
1 

 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 
 

5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. 

Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 

Tel/fax: 56/343-279 
 
 

 

Sz.: 8/2016. 

 

 

 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS 
 

VÁROS 
  

(Szennyvíztisztító telepek kijelölése és kapcsolódó területek területfelhasználási változása és 

belterületbe vonása) 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 

MÓDOSÍTÁS 
 

   

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2016. július hó 

 



2 

 

 

 

ALÁÍRÓLAP 
 

Törökszentmiklós város településrendezési tervének (Szennyvíztisztító telepek kijelölése és 

kapcsolódó területek területfelhasználási változása és belterületbe vonására vonatkozó) 

 módosítása 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

Törökszentmiklós város - Szennyvíztisztító telepek kijelölése és kapcsolódó területek 

területfelhasználási változása és belterületbe vonására vonatkozó - településrendezési terv 

módosításához 

 
 

Alátámasztó munkarészéhez 
 

 

Szöveges munkarészek 

 

1. Előzmények  

 

1.1. Bevezetés 

1.2. Településrendezési leírás 

1.2.1. Regionális, kistérségi kapcsolatok 

1.2.2. Természeti adottságok 

1.2.3. Településtörténet 

1.2.4. Településszerkezet, területfelhasználás 

1.2.5. Országosan és helyileg védett épített, és egyéb értékek 

1.2.6. Népesség, demográfia 

1.2.7. Foglalkoztatás 

1.2.8. Lakóterület, lakáshelyzet 

1.2.9. Intézmények, intézményterületek 

1.2.10. Gazdasági tevékenység, ipar, külterületi gazdálkodás 

1.3. A településrendezési terv módosítás hatása a szomszédos terület felhasználásokra 

1.4. Magasabbrendű tervekhez való igazodás 

1.5. Új, beépítésre szánt terület kijelölésének vizsgálata 

 

2. Szakági munkarészek 

 

2.1. Közlekedési javaslat  

2.2. Víziközmű fejlesztési javaslat 

2.3. Energia közműfejlesztési javaslat 

2.4. Hírközlési javaslat 

2.5. Környezetalakítási javaslat 

2.6. Tájrendezési javaslat 

        Biológiai aktivitásérték számítás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Előzmények 

 

1.1. Bevezetés 

 

Törökszentmiklós Város jelenleg hatályos településrendezési tervét (teljes közigazgatási területre 

vonatkozó településrendezési terv) a Régió Kft készítette, és 2005.-ben került jóváhagyásra.  

A településszerkezeti tervet 108/2005 (VI.23.)  számú KT határozattal, a helyi építési 

szabályzatot pedig a 21/2005.(VI.24.) számú ÖK rendelettel hagyta jóvá Törökszentmiklós 

Város Önkormányzatának Képviselő - testülete.   

 
A Képviselő - testület településfejlesztési döntéssel  határozta el, hogy több ponton módosítja a 

településrendezési tervet a közigazgatási területén létesítendő szennyvíztisztító telepek és ahhoz 

kapcsolódó településrészek belterületbe vonása, átsorolása  miatt. A településrendezési terv 

módosítás a szennyvízközmű projekthez kapcsolódnak. A szennyvízprojekt belterületi 

településrészek szennyvízelvezetésére és szennyvíztisztító kisberendezések (szennyvíztisztító) 

létesítésére vonatkozik. 

 

A településrendezési terv módosítása önkormányzati érdekből történik. 

 
A szennyvízprojekt a 28/2016 (II.25.) Kormányrendeletben (28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet a 

2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról -1. számú 

mellékletének (2. szennyvíz - elvezetési és tisztítási projektek) 42. sorában szerepel 

Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és 

korszerűsítése, KEHOP 2.2.2.) szerepel. 

 
A készülő településrendezési terv módosítás tartalmában a többször módosított az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit 

figyelembe véve, az egyeztetési eljárás a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírását figyelembe 

véve készül. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)  Korm. rendelet alapján a településrendezési 

eszköz egyeztetési eljárása: tárgyalásos eljárás. 

 

A település rendelkezik jóváhagyott  partnerségi egyeztetésről szóló határozattal, melyben a 

településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevők tájékoztatásának módját, eszközeit, a 

javaslatok, vélemények dokumentálását, továbbá a nyilvánosság biztosítását szolgáló 

intézkedéseket határozta meg.  

 

 

A településrendezési terv módosításával érintett területek: 

 

1. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas településrész területén a 0375/11 és 0375/12 

hrsz-ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt 

terület kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 
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2. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas - Holtág településrész területén, jelenlegi 

általános mezőgazdasági terület és kertes mezőgazdasági terület hétvégiházas üdülőterületbe 

sorolása és belterületbe vonása a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében. 

 

3. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány településrész területén a 0417/16 és 0417/17  hrsz-

ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt 

terület kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

 

4. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány - Újtelep településrész területén a 10401/1 hrsz-ú 

területtől a  10490/3 hrsz-ú  területig  jelenleg kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási 

változása, új beépítésre szánt terület kijelölése belterületbe vonása falusias lakóterület 

terülefelhasználásba sorolása a szennyvízprojekt megvalósítása érdekében. 

 

5. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Balla településrész területén a 0499 hrsz-ú jelenleg 

általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt terület 

kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

 

Jelen alátámasztó munkarész a tervezési terület és környezetének helyszínelésével, 

statisztikai adatok felhasználásával, a hatályos településrendezési terv alátámasztó szakági 

munkarészeinek kiegészítésével, a jelenleg hatályos településrendezési terv előírásainak 

figyelembevételével készült. 

 

A településrendezési terv módosításához felhasználásra került Törökszentmiklós város 

jelenleg hatályos településrendezési terve, melyet a Pallas Téti Bt. – Régió Kft. készített. A 

terv felhasználását Törökszentmiklós város Önkormányzata engedélyezte. 

 

A településrendezési terv módosításhoz felhasználásra került az Utiber Kft. által készített 

vízjogi létesítési engedélyezési terv Törökszentmiklós város Önkormányzata engedélyével. 

 

A településrendezési terv módosítás tartalmában a többször módosított az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, az 

egyeztetési eljárás a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírását figyelembe véve készül. 

 

A tervmódosítás egyeztetési eljárása a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján tárgyalásos 

eljárás. 

 

 

Törökszentmiklós településrendezési tervének módosítása a településen megvalósuló derogációs 

programban szereplő szennyvízprojekt (szennyvíztisztítók létesítése és azok megvalósítása 
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érdekében belterületek és belterületi terülefelhasználások kijelölése) megvalósítása miatt 

történik.  

 

 

 

Szakági alátámasztó munkarészek: 

 

1. Tájrendezési Tájtervező bevonása nélkül készült a jelenleg 

hatályos rendezési terv vonatkozó alátámasztó 

munkarészének kiegészítésével, valamint a jelenlegi 

állapot felmérésével. 

 

2. Környezetalakítási Szaktervező bevonása nélkül készült a jelenlegi és 

tervezett állapot figyelembevételével, a 

továbbhasznosítás tervezésével.  

 

3. Közlekedési Jelen tervmódosítás közlekedési szaktervező 

bevonása nélkül készült, a meglévő és tervezett 

állapot figyelembevételével. 

 

4. Közművesítési Viziközmű szakági tervező bevonásával készült a 

jelenlegi és tervezett állapot figyelembe vételével. 

5. Elektromos energia 

közmű 

Szaktervező bevonása nélkül készült a jelenleg 

hatályos rendezési terv vonatkozó alátámasztó 

munkarészének, valamint közmű- összesítő tervlapok 

és a jelenlegi állapot felmérésével.  

 

6. Hírközlési A terv érvényességi határán belül a terület nem 

érintett önálló hírközlési rendszereket kiszolgáló 

területtel, illetve az érvényben lévő településrendezési 

eszközökhöz készített szakági munkarész, az érintett 

előírásoknak megfelelő paraméterekkel ellátott 

műszaki infrastruktúra tervét tartalmazza. 

 

 

 

 

Tervezési feladat: 
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Fenti, változással érintett területek területfelhasználási változása, szabályozása, valamint ennek 

megfelelően az írásos munkarészek tervezési területre történő aktualizálása (szerkezeti terv 

leírása, helyi építési szabályzat), továbbá a rendezéssel érintett területre vonatkozóan az 

alátámasztó szakági munkarészek kiegészítése a településrendezési feladat. 

 

 

 Módosítás általános célja: 

 

Törökszentmiklós Város Önkormányzat képviselőtestülete jelen tervmódosítással a 

képviselőtestület által elfogadott hatályos településrendezési terv módosítását a város 

szennyvízhálózatának fejlesztése, új szennyvíztiszítók építése és az eddig szennyvízcsatornával 

nem rendelkező lakott településrészek fejlesztése céljából módosíttatja. 

 

 

 A tervmódosítás tételes felsorolása és a tervezési területek lehatárolása: 

 

1. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas településrész területén a 0375/11 és 0375/12 

hrsz-ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt 

terület kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 
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Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 
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Földhivatali térképmásolat 

 

 

2. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas - Holtág településrész területén, jelenleg kertes 

mezőgazdasági terület és általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, 

hétvégiházas üdülőterületbe sorolása, belterületbe vonása a szennyvízberuházás megvalósítása 

érdekében. 

 

 
 

Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 
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Tervezéssel érintett terület és környezete 
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3. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány településrész területén a 0417/16 és 0417/17  hrsz-

ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt 

terület kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

 

 
Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 
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Tervezéssel érintett terület és környezete 
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4. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány - Újtelep településrész területén a 10401/1 hrsz-ú 

területtől a  10490/3 hrsz-ú  területig  jelenleg kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási 

változása, új beépítésre szánt terület kijelölése belterületbe vonása falusias lakóterület 

területfelhasználásba sorolása a szennyvízprojekt megvalósítása érdekében. 

 

 
 

Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 
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Tervezéssel érintett terület és környezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú fejlesztési terület 
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Törökszentmiklós város külterületén, Balla településrész területén a 0499 hrsz-ú jelenleg 

általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt terület 

kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

 

 

 

 
Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 
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Tervezéssel érintett terület és környezete 

 

 

 

 

A településrendezési terv módosítása az Önkormányzat képviselő - testületének elhatározása 

alapján történik. 

 

 

 

Rendezés alá vont területek részletes bemutatása, jelenlegi használata: 

 

 

1. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas településrész területén a 0375/5 hrsz-ú, jelenleg 

általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt terület 

kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

 

 A terület jelenleg nem beépített, mezőgazdasági terület 

 

Képek a tervezési területről és környezetéről: 
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A tervezési terület a jelenleg hatályos településszerkezeti terv szerint: 

 

 
 

 
108/2005.(VI.23.) számú képviselő - testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti 

terv kivonata a módosítással érintett területre 
 

 

 

 

2. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas - Holtág településrész területén, jelenleg 

általános és kertes mezőgazdasági területbe sorolt, de hétvégiházas üdülőterületként használt 

terület  területfelhasználási változása a tényleges használat szerinti hétvégiházas üdülőterületként 

és belterületbe vonása a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében. 

            

 A terület jelenleg általános és kertes mezőgazdasági terület, de hétvégiházas 

üdülőterületként használt, az üdülőterület funkció szerinti üdülőépületekkel, jellemzően 

időszakos használattal 
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A tervezési terület a jelenleg hatályos településszerkezeti terv szerint: 

 

 
 

 
108/2005.(VI.23.) számú képviselő - testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti 

terv kivonata a módosítással érintett területre 
 
 

   3. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány településrész területén a 0417/3 hrsz-ú, jelenleg 

általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt terület 

kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

             

 A terület jelenleg nem beépített, mezőgazdasági terület 

 

A tervezési terület a jelenleg hatályos településszerkezeti terv szerint: 



21 

 

 
108/2005.(VI.23.) számú képviselő - testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti 

terv kivonata a módosítással érintett területre 
 

 

 

4. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány - Újtelep településrész területén a 10401/1 hrsz-ú 

területtől a  10490/3 hrsz-ú  területig  jelenleg kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási 

változása, új beépítésre szánt terület kijelölése belterületbe vonása falusias lakóterület 

terülefelhasználásba sorolása a szennyvízprojekt megvalósítása érdekében. 

 

 A terület jelenleg kertes mezőgazdasági terület, azonban kialakult utcákkal, 

életvitelszerűen lakott épületekkel. Az utcák közvilágítással ellátottak, az egyik utca 

aszfalt borítású.  
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A tervezési terület a jelenleg hatályos településszerkezeti terv szerint: 

 

 

 
 

108/2005.(VI.23.) számú képviselő - testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti 
terv kivonata a módosítással érintett területre 

 

 

5. számú fejlesztési terület 

 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Balla településrész területén a 0499 hrsz-ú jelenleg 

általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt terület 

kijelölése belterületbe vonása különleges, szennyvíztisztító  terülefelhasználásba sorolása a 

szennyvíztisztító telep elhelyezése, és a szennyvízprojekt megvalósítása érdekében. 

 

 A terület jelenleg nem beépített, mezőgazdasági terület 

 

A tervezési terület a jelenleg hatályos településszerkezeti terv szerint: 
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108/2005.(VI.23.) számú képviselő - testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti 
terv kivonata a módosítással érintett területre 

 

 

 Várható hatások elemzése: 

 

Törökszentmiklós város jelentős kiterjedésű külterületén több kisebb településrész található. A 

településrészek közül Surjány jellemzően lakófunkciójú településrész, melynek egy része jelen 

tervmódosítással a szennyvízprojekt megvalósítása érdekében belterületbe vonásra kerül és 

falusias lakóterület lesz, mely a jelenlegi területhasználatnak megfelelő és a jövőbeni fejlődést is 

biztosítja. Szakállas területén a Holt - Tisza melletti jelenleg általános és kertes mezőgazdasági 

terület jelenlegi használatának megfelelő hétvégiházas üdülőterületbe sorolása és belterületbe 

vonása, továbbá a szabályozott megközelítés érdekében út szabályozása megvalósul. 

Mindhárom településrész - Óballa, Surjány, Szakállas - megvalósuló szennyvíztisztítója a 

településrészek infrastrukturális ellátását a csatornázás révén fejleszti, a talaj terhelése 

megszűnik. 

 

 

 

 Normativitás vizsgálata: 

 

Surjány Újtelep településrésznél a kijelölt falusias lakóterület a normativitást biztosítja azáltal, 

hogy a  teljes településrész falusias lakóterületbe kerül átsorolásra. 

Szakállas Holt- Tisza melletti jelenleg általános és kertes mezőgazdasági területbe sorolt terület a 

jelenlegi használat szerint hétvégiházas üdülőterületbe kerül és mivel az egész területrész érintett 

az átsorolással, ezáltal a normativitás biztosított. 

 

A kijelölt szennyvíztisztító telepek tervezési területei körül olyan beépítésre szánt terület 

területfelhasználás melynek építési jogaira vonatkozóan a kijelölt szennyvíztisztító telep 

különleges beépítésre szánt területe tiltást tartalmaz nincs. A terület területfelhasználása minden 

egyéb területfelhasználásra nézve különleges, a többitől különböző építési övezet. A telep körül 

kijelölésre kerülő védőterület csak beépítésre nem szánt területeket érint. 

Mindezeket figyelembe véve a normativitás a rendezési terv megvalósulása során is biztosított. 
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A területekre vonatkozó HÉSZ előírások bemutatása: 

 

1. Különleges szennyvíztisztító telepek kijelölése (Óballa, Surjány, Szakállas) 

 

A jelenleg hatályos HÉSZ a különleges szennyvíztisztító területre a következő előírásokat 

tartalmazza: 
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A tervezett szennyvíztisztító telepek építési övezeteire (Kü-4) vonatkozó tervezett előírások: 

 

5. § 

 

 

(1)        A többször módosított 21/2005. (VI.24.) számú Önkormányzati rendelet VI. fejezet A      

 területfelhasználási egységek, övezetek szabályozása,  Beépítésre szánt területek 

 (építési övezetek) 19.§ A területre vonatkozó általános előírások (3) bekezdése az 

 Kü - 4  építési övezetre vonatkozóan kiegészül: 

 

Beépítésre szánt területeken – az építési övezetekben, építési használati célból – az 

építési telkekre meghatározott szabályozás összefoglaló táblázata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Területfelhasználási 

egységek építési 

használata 

Az építési telek 

Ált. 

használat 

szerinti 

terület 

Sajátos 

használat 

szerinti 

terület (a 

beépítés 

jellege) 

jele 

Beépítés 

jellege 

szerinti 

építési 

övezeti 

jel 

Beépítés 

módja 

 

Beépítési 

mód jele 

Kialakítható 

legkisebb 

telekterület 

(m2) 

Legnagyobb 

beépítettség 

(%) 

Építmények 

legnagyobb 

építmény 

magassága 

Megengedett 

legnagyobb 

szintterület- 

sűrűség 

Legkisebb 

zöldfelület 

(%) 

 

KÜLÖNLEGES 

TERÜLET 

 
Kü-4 

  
Szabadon 

álló 

 
SZ 

 
1500  

 
40 

 
7,50 

 
1,0 

 
40 

 
Kü-4* 
 

 
Szabadon 

álló 

 
SZ 

 
200 

 
40 

 
7,50 

 
1,0 

 
40 

 

8. § 

 

(1)  A többször módosított 21/2005. (VI.24.) számú Önkormányzati rendelet Beépítésre szánt 

területek (építési övezetek) Különleges területek  31.§ Különleges terület - (Kü),  

kiegészül a (10) és (11)  bekezdéssel: 

 

(10) A szennyvíztisztítók területén a szennyvíz szállítással, kezeléssel, szikkasztással 

 kapcsolatos épületek, építmények helyezhetők el. 

 

(11) A szennyvíztisztítók területe körül a telep tulajdonosának vagy kezelőjének  10,00 

 méter széles látványtakaró védőfásítást kell kialakítani és fenntartani a terület 

 használatba vételéig szabályozási tervlapon jelöltek szerint. 
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2. Falusias lakóterület kijelölése (Surjány) 

 

 

A jelenleg hatályos HÉSZ a falusias lakóterületre a következő előírásokat tartalmazza: 
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A tervezett falusias lakóterület építési övezetére (Lf-5) vonatkozó tervezett előírások: 

 

4. § 

 

 

(1)        A többször módosított 21/2005. (VI.24.) számú Önkormányzati rendelet VI. fejezet A      

 területfelhasználási egységek, övezetek szabályozása,  Beépítésre szánt területek 

 (építési övezetek) 19.§ A területre vonatkozó általános előírások (3) bekezdése az Lf-5 

 építési övezetre vonatkozóan kiegészül: 

 

Beépítésre szánt területeken – az építési övezetekben, építési használati célból – az 

építési telkekre meghatározott szabályozás összefoglaló táblázata: 

 

 

 

 
Területfelhasználási 

egységek építési 

használata 

Az építési telek 

Ált. 

használat 

szerinti 

terület 

Sajátos 

használat 

szerinti 

terület (a 

beépítés 

jellege) 

jele 

Beépítés 

jellege 

szerinti 

építési 

övezeti 

jel 

Beépítés 

módja 

 

Beépítési 

mód jele 

Kialakítható 

legkisebb 

telekterület 

(m2) 

Legnagyobb 

beépítettség 

(%) 

Építmények 

legnagyobb 

építmény 

magassága 

Megengedett 

legnagyobb 

szintterület- 

sűrűség 

Legkisebb 

zöldfelület 

(%) 

LAKÓ- 

TERÜLET 

Falusias 

 (Lf) 
 
Lf-5 

  
Oldal- 

határon 

álló 

 
0 

 
700 

 
15 

 
6,00 

 
0,3 

 
50 

 

 

6. § 

 

(1)  A többször módosított 21/2005. (VI.24.) számú Önkormányzati rendelet Beépítésre szánt 

területek (építési övezetek) Lakóterületek 23.§ Falusias lakóterület - (Lf),  (2) bekezdése 

kiegészül: 

 

- Lf -5 - oldalhatáron álló, telekméret min. 700m
2
  

 

 

2. Hétvégiházas üdülőterület kijelölése (Szakállas) 

 

 

A jelenleg hatályos HÉSZ a hétvégiházas a következő előírásokat tartalmazza: 
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Jelenlegi tervmódosítás a Szakállasi hétvégiházas üdülőterületet Üh-1 építési övezetbe sorolja 

és az építési övezet jelenlegi előírásait nem változtatja meg, nem egészíti ki. 
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Tervezési előzmények, magasabb szintű tervek 

 

A rendezési terv módosítása során a tervezés alapjául szolgáltak: 

 

- Országos Területrendezési Terv (OTrT) (2013. évi módosítása) 

 

- Jász - Nagykun - Szolnok Megye Területrendezési Terve (MTrT – jóváhagyott, 

módosítva az 54/2011. (IV.29) számú határozattal, továbbá a 10/2011 (IV.29) KRSZ 

rendeletével módosított 18/2004 (XI.9.) számú rendelet. 

 

- Jóváhagyott Településszerkezeti terv (jóváhagyva a 108/2005 (VI.23.)  számú KT 

határozattal , Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat az 21/2005.(VI.24.) számú 

ÖK rendelettel ) 
 

 

 

 

 

 

 

Törökszentmiklós város elhelyezkedése Jász – Nagykun - Szolnok Megyében 
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1.2. Településrendezési leírás 

 

1.2.1 Regionális, kistérségi kapcsolatok 

 

Törökszentmiklós Jász – Nagykun – Szolnok megye keleti részén, a 4 -es számú főút és a 

Budapest – Záhony vasútvonal mentén fekszik 120 km -re a fővárostól s húsz kilométerre 

Szolnoktól. 

A város közlekedésföldrajzi szempontból kedvező helyen terül el. Bár nem vasúti csomópont 

vasútállomása jelentős forgalmat bonyolít le. A város központjában lévő autóbusz pályaudvart 

jelentős számú távolsági buszjárat érinti, melyek révén a környező kistelepülések mellett 

nagyobb városokkal is közvetlen kapcsolat biztosítható. A 4 -es számú főút településközponti 

szakaszáról ágazik le a 46 -os számú főútvonal, amely Mezőtúron át Békéscsabára vezet. 

Kevésbé forgalmas utak indulnak a településközpontból a környező településekre. 

 

 

A település igazgatási területének szomszédai: 

 

- északon:    Tiszapüspöki, Csataszög, Besenyszög, Nagykörű 

- észak-keleten:   Fegyvernek 

-     keleten:    Örményes 

- dél - keleten:   Kuncsorba 

- délen:   Kétpó 

- dél – nyugaton:   Tiszatenyő  

-     nyugaton:    Tiszapüspöki, Szajol, Tiszatenyő 

 

Északról élővízként a Tisza határolja, keletről pedig a fegyverneki Holt – Tisza. 

 

Törökszentmiklós, kistérségi kapcsolatok terén a Törökszentmiklósi Többcélú Kistérségi 

Társulás tagja. 

 

Törökszentmiklós a megye harmadik legnépesebb városa. A település magába foglalja a 

korábban elpusztult önálló falvakat: Balla, Barta, Szakállas, Surjány, Szenttamás ma a város 

részei. 

 

A tervezéssel érintetett területek a város központi belterületén kívüli településrészeken 

(Szakállas, Surjány, Óballa) találhatók. 

 

1.2.2 Természeti adottságok 

 

Törökszentmiklós város Jász – Nagykun Szolnok megye területén elhelyezkedő ún. Szolnok – 

Túri sík nevű kistájon helyezkedik el. 

 

A település igazgatási területe: 3594,50 ha, ebből belterület: 303,70 ha. 

A kistáj területe: 1700 km
2
. 

Magyarország kistáj kataszterében azonosító száma: 1.7.22. 
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Tájtipológiai összegzés 

 

Meleg, száraz, Ny-on igen száraz éghajlat mellett erős vízhiányban szenvedő terület. Három 

tájtípus fordul elő. 

Ény - i harmada magasártéri helyzetű löszös síkság, főleg alföldi jellegű csernozjom 

talajféleségekkel. 

Rét és legelő csak a szikes laposokban, a lösztölgyes ligeterdő maradványai pedig csak a régi 

medrek mentén fordulnak elő. Máshol az akác az egyeduralkodó. Igazi kultúrsztyep. 

A táj DNy-i fele magasártéri helyzetű, lösztakarós hordalékkúp-síkság. Talajai főleg réti 

csernozjomok, de annak mélyben sós és szolonyeces változatai is előfordulnak. A hasznosításban 

szántóföldi jelleg az uralkodó. 

 

1.2.3 Településtörténet 

 

A városkörnyéki ásatások leletei bizonyítják, hogy a térség már a neolit korban is lakott hely 

volt. 

A város nevét 1399-ben említi először oklevél Zenthmyclos formában. A XVI. Század folyamán 

csak Szentmiklósként emlegették, a „török” megkülönböztető jelző a XVII. Század végétől, a 

XVIII: század elejétől szerepel a település nevében.  

 

Hármas összetételű név, amelyben a szent latin eredetű szó, a Miklós (a görög eredetű Nicolaus, 

jelentése: győzelem plusz nép) név pedig szláv közvetítéssel került nyelvünkbe. Szent Miklós, a 

város római katolikus templomának védőszentje. A környező falvak, amelyek ma a város részei, 

bizonyosan lakottak voltak már az Árpád-korban is.  

Sőt a hagyomány szerint 1044 nyarán Aba Sámuel hadainak egy része Szentmiklóson keresztül 

vonult a Dunántúlra, 1074-ben pedig Salamon király a befagyott Tiszán vezette át seregét 

Szentmiklós felé.  

 

A települést a török korban Balaszentmiklós néven említik. 1552-ben már népes lakóhely, 32 

portával, 1571-ben pedig már 106 adózó férfit tartottak nyilván a török adólajstromban. Várát 

1595-ben Miksa hadai égették fel, a lakosság egy része Szakállasra menekült. 

A 15 éves háború után lakói visszaköltöztek, és új telepesek is érkeztek. A várat II. Rákóczi 

György hadai 1659-ben ismét felégették, de még ugyanabban az évben elkezdték az újjáépítését. 

A vár végpusztulása 1685-ben következett be.  

 

Ez idő tájt oly kevesen éltek a városban és határában, hogy neve nem szerepel a 

portaösszeírásokban. Kedvező változást az 1700-as esztendő hozott a település életébe. Ekkor 

kapta meg az Almásy-család Törökszentmiklós birtokjogát. A család 1720-tól kezdte 

benépesíteni a települést, Egyekről, Roffról, Szeghalomról, Földvárról toboroztak 

reformátusokat, míg a katolikus betelepülők Buráról, valamint Borsod és Heves megyei 

uradalmakból érkeztek. 1732-ben már évi három vásárt tarthatott Törökszentmiklós, 1738-ban 

pedig mezővárosi rangot kapott. 

A XIX. Század elején kisebb parasztfelkelés zajlott le a városban, amelynek az volt a célja, hogy 

leváltsák az Almásyak által hivatalba állított, a földesúri érdekeket kiszolgáló elöljáróságot. A 

mozgolódást azonban elfojtották, a vezetőit 2-3 év börtönre ítélték. 1847-ben örökváltságot 

ajánlott a város az Almásy családnak, s egy évvel később az 1848-as törvényeknek megfelelően 

rendezett tanácsú várossá alakult. 

A település a Bach-korszakban megtarthatta városi rangját, s egy ideig járási székhely is volt. 

Az 1850-es években megtörtént a település határának ármentesítése, s 1857- ben felavatták a 

Szolnok – Debrecen közötti, Törökszentmiklóst is érintő vasútvonalat. 

Az első világháborúban 925 törökszentmiklósi halt hősi halált. Sokat szenvedett a város az 1919-

es román intervenció alatt is. Alig heverte ki a város a századelő történelmi viharait, kitört a II. 
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világháború. A település többször cserélt gazdát. A heves harcok következtében a házak öt 

százaléka vált lakhatatlanná. Törökszentmiklós 1952-ben kapott ismét városi rangot. 

 

 

 

 

 

1.2.4 Országosan és helyileg védett épített, és egyéb értékek 

 

Törökszentmiklós arculatát több műemlék jellegű, illetve védett épület teszi hangulatossá. 1787 

és 1789 között épült a református templom késő barokk stílusban, a galériás homlokzat előtt 

toronnyal. A templomot Rábel Károly gyöngyösi építész tervezte. Ugyancsak védett épület a 

barokk Kálvária kápolna, amelyet Almásy János építtetett 1756-61-ig, a Fájdalmas Szűz 

tiszteletére. A kápolna a város legrégebbi épülete.  

A város 1857-ben felavatott indóháza angol romantikus stílust képvisel. 

A Mezőtúr felé vezető 46-os számú út mellett található a szenttamási Almásy-kastély, és a hozzá 

tartozó 11 hektáros park. A kastély romantikus – eklektikus stílusban épült 1860 és 1901 között.  

A kastély körül elterülő parkot, amelyet az 1900-as évek elején alakítottak ki, 1980-ban 

nyilvánította védetté az akkori megyei tanács.  

 

A 2015. márciusában hatályba lépett A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015 (III.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) 33. § (1) bekezdése szerint a műemléki környezetben végzett tevékenységek során nem 

sérülhet a műemlék megjelenése, különösen védett értékeinek érvényesülése, a műemlékre nyíló 

látvány  vagy a műemlékből feltáruló kilátás. 

 

A tervezett módosítások nem érintenek védett, illetve védelemre szánt területeket épített 

(művi) érték vonatkozásában. Műemlék, műemléki környezet nem található a tervezési 

terület környezetében.  

 

 

 

 

Örökségvédelem 

 

A város és környéke már az Ősidőkben is lakott hely volt, bizonyítják ezt a neolit kori (újkőkori) 

régészeti leletek, de réz-bronz-vaskori, szkíta, szarmata és kelta tárgyakat is találtak a régészek. 

 

 
Azono- 

sító 

Lhsz1 Alhsz2 Tlsz Vetület X Y Lelőhely 

neve 

Védett- 

ség 

Hrsz Jelenség 

14944 1 0 57-

243 

EOV 210300 757500 Tere- 

Halom 

Rég. 0394/12 Telep ált/ 

bronzkor 

25474 2 0 57-

421 

EOV 206830 756196 Surján Lelőh.  Temető vegyes/szkíta, szarmata, Árpád-

kor Felszíni telepnyom 

/őskor 
Szórvány/ 

Átmeneti  

kőkor 

25497 0 1     Bicskás 

Gödör 

Lelőh.  Szórvány/ 

szíta 

31704 0 2     Uraság- 

Kert 
halom 

Lelőh.  Halom/ 

Ism. 

31734 0 3     Varga- 

Halom 

Lelőh.  Halom/ 

Ism. 

31735 0 4     Kengyel 
Puszta 

Lelőh.  Temető csontv./ 
szarmata 



35 

 

32680 7 0 57-
243 

EOV 211300 757090 Puszta- 
szakál- 

las 

Lelőh.  Felszíni telepnyom/ 
őskor 

32805 3 0 57-
441 

EOV 197440 760020 Szent- 
tamás 

Lelőh.  Felszíni telepnyom/ 
Szarmata 

Település falu/ Árpád-kor, késő középkor 

Templom/Árpád-kor, késő középkor 

32806 4 0 57-
441 

EOV 197910 759790 Szent- 
tamás 

Lelőh.  Temető csontv./ Árpád-kor, késő 
középkor 

32807 5 0 57-

441 

EOV 198000 759000 Keresz- 

tes 
halom 

Lelőh.  Település ált. / Árpád - kor 

32803 0 5     Barta- 

halom 

Lelőh.  Halom/ism. 

32844 9 0 57-
243 

EOV 201710 758550 Csóri- 
halom 

Lelőh.  Halom/ism. 

32845 0 6     Diny-

nyés 

halom 

Lelőh.  Halom/ism. 

32846 0 7     Földvári 

halom 

Lelőh.  Halom/ism. 

32847 0 8     Kettős 

halom 

Lelőh.  Halom/ism. 

32848 0 9     Lelovics 

halom 

Lelőh.  Halom/ism. 

32849 0 10     Öcsödi 
Kettős 

halom 

Lelőh.  Halom/ism. 

32850 10 0 57-

423 

EOV 200550 757290 Pozderka 

halom 

Lelőh.  Halom/ism. 

32851 11 0 57-

413 

EOV 203530 749580 Tinóka 

Halom 

Termé-szetvé-

delmi- 

leg 

 Halom/ism. 

32891 6 0 57- 
243 

EOV 198081 759090 Keresz- 
tes 

halom 

Lelőh.  Halom/ism. 

370003 8 0 57-
412 

EOV 204350 752750 Batthyány 
út 54/a 

Lelőh.  Temető ált./ 
Gepiada kult. 

37005 12 0 57-

412 

EOV 204840 751850 Erdősi 

I.út 50 

Lelőh.  Kemence/ 

Gepiada 

Kult. 

Telep ált./ 

Gepiada 

Kult. 
 

37006 13 0 57-

412 

EOV 204750 752730 Palánk- 

vár 

Lelőh.  Felszíni telep- 

Nyom/újkők. 
Raktárlelet/ 

Késő középk 

Vár palánkvár 
Török kor 

Épület/újkor 

37007 14 0 57-
412 

EOV 206440 755500 4-es út 
Elkerülő 

Lelőh.  Telep ált/ 
Árpád-kor, 

Kelta, gávai 

Kult., szarmata, 
Gepida, alföldi 

Vonaldíszes  

kerámia 

37020 15 0 57- 

412 

EOV 206310 755940 4-es út 

Elkerülő 

Lelőh.   

 

 

 

Régészeti örökség szempontjából 25 db régészeti lelőhely található a település közigazgatási 

területén, melyek közül 12 kunhalom (Uraságkert - halom, Varga - halom, Barta – halom, Csóri 

– halom, Dinnyés – halom, földvári – halom, kettős – halom, Lelovics – halom, Öcsödi – kettős 

– halom, Pozderka – halom, Tinóka – halom, Keresztes – halom). 
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A területfelhasználási változással érintett tervezési területeken - a Szakállas Holt - Tisza 

melletti terület kivételével -  jelenleg nyilvántartott régészeti lelőhely nem található.  

Szakállas Holt - Tisza melletti tervezett hétvégiházas üdülőterületet kismértékben 

(telekvég) érinti a 32.680 lelőhely. 

 

 
 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 11. § alapján, a régészeti 

lelőhelyek általános védelmet élveznek.  

 

A védelemre irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell 

lenni (Kötv. 10. § (2) bek). Ezért a földmunkával járó fejlesztésekkel a régészeti lelőhelyeket 

lehetőség szerint el kell kerülni (Kötv. 19. § (1) bek).  

Azonban a Kötv. 22. § szerint:  

 

„(1) Ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit aránytalanul 

megnövelné, vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti 

lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás).  

Régészeti érdekű terület a Kötv. 7. § 17. pontja szerint „valamennyi terület, természetes vagy 

mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése 

várható vagy feltételezhető.”  

 

A Kötv. 19. § (2) szerint: „A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a 

régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.”  

A szükséges örökségvédelmi intézkedésekről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határoz.  

A jogszabályokkal összhangban, a tervezett földmunkák által érintett régészeti lelőhelyeken, a 

kivitelezési munkák előtt megelőző régészeti feltárást kell végezni.  

 

Azon lelőhelyek esetében (RL 01, 06) amelyeknél – felszíni jelenségek alapján – nem dönthető 

el egyértelműen érintettségük, próbafeltárás elvégzését javasoljuk. Ezeken a lelőhelyeken a megelőző 

feltárás szükségességéről a próbafeltárás eredményétől függően, a Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatal határoz.  
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1.2.3 Népesség, demográfia 

 

Törökszentmiklós az évszázadok során több alkalommal is elnéptelenedett, majd újratelepült. 

1930-ban volt a legmagasabb a lélekszáma, akkor 28 503-an éltek a városban. 

Jelenleg Szolnok és Jászberény után a megye harmadik legnépesebb városa. 

Törökszentmiklós állandó népességét tekintve a megyei, regionális és országos adatokhoz 

hasonlóan a csökkenés a jellemző. A város esetében a vizsgált tíz éves időszakban (1997-2006) 

ez 1261 fős fogyást eredményezett. Az állandó lakosszám 24.284 főről 23.023 főre esett. 

A város állandó népességének korcsoportok szerinti megoszlásának vizsgálatából 

megállapítható, hogy az elmúlt 10 évben a 15-59 évesek száma csökkent, de arányuk szinte 

változatlan maradt, addig a 0-14 éves korcsoport száma és aránya is csökkent, ezzel szemben 

pedig a 60 év fölötti korosztály száma és aránya is növekedett. 

Törökszentmiklós városra az országos tendenciákhoz hasonlóan a népesség fogyása a jellemző, 

amely egyrészt a halálozások magas száma és a születések relatív alacsony száma mellett az 

elvándorlással magyarázható. 

 

 

Törökszentmiklós népességszáma (forrás: TEIR) 

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

Lakó- 

népesség 

23221 23145 22965 22794 22659 22447 22340 22084 21758 21506 21185 21183 21098 20827 20626 

Állandó 
népesség 

23768 23621 23428 23280 23174 23132 23023 22769 22515 22327 22091 21965 21844 21616 21476 

Állandó  

Népesség 

Férfiak 

11526 11442 11307 11201 11166 11170 11115 11014 10877 10788 10675 10623 10575 10434 10397 

Állandó 

Népesség 

nők 

12242 12179 12121 12079 12008 11962 11908 11755 11638 11539 11416 11342 11269 11182 11079 

 

 

A tervezéssel érintett három településrész lakosságszáma 2014. évi adatok alapján: 

 

-  Óballa: 118 fő 

- Surjány: 428 fő 

- Szakállas: 102 fő 

 

A településrészek lakosságszáma előreláthatólag nem változik jelentősen, a lakóterület 

kijelölés miatt Surjány területén várható népességszám növekedés 

 

 

1.2.4 Foglalkoztatás 

 

A foglalkoztatottak számához viszonyítva az inaktív keresők és az eltartottak száma mellett a 

munkanélküliek száma is elég magas. 

Törökszentmiklóson a nyilvántartott álláskeresők számát vizsgálva megállapítható, hogy az 

elmúlt 5 év adatai alapján 2002-2004-ben a munkanélküliek száma emelkedett, majd 2005-2006 

között emelkedett. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a munkanélküliségi ráta esetében is. 

A tartós munkanélküliek arányát tekintve emelkedés figyelhető meg. 
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Regisztrált munkanélküliek száma (forrás: TEIR) 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Reg. Munkanélküliek száma 1004 801 847 906 1036 995 846 1178 1413 1765 1786 

 

Jelen tervmódosítás közvetlenül nincs hatással a foglalkoztatásra. 

 

 

 

1.2.5 Lakóterület, lakáshelyzet 
 

Lakásállomány alakulása 

 

Év 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Lakások 

száma 

9219 9224 9220 8976 8988 8986 8989 8990 8987 

 

(Forrás: KSH, Törökszentmiklós Város Önkormányzata) 
 

Lakásállomány adatai (forrás: TEIR) 

 

Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Épített lakások 22 33 26 11 20 9 4 2 7 3 3 

Épített üdülők 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Megszűnt 

lakások 

34 21 14 13 10 3 7 1 6 0 0 

 

A lakások számát vizsgálva megállapítható, hogy a 2001.-ig történő lakásállományszám 

csökkenés után kisebb emelkedési folyamat indult. 

 

Jelenleg a városban új lakások iránt kereslet mutatható ki. Az önkormányzatnál jelentős számú 

lakásigénylőt tartanak számon, akik szociális helyzetük alapján önkormányzati bérlakásra 

jogosultak. 

 

Jelen tervmódosítással Surjány Újtelep területén kijelölt falusias lakóterület a meglévő 

ingatlanok által az épített lakások számát növeli, valamint a tervezett fejlesztés eredményeként 

lakásépítés várható. 

 

 

1.2.6. Intézmények, intézményterületek 

 

Törökszentmiklós város intézményei a helyi ellátási kötelezettségen túl kistérségi szerepkört is 

betöltenek.  

A városban az alapfokú ellátás teljes egészében megoldott, a középfokú intézményellátás a város 

lakosságán túl a kistérség és vonzáskörzet igényeit is kielégíti. 

 

Jelen tervmódosítás nincs hatással az intézményekre, intézmény területekre. 
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Kereskedelmi egységek (forrás: TEIR) 

 

Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kiskereskedelmi egység 323 326 334 341 338 325 314 311 308 294 

Élelmiszer jellegű üzlet 82 79 77 73 70 64 59 54 48 57 

Vendéglátóhely 118 125 120 125 113 118 112 119 109 101 

 

Jelen tervmódosítás a kereskedelmi egységeket nem érinti. 

 

 

 

 

1.2.7. Gazdasági tevékenység, ipar, külterületi gazdálkodás 
 

A város gazdasági életében egészen a XIX. Század közepéig a mezőgazdaság dominált. Az 

évszázadok során többször megváltozott a birtokszerkezet. 

Az 1850-es évek után kialakult a helyi vasutasság, megtelepedett a gyáripar, s ezáltal 

fokozatosan csökkent a mezőgazdaságban dolgozók aránya.  

 

1955-ben 15 kisebb tsz volt a városban, 1976-ban két szövetkezetbe olvasztották be a 

gazdaságokat. Az 1990-es évek körüli privatizáció során itt is megtörtént kárpótlás után a 

területek új birtokviszonyainak kialakulása. 

A város legrégebbi iparága a malomipar. Az Almásy-birtokon már az 1760-as években 

működtettek szárazmalmokat, a Tiszán és a Berettyón pedig vízimalmokat. Ugyanekkor 16 

kisiparos dolgozott a városban. A XIX. Század elején céheket alakítottak, majd mikor 

megszűntek, 1885-ben megalakult a Törökszentmiklós és Vidéke Ipartestület. 

A modern gyáripar kezdetei a XIX. Század közepére nyúlnak vissza. Lábassy János 1848-ban 

nyitotta meg a Basch-dűlőben műhelyét, amelyben ekéket, ekekapákat készített. A műhelyből 

épült ki az 1950-es években a Szolnoki Mezőgép öntöde gyára. 

Az 1870-es években épült a város első gőzmalma, majd a Glázer-féle malom. Az ecetgyár 1885-

ben nyitotta meg kapuit, s volt már a városnak téglagyára is, Almásy István pedig 

mezőgazdasági eszközöket gyártó üzemet létesített. Az 1950-es években alakult élelmiszeripari 

nagyüzemmé a baromfifeldolgozó telep. Az 1960-as években települt a városba a 

Finommechanikai Vállalat. Az ipar azonban az ezredfordulón indult látványos fejlődésnek. 

A törökszentmiklósi önkormányzat a Videoton Holding Rt, a HM Radar Rádiótechnikai Rt, a 

CLAAS Hungária Kft, és a Nedworks Kft 1999-ben konzorciumot hozott létre, s ipari parkká 

alakította a 46-os út mellett lévő korábbi gyárnegyedet. A konzorcium még ugyanabban az évben 

megkapta az ipari park címet. 

 

A Törökszentmiklóson regisztrált vállalkozások közül (2006) legnagyobb számban az 

ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatások gazdasági ágban tevékenykedtek (27, 5%), míg szinte 

ugyanekkora részt képviseltek a kereskedelmi vállalkozások (25%). Míg az előbbi az országos és 

a regionális adatokkal összehasonlítva azoktól elmarad, a kereskedelmi vállalkozások aránya az 

összes vállalkozáson belül magasabb, mint az országos és a regionális adat. 

A városban a gazdaságfejlesztés fő területe a 46-os főút déli kivezető szakasza mellett, a 

városközponttól 1,5 km-re található Ipari Park. Az ipari parknak majdnem a telekhatáráig 

kiépített az iparvágány. A park közművesített, a közvilágítás megoldott. Üzemanyagkút a 

területen biztosított. 

A park területe összesen 51,39 hektár. 2007-ben a szabad terület 25 hektár volt. 
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Gazdasági adatok (forrás: TEIR) 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Működő kft 119 121 131 154 174 137 149 216(REG)  183 189 267(REG) 

Működő Rt 7 7 7 7 7 3 3 4 2 2 4 

Működő szövetkezet 11 10 10 10 7 4 4 10 2 2 7 

Működő mg szöv. 5 5 4 4 4 2 3 4 1 1 3 

Működő Bt 264 271 286 300 304 261 253 311 229 206 258 

Működő Ev 856 761 890 874 837 706 671 1052 585 577 1930 

 

Jelen tervmódosítás a gazdasági tevékenységet nem érinti. 

 

 

 

1.2.8. Turizmus 

 

Törökszentmiklóson 1997 -ben 93 vendéglátóhelyet tartottak nyílván. Számuk az elmúlt 10 

évben ingadozásokat mutat, így 105-120 között változik számuk. Szálloda nincs a városban, 

2003-tól működik egy panzió. Az idegenforgalmi igényeket a kemping és a nyaralóház mellett 

magán fizetővendéglátási lehetőségek biztosítják.  

A kereskedelmi szálláshelyek szállásférőhelyeinek száma kis mértékben nőtt az elmúlt 10 évben. 

Nagymértékű bővülés 2006-ban következett be, a kemping férőhely-bővítése következtében.  

 

A városi strand a település észak-nyugati részén található, jelentős zöldterülettel. Ezen a 

területen van a városi kemping is, amelyben 8 új faház áll rendelkezésre, és ezen túl sátras és 

lakókocsis vendégek elhelyezésére is van mód. 

A város rendelkezik minősített gyógyvízzel. A várostól 12 km-re található a Tisza folyó, amely 

fürdési, és vízisport lehetőséget biztosít, valamint a Holt-Tiszán horgászási lehetőség van. 

 

 

 

 

Szállás férőhelyek (forrás: TEIR) 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kemping szállásférőhely 473 473 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Vendégek száma kereskedelmi 

szálláshelyen 

636 762 756 524 763 1347 1078 709 674 600 696 

vendégéjszaka 3321 3656 3577 n.a. 3497 5130 n.a. 2294 n.a. 1642 2280 

 

Jelen tervmódosítás a turizmusra közvetett hatással van. Szakállas településrészen a jelenlegi 

volt zártkertek területe, a tervmódosítás eredményeként létrejövő hétvégiházas üdülőterület a 

megvalósuló szennyvízcsatorna hálózattal felértékelődik, a területen a talajterhelés megszűnik. 
 

1.2.7 Természeti és épített környezet 

 

A város településképe szervesen simul az alföldi tájba. A város felé közelítve messziről kitűnik a 

római katolikus templom két tornya, a dombra épített kápolna, a református templom tornya, a 

régi és új víztorony, valamint néhány ipari építmény magas elemei. 

 

Törökszentmiklós karaktere alföldi mezőváros, ahol a falusias jelleg és a kisvárosias, urbánus 

építészet is fellelhető. A XVII. Századtól a település fejlődését meghatározta a korszerű 
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gondolkodású világi és egyházi nagybirtokosság, iparos polgárság. Ezt tükrözik a település 

épületein található szecessziós jegyek. 

A város központjában a Fő út mentén és a központi vásártéren (illetve ezek környezetében) 

kialakult a város reprezentatív központja. 

Jellegzetes karakterként megjelenik a dombra épült római katolikus templom és környezete.  

A kialakult térszerkezetek megőrizték a betelepítés nyomán kialakult szabályos alakjukat. A 

település belső részein zártabb beépítés alakult ki, melyből hangsúlyosan kiemelkednek a 

tekintélyesebb épületek. 

A központi vásártéren kialakított reprezentációs dísztér a létrehozott emlékművekkel megjelölte 

a város központját. 

A település központján kívül, a peremrészeken hagyományos falusias beépítéssel találkozhatunk. 

 

A tervmódosítással érintett területek az épített környezetet negatívan nem érintik.  A 

településrészeken megvalósuló szennyvíztisztító terület külterületen, a lakott területtől távolabb 

kerül kijelölésre, így az épített környezetet nem érinti.  

Surjány Újtelepen kialakuló falusias lakóterület a meglévő területhasználat szerinti 

szabályozást biztosítja és az egész területegységet egyformán érinti. 

Szakállas településrészen létrejövő hétvégiházas üdülőterület a jelenlegi területhasználatnak 

megfelelő szabályozást biztosítja, így az épített környezetet negatívan nem érinti. 

 

 

 

 

1.3. A településrendezési terv módosítás hatása  a szomszédos területfelhasználásokra.  

 

A tervezett szennyvíztisztító telepek mezőgazdasági környezetben találhatók, a beépítésre szánt 

területek térben távolabb találhatók, így a szomszédos területeket negatívan nem érinti. Surjány 

Újtelepen kijelölt falusias lakóterület Surjány jelenlegi lakóterületéhez kapcsolódik a 4., számú 

főközlekedési út elválasztásával. A kijelölt lakóterület a meglévő lakóterülettel egységet alkot, a 

jelenlegi területhasználatnak megfelelő lakóterület alakul ki, így a szomszédos 

területfelhasználásra nézve nincs hatása. 

Szakállas településrészen a jelenleg üdülőterületként használt zártkerti terület hétvégiházas 

üdülőterület funkciót kap, így a jelenlegi területhasználat nem változik és nincs hatással a 

szomszédos területfelhasználásra. 

 

 

 

 

1.4. Magasabb rendű tervekkel való összhang 

 

 

I.4.1. Törökszentmiklós város tervezéssel érintett területei 
 

Törökszentmiklós Város Településrendezési tervének jelen módosítása során több terület 

területfelhasználási változása történik szennyvíztisztító telepek kijelölése, hétvégiházas 

üdülőterület és falusias lakóterület kijelölésével a közigazgatási terület több pontját érintve az 

egyéb belterületi lakott helyek (Surjány, Szakállas, Óballa) közvetlen közelében.    

 

Törökszentmiklós Város Településrendezési tervének módosítása során az alábbi tervezési 

terület érintett, táblázatos formában bemutatva. 
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A fejlesztéssel érintett tervezési területek bemutatása 

 
1. Kertes mezőgazdasági területből (Mk) –   Falusias 

lakóterület (Lf) 

 

 

~ 160 553,83m2 (16,05 ha) 

2. Általános mezőgazdasági területből (Ma) –   Különleges, 

szennyvíztisztító terület (Kszv) Szakállas településrészen 

 

 

~ 1 747,53m2 (0,17 ha) 

 

3. Általános mezőgazdasági területből (Ma) –   Különleges, 

szennyvíztisztító terület (Kszv) Surjány településrészen 

 

 

~ 11 126,23m2 (1,11 ha) 

 

4. Általános mezőgazdasági területből (Ma) –   Különleges, 

szennyvíztisztító terület (Kszv) Óballa településrészen 

 

 

~ 1 511,20m2 (0,15 ha) 

 

5. Általános mezőgazdasági területből (Ma) –   Hétvégiházas 

üdülőterület (Üh) Szakállas településrészen 

 

 

~ 65 652m2 (6,56 ha) 

 

6. Kertes mezőgazdasági területből (Mk) –   Hétvégiházas 

üdülőterület (Üh) Szakállas településrészen 

 

 

~ 79 911m2 (7,99 ha) 

 

 

 

 

Törökszentmiklós Város jelen tervmódosításához az Országos Területrendezési Terv 2013. évi 

módosítása (2013. évi CCXXIX. törvény) és Jász - Nagykun - Szolnok Megye 2011. évi hatályos 

Megyei Területrendezési Terve lett figyelembe véve. 

 

 

Az Országos Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása 

 

 Az OTrT 2013. évi módosítása a település tervezéssel érintett területét (érintett 

külterületi részek): 

 

- mezőgazdasági térség (1.,2.,3. számú tervezési területek) 

- vegyes területfelhasználású térség (4. számú tervezési terület) 

- erdőgazdálkodási térség (5., 6. számú tervezési terület) 

 

kategóriába sorolja. (1. számú melléklet alapján) 

 
1. számú melléklet 
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 Országos övezetekhez való területi igazodás, megfelelés 

 
Törökszentmiklós Város tervezéssel érintett területei az országos övezetek közül: 

 

- országos vízminőségvédelmi terület övezetét (4. számú tervezési terület) 

 

érinti. (2. sz. melléklet szerint) 

 

A többi országos övezet területe a tervezéssel érintett területektől térben távolabb 

helyezkednek el. 

 
2. számú melléklet 
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Követelmény: 

 

15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 

történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 

bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 

jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre 

vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni. 

 

Követelmény teljesítése: 

 

A tervezéssel érintett területen kerül kiépítésre Óballa településrész szennyvíztisztító 

telepe, amely a kiépülő szennyvízcsatorna hálózat szennyvizét fogadja, a keletkező 

szennyvíz tisztító telepre történő elvezetés biztosítottá válik, ezáltal kielégíti a fenti 

követelményeknek való megfelelést. 

A tervezéssel érintett területeken bányászati tevékenység nem folyik és a jövőben sem 

tervezett. 

 

Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat jelen tervmódosítás 

tervezéssel érintett területei nem változtatják meg, azokra kihatással nincsenek. 

A tervezési területek országos jelentőségű úthálózatot közvetlenül nem érintenek.  

 

Surjány-Újtelep településrész falusias lakóterület kijelölése a meglévő 4. számú főút 

mellett helyezkedik el. 

 

 

A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása 

   
  Jász - Nagykun - Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település 

 tervezéssel érintett területeit (érintett külterületi részek): 

 

- mezőgazdasági térség (2., 3. számú tervezési területek) 
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- vegyes területfelhasználású térség (4. számú tervezési terület) 

- erdőgazdálkodási térség (5., 6. számú tervezési terület) 

- hagyományosan vidéki települési térség (1. számú tervezési terület) 

 

területfelhasználási kategóriába sorolja. (3. számú mellélet alapján) 

 
3. számú melléklet 

 

Megyei Térszerkezeti terv kivonata Törökszentmiklós városra vonatkozóan 

 

 
 

 

 

A Megyei Területrendezési Tervben (MTrT) Törökszentmiklós város közigazgatási területén 

belül a tervezési területeket érintő – mezőgazdasági térség – 69,8 % arányban (12.931,651 ha 

nagyságban), vegyes területfelhasználású térség – 13,7 % arányban (2.5835,87 ha nagyságban) 

és a hagyományosa vidéki települési térség – 2,6 % arányban (492,02 ha nagyságban)  került 

kijelölésre. 
  

 

1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség 

 

követelmény: 

 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül 

a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 
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b) pont: a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes 

terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki. 

 

a követelmény teljesítése:    (lásd 4. sz. rajzi melléklet) 

 

 

 
 

 
 

 

A település közigazgatási területén         

 - az MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A):  12931,65 ha, 

 - a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület: 12931,65 ha, 

 - a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület csökkenése: -1,28 ha, 

 -  a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B):  12930,37 ha. 

 

(A) x 0.85 ≤ (B), követelmény teljesül, továbbá a térségben nagyvárosias 

lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem került kijelölésre. 
 

 

2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes területfelhasználású térség 

  

követelmény: 
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OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül 

a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 

 c) pont: a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 

erdőterület, vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 

fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 

területfelhasználási egység kijelölhető. 

 

a követelmény teljesítése:   (lásd 5. sz. rajzi melléklet) 

 

 
 

A település közigazgatási területén         

 -  az MTrT vegyes területfelhasználású térségének a területe összesen (A):  2535,87 ha, 

 -  a hatályos településszerkezeti tervben a vegyes terület:               2535,87 ha, 

 -  a tervezett módosítással a vegyes terület csökkenése/növekedése:  0,15 ha, 

 -  a tervezett módosítás után a vegyes terület (B):  2535,72 ha. 

  

(A) x 0,90 ≤ (B), és a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem került 

kijelölésre, tehát a követelmény teljesül. 

 

3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség 

követelmény: 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a 

települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

 a) pont: az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási 

egységbe kell    sorolni; 

OTrT 7.§ (1) bekezdés: Az erdőgazdálkodási térség Országos Erdőállomány Adattár (OEA) 

szerint erdőterületnek minősülő területét a településszerkezeti terv legalább 95%-ban csak 

erdőterület területfelhasználási egységbe sorolhatja. 

 

a követelmény teljesítése:    (lásd 6. sz. rajzi melléklet) 
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A település közigazgatási területén         

 -  a MTrT erdőgazdálkodási térségének a területe összesen (A):  1038,69 ha, 

 -  az OEA szerint erdőterületnek minősülő terület (B): 727,08 ha, 

 - a hatályos településszerkezeti tervben az erdő terület: 1038,69 ha, 

 -  a tervezett módosítással az erdőterület csökkenése/növekedése:  14,55 ha, 

 -  a tervezett módosítása után az erdőterület (C):  1024,14 ha. 

 

 (A) x 0.85 ≤ (C), és (B) x 0.95 ≤ (C), tehát a követelmény teljesül. 

 

4. Hagyományosan vidéki települési térség 

 

követelmény:  

 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül 

a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 

e) pont: a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével 

bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható 

 

a követelmény teljesítése:    (lásd 7. sz. rajzi melléklet) 
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A hagyományosan vidékies települési térségben nem került sor nagyvárosias lakóterület 

kijelölésére, az alábbi területfelhasználási egységbe került besorolásra a tervezéssel 

érintett 1. számú terület: 

 

falusias lakóterület területfelhasználás. 
 

 

Megyei / Térségi műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés 

 

Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat jelen 

tervmódosítás nem változtatja meg, azokra kihatással nincs. 

 
A tervezési területek közül az 1. számú tervezési terület a meglévő 4. számú főút mellett 

helyezkedik el. 

A tervezési területek egyéb műszaki/vonalas infrastruktúra hálózatokra nincsenek kihatással.  

   

 

 Megyei Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés 

 
Törökszentmiklós város tervezéssel érintett területei (érintett külterületi részek) a térségi 

övezetek közül az alábbiakkal érintettek: 

 

- térségi tájképvédelmi terület övezetébe (4. számú tervezési terület) 

- felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe (teljes közigazgatási területet 

  érinti) 

- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

 

sorolt.  

 

A felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe övezetét és az ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület övezetét az OTrT 2013. évi módosítása megszüntette (az OTrT-ről 

szóló 2003. évi XXVI. törvény 31/B§ e.) pontja alapján). 

 

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét és az övezetre vonatkozó előírásokat az 

OTrT 2013. évi módosítása megszüntette és helyette bevezette a tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület övezetét, melyet az OTrT rendelkezéseinél kell figyelembe venni. 

 

Az OTrT a tervezési területek egyikét sem sorolja a Tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület országos övezetébe, így az igazodás bemutatása jelen tervmódosítás 

esetében nem releváns.   
 

 

Nyilatkozat a Megyei Övezetekhez való megfelelésről 

 

Kiszelovics Ildikó (vezető településtervező, TT-1-16-0238), mint Törökszentmiklós város 

településrendezési tervének tervezője a fent leírtak alapján nyilatkozom, hogy az általam 

készített településszerkezeti terv az 1996. évi XXI. Törvény alapján figyelembe veszi a 

magasabbrendű terveket. A törvény értelmében figyelembe kell venni a tervi hierarchiában 

magasabbrendű tervet, így Törökszentmiklós esetében a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei 

Területrendezési Tervet. 
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Az előzőekben leírtak alapján, mint tervező nyilatkozom, hogy Törökszentmiklós város 

településszerkezeti terv módosítása megfelel a település közigazgatási területére vonatkozó 

Megyei Övezeti tervi előírásoknak. 

 

 

 

 

Szolnok, 2016. Július hó     ……………………………. 

        Kiszelovics Ildikó 

               vezető településtervező 

           TT-1-16-0238 
 

 

 

 

 

 

2. SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

 

2.1. Közlekedési javaslat 

 

Ez a Településrendezési terv Közlekedési tervrésze a tervezés időszakában-érvényben lévő és 

kötelezően alkalmazandó  „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei„ című 

ÚT 2-1.218/2003. számú Útügyi Műszaki Előírás , a „Szintbeni közúti csomópontok méretezése 

és tervezése” című ÚT 2-1.214/2004. számú Útügyi Műszaki Előírás, valamint a Közutak távlati 

forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című ÚT 2-1.118. számú Útügyi Műszaki 

Előírás alapján készült. 

 

 

Közlekedési kapcsolatok 

 

Törökszentmiklós város Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti részén, a 4 -es számú főút és a 

Budapest – Záhony vasútvonal mentén fekszik 120 km-re a fővárostól és húsz kilométerre 

Szolnoktól. 

A város közlekedésföldrajzi szempontból kedvező helyen terül el. Bár nem vasúti csomópont 

vasútállomása jelentős forgalmat bonyolít le. A város központjában lévő autóbusz pályaudvart 

jelentős számú távolsági buszjárat érinti, melyek révén a környező kistelepülések mellett 

nagyobb városokkal is közvetlen kapcsolat biztosítható. A 4 -es számú főút településközponti 

szakaszáról ágazik le a 46 -os számú főútvonal, amely Mezőtúron át Békéscsabára vezet. 

Kevésbé forgalmas utak indulnak a településközpontból a környező településekre, Óballára és 

Tiszapüspökibe. 

A várost korábban átszelő 4. sz. I. rendű főút kiváltása egy elkerülő úttal kiépült, így ez jelentős 

terheléstől mentesíti a városközpontot. 

 
 

 

Közúti közlekedés: 
 

A település Jász – Nagykun – Szolnok megye északi felében helyezkedik el. 

A tervezés időszakában a város közúti forgalmát zömmel a 4. számú főút bonyolítja le.  
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A 46. számú út szerkezeti rangja II. rendű főút. A főút korábban a 4. sz. főúthoz (Kossuth Lajos út) 

csatlakozott, de jelenleg már a várostól nyugatra épült új, kétszintes (különszintű csomópont) 

csomópontnál van a kezdete. Így a régi 4. számú főút is a 46. számú főút részévé vált. 

 

Törökszentmiklós város a „B” tervezési osztályú kategóriába sorolható, mivel a települést érinti 

az országos jelentőségű közlekedési hálózat. 

 

Jelen tervmódosítás az alábbi területekre vonatkozik: 

 

1. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas településrész területén a 0375/11 és 0375/12 

hrsz-ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt 

terület kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

A tervezéssel érintett terület megközelítése a külterületi  0378 hrsz külterületi útról történik. 

A szennyvíztelephez új út nem kerül kialakításra. 

 

 

2. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas - Holtág településrész területén, jelenleg 

üdülőterületként használt, azonban általános és kertes mezőgazdasági terület hétvégiházas 

üdülőterületbe és  belterületbe vonása a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében. 

A tervezéssel érintett terület megközelítése érdekében a szakállasi Holt - Tisza mellett 12,00 

méter szabályozási szélességű út kerül kiszabályozásra. A Holt - Tisza melletti út egyrészt a 

10701/1 hrsz-ú út terület, majd annak közvetlen folytatásában lévő 0363/13 - 0363/42 hrsz-ú 

magántulajdonú telkek telekvégeiből 12,00 méter szabályozásával valósul meg. A kialakítandó 

út a telkekhez a közterület kapcsolatot biztosítja. 

 

3. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány településrész területén a 0417/16 és 0417/17  hrsz-

ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt 

terület kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

A tervezéssel érintett terület megközelítése a külterületi  0416 hrsz - ú  a csatorna mellett vezetett 

meglévő útról történik. 

 

4. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány - Újtelep településrész területén a 10401/1 hrsz-ú 

területtől a  10490/3 hrsz-ú  területig  jelenleg kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási 

változása, új beépítésre szánt terület kijelölése belterületbe vonása falusias lakóterület 

terülefelhasználásba sorolása a szennyvízprojekt megvalósítása érdekében. 

A terület megközelítése a meglévő, burkolt lakóutcákról lehetséges. 

 

 

5. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Balla településrész területén a 0499 hrsz-ú jelenleg 

általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt terület 
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kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

A tervezéssel érintett terület megközelítése a külterületi  0494/3 hrsz - ú, meglévő külterületi 

útról történik. 

 

 

 

A külterületi utak út-hierarchia szerint a következők: 

 

I. rendű főút: 

- jelenlegi 4. számú főút 

 

II. rendű főút: 

- 46 számú főút 

- régi 4. sz. út külterületi szakasza (ma már ez is a 46. sz. főút része) 

 

Összekötőút: 

-4629. jelű út Martfű felé 

 

Bekötőút: 

-32 127. jelű út Tiszapüspöki felé 

-32 126. jelű út Ballatelep felé 

-32 124. jelű út Szakállas felé 

-42 101. jelű út Bartapuszta felé 

 

 

Csomópontok: 

 

A 4. számú főút mellett jelenleg 2 db szintbeni és 2 db különszintű csomópont található.  

A tervezéssel érintetett területeken új csomópont nem kerül kialakításra. 

 

Tömegközlekedés: 

 

Az autóbuszpályaudvar a település központjában, a Kossuth tér mellett található. 

Megállóhelyek a belterületen: vasútállomás – piactér – strandfürdő – városháza – Arany J. út – 

Deák F. út – Hunyadi J. út – Ipolyi tér – Tenyői út. 

 

Az autóbuszközlekedés helyközi (Tiszapüspöki, Fegyvernek, Tiszatenyő) és távolsági (Szolnok, 

Jászberény, Abádszalók stb) irányban is kapcsolatot biztosít. 

A település belterületén helyi autóbuszjárat is üzemel. 

 

Kerékpáros közlekedés: 

 

A város belterületén a 46. számú főút mellett az ipari parkig kiépített kerékpárút szakasz 

található, valamint szintén kiépített kerékpárút szakasz található a Kossuth út mellett és 

Surjányig 

 

 

Gyalogos közlekedés:  

 

A településen a gyalogosok közlekedését kiépített járdák biztosítják. 
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Parkolók: 

 

A település belterületén az intézményeknél kiépített parkolók találhatók. Kiépített nagyobb 

parkoló található a piacnál, a lakótelepeken, valamint a Kossuth út mellett a szélsősávban is 

engedélyezett a parkolás. 

 

A tervezéssel érintett szennyvíztisztító telepek területén a parkolást telken belül kell 

megoldani. 

 

 

Gépjárműüzemi létesítmények: 

 

A település területén belül 5 db. üzemanyagtöltő állomás üzemel. 

 

 

Vasúti közlekedés: 

 

Törökszentmiklós a 100. számú Budapest – Debrecen – Nyíregyháza villamosított vasúti 

fővonalon található. A vasútvonal a nemzetközi törzshálózat része. A vasúti kapcsolat megfelelő. 

 

Az igazgatási területet érinti a Szajolról leágazó 120. sz. Szajol – Mezőtúr – Békéscsaba vasúti 

fővonal. 

A vasútállomásról a környező iparterületekre az állomási rendezőkön át iparvágányok ágaznak 

le.  

A közelmúltban az ipari park új iparvágányszakasszal bővült. 

 

Közúti – vasúti átjárók: 

 

Pánthy Endre út – különszintű 

Dózsa György út – szintbeni 

Bacsó Béla utca – szintbeni 

Dózsa György út (46. sz. út) - különszintű 

 

Jelen tervmódosítás a vasúti közlekedést nem érinti. 

 

Vízi közlekedés: 

 

A Tisza az igazgatási határ északi részén található, Óballánál érinti a települést.  

Jelenleg a viziközlekedés számára nincs kiépített kikötő, illetve hajóállomás és nincs megfelelő 

megközelítési útvonal sem. 

 

Jelen tervmódosítás a vízi közlekedést nem érinti. 

 

Légi közlekedés: 

 

A település a légi közlekedést tekintve nem érintett és a jövőben sem tervezik bevezetését.                             
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2. 2. Víziközmű fejlesztési javaslat 

 

Jelen tervmódosítás célja Törökszentmiklós város derogációs szennyvízprojektjének 

megvalósítása, melynek keretében három szennyvíztisztító telep került kijelölésre a 

település három külön településrészén (Szakállas, Óballa, Surjány), valamint a 

szennyvízprojekt megvalósítása érdekében Surjány településrészen belterületbe vonás és 

falusias lakóterület kijelölés, Szakállason pedig belterületbe vonás és hétvégiházas 

üdülőterület kialakítás történik. 

 

 Törökszentmiklós város Jász-Nagykun-Szolnok megye harmadik legnagyobb városa, a 

Törökszentmiklósi járás székhelye.  

A város a 4-es számú főút mentén, Szolnoktól 20 km-re keletre fekszik a Nagykunság szélén. 

Északról természetes határként a Tisza, valamint annak Fegyverneki holtága határolja, 

szomszédos továbbá Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Kétpó, Tiszatenyő, Szajol, 

Tiszapüspöki településekkel is. Törökszentmiklós fontosabb (belterületi) külső településrészei: 

Óballa, Surjány és Szakállas. 

 

Természetföldrajzilag az Alföld Közép-Tiszavidék középtájának Szolnok-Túri-sík nevű kistáján 

fekszik, az Észak-Alföld-i régióban. 

 

A település területe: 185,16 km
2
. 

Teljes népessége: 20 626 fő (2015. januári adat). 

Népsűrűsége: 116,15 fő/km2. 

 

 

Természetföldrajzi, domborzati, éghajlati adottságok 

 

A Szolnok-Túri-sík elnevezésű kistáj Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el. 

Területe 1700 km
2
 (a középtáj 23,3%-a, a nagytáj 3,3%-a). 

 

Domborzati adatok: 

A kistáj 80 és 105 m (Király-halom) közötti tengerszint feletti magasságú, lösz-szerű 

üledékekkel fedett hordalékkúp-síkság. A relatív relief átlagos értéke kicsit (2 m/km
2
), a Nyugati 

részen, illetve a homokbuckás területeken ezt meghaladó értékű. A felszín több mint 50%-a az 

alacsony ármentes síkság, negyede-negyede az enyhén hullámos síkság (a Nyugati részen), 

illetve az ártéri szintű síkság (peremeken) orográfiai domborzattípusába sorolható. A kistáj 

képében csak a szórványosan megjelenő, a Zagyva és a Tarna hordalékkúp-anyagából felépülő, 

1-5 m magas, löszös homokkal fedett homokbuckák, a kistáj Déli felében mindenféle megjelenő, 

kusza hálózatot alkotó elhagyott folyómedrek, morotvák, valamint a kunhalmok jelentenek némi 

változatosságot. 

 

Földtani adottságok: 

Az Északi-középhegységből lefutó patakok hordalékkúpja (főként az Eger és a Tarna) a 

pleisztocénban befedte a kistájat, s összességében 150-170 m vastag, többnyire finomszemű 

üledék akkumulálódott. A felszínen a pleisztocén végétől 8-10 m vastag, egészen finomszemű 

folyóvízi üledék rakódott le, amely löszösödött. A felszín legnagyobb részét ez a löszös anyag, 

lösziszap borítja, hozzá igen jelentős tégla agyagkészletek kapcsolódnak (nagyságrendben 

Karcag, Mezőtúr, Kisújszállás, Törökszentmiklós, Martfű, Tiszaföldvár; összesen 45 Mm
3
). 

Nagyobb területeket borít – főként a mélyebb, rossz lefolyású felszíneken – a holocén réti és lápi 

agyag. A legidősebb képződmény a Tisza holocénbeli letaroló tevékenysége következtében 

szigetszerűen megjelenő, löszös homokkal fedett futóhomok. Potenciális maximális szeizmicitás 

7° MS. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szolnok-T%C3%BAri-s%C3%ADk&action=edit&redlink=1
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Éghajlat: 

A kistáj mérsékelten meleg-száraz, de közel fekszik a meleg – száraz éghajlatú 

területekhez, a Déli részek már igen szárazak. Az évi napfénytartam 1970 és 2010 óra közötti; a 

Délnyugati részek élvezik a több napsütést. A nyári év negyedben 810 – 820, a téliben kb. 190 

óra napsütés valószínű. Az évi középhőmérséklet Északon 9,9 – 10,0 °C, máshol 10,2 – 10,4 °C, 

a vegetációs időszak középhőmérséklete 17,3 – 17,4 °C. 192-195 napon keresztül, április 9 – 11 

és október 20 – 21 között a napi középhőmérséklet magasabb 10 °C-nál. 

A fagymentes időszak a Tisza mentén április 7-8-án, a középső területeken április 10-én, 

Keleten április 12-14-én kezdődik s az első őszi fagyok október 20 körül várhatók (Északkeleten 

egy-két nappal előtte, Délnyugaton egy-két nappal utána). A fagymentes időszak tehát a Tisza 

mentén kb. 196, középen kb. 193, Keleten – Északkeleten pedig kb. 190 napos. Az évi abszolút 

hőmérsékleti maximumok átlaga Északkeleten 34,9 – 35,1 °C, máshol 34,4 – 34,7 °C, a 

legalacsonyabb minimumhőmérsékleteké pedig -17,0 és -17,5 °C között várható. 

Az évi csapadék 510-540 mm, de míg a Déli részeken még az 500 mm-t sem éri el, addig 

Kenderes térségében kevéssel az 550 mm-t is meghaladja az átlagos évi csapadék. A vegetációs 

időszak csapadéka 300 mm körül van, de a Déli részeken csak 280-290 mm. Az ország 

legszárazabb vidéke ez a terület. A 24 órás csapadékmaximum 90 mm (Mezőhék). A téli 

időszakban 32-34 hótakarós nap várható, az átlagos maximális hó vastagság 15-16 cm. 

Az ariditási index 1,30 – 1,38, de a Déli részeken 1,40-1,43. Az Északi – Északkeleti, illetve a 

Déli a leggyakoribb szélirány; az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van. A kistáj egy része igen 

száraz, a kevés csapadék indokolja az öntözéses gazdálkodást. 

 

Vízrajz: 

Kelet felől a Hortobágy – Berettyóra támaszkodik, míg Nyugaton kanyargós peremmel 

néz a Tisza árterére. A Tiszához csak kevés vízfolyás indul. Ilyen az Alcsi – Holt - Tiszához 

folyó Kengyeli-főcsatorna (18 km, 131 km
2
), majd a Cibakháza – Martfűi főcsatorna (12 km, 38 

km
2
). A Hortobágy – Berettyó idetartozó 70 km-es szakaszához vezetnek: Köles – Őzes-csatorna 

(17 km, 122 km
2
), Karcagi I. sz. főcsatorna (23 km, 252 km

2
), Villogó-csatorna (38 km, 82 km

2
), 

Kakat-éri csatorna (45 km, 298 km
2
), Gástyási – csatorna (11 km, 76 km

2
), Túrkevei-csatorna 

(12 km, 63 km
2
), Varaséri – Álomzugi – főcsatorna (26 km, 274 km

2
. A Hármas-Körös Délről 

21 km-en határolja a tájat. Hozzávezet a Mezőtúri – főcsatorna (24 km, 164 km
2
) és a 

Harangzugi-csatorna (24 km, 344 km
2
). Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. 

 

LF=0,5 l/s.km
2
;  Lt=3%;  Vh=150 mm/év. 

Vízjárási adatok a Hortobágy – Berettyóról és a Hármas – Körösről vannak. 

 

Utóbbinak a vízállását a torkolati árvízkapuval befolyásolják. Az árvizek kora tavasszal 

és kora nyáron jelentkeznek. Ilyenkor a belvizeket levezető főcsatornák is nagyobb 

vízhozamokat vezetnek. Az ősz viszont a kisvizek időszaka. A Hármas – Kőrös és a csatornák 

vízminősége II. osztályú. A Hortobágy – Berettyót Debrecen kezeletlen szennyvizei 

tönkreteszik. A belvízveszélyt jelzi, hogy a csatornahálózat összhossza az 1500 km-t is 

meghaladja. Torkolatuknál 15 szivattyútelep 32,5 m
3
/s kapacitással segíti a belvízmentesítést. 

Túrkeve alatt éri el a Hortobágy – Berettyót a 22,5 m
3
/s vízvezetésre kiépített Nagykunsági – 

főcsatorna. 

 A kistájnak számos tava van. Kisebb részben természetesek (5; 10,7 ha), melyek területe 

nem számottevő. A Hortobágy – Berettyó és a Hármas-Körös jobb partján 6 meandertó található 

240 ha felszínnel. Köztük a mezőtúri (40 ha), illetve a halásztelki (145 ha) a legnagyobb. Még 

több a különféle célú mesterséges tározó és halastó (17 db, 1600 ha feletti kiterjedéssel). Köztük 

a karcagi (159 ha), a kenderesi (146 ha) és a kakati (157 ha) tározók is nagyok, de a sóskúti (416 

ha) a legtekintélyesebb (Kenderestől Északra). 
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 A talajvíz mélysége Fegyvernektől Délre Mezőtúrig – Mesterszállásig 6 m alatt van, 

Karcag – Kisújszállás – Túrkeve körzetében 2 – 4 m között, máshol 4 – 6 m között. Mennyisége 

sehol sem jelentős. Kémiai jellege Fegyvernektől Keletre, Karcag és Kisújszállás között, de 

elszórtan máshol is, főleg a Hortobágy – Berettyó mellékén nátrium-, máshol kalcium – 

magnézium – hidrogén karbonátos. Keménysége Fegyvernek – Kisújszállás – Mezőtúr között 

meghaladja a 35 nk°-ot, máshol 15 – 25 nk° között van. A szulfáttartalom Mezőtúr – 

Törökszentmiklós – Karcag között meghaladja a 600 mg/l-t, sőt Túrkevétől Nyugatra még az 

1000 mg/l-t is, másutt 300 mg/l alatt van. 

 A rétegvíz mennyisége 1 l/s.km
2
 körül van általában, de Délnyugaton kevesebb. Az artézi 

kutak száma nagy; mélységük átlaga nem haladja meg a 200 m-t. Vízhozamuk mérsékelt, de 

nagyobb mélységből nagy vízhozamokat is nyernek. Kisújszállás fürdőkútja 53 °C, Mezőtúré 54 

°C, Tiszaföldváré 71 °C, Törökszentmiklósé 65 °C, Túrkevéé 76 °C meleg. Többségükben 

kloridos – hidrogén karbonátos típusúak. 

  

Növényzet: 

 A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj potenciális erdőtársulásainak a fűz – 

nyár – éger ligeterdők (Salicetum albae-fragilis), a tölgy - kőris – szil ligeterdők (Querco-

Ulmetum hungaricum), a sziki tölgyesek (Pseudovino-Quercetum roboris) és a tatárjuharos 

lösztölgyesek (Acerei tatarici-Quercetum) tekinthetők. Gyakoriak a szikes mocsarak 

(Bolboschoenetum maritimi), a sós sivatagi társulások (Suaedetum maritimae; Salsoletum 

sodae), a vakszikfoltok (Lepidio-Camphorosmetum), a hernyópázsitos rétek (Agrosti 

Beckmannietum). A lágyszárú fajok között megtalálható a süntök (Echinocystis echinata), a 

farkasfog (Bidens tripartitus), a magyar sóballa (Suaeda pannonica), stb. 

 A jelentéktelen kiterjedésű erdőgazdasági területeket fiatal- és középkorú, zömében 

keménylombos erdők borítják. Az összes erdő átlagos évi folyónövedéke 2,1 – 3,0 m
3
/ha között 

ingadozik. 

A mezőgazdasági növénytermesztés fontosabb kultúrái a búza (25 – 35 q/ha), az őszi árpa 

(20 – 35 q/ha), a kukorica 30 – 50 q/ha) és a cukorrépa (200 – 500 q/ha). 

 

 
 

Törökszentmiklós térségének vízrajza 

 

 

Talajok: 
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 A zömmel löszös üledékeken 9 talajtípus alakult ki. A legnagyobb kiterjedésűek a 

kedvező mezőgazdasági adottságú alföldi mészlepedékes és a réti csernozjomok, 12, illetve 

34%-os területi részaránnyal. Vályog és agyagos vályog mechanikai összetételű változataik 

termelékenysége II. és IV. között váltakozik. Felszíntől karbonátos és kilúgozott változataik 

egyaránt előfordulnak. A mélyben sós réti csernozjomok 4%-ot, a mélyben szolonyeces réti 

csernozjomok pedig 2%-ot tesznek ki. Termékenységi besorolásuk a IV. és VI. talajminőségi 

kategória. 

 A talajvízhatás alatti mélyebb fekvésű területek kiterjedt (15%) talajtípusát az agyag, 

vagy agyagos vályog mechanikai összetételű réti talajok és kisebb kiterjedésben (3%) a fiatalabb, 

kisebb humusztartalmú réti öntés talajok képviselik. A réti talajok termékenységi besorolása a 

szervesanyag-tartalomban meglevő különbségek ellenére egységesen a VI. kategória. A réti 

talajok csökkent termékenységét valószínűleg erősen savanyú kémhatásuk indokolja, ami miatt 

meszezésük szükséges. 

 A szikes talajok mennyisége is számottevő. A mezőgazdaságilag értéktelen réti-

szolonyec talajok területi részaránya 9, az igen gyenge termékenységű, általában a VII. 

talajminőségi kategóriába sorolt szolonyeces réti talajoké pedig 13%. 

 A táj csernozjomokhoz kötődő jelentős mezőgazdasági potenciálja a szikes talajok 

meliorációjával és a réti talajok meszezésével növelhető. 

 

Sajátos táji adottságok: 

 A kistáj települései zömükben jól megközelíthetőek. A természeti feltételek kedvezőek 

helyi regionális üdülési igények fogadására. Meleg vízre települt fürdőközpontok találhatók 

Szolnokon, Martfűn, Mezőtúron, Túrkevén, stb. Az infrastruktúra további kiépítésével az üdülési 

terhelés növelhető. E területen van a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet és az 1975-ben létesített 

Dévaványai Tájvédelmi Körzet jelentős része. 

 

Tájtipológiai összegzés: 

 Meleg, száraz, Nyugaton igen száraz éghajlat mellett erős vízhiányban szenvedő terület. 

Három tájtípus fordul elő. 

 

Északnyugati harmada magas ártéri helyzetű löszös síkság, főleg alföldi jellegű csernozjom 

talajféleségekkel, ahol a magasabb talajvizű laposokban, hajdani folyómedrekben különböző 

szikes foltok is előfordulnak, néhol jelentős kiterjedésben. Sok esetben azonban csak a mélyebb 

talajszelvény sós vagy szolonyeces. Csaknem teljes egészében szántóföldi hasznosítás alatt áll. 

Rét és legelő csak a szikes laposokban, a lösztölgyes ligeterdő maradványai pedig csak a régi 

medrek mentén fordulnak elő. Máshol az akác az egyeduralkodó. Igazi kultúrsztyep. 

 

 A táj délnyugati fele magas ártéri helyzetű, lösztakarós hordalékkúp-síkság. Talajai főleg 

réti csernozjomok, de annak mélyben sós és szolonyeces változatai is előfordulnak, s a gyenge 

lefolyású, magasabb talajvizű helyeken különböző szikes talajok is megjelennek (főleg 

sztyepesedő réti szolonyec). A hasznosításban a szántóföldi jelleg az uralkodó. A szikes laposok 

gyenge legelői, a réti medermaradványok ligetei és akácos fasorok jelentenek csekély 

változatosságot. A kultúrsztyep jelleg igen erős. 

 

 A Hortobágy – Berettyó és a Hármas – Körös medrét keskenyebb-szélesebb sávban 

holtmedrekkel tagolt alacsony fekvésű, magas talajvizű mentesített ártér kíséri. Talajtakarója réti 

és réti öntéstalajokból, valamint a gyenge lefolyású helyeken szikesekből áll. Ezt is túlnyomóan 

szántóföldek hasznosítják, de a szikes laposok mellett a rétek és az egykori ártéri ligeterdők 

füzes - nyáras maradványai is megjelennek. A kultúrsztyep jelleg kifejezetten jelentkezik. Az 

egész terület nagy vízhiányát enyhíti a Nagykunsági-főcsatorna öntözőrendszerének kiépítése. A 

számos hévizű mélyfúrás látogatott fürdőhelyek kiépítését tette lehetővé.  
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(Forrás: Marosi S. – Somogyi S.: Magyarország kistájainak katasztere) 

 

 

Víziközmű-ellátottság jelenlegi állapota 

 

Víziközművek tekintetében az alapközmű ellátás teljesen kiépült a város területén. A 

szennyvízcsatorna hálózat regionális rendszerének központja a város, ahol a külterületen 

eleveniszapos technológiával működő szennyvíztisztító telep működik. A városközpontban és 

környékén zárt csapadékvíz elvezető csatorna működik, a többi területen jellemző a földmedrű 

nyíltárkos elvezetés. 

A város szennyvízcsatornázása 2007-ben történt, ekkor épült a külterületi 

szennyvíztisztító telep. A város döntő területe bekapcsolódott a vezetékes szennyvízelvezetésbe, 

a város keleti részén azonban nem készült gerinccsatorna. Ugyancsak maradtak csatornázatlan 

ingatlanok az Almásy úton. 

A város közigazgatási területéhez tartozik három, valamikor önálló kistelepülés, melyek a 

központi belterülettől távolabb helyezkednek el. Jelenleg ezeken a településrészeken nincs 

szennyvízcsatorna - hálózat. A kistelepülések a következők: Szakállas, Surjány, Óballa 

 

 

Vízellátás 

 

A település teljes belterületén az ivóvízellátó rendszer megépült, részben körvezetékes, 

részben ágvezetékes hálózatként. A hálózat teljes hossza meghaladja a 110 km-t. A hálózat 

főkörét, a belvárost körülvevő NA 200-as vezetékből kiépített hálózati kör alkotja. A hálózat 

többi része közvetlenül, vagy közvetetten ehhez a főkörhöz kapcsolódik. A vízellátó rendszer 

megtáplálása mélyfúrású kutakról történik, melyek nagy része a külterületen, illetve a belterület 

határán található. A kutak többsége jelenleg üzemen kívül van. A legnagyobb teljesítményű 

működő kút a városközpont parkjában található 15. sz. kút, mely a hálózatot közvetlenül táplálja. 

 

A kutakból a víz a Táncsics utcában található vízműtelepre jut, ahol egyrétegű fizikai szűrő, 

gáztalanító ill. vas- és mangántalanító, valamint klórozó berendezés működik. A tisztított víz a 

telepi tározóba, illetve a víztoronyba kerül, majd innen a városi hálózatba. 

 

A vízmű mértékadó kapacitása 5500-6000 m
3
/d amiből jelenleg 3100-3500 m

3
/d használnak ki. 

A városi hálózatra jellemző, hogy a városközpontból kifelé haladva egyre kevésbé épült ki a 

körvezetékes rendszer, itt legnagyobb részt ágvezetékekről történik a vízellátás. A vezetékek 

átmérői, NA 100 illetve NA 80, anyagukat tekintve a régebben kiépült vezetékek azbesztcement 

anyagúak, az utóbbi években felújított vagy újabban épült vezetékek műanyag KPE csövek. A 

hálózaton mintegy 200 db tűzcsap van elhelyezve. 

 

Jelen tervmódosítással érintett Szakállas, Surjány, Óballa településrészeken a vezetékes 

ivóvízzel ellátott ingatlanok száma a következő: 

Szakállas: 43 db, 

Surjány: 157 db, 

Óballa: 93 db. 
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Statisztikai adatok Törökszentmiklós településre vonatkozóan (forrás: TEIR): 

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

szolgáltatott víz 
(m3) 

615 569 609 669 681 627 641 738 623 634 587 587 581 558 627 

Üzemelő 

közkifolyó (db) 
81 81 81 81 81 80 80 80 80 82 82 82 81 81 18 

Közüzemi 
ivóvízhálózat 

hossza (km) 

117 117 116 116 117 118 118 118 118 120 118 118 118 118 118 

Összes 

szolgáltatott víz 
mennyisége 

(m3) 

774 733 771 811 766 766 766 743 741 771 709 733 709 678 793 

Közcsatornában 
elvezetett 

összes 

szennyvíz (m3) 

735 695 636 621 706 937 840 724 793 794 89 873 676 909 1464 

Közüzemi 

szennyvíz 

csatorna 

hálózat hossza 
(km) 

59 38 39 39 39 39 39 100 100 101 102 102 103 103 103 

Közcsatornába 

bekapcsolt 
lakások száma 

(db) 

3288 3492 3587 3625 3820 3980 4750 6447 7941 8049 8134 8134 8198 8363 8360 

 

 

 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS - VÍZELLÁTÁS: 2013. 

Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 8402 

Közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza (km) 118,3 

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000m
3
) 558,4 

Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000m3) 678,4 

Üzemelő közkifolyók száma (db) 81 

 

 

Hálózatbővítés esetén figyelembe kell venni - a vízminőségi problémák, vízpangás, vízromlás 

elkerülésének érdekében - ,hogy lehetőleg mindig körvezetékeket alakítsunk ki. Emellett az egyes 

vezetékek szakaszolhatóságát és tisztíthatóságát, mosathatóságát meg kell oldani. 

 

Tűzoltóvíz biztosítás: 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 

29.§ (1) bekezdése az önkormányzat feladataként határozza meg a településen az oltóvíz nyerési 

lehetőségének biztosítását, ezért a vízhálózat átalakítása, korszerűsítése esetén a 28/2011. (IX. 

6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásai alapján kell az oltóvizet 

biztosítani. 

 

A tervezett vízvezetékeket úgy kell méretezni, hogy az ellátandó létesítmény kommunális átlagos 

vízmennyisége mellett, a meghatározott (mértékadó tűzszakasz területére vonatkozó) oltóvíz-

mennyiséget egyidejűleg biztosítani tudja. 
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A tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy minden védendő létesítmény 150 m-en belül ellátható 

legyen vízzel tűzoltás céljából. Ahol ezt nem lehet betartani, valamint kiemelkedően nagy 

tűzivízigényű épületeknél, tűzoltóvíztároló medencét kell építeni. 

 

 

Csapadékvíz elvezetés 

 

A településen zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer működik, a városközpontban és 

környékén inkább zárt csatornák létesültek, míg a peremterületeken leginkább földmedrű 

nyíltárkos elvezetés a jellemző. A nyíltárkok általában szikkasztó jellegűek, de egyes utcákban 

tervszerűen össze vannak kötve, és vagy a külterületre vannak vezetve, vagy belterületi 

belvízátemelőbe. Vízrendezési szempontból a városon áthúzódó vasútvonal vízválasztónak te-

kinthető. A vasúttól É-ra eső városrész csapadékvizeinek befogadója a település belterületi 

határa mentén húzódó Tinóka-ér. 
 

 

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 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. Jelentősebb vízfolyások, patakok és tavak esetén a 

karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles területsáv.  

 

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. 

 

A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, illetve a 

meglévő létesítmények rekonstrukciója szükséges.  

Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 
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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. 

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 tározók és a csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. 

 

Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített töltésnyomvonal 

figyelembevételével történhet. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a 

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

 

 

Szennyvízelvezetés és -tisztítás 

 

Az elmúlt években fejeződött be Törökszentmiklós Város szennyvízcsatorna hálózat ki-

építésének egy fontos üteme, amely révén a közcsatornával ellátott lakások aránya közel 80 %-ra 

emelkedett. A városban elválasztatott rendszerű csatornahálózat működik, tehát külön 

szennyvízelvezető és külön csapadékvízelvezető hálózatok üzemelnek. A szennyvízelvezetés 

öblözetekre tagolódik, az egyes öblözetek gerinccsatornái közbenső átemelők révén juttatják a 

szennyvizet a végátemelőbe, amely az óballai úton kiépült városi szennyvíztisztító telepre 

továbbítja azt. 

 

Szennyvízelvezetésre vonatkozó adatok a 2013. évben (forrás: TEIR) 
 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS - SZENNYVÍZELVEZETÉS: 2013. 

Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások száma (db) 8363 

Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózat hossza (km) 102,9 

Háztartásokból közüzemi szennyvíz-elvezető hálózaton elvezetett 

szennyvíz mennyisége (1000 m3) 
704,1 

Közüzemi szennyvíz-elvezető hálózaton elvezetett összes szennyvíz 

mennyisége (1000 m3) 
908,9 

Közvetlenül a szennyvíztisztító telepre szállított folyékony hulladék 

(szippantott szennyvíz) mennyisége (1000 m3) 
4,2 
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Az 1990-ben létesült szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, ill. bővítése az elmúlt években, a 

csatornahálózat bővítésével egyidejűleg megtörtént. 

 

 
A törökszentmiklósi szennyvíztisztító telep légifelvétele 

 

 

Törökszentmiklós város derogációs szennyvízprojektjének megvalósítása keretében három 

szennyvíztisztító telep került kijelölésre a település három külön településrészén (Szakállas, 

Óballa, Surjány), valamint a szennyvízprojekt megvalósítása érdekében Surjány 

településrészen belterületbe vonás és falusias lakóterület kijelölés, Szakállason pedig 

belterületbe vonás és hétvégiházas üdülőterület kijelölés történik. 

 

 

A külterületi településrészek tervezett szennyvíz elvezetése 

 

A tervezett csatornák a burkolattal nem rendelkező utcák esetében szabvány szerint az 

úttengelyben vezetnek. Burkolt utcák esetében költségkímélés céljából burkolaton kívül tervezett 

a nyomvonal az egyéb közművektől való szabványos távolságok megtartása mellett. 

A tervezési területeken gravitációs csatornák épülnek, azonban a terület adottságai miatt 

végátemelők szükségesek. Minden településrész esetében egy-egy végátemelő épül, amely a 

szennyvíztisztító telepre továbbítja a szennyvizet. A végátemelők közterületen épülnek. 

Minden településrészen külön szennyvíztiszító telep épül, a tervek szerint. 

 

A tervezett létesítmények helyszínrajzai, településrészenként: 
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Átnézeti helyszínrajz (forrás: Utiber Kft) 

 

 
Szakállas átnézeti helyszínrajz (forrás: Utiber Kft.) 
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Óballa átnézeti helyszínrajz (forrás: Utiber Kft.) 

 

 
Surjány átnézeti helyszínrajz (forrás: Utiber Kft.) 
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A tervezett csatornák anyaga D200 KG-PVC cső, amelyhez betonaknák épülnek, kb. 100 m-

enként és a nagyobb iránytöréseknél. Az aknák között D400 mm átmérőjű tisztítónyílások 

szükségesek kb. 25 méterenként. A házi bekötésekhez a leágazó "Y" idomokat kell beépíteni. A 

csatornák esése min 2,00 ezrelék. A szennyvíz nyomócső anyaga D90 KPE cső, a 

szennyvízátemelők Flygt gyártmányú szivattyúkkal üzemelnek, a tervek szerint. 

 

A távlati vízigény (Surjány esetében 25% lakónépességszám emelkedéssel számolva) 

 

Településrész Vízbekötéssel 

rendelkező 

ingatlanszám 

Lakosszám 

jelenleg (fő) 

LÉ  

(l/nap/LÉ) 

LÉ távlati 

(l/nap/LÉ) 

Távlati 

vízigény  

m
3
/nap 

Óballa 95 118 150 285 42,75 

Surjány 124 428 150 535 80,25 

Szakállas 43 102 150 129 19,35 

 

A távlati vízigények ismerete és a napi 8 órás lefolyás alapján Óballán a várható maximális 

szennyvízterhelés 1,48 l/s, Surjányban 2,79 l/s, míg Szakállason 0,68 l/s. A meghatározott 

vízmennyiségeket mindhárom településrészen a D 200 PVC-U gravitációs csővezetékek 

szállítják. 

 

Tervezett szennyvízcsatornák: 

 

A tervezett gravitációs csatornák DN 200 KG-PVC csőből készülnek, a 3,5 m-nél nagyobb 

mélység esetén az SN8 besorolású csőanyag alkalmazása szükséges. A házi bekötések részben 

aknába történő bevezetéssel, részben fektetett 45
o
-os ágidommal történnek. Házi 

bekötőcsatornáknál a lejtés 10 - 150 ezrelék között változik. 

 

Óballa: 

 

A szennyvíz befogadója a település külterületén, jelen tervmódosítással beépítésre szánt területbe 

sorolt különleges szennyvíztisztító terület a 0499 hrsz-ú ingatlanon került kijelölésre. A telepre 

vezető 2-0-0 jelű nyomóvezeték hossza 935 méter. A nyomóvezeték a Jégvirág utca és a 8716 

hrsz-ú utca keresztezésében elhelyezendő átemelő aknából indul. 

A tervezett csatornaszakaszok önkormányzati utak alatt vezetnek, kivéve az 1-0-0 és az 1-3-0 

csatornaszakaszok nyomvonalát, amelyek a 32126 jelű közút alatt haladnak.  

 

Az egyes csatornaszakaszok fontosabb adatai: 
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Surjány: 

 

A szennyvíztisztító telep a településrésztől nyugatra tervezett. A 0417/3 hrsz-ú ingatlant jelen 

tervmódosítás beépítésre szánt, különleges szennyvíztisztító területbe sorolja. 

A településrészen a gravitációs csatornák esése 2,00 ezrelék, így egy átemelő építésével 

megoldható a szennyvizek elvezetése. Az átemelő műtárgy a településrész központi részén a 

Fűzfa utca és az azt keresztező névtelen utca sarkán épül. 

A településrész jelenleg kertes mezőgazdasági, de jelen tervmódosítással belterületbe vont 

falusias lakóterületén a szennyvíz gravitációsan az átemelőbe vezethető. A tervezett csatorna 

átfúrással keresztezi a 4. sz. főközlekedési utat. 

 

Az egyes csatornaszakaszok fontosabb adatai: 

 

 
 

 

Szakállas: 

 

A szennyvíztisztító telep tervezett helye a településrésztől dél-nyugati irányban van, a 0375/5 

hrsz-ú ingatlanon, amely ingatlant jelen tervmódosítás beépítésre szánt különleges 

szennyvíztisztító telep területbe sorolja. Az átemelőből kivezető nyomóvezeték önkormányzati 

út alatt, illetve a Holt - Tisza töltésének területén jut az önkormányzati tulajdonú út nyomvonalán 

a tervezett tisztító telepre. A tervezett csatorna nyomvonala a 8056 és a 8007 hrsz-ú állami 

közutat keresztezi. A csatorna nyomvonalán a 8025 hrsz-ú út rendelkezik aszfalt burkolattal. A 

többi érintett utca földút. 

A tervezett szennyvíz nyomócső nyomvonala érinti a Fegyverneki Holt - Tisza árvízvédelmi 

töltését. A 0374 hrsz-ú töltés esetében az előírt 10,00 méter védőtávolságot biztosítani kell. A 

0352 hrsz-ú töltéstől úgy biztosítható a 10,00 méteres védőtávolság, hogy a 8098 hrsz-ú 

ingatlanon kerül vezetésre a nyomócső, melyre szolgalmi jogot kell bejegyeztetni. A 

nyomóvezeték keresztezi a 8097 hrsz-ú csatornát, amely a keresztezés helyén csővel vezeti a 

vizet a töltés túloldalára. 
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Az egyes csatornaszakaszok fontosabb adatai: 

 

 
 

Szennyvízátemelő műtárgyak: 

 

A gravitációs gerinccsatornák egy-egy végátemelőbe vezetik a szennyvizet. A végátemelők a 

szennyvíztisztítóba nyomott vezetéken keresztül továbbítják  a szennyvizet. Az átemelőknél a 

leendő üzemeltető előírása szerint Flygt gyártmányú szivattyúkat terveztek. 

A tervezett átemelő műtárgyak előregyártott betonelemekből készülnek.  

Az alkalmazandó szivattyúk Flygt NP 3085.160 MT típusúak. A szivattyúk DN 80 KOR acél 

nyomócsövön juttatják a szennyvizet a D 90 KPE anyagú nyomócsőbe. 

Az átemelők lakott területen vannak elhelyezve, ezért a szaghatások kizárására biofiltereket 

terveztek. 

Vagyonvédelem szempontjából az átemelőket kerítéssel kell körbevenni. 

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák az egyes átemelő műtárgyak fontosabb műszaki adatait: 
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(forrás: az Utiber Kft. által készített Vízjogi Létesítési Engedélyezési Terv) 

 

 

A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszín alatti vizek védelméről előírásait. 

 

A fejlesztések következtében létrejövő többlet szennyvízkibocsátást a csatornarendszer és a 

szennyvíztisztító előre láthatóan fogadni tudja. 

 

A hálózatbővítésnél figyelembe kell venni a csatlakozó fogyasztók vízigényét, illetve 

szennyvízkibocsátását, és szükség esetén felül kell vizsgálni a rendszer befogadó-kapacitását is. 
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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. 

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. 

 

 

 

Belvízvédelem 

 

Törökszentmiklós és közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített belvíz 

veszélyeztetettségi mutató alapján a közepesen belvíz-veszélyeztetett kategóriába, 

Magyarország zonális aszályossági térképe alapján pedig erősen aszályos kategóriába tartozik. 

 

 

 

 

A térség településeinek belvíz-veszélyeztetettsége 

 

Jelen tervmódosítás belvízvédelmi és vízhasznosítási művet nem érint. 
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Árvízvédelem és folyógazdálkodás 

 

A Tisza folyó a tervezési területtől térben távolabb helyezkedik el, így közvetlenül a tervezéssel 

érintett területnek nincs hatása az árvízvédelemre és folyógazdálkodásra. 

 

 

 

Vízgyűjtő - gazdálkodás 

 

A Víz Keretirányelv (VKI) célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek jó állapotba 

kerüljenek. E cél eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő – gazdálkodási terv (VGT) 

foglalja össze. A Magyar Kormány 2010. május 5-én elfogadta Magyarország első Vízgyűjtő – 

gazdálkodási Tervét. A terv a Magyar Közlöny 2010. évi 84. számában a 1127/2010.(V.21.) 

Korm. Határozat mellékleteként jelent meg. A Kormány Határozat 2. pontja alapján: 

 

„A vízgyűjtő – gazdálkodási tervet érintő és arra jelentős hatást gyakorló, átfogó 

gazdaságfejlesztési stratégiákat fel kell mérni és azoknak a vízgyűjtő – gazdálkodási tervvel való 

összhangját biztosítani kell.” 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet 

7§-ában megfogalmazottaknak megfelelően a környezeti célkitűzéseket az országos és regionális 

környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és 

településrendezési tervek, és helyi építési szabályzatok kidolgozása során, valamint az 

önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a 

műszaki tervezésben – vízgyűjtő – gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben 

foglaltak szerint – érvényesíteni kell. 

 

A 2010. aug. 27-én hatályba lépett „ a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól” szóló 10/2010 (VII.18.) VM rendeletben leírtakat figyelembe kell 

venni. 

 

A település közigazgatási területén lévő befogadóként megjelölt víztestbe csak olyan 

szennyezettségű víz vezethető be, amely nem hátráltatja az adott víztest – VGT-ben megadott 

határidőre történő – jó ökológiai állapotának/potenciáljának elérését. A vízszennyezettségi 

határértékek elérését segítő intézkedések a VGT-ben kerültek megfogalmazásra, melyet be kell 

tartani. 

 

A településrendezési terv módosítása a természeti környezetet a felszín alatti vizek, illetve 

vízbázis védelem szempontjából nem veszélyezteti, tehát a vízgazdálkodásra negatív hatással 

nincs. 

 

Az Európai Unió vízpolitikájának, a Víz Keretirányelvnek célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín 

alatti víztestek jó állapotba kerüljenek. Az általános célkitűzések között szerepel: 

 

- a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása 

- a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével 

- a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével 

- a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása 

- az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 

mérséklése 
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A felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelésének eredményét, a kitűzött célok eléréséhez 

szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) foglalja össze. 

 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§-

ában megfogalmazottaknak megfelelően a környezeti célkitűzéseket az országos és regionális 

környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és 

településrendezési tervek, és helyi építési szabályzatok kidolgozása során, valamint az 

önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a 

műszaki tervezésben – vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben 

foglaltak szerint – érvényesíteni kell. 

 

A felszín alatti vizek védelméről rendelkező 219/2004 (VII.21.) Korm. Rendelet 4§(1) bekezdése 

szerint: „Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy 

a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi 

állapot követelményeinek.” 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv 18§ (5) és (7) bekezdése 

alapján: 

 

(5) A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek 

állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen: 

a.) a felszíni és felszín alatti vizek állapota ne romoljon 

b.) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti 

követelmények teljesítése révén megvalósuljon. 

(7) A jó állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket vízgyűjtő gazdálkodási tervben kell 

meghatározni. 

 

2010. augusztus 27-én hatályba lépett a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VII. 18.) VM rendelet.  

 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti célkitűzések (jó állapot 

illetve jó potenciál) megadott határidőre történő eléréséhez és megőrzéséhez biztosítani kell a 

VM rendeletben rögzített vízszennyezettségi határértékek betartását. 

 

Törökszentmiklós közigazgatási területe vízgyűjtő – gazdálkodási szempontból a 2-18 

Nagykunság tervezési alegység déli részén helyezkedik el. 

 

Az aljzattó a felszín irányába haladva a pt.2.2. jelű Észak – Alföld porózus termál, a p.2.10.2. 

jelű Duna – Tisza köze – Közép – Tisza – völgy nevű porózus, és az sp. 2.10.2. jelű Duna – Tisza 

köze – Közép- Tisza – völgy nevű sekély porózus víztestekbe sorolt törmelékes üledékes 

képződmények települnek. 

 

Törökszentmiklós város vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból történő jellemzéséhez fontosnak 

tartjuk a következő érintettséget bemutató táblázat információinak figyelembe vételét 

(megkülönböztetve külterületi és belterületi érintettséget): 
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1. táblázat: Érintett tervezési alegység, víztest vízgyűjtő terület megadása Törökszentmiklós 

területén 
 

 

Törökszentmiklós közigazgatási területét figyelembe véve a 2.–9. táblázatok bemutatják a 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés fontosabb eredményeit az érintett víztestekre vonatkozóan. Az 

intézkedési elemek leírását a kódokkal a 4. táblázat tartalmazza. 

Az intézkedések esetében az előkészítés célja a megvalósításhoz szükséges, de egyenlőre hiányzó 

információk beszerzése, feltárások, vizsgálatok, elemzések révén. Az előkészítés jelentős része 

természetvédelmi szempontú állapotértékeléshez kapcsolódik (VT1 intézkedés feltáró része), 

amely alapján dönteni lehet az élőhelyek károsodásának mértékéről, okairól és a szükséges 

intézkedésekről. 

A környezeti célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések azok, amelyek a jó állapot/potenciál 

eléréséhez vagy megtartásához szükségesek. Az ún. általánosan alkalmazott intézkedések 

alkalmazását a meglévő, vagy a VGT részét képező kidolgozandó jogszabály nem a környezeti 

célkitűzéshez köti, hanem a feltételeket általánosan fogalmazza meg (pl. Szennyvíz Program, 

Nitrát Akcióprogram, illegális tevékenységek megszüntetése), tehát ezeket az intézkedéseket 

alkalmazhatják olyan víztestek esetében is, ahol a környezeti célkitűzés ezt nem igényelné. 

Természetesen az intézkedés ebben az esetben is hozzájárul a víztest állapotának javításához, 

csak ennek mértéke a környezeti célkitűzés elérése szempontjából nem jelentős. 

 

Az általánosan alkalmazott intézkedések (az állapot javítását és fenntartását szolgáló egyéb 

intézkedések) a 5.–6. táblázatokban külön oszlopban jelennek meg. Az utolsó oszlopban a 

környezeti célkitűzésekhez szükséges intézkedésektől elválasztva kerültek felsorolásra. 

 

Felszíni vizeknél egyes intézkedések általános alkalmazása víztest szinten nem jelenik meg, ezek 

a vízfolyás víztestek esetében a következők: TA6, TA7, TE1, TE2, TE3, FI1, FI2, FI4, SZ3, SZ4, 

FE1, FE3, KÁ2, PT5. 

 

A zárójelben lévő intézkedések megvalósítása függ az előkészítéstől, azaz annak eredménye lehet 

az, hogy az intézkedés megvalósítására nincs szükség.  

 

A természetvédelmi célú előkészítő intézkedéstől (VT1) függő intézkedések esetében ezek 

zárójeles szerepeltetése azt jelzi, hogy a jelenlegi ismeretek alapján végrehajtásra javasolt 

intézkedések alkalmazása függ a feltárás eredményétől. 

 

A mentességi indokok leírását a kódokkal a 7. táblázat tartalmazza.  

 
belterület tekintetében külterület tekintetében 

Érintett KÖVIZIG működési terület KÖTI-KÖVIZIG KÖTI-KÖVIZIG 

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 

alegység (kódja, neve) 
2-18 Nagykunság 2-18 Nagykunság 

Felszíni víztest, ill. víztest vízgyűjtő 

(kódja, neve) 
AEP566 Harangzugi-I. csatorna 

AEP969 Szajoli-I.csatorna (Tinóka ér) 

AIH067 Fegyverneki Holt - Tisza 

  

AEP566 Harangzugi-I. csatorna 

AEP834 Nagykunsági – főcsatorna 

AEP969 Szajoli-I.csatorna (Tinóka ér) 

AEQ600 Tisza Kiskörétől Hármas – 

Körösig 

AIH067 Fegyverneki Holt - Tisza 

AIH123 Szajoli Holt - Tisza 

Felszín alatti víztest (kódja, neve) pt.2.2 Észak-Alföld 

sp.2.10.2 Duna-Tisza köze –  

Közép-Tisza-völgy 

p.2.10.2 Duna-Tisza köze –  

Közép-Tisza-völgy  

pt.2.2 Észak-Alföld 

sp.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-

Tisza-völgy 

p.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-

Tisza-völgy 
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A víztestekre vonatkozó célkitűzéseket és mentességeket bemutató 8. táblázatban az ökológiai 

minősítés eredménye is szerepel annak érdekében, hogy a célkitűzés (jó potenciál) összevethető 

legyen a jelenlegi állapottal. 

 

A környezeti célkitűzések elérésének lehetséges időpontja úgy került meghatározásra, hogy 

figyelembe vegye az egyes intézkedési javaslatok megvalósításának és a hatás időszükségletét 

(ezek maximumát). 

 

2. táblázat: Vízfolyás víztestek állapotának bemutatása 
 

Víztest neve 

Tervezési 

alegység 

száma 

Kategória 

Minősítések Természeti értékei 

miatt védett területek 

állapota 
Ökológiai 

állapot 

Kémiai 

állapot 

Tisza Kiskörétől Hármas - 

Körösig 

2-18 Természetes jellegű mérsékelt Nem jó Védett, 

Jelentősen károsodott 

Nagykunsági főcsatorna 2-18 mesterséges adathiány adathiány Védett 

 

Harangzugi-I csatorna 2-18 Erősen módosított adathiány adathiány védett 

Szajoli – I. csatorna 2-18 Erősen módosított adathiány adathiány védett 

Szajoli Holt - Tisza 2-18 Természetes jellegű 

Belvíztározás, halászat 
(extenzív), horgászat 

mérsékelt adathiány  

Fegyverneki Holt - Tisza 2-18 Természetes jellegű 

Belvíztározás, öntözés, 

extenzív halászat, 
rekreáció, horgászat 

mérsékelt adathiány Védett 

 

 

3. táblázat: Felszín alatti víztestek állapotának bemutatása 
 

Víztest jele 

pt: porózus termál 

p: porózus 

sp: sekély porózus 

Víztest neve 
Érintett tervezési 

alegységek 

Minősítések 

(A védett területek állapotértékelése beépül a 

mennyiségi ill. minőségi minősítésbe) 

Mennyiségi állapot Kémiai állapot 

pt.2.2 Észak-Alföld 
2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 

2-11, 2-12, 2-17, 2-18 

gyenge, oka: 

- vsz.-süllyedés 
jó 

p.2.10.2 
Duna-Tisza köze - Közép-

Tisza-völgy 
2-9, 2-10, 2-12, 2-18, 2-20 

bizonytalan, oka: 

- vízmérleg 
jó 

sp.2.10.2 
Duna-Tisza köze - Közép-

Tisza-völgy 
2-9, 2-10, 2-12, 2-18, 2-20 

gyenge, oka: 

- szárazföldi FAVÖKO 

- vízmérleg 

jó 

 

*
 FAVÖKO: felszín alatti víztől függő ökoszisztéma 

 

4. táblázat: Intézkedési elemek leírása 
 

IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG 

 

TA1: Erózió-érzékeny területre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás 

TA2: Nitrát-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás 

TA3: Vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezető-rendszer használata nélkül, művelési mód és 

művelési ág váltással  

TA4: Csapadék-gazdálkodás, beszivárgás növelése egyéb területeken 

TA5: A belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, ill. 

üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók létesítése) 

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok alkalmazása 



74 

 

TA7: Állattartótelepek korszerűsítése, a trágyaelhelyezés és hasznosítás megoldása 

 

IP2. VÍZFOLYÁSOK ÁRTERÉRE VAGY HULLÁMTERÉRE, VALAMINT AZ ÁLLÓVIZEK PARTI SÁVJÁRA 

VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG 

 

HA1: Árterek helyreállítása töltések elbontásával, áthelyezésével, illetve mentett oldali vízkivezetéssel 

HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása 

HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása  

 

IP3. VÍZFOLYÁSOK ÉS ÁLLÓVIZEK MEDRÉT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSI CSOMAG 

  

HM1: Mederrehabilitáció hegy- és dombvidéki kis- és közepes vízfolyásokon  

HM2: Mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes vízfolyásokon  

HM3: Nagy folyók szabályozottságának csökkentése 

HM4: Üledék egyszeri eltávolítása vízfolyásokból  

HM5: Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja vízfolyások esetében 

HM6: Vízfolyások medrének fenntartása 

HM7: Állóvizek partjának rehabilitációja 

HM8: Üledék egyszeri eltávolítása állóvizekből 

HM9: Települési, ill. üdülőterületi mederszakaszok rehabilitációja állóvizek esetében 

HM10: Állóvizek medrének fenntartása 

 

IP4: VÍZFOLYÁSOK MEDRÉT ÉRINTŐ LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG  

 

DU1: Duzzasztók üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság 

figyelembevételével  

DU2: Zsilipek üzemeltetésének módosítása a minimális beavatkozás elve a hosszirányú átjárhatóság 

figyelembevételével 

DU3: Hallépcső, megkerülő csatorna építése 

DU4: Völgyzárógátas tározók hasznosításának, üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a 

hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével 

 

IP5. KIKÖTŐKKEL ÉS A HAJÓZÁS FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG 

KK1: Környezeti/ökológiai szempontok érvényesítése a kikötők ki- és átalakítása és működtetése során 

KK2: Környezeti/ökológiai szempontoknak megfelelő hajózási tevékenység kialakítása 

IP6: HALÁSZATI ÉS HORGÁSZATI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI CSOMAG 

FI1: Mesterséges halastavakra vonatkozó jó halászati gyakorlat (tógazdasági gyakorlat) megvalósítása 

FI2: Mesterséges horgásztavakra vonatkozó jó gyakorlat megvalósítása 

FI3: Völgyzárógátas tározókra vonatkozó jó halgazdálkodási és horgászati gyakorlat megvalósítása 

FI4: Természetes vizekre vonatkozó jó halászati és horgászati gyakorlat megvalósítása 

 

IP7: TELEPÜLÉSI INTÉZKEDÉSI CSOMAG  

TE1: Kommunális hulladéklerakók rekultivációja 

TE2: Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás  

TE3: Belterületi jó vízvédelmi gyakorlatok 

 

IP8: KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG, FELSZÍNI 

VIZEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK  

SZ1: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint  

SZ2: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban előírtakon felül 

SZ3: Kommunális rendszerbe történő ipari használt- és szennyvízbevezetések módosítása 

SZ4: Illegális kommunális szennyvízbevezetések megszüntetése 
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IP9: KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI CSOMAG, FELSZÍNI 

ALATTI VIZEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK  

CS1: Csatornázás, vagy szakszerű egyedi szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a Szennyvíz Programban 

szereplő agglomerációkban  

CS2: Csatornázás vagy szakszerű egyedi vagy település szintű szennyvíztisztítás és –elhelyezés megoldása a 

Szennyvíz Programba nem tartozó településeken:  

CS3: További csatornarákötések megvalósítása 

CS4: Csatornahálózatok rekonstrukciója 

CS5: Szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz Programban szereplő és azon kívüli 

településeken  

 

IP10: FELSZÍNI VIZEKBE TÖRTÉNŐ PONTSZERŰ BEVEZETÉSEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB 

INTÉZKEDÉSEK  

PT1: Ipari szennyvíz közvetlen bevezetésének módosítása 

PT2: Használt termálvíz felszíni víz befogadóba való közvetlen bevezetésének módosítása 

PT3: Hűtővíz közvetlen bevezetésének módosítása 

PT4: Nem kommunális eredetű illegális szennyvízbevezetések megszüntetése 

PT5: Szűrőmezők kialakítása  

 

IP11: AZ IVÓVÍZELLÁTÁS MINŐSÉGÉT ÉS BIZTONSÁGÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK  

IV1: Vízkezelési technológia módosítása vagy áttérés másik vízbázisra az ivóvízminőség biztosítása érdekében 

(Ivóvízminőség-javító Program) 

IV2: Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása 

IV3: Alternatív ivóvízbázisokra történő átállás készlethiány miatt 

IV4: Ivóvíz-biztonsági terv készítése és a tervben meghatározott biztonsági intézkedések megvalósítása 

 

IP12: FENNTARTHATÓ VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSA 

FE1: Vízhasználatok módosítása 

FE2: Ökológiai és vízminőség-védelmi célú vízkormányzás, átvezetések, gravitációs kapcsolatok helyreállítása 

FE3: Engedély nélküli vízkivételek megszűntetése, fennmaradásuk engedélyezése 

FE4: Energetikai célra hasznosított vizek visszasajtolása, visszasajtolási technológia fejlesztése 

 

IP13: SZENNYEZETT TERÜLETEK ÉS HAVÁRIÁK VESZÉLYESSÉGÉT CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK 

(FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEKRE VONATKOZÓAN) 

KÁ1: A vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése (Kármentesítési Program) 

KÁ2: Kárelhárítási tervek kidolgozása és megvalósítása  

KÁ3: A felszín alatti vizekbe történő közvetlen szennyezőanyag-bevezetések megszüntetése, a közvetett bevezetések 

módosítása  

KÁ4: Szakszerű kútkiképzés, kútrekonstrukció   

KÁ5: Utak-vasutak vízelvezető rendszerének korszerűsítése 

 

IP14: KÁROSODOTT, VÉDETT ÉLŐHELYEKKEL ÉS MÁS VÉDETT TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS 

EGYEDI INTÉZKEDÉSEK  

VT1: Élőhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, jelentősen károsodott víztől függő 

élőhelyeknél kezelési, fenntartási terv kiegészítése, készítése, javaslatok további intézkedésekre 

VT2: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszín alatti vízhasználatokat 

érintő beavatkozások  

VT3: Károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni vízhasználatok érintő 

beavatkozások 

VT4: Mentett oldali holtmedrekhez, mélyárterekhez kapcsolódó élőhelyek vízpótlása, vízellátása   

VT5: Mellékágak és hullámtéri holtmedrek élőhelyeinek vízpótlása, vízellátása   

VT6: Károsodott, állóvizektől függő élőhelyek védelme és rehabilitációja érdekében az állóvíz vízpótlása, illetve 
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vízszintszabályozása  

VT7: A halas vizekre vonatkozó speciális intézkedések  

VT8: Fürdőhelyekkel kapcsolatos speciális intézkedések 

VT9: Természetvédelmi célú agrárintézkedések 
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5. táblázat: Vízfolyás víztestekre vonatkozó intézkedések bemutatása 
 

Víztest neve 

A környezeti célkitűzés eléréséhez szükséges intézkedések alkalmazása 

(az ütemezés az intézkedés pénzügyi elindítására vonatkozik) 
Az állapot javítását és fenntartását 

szolgáló egyéb intézkedések 

alkalmazása 

Intézkedések 
Előkészítés 

Alap-

intézkedések 

További alap- és kiegészítő intézkedések Alap-, további alap- és kiegészítő 

intézkedések 

2015-ig 2015-ig 2015-ig 2015-21 2021-27 2015-ig 2015 után 

Tisza Kiskörétől Hármas 
- Körösig 

 TA5, VT1, VT4, 
VT5, VT8 

VT1, VT8 HA2, VT5 TA5, VT4  SZ1, IV4, HM6 TA3 
TA5, HA2, VT1, VT4, VT5, VT8, TA3, HM6, 
SZ1, IV4 

Nagykunsági főcsatorna HA2  HA2, HM6     HA2, HM6 

Harangzugi-I csatorna 
TA3, TA5, HA2, 

DU1 
SZ1 

HA2, HM2, 

TE1 

(TA3), TA6, 

PT5 
TA5, (DU1)   

(TA3), TA5, TA6, HA2, HM2, (DU1), SZ1, 

PT5, TE1 

Szajoli-I csatorna TA3, TA5, HA2  
HA2, HM2, 

TE1 
(TA3),  PT5 TA5   (TA3), TA5, HA2, HM2, PT5, TE1 

Szajoli Holt - Tisza TA5 TA7  

TA5, HA3, 

HM8, HM9, 

HM10, F14, 
VT6, TE2, TE3 

PT5  TA3 
TA5, TA7, HA3, HM8, HM9, HM10, F14, 

PT5, VT6, TE2, TE3, TA3 

Fegyverneki Holt-Tisza TA5 SZ-1 TA-6, HM-10 

TA5, HA3, 

HM8, HM9, 

SZ-2, F14,  
TE2, TE3 

PT5  TA3 
TA5, TA6, HA3, HM8, HM9, HM10, F14, 

SZ-1, SZ-2, PT5, TE2, TE3, TA3 
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6. táblázat: Felszín alatti víztestekre vonatkozó intézkedések bemutatása 
 

Víztest neve 

A környezeti célkitűzés eléréséhez szükséges intézkedések alkalmazása 

(az ütemezés az intézkedés pénzügyi elindítására vonatkozik) 
Az állapot javítását és fenntartását 

szolgáló egyéb intézkedések 

alkalmazása 
Intézkedések 

Előkészítés 
Alap-

intézkedések 

További alap- és kiegészítő intézkedések Alap-, további alap- és kiegészítő 

intézkedések 

2015-ig 2015-ig 2015-ig 2015-21 2021-27 2015-ig 2015 után 

pt.2.2     FE1, FE3, FE4       KÁ4 
 célkitűzéshez: FE1, FE3, FE4 

 általánosan: KÁ4 

p.2.10.2     FE1, FE3, TA6     IV1, IV2, IV4 KÁ4 
 célkitűzéshez: TA6, FE1, FE3 

 általánosan: IV1, IV2, IV4, KÁ4 

sp.2.10.2 VT1 VT1 FE3, TA4, TA6 
FE1, TA3, TA5, 

CS2, VT2 
  TA7, CS1, KÁ3 

TE1, TE2, TE3, 

CS3, CS4, CS5, 

KÁ1, KÁ4, KÁ5 

 célkitűzéshez: TA3, TA4, TA5, TA6, CS2, 

FE1, FE3, VT1, VT2 

 általánosan: TA7, TE1, TE2, TE3, CS1, 

CS3, CS4, CS5, KÁ1, KÁ3, KÁ4, KÁ5 



 

 

7. táblázat: Mentességi indokok 
 

Műszaki feltételek miatt 

M1: Jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest állapota, illetve a kedvezőtlen állapot oka 

M2: A jó állapot eléréséhez szomszédos országgal összehangolt intézkedésekre van szükség 

Aránytalanság miatt 

G1: Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg megtenni a becsülhető pozitív és negatív közvetlen és 

közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfordítások alapján, víztest szintű aránytalan költségek 

G2: Az intézkedések 2015-ig történő megvalósítása aránytalanul magas terheket jelent a gazdaság, társadalom 

bizonyos szereplői, vagy a nemzetgazdaság számára, aránytalan költségek 

Természeti feltételek miatt 

T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt vesz igénybe 

T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb 

 

8. táblázat: Vízfolyás víztestekre vonatkozó célkitűzések és mentességek bemutatása 
 

Víztest neve Kategória 
Ökológiai 

állapot 

Környezeti 

célkitűzések 

A 

célkitűzés 

elérése 

Mentességi 

indokok 

Tisza 

Kiskörétől 

Hármas - 
Körösig 

Természetes 

jellegű 
mérsékelt 

A jó állapot 

elérhető 
2027 M1, M2 

Nagykunság

i-főcsatorna 
Mesterséges Adathiány 

A jó potenciál 

elérhető 
2027 M1 

Harangzugi 

–I. csatorna 

Erősen 

módosított 
Adathiány 

A jó potenciál 

elérhető 
2027 M1 

Szajoli I. 

csatorna 

Erősen 

módosított 
Adathiány 

 A jó potenciál 

elérhető 
2027 M1 

Szajoli Holt 

- Tisza 

Természetes 

jellegű, 

belvíztározás, 

halászat 

(extenzív) , 
horgászat 

mérsékelt 
A jó állapot 

elérhető 
2027 G2 

Fegyverneki 

Holt - Tisza 

Természetes 

jellegű, 

belvíztározás, 

öntözéshalásza

t (extenzív) 

rekreációhorgá
szat 

mérsékelt 
a jó állapot 

elérhető 
2027 G2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

9. táblázat: Felszín alatti víztestekre vonatkozó célkitűzések és mentességek bemutatása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víztest jele 
Mennyiségi 

állapot 

Környezeti 

célkitűzések 

A célkitűzések elérése 

(figyelembe véve  

a megvalósítás  

és a hatás időszükségletét 

is) 

Mentességi 

indokok 

Mennyiségi 

állapot 

Kémiai 

állapot 

pt.2.2 

gyenge, oka: 

- 

vízszintsüllyedé
s 

a jó állapot elérhető 2021  T2 

p.2.10.2 

jó, de 

bizonytalan, 

oka: 
- vízmérleg 

a jó állapot 

fenntartandó 
   

sp.2.10.2 

gyenge, oka: 

- szárazföldi 

FAVÖKO 

bizonytalan, 

oka: 
- vízmérleg 

a jó állapot elérhető 2027  M1 



 

 

 
 

2. 3. Energia közműfejlesztési javaslat 

 

 

A jelenlegi tervmódosítás célja a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan Óballa, Surjány és 

Szakállas településrészeken szennyvíztisztító telep kijelölés, Surjány - Újtelepen belterületbe 

vonás és falusias lakóterület kijelölés, Szakállason hétvégiházas üdülőterület kijelölés és 

belterületbe vonás. 

 

Elektromos energia ellátás 

 

A közigazgatási területen 750 kV-os, 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 állomások ellátására 20 kV-os, a közvilágítási és a 

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

 

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

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

 

Védőtávolságok a 20 kV-os és a 0,4 kV-os hálózatnál: 

A közigazgatási területen és a belterületen a meglévő létesítményektől az alábbi 

védőtávolságokat kell biztosítani. 

  

20 kV/0,4 kV transzformátor állomás esetén a belterületen 2,5 m 

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

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

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

 

A település 1 kV-os hálózatához kapcsolódó közvilágítás biztosított. 

 

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

Háztartási  

vill. energia 

fogyasztók 
száma 

10530 10602 10698 10311 9725 9728 9715 9762 9767 9758 9648 9667 9581 9565 9568 

Háztatások 

részére 

szolgáltatott 
vill. energia 

(1000kWh) 

19311 20813 21776 21479 21872 21640 21975 21384 21033 2195 21368 20825 19167 19293 19482 

 
 

 

A tervezéssel érintett tervezett területek elektromos energiaellátása megoldott. 

 

A tervezéssel érintett területen megvalósítandó tanuszoda részére biztosítandó teljesítmény: 

81kW (3x125A) 

Az épület áramszolgáltatói betáplálást kap. Az elszámolási fogyasztásmérés a telekhatár 

közelében létesített csatlakozó - fogyasztásmérő szekrényben történik. 

Az épület főelosztóba a talajszint alatt elhelyezett bevezető műanyag védőcsőbe húzott mért 

földkábel csatlakozik be. 

 

 

 



 

 

 
 

A településrendezési tervben megjelölt újonnan létesülő ingatlanok villamosenergia 

ellátásának műszaki – gazdasági feltételeit a 42/2008 (XII.31.) KHEM rendelettel módosított 

117/2007 (XII.29.) GKM rendelet alapján határozzák meg. 

 

A település rendezési tervének megvalósításakor a meglévő vezetékekre, 

transzformátorállomásokra a 122/2004. (X.15.) GKM rendelet – a villamosművek 

biztonsági övezetéről – előírásai betartandók! 

 

Az alábbi előírásokat a tervezés során figyelembe kell venni, a kivitelezés során be kell 

tartani: 

 

 az érvényben lévő vonatkozó szabványokat (MSZ 151; MSZ 13207/2000; MSZ 

7487/2-80; MSZ 447:1988), 

 382/2007. (XII.23.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról, 

 122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről. 

 

A közcélú villamos hálózatok biztonsági övezetében csak olyan gyümölcs és egyéb fa 

telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet 

esetében: 

 

 - kisfeszültségnél 1,25 méternél 

- 1-35kV névleges feszültség között 2 méternél 

 - 100 – 200 kV névleges feszültség között 3 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb 

helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt. 

 

 

Gázenergia ellátás 

 

Törökszentmiklós városban a vezetékes földgázhálózat kiépült. 

 

A jelenlegi tervmódosítás célja a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan Óballa, Surjány és 

Szakállas településrészeken szennyvíztisztító telep kijelölés, Surjány - Újtelepen belterületbe 

vonás és falusias lakóterület kijelölés, Szakállason hétvégiházas üdülőterület kijelölése és  

belterületbe vonás. 

 

A tervezéssel érintett területeken vezetékes földgázellátás nincs és nem tervezett. 

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

Háztartási 

gázfogyasztók 
száma 

6575 6673 6793 6916 6900 7170 7244 7273 7278 7335 7561 7335 7264 7006 7258 

Összes 

szolgáltatott 

vezetékes gáz 
mennyisége 

(1000m3) 

14474 15224 15948 18294 16753 17172 17338 15716 16184 14235 12992 13273 13368 13524 11500 

Összes 
szolgáltatott 

gázból 

háztartások 
részére 

szolgáltatott 

(1000m3) 

9722 9665 10883 12520 11533 12060 11510 10220 10435 9223 8806 7833 7188 7831 5790 

Összes 

gázcsőhálózat 

hossza (km) 

135 136 136 138 140 141 141 141 142 143 143 144 144 144 144 

Összes 6573 6673 6793 6916 6900 6977 7051 7272 7277 7334 7557 7335 7264 7002 6933 



 

 

 
 

gázfogyasztó 

(db) 

Gázzal fűtött 

lakások 

száma 

468 492 510 530 562 564 643 670 676 686 638 688 677 631 622 

 

A közigazgatási és a belterületen tervezett településfejlesztési célkitűzések megvalósításánál a 

létesítményektől az alábbi védőtávolságokat kell figyelembe venni: 

 

Vezeték típusa Létesítmény Védőtávolság 

Középnyomású vezeték 

4 bar 

Lakóépülettől 4,0 m 

szennyvíz vezetéktől 1,0 m 

vízvezetéktől 0,7 m 

üreges földalatti műtárgytól 2,0 m 

telefon földkábeltől 0,5 m 

elektromos földkábel 0,5 m 

 

Épülettől, vasúttól és villamosvágánytól az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell 

biztosítani: 

 

 Védőtávolság (m) 

Nyomásfokozat Épülettől Vasúttól villamosvágánytól 

Kisnyomás 2(1) 2(1) 2(1) 

Középnyomás 4(2) 4(2) 3(1) 

Nagy- középnyomás 5 (2,5) 5(2) 3(1) 

 

 

A gázelosztó vezetéknél épülettől, vasúttól és villamosvágánytól a védőtávolságokat 

biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és 

korlátozásokat be kell tartani. 

A biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan épületet vagy létesítményt 

elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a 

vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. A 

tilalmakat és a korlátozások részletes szabályait a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény, és módosításai, valamint annak végrehajtási rendelete, a 203/1998. (XII.19.) Korm. 

rendelet állapítja meg. 

 

Új utcanyitás, telekkiosztás, építési engedély kiadásánál, illetve egyéb közmű létesítésénél 

figyelembe kell venni az MSZ 7048/3-83. és az MSZ 7487/20-80. szabványokban foglaltakat, 

illetve az MSZ 7048/3-83. szabványt módosító Szabványügyi Közlöny 2002. augusztus 01. 

(Sz.K.8.) számában közzétetteket. 

 

 

Szénhidrogén: 

 

Az Országos Ásványvagyon nyilvántartás szerint a város külterületén számos nyilvántartott 

ásványi nyersanyag lelőhely (bányatelek) található. Ezekben a bányatelkekben agyagot illetve 

homokot termelnek ki. 

 



 

 

 
 

- Törökszentmiklós I. – agyag védnevű bánytelek a 0201/44, 0201/48-51, és a 

0201/54-57 hrsz-ú földrészleteken helyezkedik el, a kitermelt anyag: agyag. A 

bányatelek jogosítottja: Törökszentmiklós Város Önkormányzata 

- Törökszentmiklós II – homok védnevű bányatelek a 0113 hrsz-ú földrészleten 

helyezkedik el, a haszonanyag építési homok. A bányatelek jogosítottja: 

Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. A bánya kimerülése miatt bezárták. 

- Törökszentmiklós III – homok védnevű bányatelek a 011/36-37-42 hrsz-ú 

földrészleteken helyezkedik el, a haszonanyag: homok. A bányatelek 

jogosítottja magánszemély 

- Törökszentmiklós IV – homok védnevű bányatelek a 088/13-27, a 088/51-55 

és a 088/38 hrsz-ú földrészleteken helyezkedik el a haszonanyag: homok. A 

bányatelek jogosítottja magánszemély 

- Törökszentmiklós V – agyag védnevű bányatelek a 0103/18-19, -29 hrsz-ú 

földrészleteken helyezkedik el a haszonanyag: agyag. A bányatelek jogosítottja 

Szenttamási Gabona Bt 

- Törökszentmiklós VI – homok védnevű bányatelek a 011/35 hrsz-ú 

földrészleteken helyezkedik el a haszonanyag: homok. A bányatelek 

jogosítottja magánszemély 

(Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat, 2003) 

 

 

Jelen tervmódosítás bányatelket, ásványi nyersanyaglelőhelyet nem érint, földtani vagy 

bányászati kérdéseket nem vet fel. 

 

 

 

2. 4. Hírközlési javaslat 

 

 

Kábel Televízió: 

 

a./ Helyközi hálózat: 

A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található.  

 

b./ Helyi hálózat : 

 

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

és bővíthető.  

Hálózat bővítése konkrét igények esetén mini projekt jelleggel javasolt. 

 

 

Telefonellátás: 

 

a./ Helyközi hálózat: 

A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található.  

 

b./ Helyi hálózat : 

A helyi hálózat központja a Kossuth Lajos út 137. A helyi hálózat földkábel vezetékes és 

légkábel vezetékes vegyes rendszerű. A telefonközpont a helyi igényeket kielégíti és a 

bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa a Magyar Telekom Nyrt. 



 

 

 
 

 

c./ Kábel nélküli telefonellátás: 

A település közigazgatási területén belül több adótorony található.  

A jelentkező kábel nélküli telefonigények kielégíthetők.  

 

d./ Mikrohullámú rendszer: 

A településen mikrohullámú rendszer következtében az építési szabályozását megkövetelő 

védősáv nem található. 

 

Védőtávolság: 

 

Telefon földkábel kábeltelevízió földkábeltől 0,5 m 

Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m 

 

 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94§(1) 

bekezdése alapján: a település tervezésénél, 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 a 2003. évi CI. Törvény40§ (1) alapján: a település 

tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 

létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon 

biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét. 

 

Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdése szabályozza, 

további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés 

engedélyezésének feltételeit a 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet határozza meg.  

 

Azon ingatlanok esetében, amelyek más övezeti besorolás alá kerülnek és nyomvonalas 

Magyar Telekom Nyrt. létesítmény található rajtuk, a Magyar Telekom szolgalmi, illetve 

vezeték jog bejegyzéséhez – legkésőbb az adott ingatlan elidegenítéséig – az Önkormányzat 

hozzájárulását kell kérni.  

 

Amennyiben ezen ingatlanok nem Önkormányzati tulajdonúak, úgy a Magyar Telekom Nyrt. 

szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelemmel él. 

 

Olyan terület esetében, melyen útalakítás vagy telek kialakítás szerepel és a területen Magyar 

Telekom Nyrt. által üzemeltetett nyomvonal vagy alépítmény található, és ezen létesítmények 

a területen tervezett építmények, műtárgyak területére, illetve a tervezett út nyomvonalába 

esnek, a távközlési nyomvonal kiváltásáról és biztonságba helyezéséről gondoskodni kell. 

A kiváltást a közműegyeztetési eljárás során az út, vagy a terület beruházójának szükséges 

kezdeményeznie és a kiváltáshoz szükséges költségek fedezetét biztosítania. 

 

Jelen tervmódosítás -  a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan Óballa, Surjány és Szakállas 

településrészeken szennyvíztisztító telep kijelölés, Surjány - Újtelepen belterületbe vonás és 

falusias lakóterület kijelölés, Szakállason hétvégiházas üdülőterület kijelölés és  

belterületbe vonás. 

A tervmódosítás nincs hatással a hírközlésre. 



 

 

 
 

 

 

 

2. 5. Környezetalakítási javaslat 

 

A jelenlegi tervmódosítás célja a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan Óballa, Surjány és 

Szakállas településrészeken szennyvíztisztító telep kijelölés, Surjány - Újtelepen belterületbe 

vonás és falusias lakóterület kijelölés, Szakállason belterületbe vonás. 

 

 

1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 

A hulladékgazdálkodás körébe tartozik a települési szilárd kommunális hulladék 

(szemét) gyűjtése és elszállítása. 

 

Törökszentmiklós, a kétpói regionális szilárd kommunális hulladék lerakóhoz csatlakozott. 

 

A település korábbi hulladéklerakója, amely belterületen a 2110/3 hrsz –ú. területen fekszik 

jelenleg lezárt, a rekultivációs tervek elkészültek és rekultivációt követően zöldfelületként 

hasznosítják majd. 

 

A szilárd kommunális hulladék gyűjtése 110, 120 l-es szemétgyűjtő edényzetben, elszállítása, 

heti rendszerességgel történik. 

A szilárd hulladékot a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. szállítja a lerakóba. 

 

A településen több hulladékgyűjtő sziget van. 

 

A tervezéssel érintett területeken a hulladék gyűjtése és elszállítása megoldott. 

 

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

 

A termelésből származó termelési veszélyes hulladék Törökszentmiklóson az ipari 

tevékenységet végző cégektől származik. 

 

A 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet tartalmazza a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeit.  

 

Ennek értelmében a termelő telephelyeken keletkező termelési, karbantartási veszélyes 

hulladékok előírás szerinti gyűjtése, telephelyről történő elszállítása tárolás, kezelés, 

ártalmatlanítás céljára, az előírt kötelező nyilvántartások vezetése és kötelező bejelentésük a 

termelő feladata. 

(Veszélyes hulladék átvételére, szállítására, kezelésére, ártalmatlanítására csak ezekre 

vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkező végezhet!)  

 

A korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek a megteremtése is része a települési 

környezetvédelmi programnak. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból a hatályos jogszabályok figyelembe vétele kötelező! 

 

 



 

 

 
 

A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi 

szabályozásba beépült alapelveit kell követni, melyek a következők: 
 

- megelőzés elve, 

- elővigyázatosság elve, 

- megosztott felelősség elve, 

- szennyező fizet elve, 

- közelség elve, 

valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jog-

szabályok követelményeit szükséges figyelembe venni. 

 

 

2. FÖLDMINŐSÉG-VÉDELEM 
 

 A termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben elő kell 

írni az építési területekről elszállított humuszos termőréteg termőföldön történő elhelyezését. 

 

 

 

3.  LEVEGŐ TISZTASÁG VÉDELEM: 

 

 A településen imisszió (légszennyezettség) mérő állomás nem működik.  

A település területén jelentős mértékű környezeti eredetű légszennyezést okozott a 4. számú 

főút településen áthaladó szakasza.  

A légszennyezés jelentős mértékben csökkent a 4-es számú főút települést elkerülő (északi) 

szakaszának megépítésével. További javulás várható a déli elkerülő szakasz megépítése után. 

 

A településen imisszió (légszennyezettség) mérő állomás nem működik. 

 

A jelenlegi tervmódosítás célja a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan Óballa, Surjány és 

Szakállas településrészeken szennyvíztisztító telep kijelölés, Surjány - Újtelepen belterületbe 

vonás és falusias lakóterület kijelölés, Szakállason hétvégiházas üdülőterület kijelölés és 

belterületbe vonás. 

A területen létesítendő szennyvíztisztító kisberendezések levegő-tisztaságvédelmi 

szempontból megfelelnek az előírásoknak. 

 

  

Levegő-tisztaság védelmével összefüggő hatályos jogszabályok betartása kötelező! 

 

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

rendelet 1. sz. melléklete alapján a légszennyezettség tekintetében Törökszentmiklós az alábbi 

kategóriába esik: 

 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 
 Kén-dioxid Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

PM10 Benzol Talajközeli 

ózon 

Légszennyezettségi 

zóna 

      

10. Az ország 

többi területe, 

F F F E F O-1 

PM10 PM10 PM10 PM10 FM10 



 

 

 
 

kivéve az alább 

jelölt városokat 

Arzén 

(As) 

Kadmium 

(Cd) 

Nikkel 

(Ni) 

Ólom  

(Pb) 

Benz (Pirén 

(BaP) 

F F F F D 

 

Az új és meglévő tevékenységek folytatását javasoljuk engedélyezni, amelyek a fenti 

levegőminőségi helyzetet nem rontják.  

 

 

3.    ZAJVÉDELEM 

 

Települési zajforrások: 

 Közlekedés, 

 Ipar, 

 Kereskedelem, 

 Szórakozás, 

 Építkezés, 

 Háztartási tevékenység. 

 

A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek.  

 

A tervezési területen zajos tevékenység nem folyik. 

 

A jelenlegi tervmódosítás célja a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan Óballa, Surjány és 

Szakállas településrészeken szennyvíztisztító telep kijelölés, Surjány - Újtelepen belterületbe 

vonás és falusias lakóterület kijelölés, Szakállason hétvégiházas üdülőterület kijelölés és 

belterületbe vonás. 

A tervezéssel érintett területeken tervezett létesítmények zajvédelmi szempontból 

megfelelnek az előírásoknak. 

 

 

Zajvédelmével összefüggő hatályos jogszabályok betartása kötelező! 
 

 

 

 

2. 6. Táj- és természetvédelmi javaslat 

 

Törökszentmiklós szerencsés táji adottságokkal rendelkező, kedvező földrajzi elhelyezkedésű 

település. Természeti értékekben gazdag, tájképileg változatos, mezőgazdasági szempontból 

értékes területek alkotják külterületét. 

Törökszentmiklós határára jellemző a nagyobb területű belterülethez sorolt településrészek 

(Szakállas, Surjány, Balla), lakott puszták, majorok (Szenttamás, Barta-puszta), tanyák sora, 

állattartó telepek és a nagykiterjedésű, jóminőségű, részben öntözhető szántóföldek, 

zártkertek, gyümölcsösök látványa, valamint a Tisza-folyó ártere és vízfelületei galériaerdejei 

a lefűződött holtágak, különböző csatorna ágak (Nagykunsági Főcsatorna) és kisebb-nagyobb 

összefüggő erdőterületek. 

A település táji környezetét meghatározza a mozaikos elhelyezkedésű tanyás gazdaságok 

tájképe, valamint a nagytáblás művelésű szántókkal körülvett majorsági központok, részben 

meglévő védőerdősávokkal határolt állattartó- és ipartelepek.  

 



 

 

 
 

A jelenlegi tervmódosítás célja a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan Óballa, Surjány és 

Szakállas településrészeken szennyvíztisztító telep kijelölés, Surjány - Újtelepen belterületbe 

vonás és falusias lakóterület kijelölés, Szakállason hétvégiházas üdülőterületbe sorolás és 

belterületbe vonás. 

 

1. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas településrész területén a 0375/11 és 0375/12 

hrsz-ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre 

szánt terület kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep 

elhelyezése érdekében. 

A szennyvíztisztító telep körül kijelölt 150,00 méteres védőtávolságon belül, közvetlenül a 

létesítendő mini szennyvíztisztító telep mezőgazdasági területekkel határos oldalán 10,00 

méter szélességű véderdősáv, látványtakaró fásítás  kialakítása javasolt. 

A telepítendő fafajoknál javasolt nem allergén fák telepítése. 

 

 

2. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Szakállas - Holtág településrész területén, jelenleg 

kertes és általános mezőgazdasági területen a jelenlegi használat szerint hétvégiházas 

üdülőterület  kijelölése és belterületbe vonása a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében. 

A területen jelenleg is hétvégiházas terület található, időszakos ottartózkodással. 

A területen a Holt - Tisza töltése mellett út terület kiszabályozása történik, mely biztosítja a 

Holt - Tisza part közterületi megközelítését. 

A fejlesztési terület környezeti állapotát és a  kialakult természetes zöldterületet meg kell 

őrizni! 

 

 

 

                          
 

 

 



 

 

 
 

                          
 

 

 

3. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány településrész területén a 0417/16 és 0417/17  

hrsz-ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre 

szánt terület kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep 

elhelyezése érdekében. 

A szennyvíztisztító telep területén belül telekhatárok mellett két oldalon látványtakaró 

véderdősáv telepítése javasolt. 

A telepítendő fafajoknál javasolt nem allergén fák telepítése. 

 

4. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Surjány - Újtelep településrész területén a 10401/1 hrsz-

ú területtől a  10490/3 hrsz-ú  területig  jelenleg kertes mezőgazdasági terület 

területfelhasználási változása, új beépítésre szánt terület kijelölése belterületbe vonása falusias 

lakóterület terülefelhasználásba sorolása a szennyvízprojekt megvalósítása érdekében. 

A terület jelenleg részben beépített lakóterület, mely a településrendezési terv eredményeként 

falusias lakóterület lesz. A szabályozási előírásokkal biztosított 15%-os beépíthetőség 

lehetővé teszi a meglévő kertek művelését, falusias életvitel folytatását, ugyanakkor az 

állandó lakhatást biztosítja a jelenleg kialakultak szerint. 

Javasolt a lakóterületeken a kertművelés fenntartása. 

 

5. számú fejlesztési terület 

 

Törökszentmiklós város külterületén, Balla településrész területén a 0499 hrsz-ú jelenleg 

általános mezőgazdasági terület területfelhasználási változása, új beépítésre szánt terület 

kijelölése különleges szennyvíztisztító területként az új szennyvíztisztító telep elhelyezése 

érdekében. 

A tervezett mini szennyvíztisztító telep két, mezőgazdasági területtel határos telekhatára 

mentén telken kívül javasolt látványtakaró véderdősáv telepítése 10,00 méter szélességben. 

A telepítendő fafajoknál javasolt nem allergén fák telepítése. 

 

 

A módosítással érintett területek táj- és természetvédelmi területeket, Natura 2000 

természetmegőrzési területeket nem érintenek 

 

Biológiai aktivitásérték számítás 



 

 

 
 

A 9/2007. (IV.3.), a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló ÖTM 

rendelet szerint 

 

 

A biológiai aktivitásérték számítása a 18/2010. (V.13.) NFGM rendelettel módosított 9/2007. 

(IV.3.) ÖTM rendelet szerint, az egyes területfelhasználási értékek biológiai 

aktivitásértékének értékmutatójának meghatározása fenti rendelet melléklete alapján történt. 

 

1. Tervezett beépítésre szánt különleges, szennyvíztisztító terület Szakállas 

településrészen a 0375/11 és 0375/12 hrsz-ú területen 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

(változás előtti) biológiai aktivitásértéke felületminőséggel: 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Általános 

mezőgazdasági terület 

0,17 ha 3,2 0,544 

Összesen 0,17 ha  0,544 

Telken kívüli 

általános 

mezőgazdasági terület 

0,07 ha 3,2 0,22 

Mindösszesen 0,24  0,764 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 0,764 

 

 
 

 

A településrendezési terv készítése során a területfelhasználási változással érintett terület 

változás utáni biológiai aktivitásértéke területhasználaton belüli differenciált számítással: 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 
Épület által elfoglalt, 

valamint nem vízáteresztő 

burkolatú felszín 

 0,07ha 0 0 



 

 

 
 

Telken belül háromszintű 

(gyep és 40 db 

cserje/150m
2
 és egy darab 

nagy lombkoronájú 

fa/150m
2
 növényzet 

0,03ha 7 0,21 

Egyszintű, gyepszintű 

növényzet 
0,07 5 0,35 

Összesen 0,17  0,56 
Telken kívüli 10 méter 

szélességű  védő fásítás 
0,07 ha 9 0,63 

Összesen  1,1 ha  1,19 

 

A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 1,19 

 

 
 

 

2. Tervezett hétvégiházas üdülőterület, belterületbe vonással Szakállas 

településrészen 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

(változás előtti) biológiai aktivitásértéke felületminőséggel: 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 
Épület által elfoglalt, 

valamint nem vízáteresztő 

burkolatú felszín 

 2,18ha 0 0 

Egyszintű, gyepszintű 

növényzet 
12,37 5 61,85 

Összesen 14,55 ha  61,85 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 61,85 

 

 

 

 

A településrendezési terv készítése során a területfelhasználási változással érintett terület 

változás utáni biológiai aktivitásértéke területhasználaton belüli differenciált számítással (a 

terület jelenlegi beépítettségével): 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 
Épület által elfoglalt, 

valamint nem vízáteresztő 

burkolatú felszín 

 2,18ha 0 0 

Egyszintű, gyepszintű 

növényzet 
12,37 5 61,85 

Összesen 14,55 ha  61,85 

 

A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 61,85 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

3. Tervezett beépítésre szánt különleges, szennyvíztisztító terület Surjány 

településrészen a 0417/16 és 0417/17   hrsz-ú területen 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

(változás előtti) biológiai aktivitásértéke felületminőséggel: 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Általános 

mezőgazdasági terület 

1,11 ha 3,2 3,55 

Összesen 1,11 ha  3,55 

 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 3,55 

 

 
 

 

A településrendezési terv készítése során a területfelhasználási változással érintett terület 

változás utáni biológiai aktivitásértéke területhasználaton belüli differenciált számítással: 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 
Épület által elfoglalt, 

valamint nem vízáteresztő 

burkolatú felszín 

 0,44ha 0 0 

Telken belül háromszintű 

(gyep és 40 db 

cserje/150m
2
 és egy darab 

nagy lombkoronájú 

fa/150m
2
 növényzet 

0,25ha 7 1,75 

Egyszintű, gyepszintű 

növényzet 
0,12 5 0,6 

Telken belüli 10 méter 

szélességű  védő fásítás 
0,3 9 2,7 

Összesen 0,17  5,05 

 

A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 5,05 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

4. Tervezett beépítésre szánt és belterületbe sorolt falusias lakóterület Surjány 

Újtelep településrészen 

 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

(változás előtti) biológiai aktivitásértéke felületminőséggel: 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 
Épület által elfoglalt, 

valamint nem vízáteresztő 

burkolatú felszín 

0,8 ha 0 0 

Általános mezőgazdasági 

terület 
15,25 3,2 48,8 

Összesen 16,05 ha  48,8 

 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 48,8 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

A településrendezési terv készítése során a területfelhasználási változással érintett terület 

változás utáni biológiai aktivitásértéke területhasználaton belüli differenciált számítással: 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 
Épület által elfoglalt, 

valamint nem vízáteresztő 

burkolatú felszín 

 2,41ha 0 0 

Kert 13,64 5 68,2 

Összesen 16,05  68,2 

 

A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 68,2 

 

 
 

 

 

5. Tervezett beépítésre szánt különleges, szennyvíztisztító terület Óballa 

településrészen a 0499/1   hrsz-ú területen 

 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

(változás előtti) biológiai aktivitásértéke felületminőséggel: 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Általános 

mezőgazdasági terület 

0,15 ha 3,2 0,48 



 

 

 
 

Összesen 0,15 ha  0,48 

Telken kívüli 

általános 

mezőgazdasági terület 

0,06 ha 3,2 0,19 

Mindösszesen 0,21  0,67 

 

 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 0,67 

 

 
 

 

 

A településrendezési terv készítése során a területfelhasználási változással érintett terület 

változás utáni biológiai aktivitásértéke területhasználaton belüli differenciált számítással: 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 
Épület által elfoglalt, 

valamint nem vízáteresztő 

burkolatú felszín 

 0,06ha 0 0 

Telken belül háromszintű 

(gyep és 40 db 

cserje/150m
2
 és egy darab 

nagy lombkoronájú 

fa/150m
2
 növényzet 

0,03ha 7 0,21 

Egyszintű, gyepszintű 

növényzet 
0,06 5 0,30 

Összesen 0,15  0,51 
Telken kívüli 10 méter 

szélességű  védő fásítás 
0,06 ha 9 0,54 

Összesen  1,1 ha  1,05 

 

A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 1,05 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

A változással érintett területek eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke 

felületminőséggel (115,63), amely kisebb, mint a változás utáni biológiai aktivitásérték 

(felületminőséggel számolva) (137,34), így megállapítható, hogy a biológiai aktivitásérték 

legalább szintentartása a területfelhasználási változás után a szennyvíztiszító telepeknél 

részben telken belül, részben telken kívül 10,00 méter szélességű védő fasor telepítésével 

és telken belül háromszintű növényzet telepítéssel, továbbá Surjány Újtelepnél 

lakóterület kialakítás 15%-os beépítéssel és intenzív kertkultúrával, valamint Szakállas 

településrészen a jelenlegi területhasználat figyelembevételével a változással érintett 

területre vonatkozóan biztosítható. 
 

Szolnok, 2016. július hó 

 

 

 

         Kiszelovics Ildikó 

                vezető településtervező 

            TT-1-16-0238 

          

 

 

 

 

 

 

 


