyadfalva Község Településfejlesztési Koncepció - Megalapozó
Vizsgálat

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.
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.
• Használati érték szempontból a zöldfelületek értékét 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.
A településre vezető bekötőút belterületi szakasza a burkolt felületű Árpád utca. Az Árpád utca
Kossuth és Petőfi utcák közötti szakaszán találhatók a község intézményei és kereskedelmi
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egységei. Hunyadfalva zöldfelületi elemeinek minőségileg meghatározó része a
településközpontban található.
A kondicionáló hatású közhasználatú zöldfelületek: az rendszeresen fenntartott közpark, és a
közkert területe (játszótér, és a díszkert a közösségi ház mellett). Területileg a legnagyobb
zöldfelületi elem a temetőkert. A belterületi utakat kísérő zöldsáv, a nagy telekméretű
ingatlanok kertjei, a belterületi fásítások, a zöldfelületi rendszer különleges elemeit jelentik.
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 közparkok, közkertek
A település kertépítészetileg is értékes, közhasználatú zöldfelülete az Árpád utcai játszótér és
közpark (73 hrsz.). A létesítés korának megfelelően, kertészetileg kialakított, gondozott
felületű, fákban gazdag, különböző zöldfelületi részelemek egymásmellettiségéből összetevődő
többcélú zöldfelület. A játszótér az előírásoknak megfelelően, helyi kivitelezésben épített és
fenntartott. Faszerkezetű játszóeszközei, hinta, mászóka és csúszda, homokozó és javításra
szoruló favonat, pihenőpad is található itt. A telkek felől gyöngyvessző cserje sövény határolja
a zöldfelületet, az utca felől akácfa fasor szegélyezi. Középen a település alapításának emlékére
emelt kopjafa körül örökzöldek (tuják) és kis virágágy látható. A gyepben évelőágyások kísérik
az utca felől a gyalogutat. A szomszédos területen buszforduló veszi körbe a vendéglátást és
kereskedelmet szolgáló épületet.

A játszótér és az emlékmű kopjafa a zöldfelületben.

Közösségi ház előtti teresedésen lévő kőkereszt körüli apró közkert. A Szabadság utca és a
Rákóczi utca torkolatánál elfekvő örökzöldek (Juniperus sabina ’Tamariscifolia’), oszlopos
borókával, keleti tujával, évelőkkel beültetett kicsi kert veszi körbe.

A község újjáépült játszótere a közelmúltban telepített kis fákkal és a sportpálya.
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Korlátozottan közhasználatú intézménykertek:
A fent említett közparkhoz szervesen kapcsolódik a községháza és az iskolaépület-kápolna
körüli zöldfelület (75, 76 hrsz.) A hajdanán egységes kialakítású terület napjainkra - a
különböző használat és a folyamatban lévő átalakítás miatt – eltérő „zöldfelületi képet” mutat.
Hunyadfalvának nincs temploma, az istentiszteleteket az iskolaépület kápolnájában tartják
(Nagykörű plébánia filiája).
Könyvtár is itt található. Az orvosi rendelő a polgármesteri hivatal felújított épületében kapott
helyet. Burkolt autóbeálló, fenyőből és kis fákból, füves területből áll az intézmény
zöldfelületének növényzete. A tágasabb füves területen kis kapukkal felszerelt sportpálya
biztosította korábban a gyermekek iskolai mozgását. (Az iskolások az intézményi összevonások
miatt Kőtelekre járnak át.)

Községháza, iskolakápolna melletti sportterület.

Korlátozottan közhasználatú, település szintű zöldfelület:
Temetőkert (94 hrsz.) a település legnagyobb zöldfelülete. A Petőfalvi utcáról nyíló sírkert,
kerítéssel körbevett, nagyrészt füves terület. A temető gondozott, kis ravatalozó-épület,
egyszerű Feszület található itt. A sírokra ültetett örökzöldeken kívül említésre méltó növényzete
nincs.

Temetőkert és a sírkertben lévő Feszület.

Különleges zöldterületi elem: közé soroltuk a ligetes, fás 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. Ilyen a
temetőkert szomszédságában lévő mélyfekvésű területen látható, a község keleti határát
közvetlenül szegélyező nyárfás erdő.
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Községben található utcaberendezések: utcajelző tábla, pihenőpad és gyalogjárda fiatal akácfasorral.

Utcafásítás:
A településen átvezető közlekedési út mentén (Árpád utca) minden évben erősen visszavágott
fehérfűz fasor látható. Az utcákon a lakóházak előtt többnyire gyümölcsfák (szilva, meggy) és
gömbformájúra metszett akácfák, fehér akácok fordulnak elő leggyakrabban, egy-két helyen
örökzöld keleti tuja-csoport is látható. Hunyadfalva utcáira jellemző növények: fehér fűz (Salix
alba), szürke nyár (Populus canadensis), fehér akác (Robinia pseudoacacia). Cserjék közül az
orgona (Syringa vulgaris), gyöngyvirágcserje (Spiraea vanhouttei).

1.13.1.2.

Zöldfelületi ellátottság értékelése

Hunyadfalva zöldfelületi ellátottsága a fenntartott, területek nagyságának tekintetében
megfelelő. Jelentős a nagy biológiai aktivitású, egybefüggő, ligetes növényzettel borított
területek aránya a beépített, lakott területekhez képest (beépítetlen területek, felhagyott porták
kissé elvadult növényzete, erdősült területek). A község gazdasági lehetőségeit is figyelembe
véve jelentős nagyságú zöldterületeken végeznek fenntartási munkákat (gyepkaszálás,
szükséges faápolás, szemétgyűjtés, stb.).
Mindezeket figyelembe véve a lakosok számához képest is lehetnének nagyobb használati
értékűek a települési zöldfelületei. Vizuális-esztétikai jelentősége a településközpont Árpád
utcai zöldfelületeinek és a községi nyárfás erdősült területnek van.
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1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A zöldfelületi rendszer konfliktusai a település méretéből, és környező táj természeti
adottságaiból, a település-szerkezetből és a település jelenlegi gazdasági helyzetéből adódnak.
-

-

a meglévő parkok, kertek korszerűsítésére vagy nincs, vagy nagyon kevés az erre
fordítható anyagi és emberi erőforrás,
a településen sok a lakatlan ingatlan, rendezetlen zöldterület,
a lakosság nagy része ingázik a munkahelyére, iskolába, a másik része a
mezőgazdaságban, a szabadban dolgozik, így sem ideje sem igénye a közhasználatú
zöldfelületek bővítésére,
a karnyújtásnyira lévő természeti terület (Dobai csatorna-part) kielégíti a lakosság
természeti környezetben tölthető rekreációs tevékenységekre vonatkozó igényét
(horgászat).

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 családiházas lakóingatlanokkal. A település központi részén
a lakóépületek mellett intézményi épületeket találunk, ahol a település igazgatási, oktatási,
egészségügyi, kereskedelmi létesítményei találhatók. A település méretéből adódóan egyes
intézményépület több funkciót ellátnak, így a községháza épületében kapott helyet a könyvtár
és közösségi tér, itt található az orvosi rendelő is, valamint a területen belül a szociális
ételosztás. A községháza telkén található a templom (kápolna) épülete. A buszfordulónál kapott
helyet a közpark és a közelben található az önkormányzat által üzemeltetett alapvető
élelmiszereket árusító bolt.
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1.14.1.1.

A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata

A település szerkezetét tekintve szabályos utcás településszerkezetű. Az utcák mérnöki tervek
szerint alakultak ki. A településen található hét utca a Szolnok - Tiszasüly útról ágazó
bekötőútra fűződik fel. Fent említett bekötőút a település fő utcája.
Az utcák vonalvezetése szabályos, a keresztirányú átkötő utak arra merőlegesek.
A település szerkezetét meghatározza a közterületeken kívül a telekszerkezet és a települési
szövet. Hunyadfalva telekszerkezetét tekintve szabályos, az úthálózattal együtt mérnöki
tervek szerint kiosztott telekszerkezetű település. A telkek téglalap alaprajzúak, a közterület
(utca) felé a rövidebb telekoldal csatlakozik.
Az utcák által határolt tömbökben a telekoldalak egymással folytatólagosak, a csatlakozó
telekvégek derékszögűek, szabályos telekosztások jöttek létre.
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A történelmi térképeken sem ábrázolják még a települést, csak a III.
katonai felmérés térképei utalnak a külterületi lakott helyekre, puszták
neveire.

Katonai felmérés (1763 - 1787) térképe, melyen Hunyadfalva önállóan még nem létezik
(www.mapire.eu/hu)

II. Katonai felmérés (1806 - 1887) térképe még Hunyadfalva település nélkül
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III. Katonai felmérés (1869 - 1887) térképe, ahol a külterületi nevek alapján a település helye
már beazonosítható
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1.14.1.2.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén
a művelési ágak és a minőségi osztályok

Hunyadfalva Község ingatlan - nyilvántartási területi kimutatása a Szolnoki Járási Hivatal,
Járási Földhivatala 2019. február 11 - i adatszolgáltatása alapján.

Művelési ágak
Szántó
Rét
Szőlő
Kert
Gyümölcsös
Legelő
Nádas
Erdő
Kivett
Halastó
Fásított terület
Összesen

Fekvések területe ha/m2
Belterület
Külterület
2.5698
440.5676

Összesen
Zártkert

0.5670

443.1374

0.5670

3.7496

6.2336

9.9832

34.9629

1.2020
44.1530

0.1420

1.2020
79.2579

41.2823

0.3775
492.5337

0.7090

0.3775
534.5250

Földrészletek darabszáma:

1.14.1.3.

Belterület:
198
Külterület:
62
Zártkert:
10
-------------------------------------------Összesen:
270
Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

Hunyadfalván jellemzően a beépítésre szánt területek a belterületen találhatók. A beépítésre
szánt területek zöme lakóterület. A településen a beépítés intenzitása és jellege alapján falusias
lakóterület alakult ki. A központi részen településközpont vegyes terület található, mely
területen a lakó és intézményi funkció együttesen megtalálható.
A külterület beépítésre szánt területe a major, egykori állattartó telep területe.
A belterületen beépítésre nem szánt területek jellemzően a közterületek, valamint a
zöldterületek, továbbá a temető területe és mezőgazdasági területek.
A beépítésre nem szánt területek zöme a külterületen helyezkedik el. A település külterületének
nagy része szántó és legelő terület, ahol szántóföldi növénykultúrákat termesztenek.
A külterületen beépítésre szánt terület a szennyvíztisztító területe.
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Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és
ellátási kapcsolatok)

1.4.

A településen az intézményellátottság a közeli Nagykörű és Kőtelek intézményeivel együtt éri
el a szükséges mértéket. Közigazgatás szempontjából a Nagykörűi Közös Önkormányzati
hivatal látja el a közigazgatási feladatokat. Óvodai és általános iskolai ellátás szempontjából
ugyancsak Nagykörűn biztosított az ellátás
A kereskedelmi, vendéglátó egységek a településen :
-

Önkormányzat élelmiszerboltja, Árpád út 14.

-

Önkormányzat italboltja, Rákóczi út 14.
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A településen szálláshely nem található.
1.14.1.5.

Alulhasznosított barnamezős területek

A településen alulhasznosított terület közé sorolhatjuk a külterületi major területet, mely évek
óta hasznosításra vár.
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1.14.1.6.

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület

Konfliktussal terhelt területnek tekinthetjük azokat a lakóingatlanokat, melyek állaguk
és kerthasználatuk miatt rendezésre várnak.

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1.
Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Hunyadfalva 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. Hunyadfalva esetében mérnöki tervek szerint kialakított, szabályos telkekről
beszélhetünk.
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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 egy
ingatlan magán tulajdonú gazdasági társaságé.

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
Az önkormányzati tulajdonkataszter az önkormányzat adatközlése alapján került térképi
ábrázolásra az ÖT-1 tervlapokon.
A belterületen az önkormányzati utakon, közterülteken kívül intézmények és lakóingatlanok és
be nem épített területek tartoznak önkormányzati tulajdonba.
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1.14.1.4.

Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

Hunyadfalva község településfejlesztési koncepciója és megalapozó vizsgálata tervlapjai a
hatályos Kormányrendelet alapján ingyenesen biztosított, digitális alaptérkép állományból
előállított dwg fájlformátumú tervezési alaptérképre készültek. Fenti, hivatkozott állomány
hiteles, tartalmazza a település épületállományát és EOV helyes koordinátáit.
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
Hunyadfalva teljes belterületének zömét a magántulajdonú lakóingatlanok alkotják. A
lakóingatlanokat elsődlegesen lakó célokra használják. Jellemzően a falusi életvitelnek
megfelelően a lakóingatlanok telkeit konyhakertként használják, de ma már kevésbé jellemző
az állattartás.
A belterületen egy ingatlan gazdasági társaságé, ahol építőipari vállalkozás fióktelephelyét
kívánják megvalósítani.
Az intézményeket az adott funkciónak megfelelően használják. A kapacitás megfelelő.

1.14.5.2.Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
Hunyadfalva lakóterületein a jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló családiházas beépítés.
A beépítés mértéke a telekterülettől függő, a nagyobb telkeken 25 % körüli, de az átlagos
telkeken a beépítés 30% körül van. Az oldalhatárra épült családiházas területek előkert
tekintetében változatos képet mutatnak, a településen belül előkert nélküli a beépítéssel is
találkozunk, jellemzőek a 3,00 méteres előkertek, azonban ennél nagyobb előkert mélységek is
vannak.
A település központi részén lévő intézmények telken belül szabadon állóak, de méreteik miatt
a telek szélességének hangsúlyos elemei. Az intézmény telkének beépítési százaléka hasonló a
családi házas területekhez.
Kiadott építési és bontási engedélyek száma:
Szolnok Város Építési Osztálya 2019. márciusi adatközlése:
Az elmúlt 10 évben :
- 0 építési
- 2 bontási
- 0 használatbavételi
engedélyt adtak ki.
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1.14.5.3.

Magasság, szintszám, tetőidom

Hunyadfalva lakóterületein földszintes családiházak találhatók.
Épületmagasság tekintetében a templomon (iskolakápolna) kívül jellemzően hasonló
épületmagasságokkal találkozunk még intézmények tekintetében is.

1.14.5.4.

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány,
jellegzetes épülettípusok

Jellemző a lakóterületre az oldalhatáron álló beépítés, az utcára merőleges gerincű régi házakkal
és kockaházakkal vegyesen. Az épületek magassága közel azonos, és az előkertek is nagyjából
egyformák, így a különböző épület típusok és tetőformák nem hatnak zavaróan az utcaképbe.
A sok zöldfelület, az út menti fák, bokrok egységes utcaképet hoznak létre.
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Az épület típusokat tetőformájuk alapján több csoportba tudjuk sorolni Hunyadfalván.
Megtaláljuk az utcára merőleges nyeregtetős épületet éppúgy, mint a sátortetős kockaházat.
Az egykori, jellemzően az 1900-as évek első felében épült hagyományos népi lakóházak
háromosztatúak voltak, megközelítésük az udvar felől, sok esetben tornácról történt. A
tornácvégeket a településen vagy már eleve zárt, utcára ablakkal nyíló tornácvéggel alakították
ki, vagy utólagos beépítésről beszélünk.
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A népi lakóházak jellegzetessége a deszkaoromzat, melyet egyszerű díszítéssel, vagy csipkézett
ácsmunkával készítettek el.
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Az épületek később már falazott oromzattal épültek, vagy az utólagos átépítésnél tűntek el a
deszkaoromzatok.

Az 1950-60-as évek körül a kockaházak kezdtek elterjedni, jellemzően sátortetővel. Ezek az
épületek külső arányaik és tetőformájuk miatt is teljesen eltérnek a népi lakóházaktól. Általában
magasabb, 60-90 cm magas lábazat készült, így az épület magassága is nagyobb, mint a régi
lakóházaknál.
Sok esetben a kockaházakat a hátsó telekhatár felé bővítették, itt kapott helyet a nyári konyha
és a tároló épületek is.
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1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1.Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag

“Hunyadfalva neve még nem szerepelt az 1863-ban kiadott helynévtárban, de bizonyára már
abban az időben lakott hely volt. A XIX - XX. század fordulójára hivatalossá vált névalak
valószínűleg szájhagyomány útján rögződött. A településnév utal a Hunyadyakkal való
kapcsolatra, ugyanis Kőtelek és Nagykörű határában nagy kiterjedésű földbirtokkal
rendelkeztek a Hunyady örökösök. A leszármazottak között lévő Hunyady Anna férje, báró
Baldácsy Antal alapítványt létesített a református egyház javára. A báró halála után itteni
birtoka teljes egészében a Baldácsy – alapítványra szállt, és egészen az 1945 -ös földosztásig
odatartozott. Az 1903. évi Országos Helynévtárban mint Kőtelek külterületi lakott helyét
tüntetik fel Hunyadfalvát.”
(Forrás: Adatok Szolnok megye történetéből)
A történelmi térképeken sem ábrázolják még a települést, csak a III. katonai felmérés térképei
utalnak a külterületi lakott helyekre, puszták neveire.

I.

Katonai felmérés (1763 - 1787) térképe, melyen Hunyadfalva önállóan még nem
létezik
(www.mapire.eu/hu)
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II. Katonai felmérés (1806 - 1887) térképe még Hunyadfalva település nélkül
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III. Katonai felmérés (1869 - 1887) térképe, ahol a külterületi nevek alapján a település helye
már beazonosítható
“Szinte végtelen határ tartozott ide, 1935-ben Hunyadfalva központi részén 470 lakos élt, a
többi szétszórt helyen 737-en laktak családi életközösségekben. Hunyadfalván 1903-ban iskolát
létesítettek, 1910-ben a tanulók száma majdnem 100 fő volt. A kistelepülés első tanítója jól
tudta, hogy az olvasás, számolás, betűvetés tudománya mellett mit követel meg az élet a keze
közül kikerülő emberektől. Ezért mezőgazdasági ismeretekre is tanította a gyermekeket, és saját
kertjében gyakorlati foglalkozást is tartott. A felnőtt lakosság művelődését a Kőtelek Hunyadfalvi Római Katolikus Gazdasági Olvasókör biztosította. Sajnos Hunyadfalva
népessége kritikus mértékben lecsökkent az erőltetett tanyafelszámolások miatt. A gondok
ellenére a lakosság 1951-ben kezdeményezte a település elválását Kőtelektől. Hosszú 42 évig
tartó huzavona előzte meg Hunyadfalva önálló községgé alakulását. 1953-ban az önállóság
helyett a Kőtelki Tanács igazgatási kirendeltségét szervezték meg, viszonylag széles körű
feladatokkal felruházva. A Szolnok Megyei Tanács 1968-ban megszüntette a kirendeltséget a
lakosság további fogyása és az ügyfélforgalom csökkenése miatt.
A kedvezőtlen folyamatok 1990-re mérséklődtek és a lakosság újra igényelte a helybeli oktatás
engedélyezését. Az önállósodási törekvések eredményeként 1990-ben újraindult az alsó
tagozatos iskola. Az összevont osztályokat egy tanteremben oktatja két tanár, délelőtt az
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iskolában, délután a napköziben foglalkoztak a 15 tanulóval. Sajnálatosan az iskola
összevonások miatt jelenleg nincs oktatás a hunyadfalvi általános iskolában. A diákokat a
falugondnoki szolgálat kisbuszával viszik a közeli Kőtelekre iskolába.
Hunyadfalva 1993. január 1.-jén önálló községgé alakult. A jegyzői feladatokat és gazdasági
ügyeket a Kőtelki Körjegyzőség végzi. “
(Forrás: Adatok Szolnok megye történetéből)
A település szerkezetét tekintve szabályos utcás településszerkezetű. Az utcák mérnöki tervek
szerint alakultak ki. A településen található hét utca a Szolnok - Tiszasüly útról ágazó
bekötőútra fűződik fel. Fent említett bekötőút a település fő utcája.
Az utcák vonalvezetése szabályos, a keresztirányú átkötő utak arra merőlegesek.
A település szerkezetét meghatározza a közterületeken kívül a telekszerkezet és a települési
szövet. Hunyadfalva telekszerkezetét tekintve szabályos, az úthálózattal együtt mérnöki tervek
szerint kiosztott telekszerkezetű település. A telkek téglalap alaprajzúak, a közterület (utca) felé
a rövidebb telekoldal csatlakozik.
Az utcák által határolt tömbökben a telekoldalak egymással folytatólagosak, a csatlakozó
telekvégek derékszögűek, szabályos telekosztások jöttek létre.

1.14.6.2.

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű
terület

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Hunyadfalván az alábbi lelőhelyek
találhatók:
Azonosító
25454
57815

Lelőhelyszám
1
2
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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

A településen az alábbi műemlékek, műemlékegyüttes nem található

1.14.6.6.
a

Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és
temetkezési emlékhely

Temető
Községi temető: kezelője Hunyadfalva Községi Önkormányzat
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A temetőben fizikailag nem, de térben elkülönítetten vannak a római katolikus és református
sírok. A református rész mélyfekvésű, a római katolikus része, ahol több sír található
magasabb részen helyezkedik el. A temető önkormányzati tulajdonú, és a ravatalozó mellett
jelentős tartalék területekkel rendelkezik.

1.14.6.7.

Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű
terület,műemléki környezet

Műemléki környezet nem került kijelölésre a teleepülésen.
1.14.6.8.

Nemzeti emlékhely

A településen nemzeti emlékhely nem található.
1.14.6.9.

Helyi védelem

Hunyadfalva község településképének védelméről Hunyadfalva Község Önkormányzata
Képviselő – testületének a 8/2017. (XII.13.) számú rendelete szól. A településképi rendelet a
jóváhagyott településképi arculati kézikönyvvel összhangban készült.
Hunyadfalva község önkormányzati képviselő – testülete a településképi rendeletben védelem
alá helyezte az alábbi épített értékeket:
-

Római katolikus imaház, Hunyadfalva, Árpád utca 12., hrsz:1
Kőkereszt, Hunyadfalva, Rákóczi út 14. szám mellett, közterületen
Kopjafa, Hunyadfalva, közpark

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
Hunyadfalva épített környezetének konfliktusai, problémái jellemzően az elhanyagolt, rossz
állagú épületekkel, a felhagyott gazdasági területtel kapcsolatosak. Konfliktust okoz a kerítések
hiánya is.
A belterületi be nem épített területek is településkép szempontjából problémát okoznak.
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Hunyadfalva község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhelytől mintegy 28 km-re
észak-keletre, a megye középső részén található. A település közúti hálózati kapcsolatát a
település külterületét érintő 3224. jelű Szolnok - Tiszasüly összekötő út, valamint a 32129. jelű
Hunyadfalva bekötőút biztosítja.
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó

oldal 103

Hunyadfalva Község Településfejlesztési Koncepció - Megalapozó
Vizsgálat

Hunyadfalva és környezete (Forrás: Google Maps)

1.15.2. Közúti közlekedés
Az országos közutak hálózata:
Az országos közúthálózat részeként az alábbi utak érintik a települést:
A 3224. jelű összekötő út biztosítja Hunyadfalva község országos közúthálózatba történő
becsatlakozását. Az összekötőút a 20+600 – 21+100 km szelvényei között érinti a település
külterületét. Az összekötő út burkolt szélessége 7,00 méter.
A 3224. jelű összekötő úthoz csatlakozik a 32129. jelű Hunyadfalva bekötőút a 20+600 km
szelvényben, amely teljes terjedelmében a 0+000 – 1+177 szelvények között a település
területén helyezkedik el. A belterületet a 0+757 km szelvényben éri el a bekötőút. A bekötőút
aszfalt burkolatának szélessége 6,00 méter.
Az érintett 3224. jelű összekötő és 32129. jelű bekötő-, állami kezelésű országos közutakon a
2017. évben mért közúti forgalomszámlálási adatok alapján az alábbi értékek mutathatók ki:
3224. jelű Szolnok – Tiszasüly összekötő út:
Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 402 jármű/nap, azaz 488 E/nap volt a 2017. évben.
A számlálás az 28+000 km. szelvényben történt.
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A járműtípusonkénti megosztás:
2017. évben:

2032-ben:

E/nap

Személygépkocsi

246 j/nap x 1,296 =

319 j/nap x 1,0 =

319 x 0,15 = 48 E/óra

Autóbusz

32 j/nap x 1,031 =

33 j/nap x 2,5 =

83 x 0,15 =

Tehergépkocsi

87 j/nap x 1,333 =

116 j/nap x 2,5 =

290 x 0,15 = 44 E/óra

Motorkerékpár

7 j/nap x 1,014 =

7 j/nap x 0,8 =

6 x 0,15 =

1 E/óra

Kerékpár

22 j/nap x 1,000 =

22 j/nap x 0,3 =

7 x 0,15 =

1 E/óra

Lassú járművek

8 j/nap x 1,335 =

11 j/nap x 2,5 =

28 x 0,15 =

4 E/óra

402 j/nap

508 j/nap

733 E/nap

110 E/óra

MOF
12 E/óra

A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2032. évben:
-

az átlagos napi forgalom (ÁNF): 508 j/nap

-

a mértékadó óraforgalom (MOF): 110 E/óra

A megengedett forgalomnagyság 1000 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi
geometriai kialakítása meg fog felelni a 2032. évig a várható forgalomnagyságnak.
32129. jelű Hunyadfalva bekötőút:
Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 378 jármű/nap, azaz 417 E/nap volt a 2017. évben.
A számlálás az 0+589 km. szelvényben történt.
A járműtípusonkénti megosztás:
2017. évben:

2032-ben:

E/nap

Személygépkocsi

216 j/nap x 1,296 =

280 j/nap x 1,0 =

280 x 0,15 = 42 E/óra

Autóbusz

18 j/nap x 1,031 =

19 j/nap x 2,5 =

48 x 0,15 =

Tehergépkocsi

75 j/nap x 1,333 =

100 j/nap x 2,5 =

250 x 0,15 = 38 E/óra

Motorkerékpár

6 j/nap x 1,014 =

6 j/nap x 0,8 =

5 x 0,15 =

1 E/óra

Kerékpár

56 j/nap x 1,000 =

56 j/nap x 0,3 =

17 x 0,15 =

2 E/óra

Lassú járművek

7 j/nap x 1,335 =

9 j/nap x 2,5 =

22 x 0,15 =

3 E/óra

378 j/nap

470 j/nap

622 E/nap

93 E/óra

MOF
7 E/óra

A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2032. évben:
-

az átlagos napi forgalom (ÁNF): 470 j/nap

-

a mértékadó óraforgalom (MOF): 93 E/óra
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A megengedett forgalomnagyság 1000 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi
geometriai kialakítása meg fog felelni a 2032. évig a várható forgalomnagyságnak.
A fenti vizsgált 3224. jelű országos közút az osztályba sorolás szerint:
- a külterületet tekintve:

Tervezési osztály: K.V.
Környezeti körülmény: A
Tervezési sebesség: 90 km/óra

A fenti vizsgált 32129. jelű országos közút az osztályba sorolás szerint:
- a külterületet tekintve:

Tervezési osztály: K.VI.
Környezeti körülmény: A
Tervezési sebesség: 80 km/óra

- a belterületet tekintve:

Tervezési osztály: B.VI.
Hálózati funkció: d
Környezeti körülmény: C
Tervezési sebesség: 30 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 község belterületén gyűjtő utak nem találhatóak, a település utcái a lakó utak kategóriájába
sorolható a beépítési szélességeket és a hálózati funkciójukat figyelembe véve.
A lakóutak a lehetőségnek megfelelően 12,00 – 18,00 m közötti beépítési szélességgel
rendelkeznek.
A lakó utak osztályba sorolásukat tekintve a tervezési osztályuk jele: B.VI. , hálózati
funkciójuk : d, környezeti körülmény: C, a tervezési sebesség: 30 km/óra.
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Kiépítettség:
A település belterületén az úthálózat kiépítettsége a forgalmi viszonyokat és az úthálózat
nagyságát tekintve megfelelő, hozzávetőlegesen az úthálózat 30%-a burkolattal rendelkezik, a
nem szilárd burkolattal rendelkező utaknál rendszerint az útalap már elkészült.

Csomópontok:
A község belterületén a legforgalmasabb közúti csomópont az Árpád út buszfordulójának
csomópontja. Külterületet tekintve A 3224. jelű összekötőút és a 32129. jelű bekötőút a
legforgalmasabb csomópont.
A csomópontok geometriai kialakítása megfelelő, területük elégséges, baleset a tervezés
időszakáig nem volt, új csomóponti kialakításhoz a terület helye biztosított.
A felszorzott forgalomnagysági értékek szerint a meglévő csomópontok kialakítása a
forgalomnagyságot, valamint a településen áthaladó tranzit forgalmat tekintve nem fog
megfelelni a 2032. évi tervezési időszak végéig várható forgalmi igényeknek.
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A csomópontok elhelyezkedését az K-1 rajzszámú Közlekedési vizsgálat I. és K-2 rajzszámú
közlekedési vizsgálat II. tartalmazza.

Töltőállomások:
A település területén töltőállomás nem található. A környező településeken (Szolnok,
Nagykörű) biztosított az üzemanyag vételezési lehetőség.
Vízi közlekedés:
A településen vízi közlekedés nem üzemel.
Légi közlekedés:
A területen légi közlekedés nem üzemel.
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1.15.3.Közösségi közlekedés
1.15.3.1.

Közúti

Hunyadfalva lakói a környező településekre közúton egyéni- és tömegközlekedési eszközökön
juthatnak el. Az autóbuszjárat a helyi igényeknek teljesen megfelel. A településen belül helyi
tömegközlekedési járat nem üzemel.
A távolsági járatokkal jellemzően Szolnok és Tiszasüly felé juthatnak el a település lakói.
A településen belüli autóbusz megállóhelyek az Árpád úton 1 fordulós, valamint a bekötőút
csatlakozásánál 1 pár található, melyek a forgalmi sávon kerültek kijelölésre.

1.15.3.2.

Kötöttpályás

A településen vasúti pálya nem üzemel. A legközelebbi vasúti állomás FegyvernekÖrményesen, illetve Szolnokon található.

1.15.4. Kerékpáros és gyalogosközlekedés
A településen belül kiépített kerékpárút nem található. A településen a lakosság jelentős része
kerékpáron közlekedik, a kerékpáros forgalom az alföldi településeket tekintve megfelelő.
Az utcákban kiépített szilárd burkolatú járdák legalább az egyik oldalon találhatóak. A
településen kijelölt gyalogos-átkelőhely nem található.
1.15.5. Parkolás
A településen belül jelentős férőhellyel rendelkező parkolóhely nincs.
A gépjárművek elhelyezése a településen belül saját telken megoldott. A település belterületén,
az egyéb helyeken (lakóutakon) a keresztmetszeti elrendezés és a csekély forgalomnagyság
lehetővé teszi az útpadkán történő megállásokat, várakozásokat.
A további közintézmények előtt a parkolóhelyek biztosítása nem megoldott, azok kiépítése a
forgalom nagyságát tekintve elhanyagolható.
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1.16. Közművesítés
1.16.1.Víziközművek
Hunyadfalva község az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szolnoki járásában helyezkedik el. A megye legkisebb önálló községe.
Szolnoktól kb. 30 km-re, északkeletre fekszik. Jász-Nagykun-Szolnok megye középső, de
mégis északi részén található, ott, ahol Heves megye "betüremkedik" a megyébe. A település a
Tisza-tó turisztikai régióhoz tartozik.
A község éghajlata az Alföld középső térségének éghajlatához hasonlít, szélsőséges és
szeszélyes. Kevés csapadék, nyári magas, téli alacsony hőmérséklet a jellemző.
A település teljesen sík területen, az Alföld nagytájon belül, a Közép-Tisza-vidék középtáj
1.7.14 számú Szolnoki-ártér megnevezésű kistáján található.
Élő vízfolyása nincs, a Dobai-főcsatorna ágai azonban érintik a település határát.
Szélsőségesen száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos területen fekszik.
Az összesen 7 utcából álló kis község szabályos alaprajzú, mivel az utcákat mérnökök jelölték
ki a múlt század második felében.
Hunyadfalvának önálló jegyzője nincs, a kőteleki körjegyzőséghez tartozik, és ott intézik a
község gazdasági ügyeit is.
Közúton a Szolnok - Csataszög - Kőtelek - Tiszasüly közötti útról érhető el. A közúti
tömegközlekedést a Jászkun Volán Zrt. autóbuszai végzik. Vasútvonal nem vezet át a
településen, a legközelebbi vasútállomás a kb. 30 km-re lévő Szolnokon található.
A község igazgatási területének szomszédai:
Kőtelek,
Nagykörű,
Csataszög,
Besenyszög,
Fontosabb statisztikai adatok:
Lakónépesség: 173 fő (2018. január 1-i KSH statisztikai adat),
Lakásállomány: 101 db (2018. január 1-i KSH statisztikai adat),
Lakósűrűség: 1,713 fő/lakás (2018. január 1-i KSH statisztikai adat),
Népsűrűség: 0,323 fő/ha (2018. január 1-i KSH statisztikai adat),
Közigazgatási terület: 535 ha (2018. január 1-i KSH statisztikai adat),
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TERMÉSZETFÖLDRAJZI, DOMBORZATI, ÉGHAJLATI, HIDROLÓGIAI
ADOTTSÁGOK
Az 173 fős lakosszámú község az Észak-Alföldi régióban, az 1.7.14. számú, Szolnoki-ártér
nevű kistájban helyezkedik el.
A kistáj települései:
Tiszasüly, Kőtelek, Besenyszög, Hunyadfalva, Csataszög, Tiszabő, Nagykörű,
Törökszentmiklós- Balla, Törökszentmiklós-Szakállas, Tiszapüspöki, Szajol, Szolnok,
Tiszatenyő, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajenő, Vezseny
A kistáj Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 709 km2 (a középtáj 9,7%a, a nagytáj 1,4%-a).
Domborzati adatok:
A kistáj 84,5 és 91,2 m közötti tszf-i magasságú tökéletes síkság. A felszín rendkívül kis átlagos
relatív reliefű (1 m/km2), Szolnoktól Ny-ra kissé élénkebb. A domborzat 70%-a az ártéri szintű
síkság orográfiai domborzattípusába sorolható. Szolnoktól Ny-ra a lösszel fedett
hordalékkúpsíkság enyhén hullámos, a központi részen pedig gyakoriak a rossz lefolyású elzárt
medencék. A kistáj domborzati képét és morfológiai formáit a futásirányát sokat változtató
Tisza és a Zagyva határozta meg. A felszínt elhagyott folyómedrek, morotvák rendkívül gazdag
hálózata borítja.
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Földtan:
A kistáj É-i részén a mozaikos összetöredezett medencealjzatot főleg különböző triász-jura
törmelékes-karbonátos képződmények alkotják. D-en a felszín alatt kb. 2 km mélységtől
középső-kréta flis nagy vastagságú előfordulása. A pannon után rendkívül dinamikusan
süllyedő felszínt az Északi középhegységből érkező folyók töltötték fel, főként finom szemű
(iszapos, agyagos) üledékekkel. A pleisztocén rétegek vastagsága a 400 m-t is eléri. A kistáj
felszín közeli üledékeinek döntő többsége már a Tiszához és a Zagyvához kapcsolódó holocén
öntésiszap, öntésagyag. Csak a Besenyszög Tószeg vonaltól Ny-ra van 1-3 m vastag infúziós
lösz a felszínen. Hasznosítható anyagokban szegény. A Zagyva, a Tárná és a Tisza sűrűn
kanyargó medreivel a felszín közeli üledékeket jelentősen átmozgatta. Az eolikus
képződmények szerepe alárendelt. Jelenleg is az ország legnagyobb mértékben süllyedő
felszínű területei közé tartozik.
Éghajlat:
A terület a mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz övék határán terül el, de a D-i részek
már igen szárazak. A napsütéses órák száma É-on 1970-1980, D-en 2020 óra körüli, a nyári
napfénytartam 780 800, a téli 180-185 óra. A hőmérséklet évi középértéke 10,2-10,4 °C, a
vegetációs időszak középhőmérséklete pedig 17,5 °C. A napi középhőmérséklet ápr. 1-3. között
haladja meg a 10 °C-ot, 198-200 napig tart ez az időszak. Ősszel okt. 19-21. között várhatóan
újra 10 °C alá süllyed a napi középhőmérséklet. Az utolsó tavaszi fagyok fellépésére általában
ápr. 3-6. között lehet számítani. A fagyoktól mentes időszak okt. 24. és 26. között ér véget, így
198-202 fagymentes nap valószínű. A legmelegebb nyári max. hőmérsékletek sokévi átlaga
34,0 °C körüli, a leghidegebb téli minimumok átlaga pedig -16,5 és -17,0 °C. Az évi
csapadékösszeg a kistáj nagy részén 500 és 510 mm között van, de D-en még ennél is
alacsonyabb értékek (480-500 mm) várhatóak. Ez a kistáj az ország legszárazabb területei közé
tartozik. A vegetációs időszakban kb. 300, de D-en csak 280-290 mm csapadék várható. A 24
órás csapadékmaximum 80 mm, az észlelés helye Nagykörű. A téli időszak hótakarós napjainak
száma 30-32, az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm. A terület ariditási indexe 1,40 körüli,
de D-en 1,45 is lehet. A szélirány gyakoriság elég egyenletes; sorrend szerint az É-i, ÉK-i, Nyi irányok követik egymást. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. A kistáj D-i része igen
száraz, az ország egyik legszárazabb vidéke. A vízigényesebb kultúrnövények termesztése csak
öntözéssel gazdaságos.

Vizek:
A Tisza Tiszasülytől a Körös-ér torkolatáig (Tiszajenő mellett) terjedő 88 km-es szakaszának
ártere. A Tiszába folyik jobbról: a Dobaifőcsatorna (18 km, 140 km2), a Millér (60 km, 506
km2), a Zagyva (179 km, 5677 km2), a Gerje-Perje (60 km, 904 km2) és a Körös-ér (52 km, 560
km2); balról: a Mirhó-Gyolcsi-főcsatorna (13,5 km, 107 km2), a Gyenda-Tiszabői-főcsatorna
(13 km, 83 km2), a Ballai-főcsatorna (7 km, 115 km2), az Alcsi-Holt-Tisza (18 km, 131 km2)
és a Cibakháza- Martfűi-főcsatorna (12 km, 38 km2). Szélsőségesen száraz, gyér lefolyású,
erősen vízhiányos terület. A Tiszán és a Zagyván kívül főleg becsült vízjárási adatok vannak.
A főcsatornák vízszállítása is meghaladja csapadékos években a 10 m3/s-ot. Az árvizek fő
időszaka a kora nyár, míg a kisvizek ősszel és télen
gyakoriak. Az időszakos belvizek levezetését mintegy 700 km-es csatornahálózat biztosítja. A
Tisza széles hullámterét védgátak kísérik, de a hullámtéri szántókat gyakran még nyári gátak is
védik az alacsonyabb árvizektől.
Az állóvizek között a mesterséges tározók és halastavak vezetnek. A 10 tározó felszíne 753 ha;
legnagyobb a Tiszasülyi-tározó (219 ha). A 9 tiszai holtág 254 ha területű. Közülük az AlcsiKiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó
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Holt-Tisza a legnagyobb (118 ha). 2 kis természetes tó is van (11 ha). A „talajvíz" mélysége
Szolnoktól É-ra a Dobai- főcsatorna mellett még 2 m sincs, tágabb körzetében 2-4 m.
Szolnoktól D-re és a bal parton 4-6 m az átlagos mélység. Mennyisége nem számottevő. Kémiai
jellege Szolnoktól É-ra nátriumhidrogénkarbonátos, D-re a kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos a nagyobb területű. Keménysége Szolnoktól É-ra 25-35 nk°, D-re viszont
nagy területen a 45 nk°-ot is meghaladja. Ugyanígy az É-i tájrészen a szulfáttartalom 300-600
mg/1 között van, D-en pedig a 600 mg/l-t is túllépi. A rétegvizek mennyisége nem jelentős. A
sekélyebb és kisebb vízhozamú kutak az É-i tájrészen találhatók, míg D-en a mélységek
meghaladják a 200 m-t, és átlagban a vízhozamok is megközelítik a 200 1/p-et. É-on nagy a
vastartalom is. A kistáj kedvező geotermikus gradiens értéke miatt sok a termálvizű kút. így
Besenyszögön 60 °C-os, Kőteleken 62 °C-os, Szolnokon több 60 °C feletti (a fürdőé egyben
gyógyvíz is) hévizes kút található, amelyek különböző célú hasznosítást szolgálnak.
Növényzet:
A klímazonális vegetáció erdőssztyep. Az ármentett terület és a hullámtér flórája és vegetációja
élesen különbözik. Az előbbi potenciális vegetációja erdőssztyep, a hullámtéré erdő-mocsár
mozaik (erdő túlsúllyal). Az ármentes területeken másodlagos szikes gyepek sorakoznak. A
degradált löszgyepek és sztyeprétek a települések magaslataihoz kötődnek. Egykori folyóhátak
ívein gyakran jó állapotú löszfal- növényzet található. A mentett ártéren találjuk a parlagokon
is jól regenerálódó, de fajszegény sziki magaskórósokat. Az inváziós terhelés a hullámtéren
magas, az ármentes területeken alacsony.
A parton olykor jól fejlett bokorfüzesek vannak. A mélyen bevágódott folyómedret és az
árvízvédelmi
töltést szegélyező fűz-nyár erdők gyep- és cserjeszintje erdei fajokban rendkívül szegény.
Ritka, részben alkalmi megtelepedők: széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), Tiszaparti
margitvirág (Chrysanthemum serotinum), gyöngyvirág (Convallaria majalis), göcsös görvélyfű
(Scrophularia nodosa). A keményfás ártéri erdők telepítettek és fajszegények. A hullámtéren a
nemesnyár- és nemesfűz-ültetvények az erdővel borított területek több mint 60%-át elfoglalják.
Az inváziós fafajok előretörése sokfelé megfigyelhető. Szolnoktól D-re a homokhátság és az
ártér peremén felfűzött láprétek és fűzlápok két apró folt kivételével megsemmisültek. A
hullámtér fátlan élőhelyei közül a kaszált (ritkán legeltetéssel) mocsárrétek (csikorka – Gratiola
officinalis, sárga borkóró - Thalictrum flavum, réti iszalag - Clematis integrifolia, kacstalan
lednek -Lathyrus nissonia) kiterjedése a használat elmaradásával folyamatosan csökken,
helyükön zárt gyalogakácos jelenik meg. Az iszapvegetáció értékes fajai a hullámtéren: tekert
csüdfű (Astragalus contortuplicatus), a mentett oldali belvizes szántókon: iszapfű (Lindernia
procumbens), látonyafajok (Elatine spp.)
Gyakori élőhelyek: OC, D34, J4, RC, Flb; közepesen gyakori élőhelyek: Bla, OB, BA, B3, OA,
Al, F2, RB, B2; ritka élőhelyek: H5a, RA, F3, J3, Fia, B5, L5, A3a, B6, F5, D6, F4, P2b, F2,12,
Jla, J6.
Fajszám: 500-600; védett fajok száma: 15-20; özönfajok: zöld juhar (Acer negundő) 4,
bálványfa
(Ailanthus altissimd) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 5, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2,
amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica) 5, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia
pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2, Vitis riparia 2. (Horváth Dénes, Urbán
Sándor)
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Talajok:
A kistáj ártéri jellegének megfelelően az uralkodó talajtípusok É-on löszön, D-en pedig
öntésanyagon képződött, agyag és agyagos vályog mechanikai összetételű réti (22%) és öntés
réti talajok (41%). Szénsavas meszet általában nem tartalmaznak, földminőségük a nagyobb
humusztartalmú réti talajok esetében a 45-70 (int.) között, míg az öntés réti talajoké egységesen
40-50 (int.) között változik. A szikes talajok részaránya is jelentős a tájban (29%). A
szoloncsák-szolonyecek (1%), a sztyepesedő réti szolonyecek (21%) földminőségi besorolása
igen gyenge (int. < 25), a szolonyeces réti talajoké (7%) azonban kedvezőbb (int. 25-40). E két
utóbbi talajon szántóföldi gazdálkodás is folyhat, de annak eredményessége talajjavításhoz és
vízrendezéshez kötött. Nem véletlen, hogy Besenyszögön évtizedeken keresztül talajjavítási
célú kísérletek folytak. A szántóként nem hasznosított szikes területek legelőként
hasznosulhatnak. A magasabb térszínek löszös üledékein réti csernozjom (7%) és alföldi
mészlepedékes csernozjom (<1%) talajok alakultak ki, amelyek agyagos vályog mechanikai
összetételük ellenére is igen kedvező termékenységű (int. 95-125), értékes búza- és
kukoricatermő területek. DK-en a Duna-Tisza közi homokhát nyúlványaként humuszos
homoktalaj (1%) is előfordul a kistájban.

Hunyadfalva elhelyezkedése a kistáj területén
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Közlekedés:
Csomóponti közlekedési hálózati helyzetű, sugaras közúthálózatú terület. A kistáj centrumában
fekvő Szolnokra számos főút (4. sz., 32. sz. és 442. sz. főutak), valamint villamosított vasúti
fővonal
(Budapest-Szolnok-Debrecen,
Budapest-Újszász-Szolnok,
Hatvan-Szolnok,
Békéscsaba-Szolnok), és mellékvonal (Hódmezővásárhely-Szolnok, Kecskemét-Szolnok) fut
be. Állami közútjainak hossza 150 km, amelyből 28 km (19%) első- és másodrendű főút.
Közútsűrűség 21 km/100 km2, főútsűrűség 4 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya
13%. Tiszabő és Hunyadfalva közúthálózati végpont.
Vasútvonalainak hossza 33 km, amelynek 81%-a villamosított. Vasútsűrűség: 4,8 km/100 km2.
Településeinek 36%-a rendelkezik vasútállomással. Hajózható vízi útja a Tisza 88 km-es,
Tiszasüly-Tiszajenő közötti szakasza, ahol Szolnok rendelkezik folyami kikötővel.
Kompátkelőhelyek: Tiszasüly-Tiszaroff, Nagykörű-Fegyvernek, Vezseny-Martfű. Szolnoknál
közúti és vasúti hidak vezetnek át a Tiszán. Szolnoknak szilárd burkolatú katonai és polgári
célú füves repülőtere van (Szolnok-Szandaszőlős).
Településhálózat:
A megyeszékhely Szolnok szinte minden szempontból meghatározó a kistájban. Jóllehet,
egyetlen város a térségben (2001: 77 631 fő), a városi lakosság arányát (2001: 73,4%) az
országos átlag fölé emelte. Valójában a kistáj jelentős része falusias jellegű. A 15 település ritka
településsűrűséget jelent (2001: 2,1 település/ 100 km2), a kistáj ÉNy-i részén pedig teljesen
hiányoznak a települések. A falvak túlnyomó része közepes méretű (1500-3000 lakos), a
néhány ennél népesebb település mellett azonban vannak dunántúli jellegű aprófalvak is.
Népesség:
A népsűrűség kistáji szinten az országos átlag feletti (2001: 132 fő/km2), ez azonban csak
Szolnok népességének a következménye, valójában a térség eléggé ritkán lakott. A
népességszám alakulását is elsősorban a megyeszékhely határozta meg, így egészen 1990-ig
növekedett a lakosság száma (106 582 fő), azóta csekély csökkenés mutatkozik. A kistáj
népességének közel 3/4-e él Szolnokon. A korstruktúra viszonylag kiegyenlített: a
gyermekkornak aránya valamivel meghaladja a 65 év felettiekét (2001:17,0, ill. 14,1%), az
elöregedési index azonban több településen is jelzi a kedvezőtlen folyamatokat. A lakosság
iskolázottsági szintje nagyjából megfelel az országos átlagnak, ami szintén a megyeszékhely
hatását mutatja. Ezt jelzi pl., hogy a diplomások döntő része (2001: 91,8%) itt él. A vallási
megoszlást is jelentősen befolyásolja Szolnok, mivel a népesség több mint 30%-a felekezeten
kívülinek vallotta magát, 10,4%-nak pedig ismeretlen volt a vallása. Így a messze legnagyobb
felekezet, a római katolikus aránya (2001: 46,6%) is 50% alatt maradt, az utánuk következő
reformátusok részesedése pedig csak 9,8%-ot tett ki. Az etnikai összetételben mintegy
95% a magyarok aránya, említést érdemel még a 2%-ot kitevő cigányság: kb. 1000 fős
közösségük él Szolnokon, Tiszabő népességének pedig kb. 1/3-át teszik ki. Szolnok nyomja rá
a bélyegét a munkaerőpiaci jellemzőkre is: a viszonylag magas gazdasági aktivitás (2001:
37,2%) az átlagosnál nagyobb munkanélküliséggel (2001: 12,4%) társult, a foglalkozási
szerkezet pedig jórészt leképezte az országos átlagot. 2007 nyarán a munkanélküliek aránya
(5,2%) már alatta volt az országos szintnek, de az átlag mögött jelentősek voltak a területi
különbségek.
(Forrás: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere (2010.))
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Közműellátási adatok a 2017-es évre vonatkozóan (Forrás: KSH statisztikai adatok):
HUNYADFALVA
Lakásállomány (db)
Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)
Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság)
Közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza (km)
Üzemelő közkifolyók száma (db)

2017.
101*
97
96,04 %
4,80
3

Az összes szolgáltatott ivóvíz mennyisége (1000 m3)

3,55

Háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz mennyisége (1000 m3)

3,52

Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások száma (db)
Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások aránya
(ellátottság)
Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózat hossza (km)
Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban elvezetett összes
szennyvíz mennyisége (1000 m3)
A közcsatornában elvezetett összes tisztított szennyvízből III. tisztítási
fokozattal is megtisztított szennyvíz mennyisége (1000 m3)
A háztartásokból a közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban
elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3)

66
65,35 %
4,70
2,07
2,07
2,06

Közműves szennyvíztisztító telepek tervezett kapacitása, BOI5 (kgO2/nap)

341

A településről közvetlenül a szennyvíztisztító telepre szállított folyékony
hulladék (szippantott szennyvíz) mennyisége (1000 m3)

**

Háztartási gázfogyasztók száma (db)

35

Az összes gázfogyasztók száma (db)

39

Háztartási gázfogyasztók közül a fűtési fogyasztók száma (db)

35

Gázellátó hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság)
A teljes gázvezeték hálózat hossza (km)
Háztartási villamosenergia fogyasztók száma (db)
Villamos energia hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság)
Az összes villamosenergia-fogyasztó száma (db)
A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza (km)

34,65 %
7,40
79
78,22 %
93
2,60

* : 2018. január 1-i KSH statisztikai adat
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** : nem áll rendelkezésre adat

1.16.1.1.

Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíztermálvíz hasznosítás)

Belterületi vízellátás
Hunyadfalva víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
A vízműtelep Hunyadfalva község belterületén, a Szabadság utcában (96 hrsz.) található. A
telep elkerített védőterülettel rendelkezik, területe közel vízszintesnek és egyenletesnek
mondható.
A település vízbázisa az a mélyfúrású kút, mely a vízmű területén, a magastároló közelében
található (2. sz. kút). A korábban üzemelő 1. sz. kút 1987 óta nem üzemel.
Hunyadfalva község vízműtelepe (a jelenlegi állapotnak megfelelően) 1987 óta működik a
Szolnok Megyei Víz- és Csatornaművek tervei alapján. A vízműtelepet a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. üzemelteti.
A település maximális vízigénye Qd = 50 m3/nap, mintegy 2,0 bar kifolyási nyomás biztosítása
mellett (a település minden épületénél).
A folyamatos és egyenletes hálózati nyomás biztosítására, illetve az esetleges tűzoltási vízigény
kielégítésére a telepen felállított hidroglóbusz szolgál. A magastároló hasznos térfogata 50 m3.
A hunyadfalvai ivóvízhálózat a település teljes belterületi úthálózatát lefedi, kiépítettsége
teljesnek mondható. Az ivóvízzel ellátott ingatlanok száma a községben közel 100 %-os. Az
összesen 4.800 m hosszú, vegyes rendszerű (részben ágvezetékes, részben pedig körvezetékes)
csőhálózaton 8 db tűzcsap és 3 db üzemelő közkifolyó található.
A település vízigényét két vízműkút biztosítja. A kitermelt víz gáztalanítás, arzén-, ammónium, vas-, és mangántalanítás után a vízműtelepen található 50 m3 térfogatú hidroglóbuszba, majd
a települési elosztóhálózatba kerül.
A vízellátó hálózat paraméterei:
- NA 80 KM-PVC gerincvezetékek hossza összesen:
- NA 25 KM-PVC bekötő vezetékek hossza összesen:
- a település ivóvízigénye (maximum):

4.800 fm
~ 1.600 fm
8.000 m3

Hunyadfalva község közigazgatási területén a vízjogi engedéllyel rendelkező fontosabb kutak
az alábbiak:
név
kat. szám
2. sz. vízműkút
B-16
1. sz. vízműkút
K-7

talpmélység
99,0 m
84,0 m

EOV X
219515
219421

EOVY
750006
749908

vk.szám vízkitermelés
Tisza/1654
7139 m3
Tisza/1654 0 m3

A korábban üzemelő 1. sz. vízműkút 1987 óta nem üzemel.
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A település vízellátó rendszere (mennyiségi szempontból) biztonságosan kielégíti a jelenlegi
vízigényeket.
Korábban a helyi vízműtelep által szolgáltatott ivóvíz minősége az arzén- és az ammóniumtartalom tekintetében nem elégítette ki az Európai Unió 98/83/EK direktívájában foglalt vízminőségi előírásokat. Ennek okán, a település részt vett az Észak-Alföldi Ivóvízminőség
Javító Program 2. ütemében, a víztisztító mű hatékonyabbá tétele (új tisztítás-technológia) és
a települési csőhálózat részbeni rekonstrukciója, valamint tisztítása vonatkozásában.
A rekonstrukció során a meglévő, elavult azbesztcement csövek egy részét korszerű KM-PVC
csövekre cserélték ki, emellett pedig föld feletti tűzcsapokat és a hálózat tisztítását lehetővé
tevő mosató csomópontokat építettek ki.

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 Hunyadfalva község "érzékeny" felszín alatti
vízminőség védelmi területen fekvő településként van nyilvántartva.
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"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.
A vonatkozó jogszabály (123/1997. Korm. rendelet) szerint a településen lévő vízműkutak
körül kötelezően kialakítandó 10 m sugarú belső védőterület lehatárolása megtörtént.
A területhasználatokat érintő bevezetendő egyedi intézkedésekre vagy korlátozásokra a
vízbázis biztonságba helyezése érdekében nincs szükség. A kutak a település
önkormányzatának a tulajdonában lévő ingatlanokon, megfelelő, zárt, kerítéssel körbevett
védőterületen helyezkednek el.
A térség 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
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 (maximális talpmélység 25 m) mélységű
kutak önkormányzati engedélyezési hatáskörbe tartoznak. (Létesítés, használatba vétel,
megszüntetés, eltömedékelés, stb..) Ezek engedélyezésénél figyelembe kell venni az alapvető
vízbázisvédelmi követelményeket (palástcementezés, stb.).
A lakossági fúrt kutakra ugyancsak a 10 m – es védőtávolság megtartása kötelező.
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
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló
123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait.
A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatosan az alábbi fontosabb jogszabályokat kell
figyelembe venni:
•
•
•
•
•

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, különös tekintettel a település
ivóvízbázisára és a strandi kutakra.
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről.
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti
víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről.
27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról" KvVM rendelet
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Hunyadfalva települési vízmű vízbázis védőidomának kijelölése 2017. évben megtörtént.
A védendő objektumok fontosabb adatai:
Hunyadfalva települési vízellátó kutak:
B-16 kataszteri számú, 99 m-es kút:
Középponti koordinátái: EOV X = 219 515; EOV Y = 750 006
B-18 kataszteri számú, 85,6 m-es kút:
Középponti koordinátái: EOV X = 219 504; EOV Y = 749 986
A számítások 21,92 m3/nap, 8.000 m3/év termelés alapján történtek.
Belső védőterület:
A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés alapján a belső védőövezetek, a 10 m
sugarú terület kialakítása mindkét kút esetében megtörtént.
A vízműkutak azonosító adatai:

Külső védőterület:
Kijelölése nem szükséges, mivel a 180 napos elérési idejű áramvonalaknak nincs felszíni
metszete.
Hidrogeológiai "A" és "B" védőterület:
A hidrogeológiai "A" és "B" védőövezetek kijelölése nem szükséges, mivel az elvégzett
számítások, és modellezés alapján az 5, és az 50 éves elérési idejű áramvonalaknak nincs
felszíni metszete.
(A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése szerint: „A külső védőövezetet és a
hidrogeológiai védőövezet "A" és "B" védőzónáit akkor kell kijelölni, ha az adott védőidomnak
van metszete a felszínen".)
A vízvezetékek védősávjának kijelölése:
A földbe fektetett vízvezetékeknél a 123/1997. (VII.8.) Kormányrendelet 4. számú melléklete
alapján a védősáv határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2
m távolságig terjed.
Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció
tartalmazza.
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Hunyadfalva Községi vízmű védőidom-védőterület lehatárolása

A felszín alatti vízbázisok védettsége
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A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség vizsgálatai szerint a víztermelési céllal
igénybevett összletek a felszíni szennyeződésekkel szemben megfelelő természetes
védettséggel rendelkeznek, beleértve Hunyadfalva területét is.
A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló
33/2000.(111.17.) kormányrendelet szerint a szolnoki kistérség egyetlen települését sem
sorolták kiemelten érzékeny illetve különösen érzékeny felszín alatti vízminőségi területre eső
települések közé.
Külterületi vízellátás
A külterületi majorok vízellátását kismélységű kutakból oldották, illetve oldják meg.
A belterülettől távol eső telepek, majorok vízellátása a távlatban is csak egyedileg oldható meg,
a nagyobb távolság miatt a települési hálózatra gazdaságosan nem csatlakoztathatók rá. Ezzel
kapcsolatosan, a magán célú csőkutak létesítésének engedélyezése során a 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. A kutak szabályos engedélyeztetése és kivitelezése a
felszín alatti vizek védelmét szolgálja.
Egyes tanyák udvarain találhatók még ásott kutak. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell
írni a védőterületekre vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet szabályoz. A kutak védőterületén belül tilos olyan tevékenységet végezni,
melynek következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a
környezet sérülékenysége, illetve 6 hónapon belül le nem bomló, károsító anyag kerül a
vízkészletbe. A sérülékeny területeken nem lehetnek olyan szennyezőforrások (pl. szigeteletlen
trágyatárolók, hulladékgödrök, korszerűtlen üzemanyagtárolók), melyek a csapadék
közvetítésével a talajvizet veszélyeztetik. A vízbázis védelme szempontjából különösen nagy
gondot kell fordítani a kommunális és az állattartásból származó szennyvizek elvezetésére,
biztonságos elhelyezésére. A mezőgazdasági tevékenységek végzésével kapcsolatban ugyanakkor be kell tartani a 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásait.
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
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 1030 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.
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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.
Geotermikus energia, termálvíz hasznosítás
A megye területén kedvező termálvíz beszerzési lehetőségek vannak. A termálkutak elsősorban
kommunális céllal (fürdők ellátása) kerülnek hasznosításra. A hévíztartó felső pannon
képződménycsoportot a helyszíntől függően 900-1500 m között szűrőzik a termálkutak. A
kitermelhető víz hőmérséklete 40-65 °C. A vízkövesedés ritkán jelent gondot. Az összlet
nyomáscsökkenése nagyon jelentős (helyenként több atmoszférás), a kitermelés általában
szivattyús vagy kompresszoros.
A használt termálvizek sótartalma a felszíni befogadók káros anyag (sók) terhelését növelik. A
vízmérleg szerint a termálvíz készletek átlagos kihasználtsága mintegy 37 %-os, növekvő
mértékű. A víztartó képződményekben jelentkező nyomáscsökkenések miatt takarékosabb
hévízgazdálkodásra van szükség. A takarékosabb felhasználást segítik a víz-visszaforgatásos
rendszerek is.
Hunyadfalva településen nem található termálkút.
A geotermikus energia-hasznosítás a megújuló energiaforrások egy olyan csoportja, amely
hazánkban bőségesen rendelkezésre áll. Nevezhetnénk akár a „jövő energiájának” is, ugyanis
kedvező adottságaink ellenére jelenleg még nagyon alacsony mértékben történik a kiaknázása,
noha a megfelelő technológiák már régóta rendelkezésre állnak.
Hunyadfalva esetében is érdemes lenne több figyelmet szentelni a geotermikus energia
hasznosításának, hiszen olcsó és környezetbarát módon lenne megvalósítható ezzel a „zöld”
energiával például közintézmények fűtése, vagy akár melegházak, kertészetek melegvízellátása
is.
A Víz Keretirányelv célkitűzései
A Víz Keretirányelv megteremti a jogi kereteket a szárazföldi felszíni vizek, az átmeneti vizek,
a parti vizek és a felszín alatti vizek védelmének megvalósításához.
Az általános célokat az 1. cikk határozza meg:
• A vízi ökoszisztémák, és - tekintettel azok vízszükségletére - a vízi ökoszisztémáktól
közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek állapotának javítása és
védelme.
• A vízkészletek fenntartható használatának elősegítése.
• A különösen veszélyes anyagok vizekbe való bevezetésének fokozatos csökkentése és
megszüntetése.
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A felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése.
Az áradások és aszályok hatásainak mérséklése.
A környezeti célkitűzéseket a 4. cikk határozza meg. A legfontosabb előírások a felszíni
vizekkel kapcsolatban:
• El kell érni a víztestek jó ökológiai állapotát 15 év alatt.
• El kell érni az erősen módosított és mesterséges víztestek jó potenciálját és jó kémiai
állapotát 15 év alatt.
• Meg kell akadályozni a felszíni vizek állapotának romlását.
A legfontosabb előírások a felszín alatti vizekre vonatkozóan:
• El kell érni a jó mennyiségi és minőségi állapotot 15 év alatt.
• Vissza kell fordítani a jelentős terhelési trendeket.
• Meg kell akadályozni, illetve korlátozni kell a káros anyagok vizekbe történő bejutását.
• Meg kell akadályozni a felszín alatti vizek állapotának romlását.
•
•

1.16.1.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS

Belterületi szennyvízelvezetés
Hunyadfalva víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Az 1997-ben létesült hunyadfalvai szennyvíztisztító telep öt települési önkormányzat (Kőtelek
- Nagykörű - Tiszasüly - Hunyadfalva - Csataszög) közös beruházásában épült meg
Hunyadfalva külterületén, a 028/2 hrsz.-ú földrészleten. A telep üzemeltetője jelenleg a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
A települések közül Tiszasüly és Kőtelek községekben vákuumos szennyvízelvezető
csatornahálózat üzemel, a többi település csatornahálózata gravitációs rendszerű.
Hunyadfalva község belterületén gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat üzemel. A
gerincvezetékek hossza 2.470 fm, amelyek NA 150 KG-PVC csővezetékekből épültek. A
nyomott szakasz 136 fm hosszúságú NA 32 KPE csőanyagból épült. A kiépített rákötési
lehetőség jelenleg összesen 109 db. A hálózaton 9 db tisztítóakna és 25 db tisztítóidom van.
Belterületi átemelő 1 db üzemel (Árpád köz), beépített szivattyú 1 db PIRANHA 30-2.
Az összegyűjtött szennyvíz tisztítása a hunyadfalvi szennyvíztisztító telepen történik, amely
fogadja még Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly és Csataszög szennyvizeit is. A távvezetéken érkező
szennyvíz Hunyadfalva majorban lévő gyűjtő-átemelőtől (szivattyúk: 2 db FLYGT CP 3127180 HT 481) a szennyvíztisztító telepig 2.110 fm hosszúságú NA 250 KG-PVC vezetéken
halad.
A szennyvíztisztító telep kiépített kapacitása 1050 m3/d, de jelenleg félkapacitással üzemel, a
tervezettnél jóval kedvezőtlenebb beérkező nyers szennyvíz paraméterekkel, mivel a távolabbi
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településekről a szennyvíz már berothadt állapotban jut a telepre. A tisztítási hatásfok nem
megfelelő.
A JNKSZ megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás engedélye alapján az
iszapelhelyezés a teleppel szomszédos 028/3 hrsz.-ú földterületen történik, mely területen
megtalálható a szennyvíztisztító telephez tartozó 2 db talajvízfigyelő kút is.
A tisztított szennyvíz befogadója a Dobai-főcsatorna parti bevezetéssel, melyet öntözővíz
kivételre és belvíz elvezetésre is hasznosítanak. A Dobai-főcsatorna a Tisza folyóba Szolnok
város ivóvízkivételi mű feletti szakaszán folyik be.
A települési szennyvízelvezető hálózat 1994-95-ben épült ki. A szennyvízbekötések száma
jelenleg 66 db (2017. január 1-i KSH statisztikai adat).
A kommunális szennyvíz a Hunyadfalvai Regionális Szennyvíztisztító által üzemeltetett
szennyvíztisztító telepre kerül. A telep 1997-ben került átadásra, kapacitása 500 m3/nap, majd
a II ütem kiépítését követően 1050 m3/nap. A szippantott szennyvíz leürítésére a
szennyvíztisztító telepen van lehetőség. Az illegális leürítés nem jellemző. A csatornahálózatra
rá nem csatlakozott háztartások általában saját kertjükben elszikkasztják a szennyvizüket.
Az önkormányzat helyi talajszennyezési bírság kivetéséről szóló 20/2004. (IX. 15.) számú
rendelettel rendelkezik.

A telep működése, a szennyvíztisztítás folyamata:
A nyers kommunális szennyvíz nyomás alatt érkezik a községi végátemelőből közvetlenül a
rács-osztóműre. A rács-osztómű egy szűrőhengert és egy kézi tisztítású finomrácsot foglal
magába. A szűrőhenger a leválasztott rácsszemetet kihordó-csigával továbbítja a rácsszemétKiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó

oldal 125

Hunyadfalva Község Településfejlesztési Koncepció - Megalapozó
Vizsgálat
tárolóba. A kézi rács működése esetén arról a rácsszemetet le kell kaparni gereblyével a rács
fölötti vályúba naponta 4-5 alkalommal, majd onnan a tárolóba kell továbbítani. A rácsszemetet
kéthetente kell a szeméttelepre elszállítani. Az esetleges fertőzésveszély elhárítása, illl. a
berothadás meggátolása érdekében a rácsszemetet naponta hypo oldattal le kell permetezni.
A rácshoz tartozik az osztóberendezés is, mely a rácsról érkező mechanikailag tisztított
szennyvizet úgy osztja el, hogy a biológiai tisztítást végző medencesorra csak az átlagterhelést
engedi, a csúcsot az előkezelő-kiegyenlítő medencesorra juttatja.

A hunyadfalvai regionális szennyvíztisztító telep légifelvétele

A telepi szociális szennyvíz a csurgalékvízzel és az iszapvízzel együtt a telepi átemelőbe jut.
Az átemelő szivattyú a kiegyenlítő műtárgysor terébe továbbítja a mechanikailag tisztított
szennyvizeket. A kiegyenlítő műtárgy a tisztítósor szimmetrikus párja, teljesen azonos építési
szerkezeti méretekkel. A kiegyenlítő műtárgy gépészeti szerelésével és módosított
térkapcsolatokkal az első ütem tisztítósora és így a telep hidraulikai terhelése megduplázható.
A kiegyenlítőből egy szivattyú konstans vízmennyiséget szállít a tisztítósorra, mely a
hagyományos levegőztető medencén és utóülepítőn túl még anaerob és anoxikus medencét is
tartalmaz. Ezekben a rekeszekben aerob állapotú eleveniszap nem jut szabad oxigénhez, az
anoxikus medencében is csak a nitrát oxigénjét tudják hasznosítani a fakultatív baktériumok.
Az anoxikus rekeszek a nitrátmentesítés mellett energia megtakarítást is eredményeznek, mivel
itt a képződő nitrátban kémiailag kötött oxigént a denitrifikáló baktériumok hasznosítani tudják
szerves anyagok eloxidálása során. Az anaerob és az anoxikus rekeszekben a szennyvíz és az
eleveniszap kontaktust folyamatos keverés biztosítja. A levegőztető medencékbe a szennyvízeleveniszap elegy a fenékszinten elhelyezett nyílásokon keresztül jut át. Itt mélylégbefúvás
biztosítja az aerob szennyvízkezelés oxigén-igényét. A biológiai tisztítás támogatására az
anaerob térben vas(III)-szulfát adagolására van kiépített lehetőség. A vegyszeradagolás a
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biológiai úton el nem távolított foszfor csökkentésére szolgál, mely szükséges is a befogadóra
előírt határérték alá történő csökkentés érdekében. Mivel a technológiában alkalmazott
szivattyús iszaprecirkuláció részben akadályozza a biológiai többlet foszfor eltávolítást, ezért a
foszfortartalom megfelelő mértékű csökkentése csak vegyszeres úton lehetséges.
Az utóülepítőbe vízszint alatt érkezik a szennyvíz-iszap elegy a levegőztető medencéből. Az
ülepítőben egymással párhuzamosan három-három iszapzsomp van kialakítva, ahonnan a
kiülepedett, nitráttal dús iszapot mamutszivattyúk emelik ki és vezetik vissza recirkulációs
iszapként az anaerob medencébe. A fölösiszap elvétele időszakosan történik a recirkulációs ág
megcsapolásával, az iszapsűrítőbe történő bevezetéssel.
A tisztított szennyvíz merülőfallal ellátott bukóvályún keresztül a fertőtlenítőbe kerül, ahol
hypo adagolásával biztosítható a fertőtlenítés. A medence rendszeres takarításával meg kell
akadályozni, hogy a labirint medencében az iszap kiülepedhessen, így a bukóélen átfolyó
szennyvíz iszapot ragadhasson magával.
Az iszapsűrítőből lehetőség van az iszap szivattyús átszállítására a vegyszeradagolóval egy
egységet képező víztelenítő berendezésre. A víztelenítés során keletkező iszapvíz a telep
csurgalékvíz elvezető hálózatán keresztül az átemelőbe folyik, amennyiben a fúvógépházban
elhelyezett víztelenítő berendezés üzemel. A víztelenítő berendezés megfelelő kezeléséhez
állandó felügyelet szükséges, amelynek hiánya, valamint a magas üzemeltetési költségek miatt
a gépi iszapvíztelenítő jelenleg használaton kívül van helyezve.
A besűrűsödött iszap leeresztésére 2-4 havonta kerül sor (évszakoktól függően). A JNSZ
Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás engedélye alapján az iszap-elhelyezés
a teleppel szomszédos 028/3 hrsz.-ú földterületen történik, mely területen megtalálható a
szennyvíztisztító telephez tartozó 2 db talajvízfigyelő kút is. A kutakból évente két alkalommal
történik vízminta-vétel és vizsgálat.
KEOP-1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázat
A pályázat során a tervek szerint homokfogó került beépítésre, valamint korszerűsítésre került
az iszapelvétel, az iszap víztelenítés, és az iszapelhelyezés technológiája is. Mindemellett a
szennyvíz foszfortartalmának eltávolítása is megoldottá vált.
A rekonstrukció során a telep kapacitása pedig Qd= 1050 m3/nap –ra emelkedett.
Az összegyűjtött szennyvíz az Hunyadfalvai szennyvíztisztító telepre kerül, amely
Hunyadfalva 028/4 helyrajzi számú területén helyezkedik el. Az új szennyvíztisztítási
technológia 2015 -ben kapott üzemeltetési engedélyt.
A szennyvíztisztító mű Hunyadfalván kívül további négy település szennyvizét fogadja
(Tiszasüly, Kőtelek, Nagykörű, Csataszög).
A technológiai hidraulikai kapacitása: 600 m3/nap
Lakosegyenértékben kifejezett kapacitása: 5687 LE
A tisztított szennyvíz befogadója a Doba-csatorna 3+950 cskm szelvénye.
A szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötési arány jelenleg rendkívül alacsony, az
összlakásszám kb. 65 %-a, de a vízbekötéssel rendelkező lakásoknak is csak kb. 68 %-át teszi
ki a 2017. január 1-i KSH statisztikai adatok szerint.
Javasoljuk az Önkormányzat számára ösztönző intézkedések megtételét a minimum 95% -os
rákötési arány elérése érdekében. Amíg a megfelelő arány elérése nem történik meg, a
Hunyadfalvai Szennyvízelvezetési Agglomeráció továbbra is a „nem megfelelő” besorolású
agglomerációk között szerepel. 2018. évben az Európai Unió felé történő jelentésben is így
szerepelt, mivel a rákötési arány nem érte el a célállapotnak megfelelő 95% -ot.
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Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Program
Azon
települések,
melyek
nem
szerepelnek
a 30/2006.
(II.8.)
Korm.
rendelettel módosított 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet agglomerációs jegyzékében, illetve a
rendelet 3. számú mellékletében (2000 lakosegynérték alatti csoport) besoroltak, a
szennyvízelvezetés és -tisztítás megoldása jelenleg nem része a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programnak, előírt határidő nincs erre
vonatkozóan.
Azokon a településeken, amelyek a 30/2006. (II.8.) Korm. rendelettel módosított 25/2002.
(II.27.) Korm. rendelet agglomerációs jegyzékébe, a 2000 lakosegyenérték feletti csoportok
valamelyikébe nem sorolhatók be (az agglomerációs felülvizsgálat elvégzését követően
bizonyítottan nem indokolt besorolásuk/átsorolásuk), a szennyvízelhelyezéssel kapcsolatos
feladatokat jelenleg a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem
látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programról
szóló 174/2003. (X.28.) Korm. rendelet határozza meg: a szennyvízelhelyezés megoldása
egyedileg, az összességében legkedvezőbb alternatíva megkeresésével történhet.
Külterületi szennyvízelhelyezés
A külterületi tanyákon, majorokban jelentősebb mennyiségű szennyvíz nem keletkezik. Ezeken
a helyeken a szociális szennyvizek elhelyezhetők szikkasztással, amennyiben ennek feltételei
adottak. Ahol a szikkasztással kapcsolatos előírások nem teljesülnek, ott a zárt, szigetelt
tározóban történő gyűjtésről és a szippantott szennyvíz fogadó aknában történő elhelyezésről
kell gondoskodni.
Távlatban, kis mennyiségű szennyvizek esetében továbbra is a gyűjtés és szállítás lehetősége
jöhet szóba, azzal a megkötéssel, hogy kizárólag zárt, szigetelt szennyvíztároló építhető.
Nagyobb szennyvízmennyiségek esetén egyedi, kis szennyvíztisztító berendezés(ek) létesítése
javasolt.
A meglévő csatornahálózattól távol lévő területek esetén lehetőség van egyedi
szennyvízkezelés megvalósítására is. Amennyiben a talajvízszint átlagos szintje viszonylag
alacsonyan helyezkedik el, valamint a terület nem minősül környezetvédelmi és
természetvédelmi szempontból érzékeny, illetve védett területnek, akkor az egyedi
szennyvízkezelést, illetve tisztítást végző berendezések alkalmazása lehetséges, a vonatkozó
jogszabályok szerint (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).
Hunyadfalva a 27/2004. (XII. 25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet alapján érzékeny földtani
közegben található a felszín alatti vizek szempontjából. Ennek értelmében a tervkészítés
folyamán fokozottan kell figyelembe venni a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó hatályos
jogszabályokat.
A külterületi 028/4 hrsz-ú területen megvalósult szennyvíztisztító telep a TRV Zrt. kezelésében
van. Az eleveniszapos tisztítási technológiával üzemelő telepről kikerülő tisztított szennyvíz
befogadója a Dobai-főcsatorna, végbefogadója tehát a Tisza folyó.
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Élővízfolyásba, csapadékcsatornákba, árkokba, felhagyott kutakba tilos szennyvizet
belevezetni!
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.
Külterületen a telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, hígtrágya,
egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról, kijelölt telepre történő szállításáról, illetve
hasznosításáról.
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.
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
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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").

1.16.1.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv:
A felszín alatti vizek állapotának minősítését a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes
szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet alapján lett végrehajtva. Az
állapotértékelés minden egyes víztestre elkészült. A mennyiségi és kémiai állapotot különböző
tesztekkel vizsgálják, de nem mindegyik teszt alkalmazható minden egyes víztest esetében. A
vizsgálatok módszere a VGT1-hez képest nem változott. Ha egyetlen teszt is azt mutatja, hogy
egy víztest gyenge állapotú, akkor a víztest összességében a gyenge minősítést kapja, ekkor
intézkedni kell annak érdekében, hogy a víztest ismét jó állapotba kerüljön. A gyenge
minősítéssel szemben áll a jó minősítés. Amikor a víztest állapota a jó és a gyenge határán
mozog, vagy negatív trend figyelhető meg, vagy a módszerek bizonytalansága miatt az állapot
nem dönthető el egyértelműen, a víztest a „jó, de gyenge kockázata" minősítést kapta.
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Hunyadfalva közigazgatási területére nézve aljzattól a felszín felé az alábbi víztestek
települnek: pt.2.2 Észak-Alföld porózus termál, p.2.10.2 Duna-Tisza köze -Közép-Tisza-völgy
porózus, és sp.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy sekély porózus víztestek. Az
érintett víztestek mennyiségi és minőségi állapotát a következő táblázatok foglalják össze:
Mennyiségi jellemzés:

Az sp.2.10.2. víztest gyenge minősítésének oka, hogy a víztest esetében az alegység területén
jelen vannak olyan felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO), amelyekre drasztikus
hatást gyakorol, gyakorolhat a talajvízszint csökkenés. A jó állapotot 2027-ig kell elérni.
Minőségi (kémiai) jellemzés:
A kémiai állapot minősítése a monitoring kutakban észlelt küszöbértéket meghaladó
koncentrációk feltárásán alapul. Küszöbérték: az a szennyezőanyag koncentráció, amely esetén
fennáll a veszélye az ún. receptorok (ember az ivóvízen és az élelmiszeren keresztül, vízi, vizes
és szárazföldi ökoszisztémák) káros mértékű szennyeződésének. Küszöbértéket
Magyarországon víztestenként és víztest-csoportonként a következő komponensekre határoztak
meg: NO3 (felszíni víz receptorra is, az EU szinten megállapított határértéknél szigorúbb
értéket), NH4, vezetőképesség, Cl és S04, TOC, Cd, Pb, Hg, peszticidek, tri- és tetraklór-etilén
és AOX esetében országos szinten történt a küszöbérték meghatározása. A porózus termál,
illetve zárt termál karszt víztestek esetében nem szükséges küszöbérték meghatározása, mert
ezeket a rendelkezésre álló adatok szerint nem veszélyezteti emberi eredetű szennyeződés. A
szerves szennyezést jelző indikátorok közül az AOX esetében a javasolt küszöbérték 20 ug/1,
ami egyezik a Magyarországon az ivóvízre megadott határértékkel.
A jó állapot megőrzése szempontjából kockázatosnak számítanak azok a víztestek, ahol
valamely szennyezőanyag víztestre vagy annak egy részére vonatkozó átlagkoncentrációja
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tartós emelkedő, vagy a hőmérséklet csökkenő tendenciát jelez. A vízminőségi trendek
elemzésének célja, hogy jelezze azokat a problémákat, amelyek a jelenleg még jó állapotú
víztestek esetében felléphetnek, a már most is kimutatható jelentős és tartós koncentráció- vagy
hőmérsékletváltozás miatt.
A felszín alatti víztestek szennyezettsége szempontjából darabszámukat és területi
kiterjedésüket is tekintve a diffúz eredetű szennyezettségek a legjelentősebbek.
Magyarországon 2008-2013 évek között összesen 2338 peszticid kimutatás céljából vett
vízmintát vizsgáltak, melynek során összesen 40 664 minta növényvédőszer hatóanyag kémiai
analitikai vizsgálata történt. A mérések 80 féle peszticidre terjedtek ki. A vizsgálatok csupán 7
%-ban volt mérhető koncentráció. A mérések fele a Triazin csoport hatóanyagait vizsgálta, ahol
az átlagosnál magasabb a kimutatható szennyezőanyag aránya: 9%, azaz indokolt volt erre a
csoportra nagyobb figyelmet fordítani. Az alegységhez rendelt víztesteken a növényvédőszer
hatóanyaggal szennyezett minták nem voltak
Összefoglalóan elmondható, hogy a mérések alapján peszticid terheltség miatt egyetlen víztest
sem gyenge vagy „jó, de gyenge kockázata" minősítésű.
A pontszerű szennyező forrásokból származó szennyezőanyagok esetében (szulfát, klorid,
fémek, továbbá PAH, VOC1) a szennyezési csóvák kiterjedésének elemzése alapján azt
mondható, hogy nem ismerünk jelentős kiterjedésű, a víztest egészének állapotát veszélyeztető
pontszerű szennyező forrást, és a szennyező forrás okozta talajvíz szennyeződést. A
szennyezőanyagok jelenléte az ivóvizet szolgáltató vízbázisok esetében azonban az emberi
egészséget közvetlenül is veszélyeztetheti, ezért a víztesteken belül a vízbázisok kiemelt
figyelmet kapnak az állapotértékelés során.
A vízbázisokat veszélyeztető szennyezőanyag túllépések értékelése a termelő kutak és az
ivóvízbázisok védőterületeire eső megfigyelő kutak rendelkezésre álló valamennyi 2010 és
2012 közötti adata alapján készült.

A mentességi indokok magyarázata:
➢ T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt vesz igénybe.
➢ T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb
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Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv: 2-9 Hevesi-sík tervezési alegység
Hunyadfalva Község közigazgatási területe Tisza részvízgyűjtő 2-9 számú Hevesi-sík
megnevezésű tervezési alegység része.
Az ország középső részén, a Tisza jobb partján elhelyezkedő alegységet nyugatról a Zagyva,
északról a Laskó és a Tarna patakok természetes vízgyűjtői, délről és délkeletről a Tisza folyó
határolják. A tervezési alegység a Tisza részvízgyűjtő középső részén helyezkedik el. Az
alegység 1389,6 km2 kiterjedésű területe a következő víztestek vízgyűjtő területeiből tevődik
össze:
• Doba-csatorna vízgyűjtő területe,
• Hanyi-csatorna vízgyűjtő területe,
• Jászsági-főcsatorna vízgyűjtő területe,
• Millér-csatorna vízgyűjtő területe,
• Sajfoki-csatorna vízgyűjtő területe,
• Kanyari Holt-Tisza vízgyűjtő területe.
A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről és délkeletről a Tisza folyó, északról a Laskó
és a Tarna patakok természetes vízgyűjtői határolják. A felszínét elsősorban a vizek alakították
ki. Az ármentesítések előtti időszakban a terület jelentősen kitett volt a Laskó, Zagyva, Tarna
és Tisza folyók árvizeinek. A terület északon kissé magasabb fekvésű. A területet lejtéséből
adódóan északon a gyorsabb lefolyású, míg délen a hosszabb idejű és a tartósabb árvizek
jellemezték. A települések kialakulásának helyét az árvizek gyakorisága és ezek káros
hatásaitól való védettség határozta meg, így elsősorban a magasabb vonulatokon és a védettebb
területeken telepedtek le. Legnagyobb település Heves város. Közigazgatásilag Jász-NagykunSzolnok és Heves megyékhez tartozik. A települések között alig van városi rangú, leginkább
községek, falvak jellemzik. Gazdasági jellegét tekintve mezőgazdasági, melynek szintje a
szántóföld minőségének függvényében változik. Magasabb értékű földterületek a középső és
déli részeken találhatók, ezért itt a mezőgazdasági szántó művelés mellett a gyümölcstermesztés
is jellemző. Az északi területeken a szántóföldi és legelő művelés folyik.
Az alegység felszínét elsősorban a vizek alakították ki. Az ármentesítések előtti időszakban a
terület jelentősen kitett volt a Laskó, Zagyva, Tarna és Tisza folyók árvizeinek. A terület
északon kissé magasabb fekvésű. ÉK-i része domborzati szempontból teljesen egyhangú,
gyakorlatilag tökéletes, ártéri szintű síkság. Az alegység az Alföld nagytájhoz, az Észak-Alföldi
hordalékkúp síkság, illetve a Közép-Tisza-vidék középtájhoz tartozik. Az alegység a következő
kistájak területét érinti: Hevesi-sík, Hevesi-ártér, Szolnoki-ártér, Jászság.
Az alegység éghajlatára jellemző, hogy a Tisza vízgyűjtőjén az átlagos hőmérséklet a területi
és magassági elhelyezkedéstől függően 1 oC és 11 oC között változik. A léghőmérséklet
szélsőértékei –36 oC, illetve +41 oC. A párolgás mértéke szoros kapcsolatban van a levegő
hőmérsékletével. Az Alföldön a párolgás évi maximális értéke meghaladhatja a 700 mm-t. Az
alegység a mérsékelten meleg éghajlati övezetbe tartozik, a napsütéses órák száma évi 19702050 közötti, az évi középhőmérséklet 9,9-10,4 ºC. Az uralkodó szélirányok É-ÉK-ÉNy-iak, az
éves csapadékmennyiség általában 500-550 mm között változik, eloszlása egyenetlen. Gyakori
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a vízhiány és az aszály, máskor kiterjedt ár- és belvizek jönnek létre. A Tisza vízgyűjtő
magasabb hegységeiben az évi lefolyás értéke meghaladhatja az 1500 mm-t, az Alföldön
viszont 28 mm alatt maradhat. Ezek az értékek 0,8-50 l/sec*km2 fajlagos vízszállításnak
felelnek meg.
Az alegységhez tartozó felszín alatti porózus víztestek a medence aljzatot alkotó, a Középmagyarországi Kapos–Hernád nagyszerkezeti tektonikus vonal két oldalán elhelyezkedő Bükki
triász, valamint Mórágyi migmatit, Mecseki mezozoós és az Alföldi-flis öv képződményeire
települnek. A terület északi pereme alá benyúló Bükki termálkarszt víztestnek gyakorlati
jelentősége az alegységben nincs, annál inkább a porózus termál, porózus és sekély porózus
víztesteknek. Ezek kőzetalkotói törmelékes üledékes képződmények (agyagok, iszapos
agyagok, iszapos homokok, aleuritok, különböző szemcseméretű homokok, alárendelt
mértékben kavicsok). Az alegység területén jelentős szénhidrogén-bányászati tevékenységről
nem tudunk, egyéb ásványi anyag termelést pedig csak a Heves-Erdőtelek környéki
kavicsbányászat, illetve a szintén a vizsgált terület északi részére szórványosan jellemző
homokbányászat képvisel. Az agyagbányászati tevékenység a kisebb téglagyárak bezárásával
megszűnt.

Hunyadfalva belterületének Topográfiai térképe
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Az alegységen a felső 10 m-ben található fedőkőzet képződmények a laza üledékes kőzetekhez
tartoznak. Legelterjedtebb üledékek a felszín közelében a lösz (kőzetliszt) és a homok. A
földtani képződmények felső pár métere meghatározza a fedőtalaj fizikai, kémiai
tulajdonságait. Magyarország egyik legfontosabb természeti erőforrása a talaj. A termőtalaja
bio-geokémiai körfolyamatokat meghatározó környezeti elem, a biológiai produkció
legmeghatározóbb alapja és egyben helye. A talaj – típusra jellemző pufferképessége alapján –
közvetve hozzájárul a felszín alatti vízkészletek, földtani képződmények védelméhez, az azokat
érő terhelés csökkentéséhez. A hegylábhoz közeli hordalékkúp vidéken (Erdőtelek, Tenk,
Heves) a futóhomok a leggyakoribb felszíni képződmény, mely kitűnő áteresztő képességével
tűnik ki. Heves-Jászszentandrás vonala alatt először löszös homokok, löszök jelennek meg,
majd a Tisza vonalához közelítve a barna, fekete öntésagyag, agyagos kőzetliszt, jobb esetben
folyóvízi kőzetliszt települ, jelentősen vízzáró felszínt alkotva. A felsorolt képződmények
kisebb-nagyobb területfoltokon szikesedést mutatnak. A terület felszínén elsősorban folyóvízi
üledékek (lösziszap, öntésiszap, öntésagyag) találhatók. A felszínt borító talajok ennek
megfelelően elsősorban öntés és réti talajok. A területet a réti talajok után viszonylag nagy
százalékban szikes, illetve csernozjom talajok alkotják. Az alegység É-ÉNy-i részére a futó-,
humuszos- és csernozjom jellegű homoktalajok a jellemzőek. Ezeken a területeken a
legnagyobb kiterjedésben a löszös üledéken képződött agyagos vályog mechanikai összetételű,
nagy szervesanyag-tartalmú réti talaj található. Ugyanakkor a szikes talajtípusok is
megjelennek. K-ÉK-i részen a Tisza-tó környékén főként löszös anyagon kialakult agyag fizikai
féleségű réti talajok terjedtek el, de a szikes talajképződmények is jelen vannak kisebb
százalékban.
Kisebb foltokban a csernozjom talajok is megjelennek, nevezetesen a csernozjom jellegű
homoktalajok, alföldi mészlepedékes és réti csernozjomok. Az alegység D-DK-i részén nagy
területeken mentesített ártér található alacsonyártéri síksági helyzetben. Ezen a réti és a réti
öntés talaj váltakozik. A táj Ny-i felében rossz lefolyású szikes ártéri laposok fordulnak elő.
Az alegység területén a kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok dominálnak.
A terület földtani-vízföldtani adottságai eltérő ősvízrajzi viszonyok között alakultak ki a
felsőpannonban és a pleisztocénben is, melyben meghatározó a Paleogén-medence
Jászságialmedencéjének szerepe. A fejlődéstörténet során a Pannon beltó fokozatos feltöltődése
során a mélyvízitől a sekélyvízin át a part menti környezetig, majd a termál porózus víztest
felső részén, valamint a porózus víztestekben folyóvízi környezetben folyt az üledékképződés.
A folyóvízi környezetben keletkező képződmények változó vastagságú övzátony fáciesű és
ártéri agyagoshomokos sorozatok váltakozásából épülnek fel. Ennek megfelelően a
képződmények gyakran kiékelődnek, egymásba fogazódnak, vagy átmenetet képeznek
egymásba.
A pliocénben itt levő ősfolyók jelentős vastagságú, kiváló vízadó képességű homokrétegeket
raktak le a körzet nyugati szegélyén (pl. Heves-Jászkisér-Jászladány vonala), ezeket az 1000
l/p körüli max. hozamokat nem csak a strandfürdők, hanem a lakossági vízművek is
kihasználják ott, ahol a fiatalabb üledékek agyagos jellegűek. A közeli hegyláb felőli
utánpótlódás miatt a 450-720 m alól kitermelt termálvizek oldott anyag tartalma viszonylag
csekély, 750-1250 mg/l közötti, a felhasználást ugyanakkor nehezíti a magas metántartalom, a
vízhőfok, az ammónia és a huminsav mennyisége. Üledék-kőzettanilag eltérő adottságú a KDK-i területrész, ahol kizárólag a felső papnnon alsó-tagozatában alakultak ki termeltetésre
alkalmas homokok, a középső rész agyagos, finomhomok betelepülésekkel.
Jelentősebb vízadó képességgel csak a Tisza vonala mentén (Kiskörétől Csataszögig)
rendelkeznek a rétegek, ahol már ős-Sajó-Hernád homokok rakódtak le jó kifejlődéssel és
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megfelelő utánpótlási képességgel. A víz minősége itt sem megfelelő, az említett gondok
mellett még az arzén is megjelenik (pl. Nagykörű vidékén).
Az alegység területén a talajvíz megjelenési mélysége 2-3 m a terepszint alatt. Minősége a
felszín közeli képződmények változatossága miatt mozaikszerűen változó, uralkodóan
nátriummagnéziumos és szulfátos-kloridos.
A terület É-i részén a nagyobb, míg a D-i részén a kisebb terepesés a jellemző. Az alegység
lejtésviszonyai jelentősen meghatározzák a térség vízrajzi és hidromorfológiai viszonyait. Az
ármentesítések után megindult a terület vízrendezése. A belvízelvezető főcsatornák természetes
torkolati bevezetései megszűntek, oda stabil szivattyútelepeket építettek. Ezzel jelentősen
megváltoztak a természetes lefolyási és vízjárási viszonyok. A csatornákban tartott (üzemviteli)
vízszint mindenkor meghatározza a térség befogadó képességét és az öblözetek lefolyási
viszonyait. Kiépült a mellékcsatornák rendszere is. A vízgyűjtő jellegéből adódóan a terület Éi részét a nagyobb csatornasűrűség jellemzi. Ezek a nagyobb természetes eséssel rendelkező
csatornák rövidek és a Hanyi völgyeletének irányában gravitálnak.
A terület közepesen belvízveszélyes, különös terhelést jelent az árvízi időszakban a fakadóvizek
levezetésének igénye.
A belvízrendszerek fejlesztésének alapja a mezőgazdaság által támasztott igény volt. Sorra
épültek az üzemi vízrendezések. Egyre nagyobb szerepet kapott a komplex vízrendezés, illetve
a melioráció megvalósítása. A tervezési alegységen a Jászsági öntözőrendszerről lehet vizet
vételezni. Az öntözőrendszer hossza 107 816 m. A rendszerből kizárólagos állami kezelésben
a Jászsági-főcsatorna van, ennek teljes hossza 21 235 m. A terep esésviszonyai miatt az
alegység D-i részén valósulhat meg intenzív öntözés. Az É-i részen az öntözéshez szükséges
vízkészlet csak belvízből, vagy „sírkútból” biztosítható. Az alegységen kizárólagos állami
kezelésben 26 db belvízcsatorna van, ezek összes hossza közel 302 km. Kizárólagos állami
tulajdonú kettős működésű csatornák összes hossza 121 km.
A csapadék időben és térben egyenlőtlen eloszlása miatt Magyarországon 100 évből 28 év
várhatóan aszályos. Aszály elsősorban az Alföld közepét sújtja, mivel ezen a területen a
párolgás gyakran meghaladja a csapadék mennyiségét (éghajlati vízhiány). Az alegység
területén éghajlati víztöbblet nem jellemző, az éghajlati vízhiány 250 mm/év feletti, a déli
területeken a 350 mm/év vízhiány értéket is meghaladja. Ezt az időszakosan ismétlődő
természeti jelenséget – amely az érintett területen az élővilág, a mezőgazdaság, és ezeken
keresztül a társadalom számára is nagymértékű és tartós vízhiányt jelent – az éghajlat változása
várhatóan súlyosbítja. A XIX. század közepét követő beavatkozások, az árterek és vízjárta
területek visszaszorítása, a tájhasználat megváltozása következtében az aszály mértéke
területében és időtartamában is növekedett.
(Forrás: 2-9. Hevesi-sík alegység Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv)

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 Hunyadfalva a közepesen veszélyeztetett (B) kategóriába került besorolásra.
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Hunyadfalva Község belvízvédelmi szempontból a KÖTIVIZIG 10.05 sz. Jászkiséri
belvízvédelmi szakaszához tartozik, területileg Jász-Nagykun-Szolnok Megyében helyezkedik
el.
Közigazgatási területe a 028. Dobai belvízrendszer területére esik.
A Dobai belvízrendszer a Tisza jobb partján terül el. É-on a Tisza és a 025-ös Hanyi-Sajfoki,
NY-on a 027-es Milléri belvízrendszer, D-en a Tisza határolja. A terület síkvidéki jellegű, a
lejtés ÉD-i, illetve É-DNY-i.
A belvízrendszer területe: 181,0 km2.
Hunyadfalva Község közigazgatási területén található kizárólagos állami tulajdonú csatorna:
• Doba-csatorna
Hunyadfalva Község közigazgatási területén található KÖTIVIZIG üzemeltetésében lévő
belvízcsatorna:
• 191. számú belvízcsatorna

Hunyadfalva Község belvíz-veszélyeztetettsége (Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettség)
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Belvíz-veszélyeztetettség:
Hunyadfalva Község közigazgatási területe a Dr. Pálfai Imre által készített belvíz
veszélyeztetettségi mutató alapján DK-i és ÉNy-i részén az erősen, a középső rész ÉNy-i
területén közepesen, DK-i területén a mérsékelten veszélyeztetett kategóriába tartozik.
Belterületének teljes területére a mérsékelten veszélyeztetett besorolás jellemző.
A KÖTIVIZIG Hunyadfalva közigazgatási területét érintően jelenleg nem tervez belvízvédelmi
fejlesztést.
Aszály-veszélyeztetettség:
Hunyadfalva területe a Dr. Pálfai féle Magyarország Zonális aszályossági térképe alapján a
nagyon erősen aszályos kategóriába tartozik.

Hunyadfalva Község közigazgatási területén található KÖTIVIZIG üzemeltetésében lévő
öntözőcsatorna:
• J-III-2-4. öntözőcsatorna
Belterületi csapadékvíz elvezetés:
Hunyadfalva települést a közepesen és erősen belvíz-veszélyeztetett települések között tartjuk
nyilván.
A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer főbb paraméterei:
Összefüggő csapadékvíz-elvezető hálózat nem épült ki a településen, a meglévő földmedrű nyílt
árkok hossza 1,2 km.
Belvízvédelem:
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó

oldal 138

Hunyadfalva Község Településfejlesztési Koncepció - Megalapozó
Vizsgálat
Hunyadfalva község területe földtani szempontból az úgynevezett Szolnoki Ártér ÉK-i
pereméhez tartozik, mely a Zagyva-Tisza által feltöltött, folyómedrekkel, morotvákkal tagolt
ártéri síkság. A pannon kor után a süllyedő felszínt az Északi-középhegységből érkező folyók
töltötték fel finomszemcsés üledékekkel.
Hunyadfalva község külterülete a közepesen belvíz-veszélyeztetett területek között van
nyilvántartva, nincs kiépített belvízelvezető hálózata. Megvalósíthatósági tanulmánnyal
rendelkezik, vízjogi engedélyt 2005-ben kapott.
A terület a Dobai 28 jelű belvízöblözethez tartozik.
A település területén összegyűlő belvíz mértékadó számított belvízhozama: 137 l/s, amely
közvetlenül a Dobai belvízfőcsatornába jut.
Fejlesztési célok és előírások:
A csatornával el nem látott területeken különös fontossággal kell kezelni a belvízrendezés
kérdését.
A kiépült átereszeket és a zárt csatornákhoz tartozó víznyelőket az ingatlantulajdonosoknak
rendszeresen karbantartani szükséges. Ezenkívül fontos, hogy önkormányzati rendelet
szabályozza az udvarokról kivezethető és a csapadékvízgyűjtő csatornákba bevezethető vizek
minőségét, visszaszorítva ezáltal a trágyaleveknek és a csapadékvízzel hígult szennyvizeknek,
illetve egyéb szennyezéseknek a közcsatornákba történő bevezetését.
Vízenergia hasznosítás:
Jász-Nagykun-Szolnok megyében vízenergia hasznosítás jelenleg nincs.
Tervezési fázisban van a Nagykunsági Főcsatorna 39. számú műtárgyában építendő kisvízi
erőmű létesítmény.
Külterületi vízrendezés, vízhasznosítás:
Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének
gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező nedves periódus korábban nem
tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több
tényező együttes hatásaként jöhetett 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. A térség településeinek kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül
jelentkeztek a magas talajvíz okozta problémák.
A külterületi belvízcsatornák állami tulajdonban és a KÖTIVIZIG kezelésében vannak.
Karbantartottságuk közepesen jónak mondható.
Fejlesztési célok és előírások:
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A külterületen keletkező káros vizek hatékony elvezetését csak komplex rendszerben, a
belvízöblözet jelentős területrészeire kiterjedten lehet megvalósítani. Ehhez a külterületi
mezőgazdasági táblák tulajdonosainak, a szövetkezetek és a vállalkozások összefogása szükséges, hogy az elmúlt években beszántott, kezeletlenül hagyott csatornák ne maradjanak elhanyagoltan, karbantartásuk megoldott lehessen, amely mindannyiuk közös érdeke. A csatornák mellett a tulajdonos illetve a használó az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy
azáltal a víz természetes lefolyását nem akadályozza, állapotát, üzemeltetését és a víz minőségét
nem veszélyezteti.
A vízrendezési létesítmények mellett a fenntartósávot szabadon kell hagyni a belvízvédekezési, fenntartási munkák zavartalan lebonyolítása végett.
Belvízcsatornába hígtrágya, szennyvíz vagy mezőgazdasági vegyszer nem önthető, nem
vezethető bele!
Az EU szinten közös vízpolitika megteremtését célzó Víz Keretirányelv (2000/60/EK
direktíva) a tagállamok számára előírja mindazon intézkedések megtételét, melyek a vizek jó
állapotának elérését, illetve fenntartását biztosítják. Ehhez alkalmazkodva, a vízgyűjtő területen csak a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján tervezhetők tevékenységek.
A településrendezési eszközök módosításánál figyelembe kell venni a település vízrendezési és
vízkár-elhárítási tervében, foglaltakat. A településrendezési terveknek és a beépítésre tervezett
területek építési előírásainak összhangba kell lennie a csapadékvíz-elvezető hálózat
létesítésével és kiépítésével.
Településrendezési terveknél figyelembe veendő jogszabályok:
➢ 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról.
➢ A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében, a csapadékvíz szikkasztásánál a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszíni vizek minőségének védelme érdekében,
a felszíni vízbe történő bevezetéskor, pedig a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait kell
betartani.
➢ 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására
vonatkozó feladatokról
➢ 1995. évi LVII. törvény a Vízgazdálkodásról 4.-6.,8.-10.,12.§
➢ 10/1997. VILI7. KHVM rendelet az árvíz és belvízvédekezésről
➢ 232/1996 (XII.26.) kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 4.§(l)-(2).
bek., 13. §
➢ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
➢ 36/2002. (III. 7.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. módosításáról
➢ 7001/2002. (2002.01.) FVM-KöVim irányelv Az árvíz és belvíz által veszélyeztetett települések
ár- és belvízveszély ellen hatásosabb védelmet nyújtó településrendezési eszközeinek
elkészítéséhez és módosításához
➢ 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
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A KÖTIVIZIG 28-as jelű belvízöblözetének vízgazdálkodási helyszínrajza

Az érintett területek fejlesztésével és az új épületek kialakításával egy időben javasoljuk a
csapadékvíz-elvezetést biztosító csatornák kapacitásának vizsgálatát. A településrendezési
terveknek és a beépítésre tervezett területek építési előírásainak összhangban 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.
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. Kizárólagos állami tulajdonú vízi létesítmények
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(jelentősebb vízfolyások, patakok és tavak) esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m
széles területsáv. A közcélú vízi létesítmények esetében 3-3 m szélességű a karbantartási sáv.
Parti sávon belül építmény nem helyezhető el, valamint le nem keríthető!
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.
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kijelölése során figyelembe kell venni az elmúlt
időszakban előforduló belvízhelyzetben szerzett tapasztalatokat. Vízrendezési szempontból nem
javasolt a mély fekvésű, belvízjárta területek beépítése.
A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében, a csapadékvíz szikkasztásánál a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszíni vizek minőségének védelme
érdekében, a felszíni vízbe történő bevezetéskor, pedig a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
előírásait kell betartani.
A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, illetve a
meglévő létesítmények rekonstrukcióját szükség esetén el kell végezni.
Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését,
illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani.
A belvízelvezető csatornák egyéb (pl. csurgalékvíz stb.), nem csapadékvíz elvezetésből történő
további terhelését kerülni kell.
A beépítéssel érintett területen javasoljuk zárt burkolatok helyett a beszivárogtatást lehetővé
tevő, hézagos burkolt felületek kialakítását.
A felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
vízrendezési létesítmények (pl. tározók, csatornák) építése, azokba történő vízbevezetés,
rácsatlakozás vízjogi engedély köteles tevékenység. Az engedélyezési eljárás lefolytatása az
illetékes Vízügyi Hatóság hatáskörébe tartozik, amelyhez az érintett csatorna kezelőjének
hozzájárulása minden esetben szükséges.
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.
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.
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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 vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát
és aktualizálását el kell végezni.
A csapadékvíz-elvezető csatornák, valamint ezek műtárgyainak folyamatos karbantartásáról az
önkormányzatnak gondoskodni kell.
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.

1.16.2. Energia
1.16.2.1.

Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia,
közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek)

VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS
Meglévő kül –és belterületi hálózat
A TRT tervezési területének villamos energiaellátását a EON Hungária Z r t biztosítja a
saját tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül.
A területen egy 22kV-os szabadvezetékes hálózaton keresztül – leágazó vezetékkel üzemelnek a fogyasztói transzformátorok állomások. A fogyasztói transzformátorok
állomásokról a villamos energiaelosztás kisfeszültségű szabadvezetékes – szabadvezetékes
és szigetelt szabadvezetékes, illetve kevés fogyasztónál
földkábeles elosztóhálózaton
keresztül jut el a fogyasztókhoz.
A transzformátorállomások oszlop állomások. A település közigazgatási területén 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, viszont jelenleg még az
energiahatékonyabb LED-es közvilágítás még nem valósult meg a településen.
Fejlesztések:
Idegen tulajdonú középfeszültségű hálózatról ellátott területek nincsenek.
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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 EON Hungária Zrt 2000 évtől kezdődően középtávú fejlesztésbe kezdett, melynek célja
a villamos energiaellátás minőségének javítása, az üzembiztonság fokozása, a hálózatok
átviteli kapacitásának bővítése .
A jelenlegi 22kV-os középfeszültségű hálózaton az EON Hungária Rt nem tervez jelentősebb
beavatkozást, mert azok állapota és kapacitása megfelelő,
a később jelentkező
energiaigényeket is ki tudja elégíteni.
Az áramszolgáltató a fejlesztési terveiben Hunyadfalva község területén jelenleg hálózat
bővítést nem tervez. A kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat korszerűsítését az
Áramszolgáltató (EON Hungária Zrt) folyamatosan végzi a biztonságos villamos
energiaellátás érdekében.
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 112/2014. (X.15.) NGM rendelet alapján:
villamosmű
22kV-os szabadvezeték
22kV-os szabadvezeték
22/0,4 kVos transzformátor állomás és
22kVos kapcsolóberendezés
0,4 kV-os csupasz szabadvezeték
0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
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elhelyezkedés
külterület
belterület
kül- és belterület
kül- és belterület
kül- és belterület

biztonsági övezet
5m
2.5m
5m
1m
0,5m
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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,
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:
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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.
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
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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
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;
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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-eszközmozgástér 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
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 112/2014. (X. 15.) NGM rendelet tartalmazza.

Energiaellátás (Forrás: TEIR)
Év
Háztartási
vill. energia
fogyasztók
száma
Háztatások
részére
szolgáltatott
vill. energia
(1000kWh)

2003
1122

2004
1071

2005
1073

2006
1073

2007
1076

2008
1072

2009
1069

2010
1053

2011
1050

2012
1033

2013
1030

2014
1025

2015
1024

2016
1018

1695

1626

1725

1763

1795

1789

1844

1723

1609

1497

1474

1458

1561

1556
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Gázellátás:
Hunyadfalva községben 1998 -ban a PRIMAGÁZ Rt. által üzemeltetett PB -s falugáz rendszer
valósult meg, amely a település külterületi határán épült PB -s tartályparkból kapta a gázt. A
belterületi gázellátási hálózat is ekkor épült ki DN 63 PE80/G SDR11 minőségű műanyag
vezetékből.
2005. évben a TIGÁZ ZRt. a PRIMAGÁZ Rt -től megvásárolta az elosztó hálózatot, és a
Fegyverneken lévő MOL -os gázátadó állomástól nagyközépnyomású (pmax=8 bar)
gerincvezetéket épített ki Ø 200 és Ø 160 PE vezetékekből.
A vezeték Nagykörű térségénél keresztezi a Tiszát, majd beköti Nagykörűt, Kőtelket,
Hunyadfalvát és Tiszasülyt.
Hunyadfalva település keleti irányból lett ellátva PE 100/G, SDR 11, 90 x 8,2 méretű és
minőségű műanyag csővekkel, mely a keleti külterületen a Kőtelek felöl vezető út mentén
haladva éri el a belterületi határon, a felszámolásra került tartálypark területén telepített, COPTERM2 DN40/50 RP022/MTP65 típusú gáznyomás – szabályozó állomást, ahonnan a községet
ellátó vezeték hálózat kiindul.
A TIGÁZ ZRt. hálózatbővítési akciójának köszönhetően 2005 - 2006 évben megépültek a
gerincvezetékek.
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Az utólagos leágazó vezetékek kiépítése is megtörtént.
A közigazgatási és a belterületen tervezett településfejlesztési célkitűzések megvalósításánál a
létesítményektől az alábbi védőtávolságokat kell figyelembe venni:
Vezeték típusa

Létesítmény
Lakóépülettől
szennyvíz vezetéktől
vízvezetéktől
üreges földalatti műtárgytól
telefon földkábeltől
elektromos földkábel

Középnyomású vezeték
4 bar

Védőtávolság
4,0 m
1,0 m
0,7 m
2,0 m
0,5 m
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.
Gázszolgáltatási adatok (forrás: TEIR)
Év
Háztartási
gázfogyasztók
száma
Összes
szolgáltatott
vezetékes
gáz
mennyisége
(1000m3)
Összes
szolgáltatott
gázból
háztartások
részére
szolgáltatott
(1000m3)
Összes
gázcsőhálózat
hossza (km)
Összes
gázfogyasztó (db)
Gázzal
fűtött
lakások száma

2003
33

2004
40

2005
42

2006
44

2007
47

2008
45

2009
49

2010
51

2011
48

2012
47

2013
38

2014
35

2015
35

2016
35

17

9

18

46

37

39

40

37

28

25

22

18

22

22

7

7

16

43

35

37

37

35

26

22

19

18

21

21

4

4

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

37

46

45

47

50

48

53

55

52

51

42

38

39

35

33

40

42

44

45

43

47

49

48

47

38

35

35

35

1.16.2.2.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos
energiagazdálkodás lehetőségei
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Az elmúlt években országosan, így Hunyadfalván is előtérbe került a megújuló energiaforrás
alkalmazása. Jelenleg a településen még nem üzemel szél, nap vagy geotermikus energiát
felhasználó, előállító létesítmény. Napelem sem került felszerelésre, ugyanakkor páláyzati
lehetőség függvényében a közintézményekben tervezett a felszerelésük.

1.16.2.3.
értékelése

Az

önkormányzati

intézmények

energiahatékonysági

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. Jelenleg Hunyadfalván a még kevés számú napelem (önkormányzat,
bölcsőde és főzőkonyha, valamint fogorvosi rendelő tetején) üzemel, amely javítaná az
energiaellátást.
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli
hírközlési építmények)

Kábel Televízió:
A településen kábeltelevíziós hálózat nem található.
A település fejlesztése során a kábeltelevíziós hálózat kiépítése javasolt.
Telefonellátás:
a./ Helyközi hálózat:
A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található. Réz kábelen él
Hunyadfalva távbeszélő központja Kőtelek felöl.
A település fejlesztése érdekében optikai kábel kiépítése javasolt valamely közeli
település irányából amint az optikával ellátottá válik.
b./ Helyi hálózat :
A hálózat központja a Kőtelken található a helyi hálózat központja Hunyadfalva Árpád
utca 12 szám alatt található. A helyi hálózat földkábel vezetékes és légkábel vezetékes vegyes
rendszerű, helyi előfizetőt tartalmaz. A telefonközpont a helyi igényeket kielégíti és a bővíthető.
A hálózat jelenlegi tulajdonosa a Magyar Telekom Nyrt
A helyi hálózat bővítése a gazdasági területek irányába ajánlott.
c./ Kábel nélküli telefonellátás:
A település közigazgatási területén belül adótorony nem található
A jelentkező kábel nélküli telefonigények kielégíthetők.
d./ Mikrohullámú rendszer:
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A településen mikrohullámú rendszer következtében az építési szabályozását
megkövetelő védősáv nem található.
Védőtávolság:
Telefon, ktv földkábel társszolgáltató földkábeltől 0,5 m
Telefon, ktv 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.”
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.

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
A település igazgatási területe: 534,5250 km2, ebből:
•
•
•

belterület
külterület
zártkert

41,2823 km2
492,5337 km2
0,7090 km2.
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Hunyadfalva kül- és belterületi ábrázolása topográfiai térképen
Hunyadfalva község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhelytől mintegy 28 km-re
észak-keletre, a megye középső részén található.
Hunyadfalva a Duna-Tisza közti hátság, ezen belül is a Szolnoki kistáj részét képezi
A kistáj leírása jelen megalapozó vizsgálat 1.2. fejezetében található.

1.17.1. Talaj
A területre jellemző az erősen kötött talaj, mélyebben homoklisztes és szikes talaj, melyek rossz
víznyelési tulajdonságúak, kémhatásuk közömbös vagy gyengén savanyú. A termőréteg vastagsága 30-60 cm, mező- és erdőgazdálkodásra alkalmas. Szerves anyag készletük alacsony
(250-300 t/ha).
Az egész területe síkság, melynek tengerszint feletti magassága 83 - 86 méter között változik.
A következő táblázat a művelési ágakat szemlélteti:
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Művelési ág
szántó
kert
legelő
erdő
kivett
halastó
fásított terület
Összesen

Területe ha/m2
443,1374
0,5670
9,9832
1,2020
79,2579
20,00
0,3775
534,5250

1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek
Belterületi vízellátás
A KSH adatai alapján a település lakásainak száma 101 db.
Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 97 db.
Ez alapján a település ivóvízhálózattal való kiépítettsége 100 %, az ivóvízhálózatra való
rákötési arány pedig 96 %.
A vízműtelep Hunyadfalva 96 hrsz.-ú területén helyezkedik el. A település vízigényét 2 kút
biztosítja. A kitermelt víz gáztalanítás, arzén-, ammónium-, vas- és mangántalanítás után 50 m3
térfogatú víztoronyba és a települési elosztóhálózatba kerül.
Szennyvízelhelyezés és tisztítás
A KSH adatai alapján a település lakosszáma: 173 fő, ez alapján a lakosegyenérték
(Magyarországon elfogadott számítási mód: 1 fő = 1 LE) 173 LE.
A szennyvízhálózatra rákötött ingatlanok száma: 70 db., az ellátott területen lévő, bekötés
nélküli lakások száma: 31 db. Ez alapján a település csatornahálózattal való kiépítettsége 100
%-os, a csatornahálózatra való rákötési arány pedig 96 %-os.
Az összegyűjtött szennyvíz a Hunyadfalvai Regionális Szennyvíztisztító-telepre kerül, amely a
Hunyadfalva 028/4 hrsz.-ú területen található. Az új szennyvíztisztítási technológia 2015-ben
kapott üzemeltetési engedélyt, Hunyadfalván kívül Tiszasüly, Kőtelek, Nagykörű és Csataszög
települések szennyvízét fogadja.
A telep technológiai hidraulikai kapacitása: 600 m3/év,.
Lakosegyenértékben kifejezett kapacitása: 5687 LE.
A tisztított szennyvíz befogadója a Dobai-főcsatorna, a bevezetési pont a főcsatorna 9+945
szelvénye.
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Vízrendezés, vízhasznosítás
Belterületi vízrendezés
Hunyadfalva települést a belvíz-veszélyeztetett települések között tartjuk nyilván. A
belvízelvezető rendszer a község belterületén 90%-os mértékben kiépült, földmedrű
csapadékvíz-elvezető hálózattal rendelkezik. Az összegyűjtött csapadékvíz településrészi
befogadója a Dobai főcsatorna, amely a Tiszába torkollik.
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról jogszabály szerint: Hunyadfalva az érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.

Hunyadfalva külterületi részén húzódó csatornák
(http://belviz/index.html)
Hunyadfalva község belvízvédelmi szempontból a KÖTIVIZIG 10.05 sz. Jászkíséri
belvízvédelmi szakaszhoz tartozik.
Közigazgatási területe a 028. Dobai belvízrendszer területére esik.
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A Dobai belvízrendszer a Tisza jobb partján terül el. É-on a Tisza és a 025-ös Hanyi-Sajfoki,
Ny-on a 027-es Milléri belvízrendszer, D-en a Tisza határolja. A belvízrendszer területe: 181,0
km2.
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!
Élővíz folyásba, kutakba, csapadék csatornába hulladékot és szennyvizet bevezetni tilos!
Vízgyűjtő gazdálkodás
Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat mellékleteként jelent meg. Ezen anyagban az ország négy vízgyűjtőre és 42 tervezési alegységre lett
felosztva, melyen belül Hunyadfalva közigazgatási területe, az 2-9 számú Hevesi-sík
vízgyűjtőgazdálkodási tervezési alegységre esik.
A vízgyűjtő gazdálkodási terv célkitűzései és intézkedési tervei a következők:
Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése
Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése
Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése
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
1.
2.
3.
4.
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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
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
A település közúti hálózati kapcsolatát a település külterületét érintő 3224. jelű Szolnok Nagyobb foglalkoztatók (Cég megnevezése, címe, tevékenységi köre): nincs ilyen.
A gyalogosok közlekedését minden utcában legalább az egyik oldalon kiépített járda szolgálja.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
1. számú rendelete alapján a légszennyezettség tekintetében Hunyadfalva az alábbi
kategóriába tartozik:

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
Kén-dioxid

Nitrogéndioxid

Szénmonoxid

PM10

Benzol

F

F

F

E

F
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10. Az ország
többi területe,

Talajközeli
ózon

PM10
Arzén (As)

O-I

F

PM10
PM10
PM10
PM10
benz(a)Kadmium
Nikkel (Ni) Ólom (Pb)
(Cd)
pirén (BaP)
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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Ipari tevékenységből származó zajjal kapcsolatos panasz nem érkezett.
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 400 kV-os, 120 kV-os villamos hálózatot építettek ki és a közvetlen
villamos energia ellátáshoz 20 kV-os légvezeték hálózat épült ki.
A közigazgatási területen a transzformátor állomás ellátására 20 kV-os, a közvilágítási és a
lakossági-, közületi fogyasztás biztosításához 1 kV-os hálózatot építettek ki.
Kábel Televízió
➞ A településen és közigazgatási területén helyközi kábel nem található.
Telefonellátás
➞ A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található. Réz kábelen él
Hunyadfalva távbeszélő központja Kőtelek felöl.
➞ A hálózat központja a Kőtelken található a helyi hálózat központja Hunyadfalva Árpád
utca 12 szám alatt található. A helyi hálózat földkábel vezetékes és légkábel vezetékes
vegyes rendszerű, helyi előfizetőt tartalmaz. A telefonközpont a helyi igényeket
kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa a Magyar Telekom Nyr
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.
Hunyadfalván nincs háttérsugárzást mérő berendezés, a legközelebbi Szolnokon található.
A katasztrófavédelem honlapján az aktuális adatsorok mindenki számára elérhetőek és
megtekinthetőek (www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_nbiek_terkep).
1.17.6. Hulladékkezelés
Hunyadfalva község hulladékgazdálkodási tervét jóváhagyó önkormányzati rendelet száma
7/2005/VI.8.
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A kommunális hulladékok gyűjtését és szállítását a NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit
Kft szállítja el heti rendszerességgel. Lomtalanítás évente egyszer történik.
A hulladék szállítása hetente 1 alkalommal, csütörtökön konténeres járművel történik. A
hulladékgyűjtő edényzet űrtartalma: 120 literes.
Hulladékgyűjtő konténer két helyen található a településen, zöldhulladék gyűjtő a Rákóczi út
14. szám, üveggyűjtő edényzet a Rákóczi út 1. szám előtt található. Ürítésük telítődésüknek
megfelelően történik.
Használt elemek gyűjtésére a Rákóczi út 14. szám alatti boltban van lehetőség, ürítésük
telítődésünknek megfelelően történik.
A települési kommunális hulladéklerakó a Hunyadfalava 028 és a Csataszög 066/2 hrsz.-ú
területeken található, melynek tulajdonosa Hunyadfalva Község Önkormányzata. A
hulladéklerakó rekultivációs munkái KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 számú "A Szelevényi
és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések
szilárdhulladék lerakóinak rekultivációs programja" című pályázatból valósult meg, 2013-2014
-ben.
A hulladéklerakó utógondozását 2024 február 23-ig kell végezni, amely a során az alábbiak
betartása szükséges:
✎ illegális hulladék elhelyezés megakadályozása;
✎ rend és tisztaság megtartása;
✎ rézsűk állékonysága, eróziós hatások megfigyelése;
✎ telepített növényzet karbantartása (locsolás, kaszálás, növényzet pótlása).
A hulladéklerakó utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről,
beavatkozásokról készített összefoglaló jelentést minden évben legkésőbb a tárgyévet követő
év április 30-ig meg kell küldeni a területileg illetékes Zöld Hatóság részére.
A hulladéklerakó utógondozásától eltérő egyéb tevékenység a rekultivált lerakó területén abban
az esetben végezhető, amennyiben maga a tevékenység, illetve az ahhoz esetlegesen szükséges
építkezés nem jár a szigetelő réteg megbolygatásával, és/vagy a nyomásviszonyok olyan,
változásával, mely a szigetelő réteg funkciójának betöltését korlátozná.
A monitoring kutak mintázása szintén éves feladat, amely vizsgálati eredményeit és értékelését
a fent említett összefoglaló jelentésben mellékelni kell. A mintavétel és a minták analitikai
vizsgálata során a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendelet 4. mellékletét kell
figyelembe venni. A vizsgálati eredmények értékelése során az adatokat össze kell hasonlítani
a feni jogszabály határértékeivel, illetve a monitorig kutak telepítésekor vett ún. 0. állapotra
vonatkozó eredményekkel.
Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a
területileg illetékes Zöld Hatóságnak.
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Az üzemeltetés csak oly módon történhet, hogy a csapadékvíz, a talaj és a talajvíz ne
szennyeződhessen.
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 jogszabályok követelményeit szükséges figyelembe venni.
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 Hunyadfalván nem jellemző. Általánosságban jellemző az ország
városaira a különböző méretű és stílusú reklámtáblák. A települések arculatát adó városmagban
és a kaputérségben minél figyelemfelkeltőbb formában próbálják az érdeklődést elérni a
reklámtábla kihelyezői, amely időnként komoly ellentmondásban van a település táji-, épített
adottságaival. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosítása (211/2012. [VII. 30.] Korm. rendelet) definiálta
a fényszennyezés fogalmát, valamint megalkotta a fényszennyezés kivédésére szolgáló építési
szabályrendszert.
Az élhetőbb és egészségesebb környezet megteremtése érdekében fel lehet mérni a
fényszennyező forrásokat, és azok, az új szabályozásnak megfelelő, korszerűbb és hatékonyabb
eszközökkel való kiváltását, egyúttal a fényszennyezés kiváltó okait is megszüntetve.
A vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településeken főként a
szegregált területeken: az illegális hulladék megjelenik több helyen, sajnos hiába a szervezett
hulladékgyűjtés.
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1.17.8. Árvízvédelem
Hunyadfalva település rendelkezik vízkárelhárítási tervvel.
Hunyadfalva nincs árvízi veszélyeztetettségnek kitéve.
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Hunyadfalván fennálló környezetvédelmi konfliktust a felhagyott hulladéklerakó okozott, de a
2014-ben a rekultiváció megoldást nyújtott a problémára.

1.17.10. Természetvédelem
Hunyadfalva közigazgatási területén nincs Natura 2000-es besorolású vagy egyéb
természetvédelmi oltalom alatt álló terület.
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
beépítésével. Fűtés rásegítésre és a használati melegvíz előállítására napkollektorok
alkalmazása célszerű.
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.

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást; beépítést befolyásoló vagy
korlátozó
tényezők)
1.18.1. Építésföldtani korlátok
1.18.1.1.
Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
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Hunyadfalván alábányászott területek, barlangok és pincék nem találhatók. Ezen területek
építésföldtani korlátozásával nem kell számolni.
1.18.1.2.

Csúszás, süllyedésveszélyes területek

Hunyadfalván csúszás, süllyedésveszélyes területek nem találhatók. Ezen területek
építésföldtani korlátozásával nem kell számolni.
1.18.1.3.

Földrengés veszélyeztetett területei

Hunyadfalván földrengés veszélyeztetett területek nem találhatók. Ezen területek
építésföldtani korlátozásával nem kell számolni.
A települést és környékét ritkán érik földrengések. Az ország szeizmikus veszélyeztetettségi
zónáiból, a település közvetlen környezete a 2. zónához tartozik.
Magyarország szeizmikus zónatérképe

(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda)
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A történelmi és a jelen korokban feljegyzett szeizmológiai események által közepesen érintett
területen fekszik Hunyadfalva.
Magyarország szeizmotektonikája

(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda)
Magyarország földrengélyveszélyeztetettsége

(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda)
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A település közigazgatási területe közepesen érintett földrengés veszélyeztetett területekkel.

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1.
Árvízveszélyes területek
Hunyadfalva a Tiszától viszonylag távolabb helyezkedik el, de árvíz által veszélyeztetett
területen található. A 2000-es árvíz során Hunyadfalva részleges kitelepítését is elrendelték.
Hunyadfalva Község területe a 2.37. sz. Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna közi ártéri öblözetben
helyezkedik el.
Hunyadfalva közigazgatási területét érinti a Nagykörűi árapasztó tározó (árvízszint csökkentő
vésztározó), valamint a Besenyszögi árapasztó tározó területe.
Mivel a település a Tiszától távolabb helyezkedik el, ezért árvízveszély közvetlenül nem
fenyegeti.

Fejlesztési javaslat:
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. Eszerint
Hunyadfalva a „B” kategóriába került besorolásra, közepesen veszélyeztetett.
A lakosság és az anyagi javak védelme kiemelkedően fontos, ezért minden érintett településnek
rendelkeznie kell „Árvízvédelmi Terv”-vel. A terv tartalmazza a veszélyhelyzetek feltárását, a
védelmi feladatok meghatározását, a védelemhez szükséges erők és eszközök számbavételét, az
együttműködés megszervezését. A Tisza folyón a védekezési feladatokat a KÖTIVIZIG látja el.
Az Önkormányzat közreműködik a szükséges közerő mozgósításában.
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről tartalmazza a védekezésre
vonatkozó előírásokat.
Az első- és másodrendű védtöltések és szivárgó csatornák mellett védő- ill. fenntartó sávot
szükséges tartani, amelyen semmilyen építési tevékenység nem végezhető és a fenntartó sáv
mezőgazdasági hasznosítása csak gyep művelési ágban történhet.
Az árvízvédelmi töltés és szivárgócsatorna közötti területre csak ideiglenes jellegű, a terület
elsődleges árvízvédelmi célját figyelembe vevő hasznosítás tervezhető.
A töltéslábtól számított 10-10 m, a szivárgó partélétől számított 6-6 m védősávot kell tartani.
Az árvízvédelmi töltésen közforgalmú út nem vezethető.
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- A megvalósítandó fejlesztésekkel kapcsolatban szigorúan be kell tartani a vizek és a közcélú
vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm.
rendeletben foglaltakat, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltakat, továbbá a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó
vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló 21/2006. (I. 31.)
Korm. rendeletben foglaltakat.
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.
Minden vízgazdálkodást érintő tervezésnél, fejlesztésnél a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. Törvényt, továbbá az alábbi árvízvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat kell figyelembe
venni:
• Árvízvédelmi töltés környezetében végzett munkák esetén: 30/2008. (XII. 31.) KvVM
rendelet „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról,, előírásait kell
figyelembe venni.
Különösen a 23. §-ban foglaltakat: Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren
a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en belül
anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani,
illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság)
hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási
vizsgálat alapján lehet.
• Árvízvédelmi töltés létesítménnyel történő keresztezésénél: 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról" előírásait be kell tartani.
• Árvízvédelmi töltés védősávjainak (a töltés lábvonalaitól számított 10-10 m)
használatánál: 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet „a vizek és a közcélú
vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról" előírásait kell figyelembe venni.
Különös tekintettel a 7. § (1) -ban foglaltakra: „A fenntartási feladatok ellátása és az
árvízvédelmi töltés védelme érdekében a töltésen, valamint a töltés lábvonalától, 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."
• Hullámtéri területek és a fakadóvíz által érintett területek használatánál: 83/2014. (III.
14.) Korm. rendelet „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról"
előírásait kell figyelembe venni.
A 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint:
A parti sáv szélessége:
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a. / a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól
számított 10 méterig,
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

Az ide vonatkozó információk megtalálhatóak az 1.16.2.3. számú fejezetben.

1.18.2.3.

Mély fekvésű területek

Az ide vonatkozó információk megtalálhatóak az 1.16.2.3. számú fejezetben.

1.18.2.4.

Árvíz és belvízvédelem

Vízrendezés, belvízvédelem
Az ide vonatkozó információk megtalálhatóak az 1.16.2.3. számú fejezetben.

Árvízvédelem
Az ide vonatkozó információk megtalálhatóak az 1.18.2.1. számú fejezetben.

1.18.3. Egyéb
1.18.3.1.

Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl lejtés, falszakadás)

Hunyadfalván kedvezőtlen morfológiai adottságokkal (pl.: lejtés, falszakadás) nem kell
számolni.
1.18.3.2.

Mélységi, magassági korlátozások

Hunyadfalván mélységi, magassági korlátozással nem kell számolni.

1.18.3.3.

Tevékenységből adódó korlátozások
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Hunyadfalván 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, kutatási terület nem található.

1.20. Városi klíma
Hunyadfalván az áthaladó gépjárműforgalom miatt nem beszélhetünk klimatikus negatív
hatásról. A településen keresztülmenő főbb közlekedési utak környezetszennyezése nem
jelentős. A település átszellőzöttsége jó, a belterület a viszonylag laza beépítés miatt szmogról,
közlekedés okozta levegőszennyezettségről nem beszélhetünk.

2. rész Helyzetelemző munkarész

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetés, folyamataik
elemzése
Hunyadfalva népesedési, demográfiai helyzetét tekintve, az adatsorokat elemezve látható, hogy
az elmúlt 10 év időtávlatában, mind az állandó, mind a lakónépesség száma csökkent. A
csökkenési tendencia 2010-től lelassult. A halálozások száma és a születések száma között
nagy eltérés nincs. A népességszám tekintetében a 2010. év volt a kiemelkedő, amikor igen
sokan elvándoroltak a településről. Azóta az oda és elvándorlás száma között nagy különbség
nincs. Az elvándorlás oka a helyi munkaerő foglalkoztató üzemek, vállalkozások hiánya, az
alacsony foglalkoztatottság. Az okok közé sorolható még a térség viszonylagos elmaradottsága
foglalkoztatottság terén és a település nem túl szerencsés megközelíthetősége. A településen az
alacsony foglalkoztatottsággal párosul az alacsony jövedelmi színvonal, amely a település
egészére rányomja bélyegét. Ennek következtében ( az országos gazdasági folyamatok mellett)
a településen az ingatlanárak a térség országos átlagához képest is alacsonyak. A településen
nagyszámban találni felújításra szoruló, vagy állagában már olyan mértékben tönkrement
ingatlant amely bontásra vár. Sok az üres, beépítetlen terület.
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 tevékenységeket
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.
Hunyadfalva intézményellátottsága Jász – Nagykun – Szolnok megye községi rangú
településeitől elmarad, ez a település méretével, a lakónépesség számával is magyarázható. Az
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intézményellátást a környező településekkel együtt tudják biztosítani. Az óvodai, iskolai ellátás
Nagykörűben, míg az orvosi ellátás Kőtelken vehető igénybe. A szociális ellátás kistérségi
szinten biztosított.
Egészségügyi ellátás terén a kőtelki háziorvosi szolgálat hetente rendelést tart a településen, a
többi napon pedig Kőtelken vehető igénybe a háziorvosi ellátás. 1 fő állandó háziorvos
szakápolóval végzi a háziorvosi teendőket, a gyermekorvosi ellátás kijelölt időpontokban
érhető el Kőtelken, a gondozási, tanácsadási feladatokat védőnő végzi. Az orvosi rendelő a
községháza épületében található, felújított, akadálymentesített. Szakorvosi ellátás közül a
fogorvosi ellátás Nagykörűben biztosított.
Az oktatási intézményekbe a Falugondnoki Szolgálat biztosítja a gyermekszállítást, és
ugyancsak a falugondnoki szolgálat biztosítja a gyógyszer ellátást is.
Hunyadfalván a községháza felújítását, korszerűsítését, energetikai megújítását pályázat révén
a közelmúltban megvalósították, melynek része volt az orvosi rendelő akadálymentesítése és
felújítása.
A szociális ellátás terén idősek napközi ellátása napköziotthonos vagy bentlakásos formában a
településen nem érhető el. A közelben bentlakásos otthon Nagykörűben és Besenyszögön
található. A Családsegítő szolgálaton keresztül a házi idősgondozás és szociális étkeztetés
megoldott.
A településen idegenforgalom nincs.
A településképhez tartoznak az épített emlékek. Hunyadfalván a településképi rendelet a
település épített értékei közül védelem alá helyezte a római katolikus imaház és iskola épületét
és a kopjafát, valamint kőkeresztet.
A település szerkezetét tekintve szabályos, mérnöki tervek szerint kialakított. Jellemzően a
beépítés oldalhatáron álló.
A településen a kereskedelmi ellátást az önkormányzat által üzemeltetett élelmiszerbolt és
italbolt biztosítja. Szakbolt a településen nem található.
A település zöldfelületéhez tartozik a közpark, és a községháza melletti sportolási terület,
valamint a sportpálya.
A település gazdasági aktivitása elmarad a megyei és a térségi átlagtól. Mindez magyarázható
az ipar és a tőkeerős vállalkozások hiányával. Helyben lévő nagyobb vállalkozás nincs, 2018ban egy építőipari gazdasági társaság fióktelepet létesített a településen.
A település külterületének jelentős része mezőgazdasági szántó terület, ahol mezőgazdasági
kultúrákat termesztenek.
A külterületen néhány működő állattartó telep nem található.
Hunyadfalva község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhelytől mintegy 28 kmre észak-keletre, a megye középső részén található. A település közúti hálózati kapcsolatát a
település külterületét érintő 3224. jelű Szolnok - Tiszasüly összekötő út, valamint a 32129.
jelű Hunyadfalva bekötőút biztosítja.
A meglévő közüzemi szolgáltatási rendszer kiépült, a településen megoldott a közüzemi
vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és a saját szennyvíztisztítóban a szennyvíz tisztítása. Az
elektromos energiahálózat és gázellátó hálózat teljesen kiépült és az internetellátás is biztosított.

3. rész Helyzetértékelő munkarész
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése , szintézis
3.1.1. A folyamatok értékelése
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Hunyadfalva és térsége társadalmi-gazdasági szempontból egyaránt az ország legelmaradottabb
térségei közé tartozik, mely kifejezésre jut az alacsony vállalkozási aktivitásban, a
tőkeszegénységben, az alacsony ipari foglalkoztatottságban, a képzett munkaerő alacsony
arányában, valamint az ipari és a mezőgazdasági termelés alacsony technológiai színvonalában.
A térség felzárkóztatása 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 kedvezőtlen helyzetéből kitörési pontot jelenthet a nem, vagy alulhasznosított
területeken munkahelyteremtő beruházás megvalósítása. Demográfiai szempontból egyrészt a
munkahelyteremtés, másrészt a rendezett, kulturált, csendes lakókörnyezet, valamint a
megközelíthetőség javítása indukál változást.
Hunyadfalva település célja, hogy a helyi gazdaság fejlődjön, a népességmegtartás
megvalósuljon.
A település jövőképe, hogy Hunyadfalva működő vállalkozásokkal, stabil népességmegtartó
képességű település legyen. A helyi gazdaság versenyképes, korszerű szerkezetű és magas
jövedelemtermelő képességű legyen továbbá megvalósuljon a település tőkevonzó
képességében. A legfontosabb prioritások a helyi gazdaság fejlesztése és a mezőgazdaság
fejlesztése.
Népességmegtartás területén a település szeretné elérni, hogy a népességszám a jelenlegi
stagnáló tendencián túl növekedjen.
A népesség gazdasági aktivitása az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, és Hunyadfalván
ez a kistérségi illetve a megyei adatok alatt van. Jelentős a munkanélküli álláskeresők száma,
akik jellemzően alacsonyabb 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.
A település gazdasági helyzetével összefüggésben a lakások avultsága és állaga jóval a megyei
átlag alatti. 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 településen lévő jelentős nagyságú beépítetlen telek hasznosítására törekedni kell.
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
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Hunyadfalva 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

Fejlesztést befolyásoló belső tényezők

•
•

Pályázati lehetőségek
Tőkeerős befektetők

•

Gazdasági terület kialakításának
lehetősége
Pályázatok benyújtása
Infrastruktúra kiépítése
Képzett munkaerő
Átképzési lehetőség
Rendezett településkép

•
•
•
•
•

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.

3.2.

Problématérkép/értéktérkép

Hunyadfalva 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:
•
•
•
•
•

Jelentős nagyságú beépítetlen terület a belterületen
Rendezetlen major terület
Termelőüzemek, nagyobb munkaerő foglalkoztató gyárak hiánya
Egyirányú közlekedési kapcsolat, vasútvonal hiánya
Zsáktelepülés jelleg
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•
•
•
•
•
•

Kerékpárút hiánya
Nincs működő mezőgazdasági major
Nincs gazdasági terület (ipar, szolgáltatás) a külterületen
Régi regionális hulladéklerakó telep funkcióváltásra váró területe
Kevés számú közintézmény
Alapellátás csak a szomszédos települések egyes szolgáltatásait igénybe véve működik.
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Az értéktérképen jelöltek magyarázata és kiegészítése:
•
•
•
•
•
•
•

Településképi szempontból jelentős, helyileg védett épület
A település zöldterülete
Csendes, nyugodt környezet
Jó közbiztonság
Felújított községháza
Elkészült térburkolattal rendelkező járda
Kiépült infrastruktúra
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3.3.

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása,
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
Településrészek lehatárolása

A településrészek lehatárolásánál a településképi arculati kézikönyvvel összhangban
figyelembe vettük a település méretét, a településszerkezetet, az elhelyezett létesítményeket.
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Fentiek alapján a belterületen településrészekre bontás nem indokolt, így egy egységként
kezeljük a belterületet.
1. Általános településrész
A teljes belterület
A település szabályos utcavonalvezetésű, mérnöki tervek szerint kialakított belterülete.
Jellemzően lakóterület, földszintes oldalhatáron álló épületekkel.
A lakóépületek között beékelődve találjuk a közintézményeket.

3.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
térképi ábrázolása és helyzetelemzése
A település adatközlése alapján Hunyadfalván kimutatott szegregációval veszélyeztetett terület
nem határolható le.
3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése
A beavatkozást igénylő területek lehatárolásra kerültek a problématérképen.
További területek melyek beavatkozást igényelnek:
•
•
•
•
•
•

Beavatkozást igényelnek a beépítés nélküli üres területek, melyek területfelhasználást,
funkcióját meg kell határozni.
A külterületi alulhasznosított gazdasági terület (major)
A volt regionális hulladéklerakó terület rendezése
Meglévő, üresen álló, hasznosításra váró épületek
Településközpont rendezése, a zöldfelület rendezése kertészeti eszközökkel
Közösségi tér kialakítása

Felhasznált irodalom:
- Magyarország kistájainak katasztere
-Hunyadfalva község településrendezési terv, Alátámasztó munkarész 2007.
- Természetvédelem. hu honlapja
- Wikipedia – Hunyadfalva
- 2015-2019. évekre
vonatkozó gazdasági program
- Költségvetés
- Szolnok megye településeinek története - Szolnok Megyei Levéltár
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