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Bevezetés
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019 -ben döntött, hogy a
megváltozott fejlesztési elképzelések, a település közigazgatási szerepköre és jogszabályi
változások miatt új településrendezési tervet készíttet.
A településrendezési terv eljárásrendjében és tartalmában is a Kormány 314/2012. (XI.8.) a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló Kormányrendelete alapján készült. A településszerkezeti terv feladata, hogy a
településfejlesztési koncepcióban rögzített stratégiai célok összhangját biztosítsa. Ennek
megfelelően az alábbi célok elérését segítse elő:
- Mikro – térségi centrum szerepének erősítése, településközi kapcsolatok erősítése
- Városmarketing kialkítása
- A közszolgáltatások és közintézmények fejlesztése
- Biztonságos elérhetőség, környezetbarát közlekedés fejlesztése
- A helyi hagyományokra és adottságokra alapozó, rugalmas és versenyképes gazdaság
fejlesztése
- A vállalkozói infrastruktúra fenntartása
-Munkahelyteremtés, az értékteremtő közfoglalkoztatás, az önfoglalkoztatás elősegítése
- Kisléptékű turisztikai fejlesztések
- Az életminőség és életszínvonal javítása, társadalmi megújulás
- Társadalmi megújulás és a szegénység mérséklése
- Humán infrastruktúra minőségi fejlesztése
- Demokratikus helyi kormányzás, hatékony önkormányzatiság
- A minőségi városi épített és természeti környezet megőrzése, fejlesztése
- Épített környezet, „zöld” Kunhegyes
- A természeti környezet megőrzése, fejlesztése
- Alacsony presztizsű lakóterületek fejlesztése

A célok eléréséhez a településszerkezeti terv a következőket határozza meg:
- a település távlati területfelhasználását
- infrastruktúra hálózat fejlesztését
- települési arculat megőrzése és minőségi fejlesztése
- a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és fejlesztését
Kunhegyes város településszerkezetét több strukturális elem is jellemzi
- védett természeti területek
- Nagykunsági - főcsatorna
- Kakat – ér
- árvízi szükségtározó területe
- nagy kiterjedésű, jó minőségű, művelt mezőgazdasági területek
- korszerű, működő állattartó telepek
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- mezőgazdasági telephelyek
- nagy kiterjedésű halastavak
- nagy ipari területek
- szolgáltatási területek
- főbb utak
- öntözőcsatornák
- nagykiterjedésű belterület
- kertes mezőgazdasági területek

1. Területfelhasználás

1.1. Területi hatály, településszerkezet
A tervezési terület Kunhegyes Város teljes közigazgatási területére kiterjed.

-

Északon: Abádszalók és Kunmadaras
Nyugaton: Tiszagyenda, Tiszabura
Délen: Kenderes
Keleten: Karcag

Kunhegyes város településszerkezetét befolyásoló elemek: a meglévő és tervezett közutak,
tervezett kerékpárúthálózatok, az öntözőcsatornák, árvízi szükségtározó, valamint regionális és
hálózati szerepű közművezetékek.

· Közút:

Meghatározó a 34. számú Fegyvernek - Tiszafüred
országos főút, mely kapcsolatot biztosít a 4. sz főúttal és közvetve az M3 autópályával.
Ugyancsak meghatározó szerkezeti elem a 34. számú másofrendű főútból kiágazó utak,
a 3222. jelű Tiszagyenda – Kunhegyes összekötő út, a 3221. jelű Kunhegyes –
Abádszalók összekötő út, valamint a 3217. jelű Kunhegyes – Tiszaszőlős összekötő út
is, melyek a környező települések országos közúthálózatba való csatlakozását
biztosítják. Kunhegyes belterületén országos közutak tekintetében a 32325. jelű
Kunhegyes vasútállomáshoz vezető út a 3217 jelű összekötő útból ágazik le.

·

Vasút:
vasútvonal.

Meghatározó a 102. jelű Kisújszállás – Kál- Kápolna nem villamosított

·

Kerékpárút:
található.

A település belterületén és külterületén kiépített kerékpárút nem
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·

Vízfolyás:
A település szempontjából legjelentősebb a Nagykunsági
főcsatorna, mely a külterület nyugati részén húzódik és egyúttal határa az árvízi
szükségtározónak. A jelentősebb csatornákat, köztük a Kakat – ér csatornát a
településszerkezeti terv tartalmazza.
·

Térségi jelentőségű közművezetékek:
A település közigazgatási területének délkeleti részén 750 kV-os és 450kV-os
szállítóvezeték halad kelet – nyugati irányba.
A közigazgatási területen 22 kV-os villamos hálózatot építettek ki.
Nagynyomású gázvezeték halad a település DK –i. szélén (Hajdúszoboszló – Vecsés és
Kenderes – Tiszaújváros), nagyközép-nyomású a város ellátására déli irányból.
Inertes gázvezeték (termékvezeték) É – D –i. irányban haladva.

Településszerkezet:
Kunhegyes utcás, tanyás település kuriális jellegű oszlopos parasztházakkal.
A történelmi térképeken jól kivehető, hogy a város településszerkezetének alakítója és
meghatározója egyrészt a Kakat vízfolyása, másrészt azok a fő közlekedési tengelyek és
meglévő sóút, melyek már az első katonai felmérés térképén is jól kivehetők.
A település központjában, a református templom körül alakult ki régen a település magja, és
eköré települtek fontosabb közintézmények is.
A fő közlekedési utak meghatározták a szerkezet vázát és ezek között alakultak ki a kisebb
lakóutcák. A második katonai felmérésen már látható az a körgyűrű amely a fő közlekedési
tengelyt megkerüli.
A település belső szerkezet a mai napig mutatja azokat a kialakuláskori szerkezeti elemeket,
melyek a térképeken jól kivehetők és elkülöníthető az újabb időkben kiosztott szabályosabb
úthálózatú rész a peremrészeken.

1.2. Közigazgatási határ-, belterületi határmódosítás

Kunhegyes Város közigazgatási határán változtatás nem tervezett. Belterületi határmódosítás,
belterületbe vonás nem tervezett.
1.3. Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek besorolása

Kunhegyes város közigazgatási területe beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területekre
tagozódik.
Beépítésre szánt területek javarészt a település belterületén, valamint a külterület több pontján
- jellemzően a majorok, melyek gazdasági területek vagy mezőgazdasági üzemi területek találhatók.
A településen a beépítésre szánt területeket a TSZ – 1, TSZ -2 jelű tervlap állapítja meg.
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A beépítésre szánt területek túlnyomó része a település belterületén, helyezkedik el, ezeket
jellemzően településközpont vegyes terület, lakóterület (falusias, kertvárosias, kisvárosias),
kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület, ipari terület, továbbá különleges beépítésre szánt
terület (strand, vízmű, egyházi központ, sportcsarnok,) területfelhasználási kategóriákba sorolja
a terv.

A külterületen lévő beépítésre szánt területek az alábbiak:
- Különleges mezőgazdasági üzemi területek
- Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
- Ipari gazdasági terület

Változó besorolású (új beépítésre szánt ) területek:
-

gazdasági erdőterületből, ipari gazdasági terület
vízgazdálkodási területből, különleges beépítésre szánt vízmű terület

Változó besorolású (beépítésre nem szánt ) területek:
-

kijelölt hétvégiházas üdülőterület visszaminősítése általános mezőgazdasági
területre
kijelölt hétvégiházas üdülőterület visszaminősítése kertes mezőgazdasági területre
kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület visszaminősítése általános
mezőgazdasági területre

Változó besorolású (kategóriájukon belül átminősülő) területek:
-

különleges, beépítésre nem szánt temető területből, különleges, beépítésre nem szánt,
kegyeleti park terület
zöldterületből, zöldterület, közpark terület
gazdasági erdőterületből, különleges, beépítésre nem szánt, szabadidős célú terület
kertvárosias lakóterületből, különleges, beépítésre szánt szociális otthon terület
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, különleges, beépítésre szánt egyházi
központ terület
Különleges, beépítésre szánt lovarda területből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület
Különleges, beépítésre szánt lovarda területből, falusias lakóterület
Védelmi célú erdőterületből, különleges, beépítésre nem szánt lezárt hulladéklerakó
terület
Mezőgazdasági halastó területből, vízgazdálkodási halastó terület
Különleges beépítésre szánt állattartó területből, különleges beépítésre szánt
mezőgazdasági üzemi terület
Töltés területből, vízgazdálkodási terület
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1.4. Változó területfelhasználás területkimutatása
A fejlesztéssel érintett tervezési területek belterületen
Sorsz.

Változás előtti területfelhasználás

Változás utáni területfelhasználás

terület nagysága

1.

Különleges beépítésre nem szánt temető

Különleges beépítésre nem szánt
kegyeleti park

22 273,04 m2
(2,23 ha)

2.

Zöldterület

Zöldterület közpark

54 985,25 m2
(5,5 ha)

3.

Vízgazdálkodási terület

Különleges, beépítésre szánt, vízmű
terület

8 356,5 m2
(0,84 ha)

4.

Gazdasági erdőterület

Ipari gazdasági terület

36 510,15 m2
(3,65ha)

5.

Gazdasági erdőterület

Különleges, beépítésre nem szánt
szabadidős célú terület

36 039,76 m2
(3,6 ha)

6.

Kertvárosias lakóterület

Különleges, beépítésre szánt szociális
otthon terület(Sarepta Idősek Otthona
fejlesztése)
Különleges, beépítésre szánt egyházi
otthon terület(Tervezett egyházi
központ, a vízgyűjtő funkció
megtartásával)

3 678,53 m2
(3,7 ha)

7.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

32 767,28 m2
(3,28 ha)

8.

Hétvégiházas üdülőterület

Általános mezőgazdasági terület

12 5304,52 m2
(12,53 ha)

9.

Hétvégiházas üdülőterület

Kertes mezőgazdasági terület

69 215,56 m2
(6,9 ha)

10.

Különleges beépítésre szánt lovarda terület

Kereskedelmi - szolgáltató, gazdasági
terület

11.

Különleges beépítésre szánt lovarda terület

Falusias lakóterület

2 416,44 m2
(0,24 ha)

12.

Kereskedelmi - szolgáltató, gazdasági terület

Általános mezőgazdasági terület

103 694,44 m2
(10,37 ha)

5 001,36 m2
(0,5 ha)

A fejlesztéssel érintett tervezési területek külterületen
Sorsz.

Változás előtti területfelhasználás

Változás utáni területfelhasználás

terület nagysága

1.

Védelmi célú erdőterület

Különleges, beépítésre nem szánt lezárt
hulladéklerakó terület

123 163,65 m2
(12,32 ha)

2.

Mezőgazdasági halastó terület

Vízgazdálkodási terület

4 083 459,4 m2
(408 ,34 ha)

3.

Különleges beépítésre szánt állattartó
területből

Különleges, beépítésre szánt
mezőgazdasági üzemi terület
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1 014 075,4 m2
(101,4 ha)

4.

Töltés

Vízgazdálkodási terület

166 481,4 m2
(16,65 ha)

1.5. Közterületek
A közterületeket a TSZ-1, TSZ-2 jelű tervlapok határozzák meg, ezek rendeltetésük szerint:
közpark, közút- és tér.

1.6.Területfelhasználási módok - szintterületsűrűségek (m2/m2)

Beépítésre szánt:

- Falusias lakóterület sz = 0,4
Kunhegyes város belterületének peremrészei, és nyugati területei, valamint tervezett kisebb
lakóterület a belterület déli részén tartoznak ebbe a területfelhasználási kategóriába.
Külterületen lévő házsor tartozik még ebbe a kategóriába.
Közművesítettségi mértéke: teljes, a külterületen részleges.

- Kertvárosias lakóterület sz = 0,6
A település belterületének nagy része kertvárosias lakóterületbe sorolt.
Közművesítettségi mértéke: teljes.

- Kisvárosias lakóterület sz = 1,5
A város belterületének központi, intenzívebb beépítésű területei és a lakótelepek területei ebbe
a kategóriába soroltak.
Közművesítettségi mértéke: teljes.

-Településközpont vegyes terület sz = 2,2
A város központja, az intézményekkel és lakóépületekkel vegyes, intenzív beépítésű területei.
Közművesítettségi mértéke: teljes.

- kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület sz = 1,5
Meglévő és tervezett szolgáltatási, kereskedelmi célokat ellátó vállalkozások területe a város
belterületének több pontján, és kisebb terület a külterületen.
Közművesítettségi mértéke: teljes, külterületen: részleges
6

Ø Gazdasági területfejlesztés a Településfejlesztési koncepció alapján.

- ipari gazdasági terület sz = 1,5
A belterületen lévő nagyobb összefüggő ipari terület az északi részen, az ipari park a
Kunmadarasi út mellett, valamint a külterületen, közvetlenül a belterület melletti iparterület.
Közművesítettségi mértéke: teljes.

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

- sportcsarnok területe sz = 0,6
Kistérségi Sportcsarnok a Kunmadarasi úton.
Közművesítettség mértéke: teljes.

- termálstrand sz = 0,6
Meglévő termálstrand terület.
Közművesítettség mértéke: teljes.
- idegenforgalmi terület sz = 0,6
Meglévő idegenforgalmi terület a Május 1 úton.
Közművesítettség mértéke: teljes
- egyházi központ terület sz = 0,4
Tervezett egyházi központ terület.
Közművesítettség mértéke: teljes

Ø Különleges egyházi központ területfejlesztés a Településfejlesztési koncepció alapján.
- szociális otthon terület sz = 0,4
Tervezett szociális otthon (Sarepta idősek otthona) terület.
Közművesítettség mértéke: teljes

Ø Különleges szociális otthon területfejlesztés a Településfejlesztési koncepció alapján.
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- vízmű sz = 1,0
Tervezett vízmű terület a belterületen.
Közművesítettség mértéke: teljes.

Az alábbi különleges területek esetében - a környezetükre gyakorolt hatásuk miatt – azok
környezetei szorulnak védelemre:

- mezőgazdasági üzemi területek sz = 0,6
Jelentősebb állattartó telepek és mezőgazdasági telephelyek a külterület több pontján.
Közművesítettség mértéke: részleges.

Beépítésre nem szánt:
-

különleges területek

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

- sportpálya területe
A belterületen lévő sportpálya területe.
Közművesítettség mértéke: részleges.

- temetők és kegyeleti parkok területei
Települési temetők, valamint kegyeleti parkok a belterületen.
Közművesítettség mértéke: részleges.
- vásártér terület
Vásártér területe a belterületen.
Közművesítettség mértéke: részleges.
- szabadidős terület
Tervezett jelentős zöldfelülettel rendelkező szabadidős terület a belterületen.
Közművesítettség mértéke: részleges.

Az alábbi különleges területek esetében - a környezetükre gyakorolt hatásuk miatt – azok
környezetei szorulnak védelemre:
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- Lezárt hulladéklerakó terület (hosszútávon koncepcionális szinten tervezett megújuló
energiahasznosítási, napelempark terület)
Tervezett lezárt hulladéklerakó terület, mely hosszútávon, koncepcionális szinten tervezett
napelempark területe a külterületen a volt hulladéklerakó utógondozási szakaszának lezárása
után.
Közművesítettség mértéke: hiányos.

- közúti közlekedési terület
Meglévő országos főút (34. számú Tiszafüred – Fegyvernek), és a meglévő országos mellékutak
(3222. jelű Tiszagyenda- Kunhegyes, 3221 jelű Kunhegyes – Abádszalók, 3217 jelű Kunhegyes
Tiszaszőlős összekötőút, valamint a belterületen a 32325. jelű vasúti hozzájáróút), települési
gyűjtőúthálózat területei a település közigazgatási területén.
A település közigazgatási területét érinti a tervezett 34. számú főút települési belterületét
elkerülő szakasza.
Tervezett regionális jelentőségű kerékpárút az országos főutak mentén.
Ø Új útkapcsolatok kijelölése magasabb rendű tervek alapján.
Ø Közlekedési infrastruktúra fejlesztés a Településfejlesztési koncepció alapján.
- kötöttpályás közlekedési terület
A település közigazgatási területét érinti a Kisújszállás – Kál-Kápolna nem villamosított
vasútvonal.

- zöldterület
A település belterületén található meglévő közpark, díszpark területek, zöldterületek és
játszóterek területei.

- erdőterület
Külterületen gazdasági erdőterületek a Nagykunsági árvízi vésztározó területén, valamint
kisebb erdőterületek a külterület több pontján.
A belterületen gazdasági erdőterületek a nyugati részen, valamint a Vásárhelyi – liget turisztikai
erdő területe a déli részen.

- általános mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági (zömében szántó) hasznosítású területek a külterületen.

- kertes mezőgazdasági terület
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Kertes hasznosítású mezőgazdasági területek a belterület déli részén, külterületen pedig
közvetlenül a belterület mellett az északi , a keleti és a dél-nyugati részen.

- vízgazdálkodási terület
A település közigazgatási területén a Nagykunsági főcsatorna, a Kakat belvíz elvezető csatorna
továbbá jelentősebb belvízelvezető- és öntöző csatornák területei.
Külterületen a jelentős nagyságú halastavak területe a Bánhalmai határrészen.

2. Tájrendezés és természetvédelem
Kunhegyes Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, a megyeszékhelytől 48 km-re,
északkeletre fekszik. A megye nagyobb települései közé sorolható, a Kunhegyesi Járás része.
A tájrendezési javaslat célja, hogy a meglévő és a jövőbeni infrastrukturális adottságokat
kihasználva, a település gazdasági életének fejlesztésével egy időben, sokszínű, élhető várossá
válva, a természet-adta lehetőségeket az idegenforgalom és a turizmus céljaira is felhasználva,
Kunhegyes történeti táj-gazdálkodási örökségét megtartva, környezetkímélő módon
továbbfejlesztő tájhasználat jellemezze település igazgatási területét.

Jelenlegi táji megjelenés, tájképi jellegzetesség
Kunhegyes az észak-déli és kelet-nyugati irányban haladó közlekedési utak találkozásánál, a
Nagykunság közepén, kun hagyományokra épülő, történelmi jelentőségű, utcás-tanyás,
mezőgazdasági-ipari jellegű település. A város a Kakat-ér mentén, enyhe kiemelkedésű
vonulaton található részben halmazos szerkezetű (településközpont), részben szabályos
utcahálózattal a centrum körül tervezetten, szabályos (íves, négyzethálós) utcahálózattal
rendelkező település. Kimagaslik környezetéből a Református templom és a Katolikus templom
épülete, valamint tájképi jellegzetesség a történelmi múltat idéző felújított szélmalom. A város
környezetében az idevezető utak mentén nagyobb területű, mezőgazdasági majorok,
kertművelésű területek, iparterületek, nagyfelületű halastavak, erdőfoltok láthatók. A volt
rizsföldek területeit felhasználva és a szikesedésre hajlamos, egyéb művelésre alkalmatlan
földterületeket a csatornahálózaton érkező vízzel elárasztva halastavakat hoztak létre a település
nyugati és déli határában. Az összefüggő hatalmas vízfelületek szintén meghatározói lettek a
Kunhegyes mai határát jellemző tájképének és tájhasználatának.
A város nyugati határrészének meghatározó látványt nyújtó táji eleme a mesterséges vízfolyást
(Nagykunsági főcsatorna) szegélyező vegyes fafajú, széles erdősáv, és a csatornán túli
erdőfelület.
A települést közvetlenül körbeölelő táj szántóterületekből és nagyobb gyepekből, legelőkből
(Kis-gulyajárás, Csorda-gyep), kisebb részben a Kakat és a Villongó vízfolyások mentét kísérő
fásulásokból és nagyobb összefüggő erdősült területekből (Tiszaszentimrei út, Tiszagyendára
vezető út mellett) áll.
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Tervezett tájhasználati változások
Külterületen:
1.különleges, beépítésre nem szánt lezárt hulladéklerakó terület kijelölése, hosszútávon az
utógondozási szakaszt követően megújuló energiát termelő napelem-park létesítése (06/8
hrsz.) a belterület határán, a hosszútávú célok megvalósulása esetén a Hortobágyi Nemzeti park,
napelempark kialakítására, vonatkozó ajánlásait, előírásait kell betartani. (szerkezeti kialakítás,
madárvédelem, tájképvédelem)

2.különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemek kijelölése, jogszabályváltozás miatt a
korábban különleges állattartó területbe sorolt volt mezőgazdasági telephelyek, majorok,
állattartó telepek területein. Tényleges változtatás nem történik – tájrendezési szempontból
nem releváns
3.vízgazdálkodási, halastó területek kijelölése, a korábban mezőgazdasági halastó területbe
sorolt területek átminősítése. Tényleges változtatás nem történik – tájrendezési szempontból
nem releváns
4.vízgazdálkodási területek kijelölése, a korábban töltés területbe sorolt területek
átminősítése. Tényleges változtatás nem történik – tájrendezési szempontból nem releváns

Belterületen:
1. Tervezett szabadidős célú terület zöldfelületi fejlesztése (3241/10 hrsz.)
2. Sarepta Idősek Otthona fejlesztése tervezett intézményi zöldfelületi elem, felújítás és
bővítés, kertrendezés (2859 hrsz.)
3. Tervezett egyházi központ, a vízgyűjtő funkció megtartásával (2175/2 hrsz.) aktív pihenést,
ismeretterjesztést, valamint a természeti környezet megőrzését is szolgáló zöldfelület-fejlesztés
4. Mezőgazdasági területté történő visszaminősítés (3306/1-3306/19 hrsz.)
5. Kertes mezőgazdasági területté történő visszaminősítés (1533/1-1533/82 hrsz.)
6. Tervezett kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület (3313/5 hrsz.)
A fejlesztési terület határos a HNP áltat nyilvántartott törvény alapján védett nyúlánk sárma
állomány élőhelyével. A terület fejlesztése, üzemeltetése során tilos a védett növényállomány
bármi jellegű károsítása.
7. Tervezett lakóterület és a hozzá kapcsolódó zöldfelület fejlesztés (3313/2 hrsz.)
8. Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés (3313/7-1533/11 hrsz.)
9. Különleges, beépítésre nem szánt kegyeleti park kijelölése. Az izraelita temető és a
Vásárhelyi liget melletti lezárt temetők átsorolása.
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10. Tervezett zöldterület, közpark kijelölés. A meglévő közparkok jogszabály változás miatti
átsorolása
11. Tervezett különleges, beépítésre szánt vízmű kijelölése. Jogszabály változás miatt,
tényleges változtatás nem történik – tájrendezési szempontból nem releváns
12. Tervezett ipari, gazdasági terület kijelölése. A meglévő Nagykun – hús telephely
gyártócsarnokot is magába foglaló területének átsorolása, tényleges változtatás nem történik
– tájrendezési szempontból nem releváns
A fenti célul kitűzött tájhasználat változások a környezettudatosság igényével, a megújuló
energia felhasználásának lehetőségét, racionális használatának figyelembevétele mellett a
települési lakókörnyezet megújulását, rendezett, közcélra hasznosított zöldfelületek létesítését,
a meglévő közparkok korszerűsítését jelenti. Az úthálózat, kerékpárút fejlesztésével-építésével
a tervezett rekreációs célú területfejlesztések megközelíthetősége, használata biztosítható.
Természetvédelem
A település igazgatási területe a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén,
annak felügyelete alá tartozik. Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben
foglaltak alapján a város igazgatási területe a nemzeti ökológiai hálózat része.
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek a Natura 2000 területek
Kunhegyes igazgatási területén a kiemelt közösségi jelentőségű természetmegőrzési területek
HUHN20145 számon nyilvántartott és a Kecskereki-puszta és környéke nevet viselő európai
közösségi jelentőségű területek az alábbiak:
0103/5, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0105/15-16, 0105/18-19, 0105/9, 0106/2,
0125/14-15, 0125/18, 0125/7, 0126/1, 0127/14-15, 097/6.
A településen levő különleges természetmegőrzési területet kijelölése:
-pannon szikes élőhelyek,
-pannon löszpuszta-gyepek fokozottan védendő élőhelyek
alapján történt.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, a területileg illetékes természetvédelmi hatóság és
táj-és természetvédelmi kezelő.
Kunhegyes igazgatási területe Nagykunság Természetvédelmi Tájegység része. A tájegység az
Alföld keleti részén a Közép-Tiszavidék középtájban helyezkedik el, szinte teljes egészében
lefedi a Nagykunság kistáj területét (187.927 ha). Központja Karcagon található. A
tájegységben országos jelentőségű védett terület, különleges madárvédelmi terület és kiemelt
jelentőségű
természetmegőrzési
terület
is
megtalálható.
Vizes
élőhelyeket,
mocsármaradványok, vízfolyásokat jelző laposokat, ér-maradványokat, halastó-hálózatokat,
valamint gyepterületeket foglal magába, mint fokozottan védett állatfajok élőhelyeit és
növényvilág védett fajainak areáját. (Kecskereki puszta)
Kunhegyest a 7.1.2. nyilvántartási számú, „Hortobágy Nemzeti Park védőzónája”
megnevezésű, kiemelten fontos minősítésű érzékeny természeti terület érinti, melynek
lehatárolása a 150/2004.sz.FVM rendelet 6. számú mellékletében van.
Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület
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A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt
álló terület Kunhegyes igazgatási területén nem található.
Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek
Kunhalmok
A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok),
őrhalmok és határhalmok a Természetvédelmi Törvény (23.§) hatályba lépése -1997. január
elseje óta védettek, a kunhalom fogalom meghatározása csak a törvény 2003-ban történt
módosításával : „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág
védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó
eleme lehet a tájnak”. A kunhalmok tájképi- és élővilág védelmi értékkel rendelkeznek. A
terület természetes állapotára jellemző növénytársulások (pl.: löszpusztagyep), vagy azok
különböző mértékben degradált maradványai, valamint az ezekhez kötődő állatvilág
maradhattak fenn a területükön. A kunhalmok természetesen kultúrtörténeti, régészeti, néprajzi
stb. jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a kulturális
örökségvédelem szakterülete foglalkozik.
Különleges táji értéket képviselnek a kunhegyesi kunhalmok. Magasságuk különböző,
átmérőjük leginkább 30-40 m. Közülük a legmagasabb a Határ délnyugati részén emelkedő
Cibak- halom (97m) és az északi homokháton lévő Hármas- halom (97m). Jellegzetes még a
Karcag- Kunmadaras- Kunhegyes határszegletében álló Gergely- halom, mint határhalom.
Kunhegyes közigazgatási területén található kunhalmok:
Gergely-halom
Törökbori halom
Jaj-halom
Nagy Purgány-halom
Akasztó-halom
Cibak-halom
Vágott-halom
Hármas-halom
· Kettős-halom
Ezek a halmok részben alacsonyak és a folyamatos mezőgazdasági művelés miatt az erózió
következtében lekopottak, (alig láthatók), részben jellegüket megőrző, kimagasló, de
művelt (erdő, vagy szántó hasznosítású) kunhalmok. Kis hányaduk őrizte csak meg
karakteres formáját és értékes, az egykori Alföldet jellemző ligetes táj löszgyep
növényborítottságát.
Szomszédos települések közigazgatásához tartozó, de látványában a kunhegyesi tájhoz is
kapcsolódó kunhalmok: az abádszalóki részen a templomromot hordozó Kis-Fás halom, a
kenderesi határban a Kő halom, és a karcagi Kis-Gergely – halom.
·
·
·
·
·
·
·
·

Az országos kunhalom kataszterben Kunhegyes külterületén a
0101/3, 010/4, 011/6, 0157/26, 0349/6, 0368/1, 0400/14, 0400/21, 0425/17, 0455/6,
0578/8, 0620/5, 0641/5, 0648/37 hrsz-ú területek kerültek nyilvántartásba.
Ex lege védelem alatt álló természeti területek
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Kunhegyes város külterülete különböző szempontból érintett természet- és tájvédelmi
megközelítésben. Közülük kiemelkedőek a természetvédelmi törvény erejénél fogva védett
lápok, szikes tavak és kunhalmok.
A Hortobágyi Nemzeti Park által kimutatott ex lege területek listája helyrajzi számok szerint a
következők Kunhegyesen:
0921/7, 0921/8; 0921/9; 0927/4a; 0938; 0927/5a; 0927/6a; 0927/7; 0927/8; 0927/9;
0927/10; 0927/2; 0927/3a; 0926/2; 0928; 0943/1; 0943/2; 0945/2; 0921/4; 0948/4;
0948/3; 0948/6; 0947; 0948/2a; 0949; 0950/4a; 0959/2; 0958/13; 0970/2; 0967/2;
0967/1; 0966; 0951; 0943/1; 0943/2; 0928; 0946; 0921/4; 0921/5; 0921/7b; 0921/7b;
0921/7c; 0921/7d; 0921/7f; 0927/3b; 0927/4b; 0927/4b; 0927/4c; 0927/5b; 0927/5c;
0927/6b; 0927/11; 0948/5; 0950/2; 0950/3a; 0950/3b; 0950/5b; 0950/5c; 0966; 0839/5;
0839/12; 0848/11; 0848/12; 0848/13; 0848/10; 0848/16; 0848/17; 0848/18; 0866/10;
0866/11; 0866/12; 0866/13; 0866/14; 0848/4; 0856/2; 0866/7; 0866/15; 0866/16;
0866/17; 0866/18; 0866/19; 0848/15; 0848/4; 0846; 0848/14; 0866/9; 0866/20; 0974/7;
0974/8; 0954/14a; 0954/14c; 0954/15c; 0954/15b; 0954/17; 0954/21; 0954/22; 0954/23;
0954/24; 0954/25; 0954/6; 0954/9; 0954/10; 0954/16b; 0954/18b; 0954/19b; 0954/20b;
0921/14; 0921/10; 0921/11; 0921/12; 0921/13; 0926/1.

Ex-lege védett természeti területek elhelyezkedése (ITS alapján)

Helyi jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti érték, természeti terület
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 1992-ben határozatot hozott a város
természeti értékeinek kijelölésére és védetté nyilvánításuk kezdeményezésére.
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A város Településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet 8/2018. (IV.25.)
hatályba lépése 2018. IV. 26. tartalmazza a város helyi jelentőségű védett természeti értékeit:
·

·
·

Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában levő belterületi Kakat éri belvíelvezető csatorna, változó szélességű medre, partjai ( 318/4; 294;406/1; 424; 454; 167;
483; 522;672 hrsz.) A Kakat ér a Tisza folyónak egyik ága volt, amely a vízjárastol
függően oda –vissza folyt. Napjainkra már csak belvízelvezető-ként működik. A várost
észak-dél irányban átszelve ökológiai folyosóként is szerepel.
Központi Park rózsa- és angolkert.A Kunhegyes Varos Önkormanyzata tulajdonában
levő (1966, 1968, 1970,1971, 1972 hrsz.) nyilvántartott ingatlanokon
Garay utcai gesztenyefasor (2988 hrsz.)

Garay utcai gesztenyefasor és a Bige-fertő.
· Bige-fertő
Kunhegyes Karcaggal, Kunmadarassal határos területén található a csatornákkal szabdalt,
facsoportokkal tarkított legelők, kaszálók alkotta Bige-fertő. Az árvízszabályozások és a
mocsárlecsapolások, és az intenzív mezőgazdaság művelés terjeszkedése leszűkítette a
területét. Mély fekvésének köszönhetően rendszeresen jelenik meg rajta a belvíz, ez biztosította
fennmaradását. A 75 hektárt kitevő Bige-fertő Kunhegyesi oldalát 1987-ben nyilvánította helyi
jelentőségű védett természeti területté a város önkormányzata. 2004-től azonban a teljes terület
is természetvédelmi oltalmat kapott, a Kecskeri-pusztával együtt a Natura 2000 ökológiai
hálózat részévé vált. A terület részletes leírása a Megalapozó vizsgálati anyagrészben található.
· Villongó csatorna mentén található vadkörtefás liget,
· Gergely-halom
· Fűzfás dűlő-sor a város északnyugati szomszédságában a mezőgazdasági major és a
Nagykunsági Főcsatorna között vezető földút mentén található. A közel egy km hosszan
tenyésző fűzfák és fűzbokrok a múlt századbeli Tiszai árvizek menti vízfolyás útját
jelölik. Lehajló ágaik között időszakosan védett madarak költőhelyeit is fellelték
(függőcinege, batla, stb.).
Kunhegyesen a kenderesi, bánhalmi és a karcagi halastavakkal összefüggő rendszerben lévő
nagyfelületű halastavak madárvilága értékes, de nem kerültek különleges madárvédelmi
területként különleges madárvédelmi európai közösségi jelentőségű (SPA) felterjesztésre.
Ide vonatkozó jogszabály a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett
növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai
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Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, és
az 1996, évi LIII. Törvény a természet védelméről.
Tájrendezési javaslat:
A felsorolt természeti és tájképi értékek megőrzése, veszélyeztetettségük csökkentése
érdekében a különböző élőhely típusok: mozaikosan fellelhető erősen eutrotrofizálodott
(elöregedett, feltöltődött) mocsarak és a környezetükben lévő sziki legelők és ősgyepek
jellegzetes növény-és állatvilága természetes állapotában megőrzésre méltó. A biológiai
sokféleség fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséhez szükséges szabályok, a jelenleg
érvényben lévő országos és helyi törvényi védelem betartatása elengedhetetlen a település
közigazgatási területén.
A természeti, természetközeli területek sok esetben a rekreáció színterei is, így megőrzésük
kétszeresen is lényeges! A természetközeli állapotú területekre, élővilágra ható külső tényezők,
a környezetterhelés, a beépítettség, és a mezőgazdasági hasznosítás és az ezekből származó
ártalmak, elkerülése, minimalizálása a rendezési terv célja.
Ezeknek a területeknek a művelésére a gazdálkodók számára, a védett terület kezelője által
előírt korlátozásoknak megfelelő extenzív, bio- vagy integrált, (környezetkímélő, környezeti
terhelést csökkentő) gazdálkodás támogatására az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(2014-2020) is kínál lehetőséget. Ezeknek a lehetőségeknek, megismertetését segítse a gazdák,
illetve a földhasználók körében az önkormányzat és a falugazdász.

3. Zöldfelületi rendszer
Kunhegyes zöldfelületi rendszere a város centrumában található igényesen kialakított parkok,
közhasználatú zöldterületek válogatott növény-együtteseiből, az intézmények rendszeresen
gondozott kertjeiből, a jelentős területű zöldfelületi intézményeinek (sportterületek, sírkertek)
az eltérő szélességben fásított utcákon keresztül a külterületre is „áthúzódó”, természetközeli
területekből (Kakat-ér mente, záportározók) tevődik össze. A széles zöldfolyosókon a
természetes környezet „becsordogáló zöldje” - a várost körbeölelő - meglévő erdőket, ligeteket,
a rekreációt szolgáló nagykiterjedésű zöldfelületi intézményeket (strandfürdő) köti össze a
kertépítészetileg megújított központi közterületekkel, zöldfelületekkel.
A település biológiailag aktív felületeinek nagysága a belterület méretéhez képest is jelentős.
(növényzettel borított zöldterületek ligetes-fás területei). A lakosságot szolgáló, minőségi,
kondicionáló zöldfelületek aránya a beépített területekhez és a lakosság létszámához képest
megfelelő.

Tervezett, új zöldfelületi elemek létesítése
Kunhegyes zöldfelületi rendszere a város centrumában található igényesen kialakított parkok,
közhasználatú zöldterületek válogatott növény-együtteseiből, az intézmények rendszeresen
gondozott kertjeiből, a jelentős területű zöldfelületi intézményeinek (sportterületek, sírkertek)
az eltérő szélességben fásított utcákon keresztül a külterületre is „áthúzódó”, természetközeli
területekből (Kakat-ér mente, záportározók) tevődik össze. A széles zöldfolyosókon a
természetes környezet „becsordogáló zöldje” - a várost körbeölelő - meglévő erdőket, ligeteket,
a rekreációt szolgáló nagykiterjedésű zöldfelületi intézményeket (strandfürdő) köti össze a
kertépítészetileg megújított központi közterületekkel, zöldfelületekkel.
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A település biológiailag aktív felületeinek nagysága a belterület méretéhez képest is jelentős.
(növényzettel borított zöldterületek ligetes-fás területei). A lakosságot szolgáló, minőségi,
kondicionáló zöldfelületek aránya a beépített területekhez és a lakosság létszámához képest
megfelelő.
1. Közhasználatú közpark, közkert fejlesztése
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak szerint a települési zöldfelületi élettérfejlesztéshez tartozik a Kisér utca ligetes zöldfelületének fejlesztése, bővítése.
· Tervezett szabadidős célú terület zöldfelületi fejlesztése (3241/10 hrsz.)
A magánkézben lévő, de közcélokat szolgáló, településszintű zöldfelület-fejlesztés
szabadidős területté alakítása. Közösségi rendezvények is és kisebb-nagyobb baráti,
összejövetelek tartására is alkalmas, kiszolgáló létesítményekkel biztosítaná az
elképzelés szerint a szabadidő szabadban történő kulturált eltöltését.
Fejlesztési javaslat:
Kertépítészeti eszközök felhasználásával a tervezett szabadidős tevékenységet nyújtó
területek, gyalogút, valamint szabadtéri közösségi funkciójú (sütő és főzőhelyek,
kisebb, gyepes, szabadtéri közösségi terület,) és a pihenést, rekreációt szolgáló
környezet kialakítása egymás zavarása nélkül is megvalósítható. A közterület
zöldfelületi kialakítását részletes környezetrendezési, kertépítészeti (növénytelepítési)
terv készítése előzze meg. Javasoljuk továbbá, hogy az elképzelésnek megfelelően a
jelenlegi ligetes-erdősült területrészek váljanak a kialakítandó zöldfelület növény
együttesének szerves részévé.
2. korlátozott közhasználatú, rekreációs célú és a turizmushoz köthető zöldfelületi elem
kialakítása:
· Tervezett egyházi központ, a vízgyűjtő funkció megtartásával (2175/2 hrsz.)
A Mahámudrá Meditációs Központ, a helyi buddhista gyülekezet Holisztikus Gyógyító
Központ létrehozását tervezi. A meditációs központ körül aktív pihenést,
ismeretterjesztést, valamint a természeti környezet megőrzését is szolgáló zöldfelületfejlesztést is tervez.
Fejlesztési javaslat:
A meditációs központot kiszolgáló kerti létesítmények építésével környezetkímélő
komfort megteremtése a cél. Javaslat, hogy a fenti kertberendezési tárgyak az itt élő
flóra és fauna zavartalan megfigyelését lehetővé tegyék, valamint természetes
alapanyagú, és a környezethez is igazodó kialakításúak legyenek. A meditációs kert
zöldfelületi fejlesztéseit tájépítész közreműködésével, kertépítészeti-növénytelepítési
terv alapján kivitelezzék. A tervezés és a megvalósítás során is figyelembe kell venni a
természetvédelmi és a vízügyi hatóságok fejlesztendő területet érintő előírásait.
Célszerű az érintett hatóságokkal együttműködve kialakítani a tervezet zöldfelület
fejlesztést.

·

3. Az intézményi fejlesztésekhez kapcsolódó korlátozottan közhasználatú zöldfelületi
elem létesítése, illetve a meglévő zöldfelületi elem a tervezett intézményi használatnak
megfelelő átalakítása:
A településen a Kunhegyesi Református Egyházközség által fenntartott szociális intézmény
a Sarepta Idősek Otthona (2859 hrsz.) fejlesztése, bővítése, majd a hozzá tartozó
intézményi kert rendezése tervezett.
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Fejlesztési javaslat:
Az épület korszerűsítését, bővítését követően a zöldfelületi elem újjáépítése, létesítése
kertépítészeti eszközök felhasználásával történjen. Dekoratív, növény együttes
kialakítása tükrözze az épület funkcióját is. Színes lombú, vagy virágzó kisebb termetű
fák ültetése, és hagyományos paraszti virágoskert létesítése javasolt. Mindezt
növénytelepítési terv alapján célszerű megvalósítani a termőhelyi adottságok, fenntartás
minősége szerint. A növényalkalmazás során figyelembe kell venni az idevonatkozó
jogszabályban rögzítetteket: balesetveszélyes, szúrós, mérgező növényi részekkel
rendelkező, allergizáló növények alkalmazásának tilalmát!
Meglévő zöldfelületi elemek fejlesztésének lehetőségei
· Kertépítészeti eszközökkel történő minőségi fejlesztés
A meglévő, közhasználatú zöldterületeken funkcióváltással, jelentős zöldfelületű intézmények
esetében átgondolt kertépítéssel, növénytelepítéssel, minőségi változás érhető el. Mindezek
gyakori fenntartással és kertépítészeti eszközök alkalmazásával (szükséges tereprendezés,
leendő használattól függő minőségű és területű burkolatépítés, kertberendezési tárgyak
világítótestek-kandeláberek, padok, hulladékgyűjtő edények, ismertető és hirdetőtáblák,
virágládák elhelyezése), valamint környezethez igazodó és a fenntartás tervezett gyakorisága
szerint válogatott (extenzív-intenzív ellátást igénylő), dekoratív növény-együttes telepítésével
érhetők el. (Kakat-ér mentének egységes zöldfelületi fejlesztése, sportcsarnok környezete)
· Kertészeti eszközökkel létrehozható minőségi változás
A közhasználatú zöldfelületek és a jelentős zöldfelületi intézmények esetében a meglévő
növényzet fokozott ápolásával, egyes kertrészletek átgondolásával az elöregedett,
balesetveszélyes növények eltávolításával, a növényállomány „korszerűsítésével”,
színesítésével, új egyedek ültetésével minőségi változás hozható létre. (óvodakertek,
iskolakertek, sportpálya, temetőkertek zöldfelületei)
· Korszerű parkfenntartással elérhető minőségi változás
Az egyéb besorolású zöldterületek, a közhasználattól elzárt, vagy korlátozott közhasználatú
zöldfelületi elemek minőségi fejlesztését fokozott karbantartással, faápolással, gyakoribb
növényvédelemmel, talajjavítással és elsősorban rendszeres fenntartással kell elérni.
(természetközeli területek, stb.)
Közhasználatú, település szintű közparkok, közkertek
Szabadság-tér a város legnagyobb és leggondosabban fenntartott zöldfelülete, emellett helyi
jelentőségű védett természeti értéke is a városnak. A Szabadság tér zöldfelülete tervezett
kialakítású, magába foglal díszkertet, emlékhelyet, pihenőkertet és játszókertet is.
Fejlesztési javaslat:
A park dekorativításának megőrzése rendszeres parkfenntartással, és kertészeti eszközök
alkalmazásával: a virágos kert-részek folyamatos gondozásával, koros fák rendszeres
ápolásával, a kertberendezési tárgyak fokozott ellenőrzésével, javításával biztosítható. A
játszóhelyek állapotáról az üzemeltető, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséget
a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez tartozó nyilvántartási adatlap szerint köteles tájékoztatni.
Az üzemeltetőnek Ellenőrzési és karbantartási tervet kell készíteni. A rendszeres és éves
ellenőrzéseket dokumentálni kell. A rendkívüli károkat (játszóeszköz, növényzet) és töréseket
azonnal meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az előírásoknak
megfeleljen.
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Kossuth utcai díszkert
A Szabadságtérhez és a Kakat-parthoz is kapcsolódik a Kormányhivatal épülete körüli és a
víztorony melletti, pihenőpadokkal, burkolattal ellátott közterület, közpark.
Utca-elágazásoknál lévő kis zöldfelületek
A hagyományos településszerkezet-utcahálózat miatt kialakult háromszög alakú teresedések a
városon áthaladó főutak mellett jöttek létre. Nagyrészt gondozott, igényesen kialakított
zöldfelületek.
Fejlesztési javaslat:
A közparkokat kertépítészeti elemekkel, korszerű, a település zöldfelületi megjelenésével
összhangban lévő utcabútorok, kertberendezési tárgyak elhelyezésével és további pihenőhelyek
létesítésével, alacsony virágos cserjék ültetésével megújítani és használhatóbbá tenni. Javasolt
a nagyobb összefüggő területeken kistermetű és/vagy virágzó fákat ültetni. Célszerű kertészeti
eszközökkel színes, virágos felületek (egynyári és évelőágyások,) kialakításával, virágedények
elhelyezésével kiegészíteni a meglévő burkolatokat, gyepfelületeket. Mindezt a termőhelyi
adottságok, figyelembe vételével, fenntartás gyakorisága, minősége alapján célszerű
megvalósítani. A zöldfelületek fejlesztését kertépítészeti tervek alapján kivitelezzék.
Korlátozottan közhasználatú intézménykertek:
Református templom kertje
A műemlék református templom kertje látványában egy „zöld teret” alkot a Szabadság tér
növényzetével. Kétoldalt vadgesztenye fasor, keleti tuja sövény és felújított kovácsoltvas
kerítés öleli körbe a gyepes, évelőkkel beültetett kertet.
Katolikus templom és plébánia a Dózsa Gy. utcáról nyílik. Egyszerűen kialakított kertje a
közelmúltban került felújításra.
Fejlesztési javaslat:
A templomkertek fejlesztése kertészeti eszközökkel (virágzó cserjék telepítésével), illetve
korszerű parkfenntartással biztosítható.
Az oktatási és közintézmények kertjei korlátozott használatú zöldterületek, de kialakításuk
minősége, megjelenése, látványa része a város zöldfelület-kultúrájának. A Kossuth L. utca
belvárosi szakaszának mindkét oldalán megtalálható intézmények (óvoda, általános iskola,
középiskola, stb.) kertjei gondozottak. Az iskola kertek többnyire rendezettek. Burkolt
sportfelület játszóhely, zsibongó és árnyékot adó terebélyes fák is találhatók az udvaron.
Iskolák közül a mezőgazdasági szakiskola és a gimnázium kertjei a legápoltabbak, legszebbek.
Értékes növényzetük gazdagítja a város zöldfelületét és az utcaképet.
Az óvodák kertjei gondozottak, ápoltak, rendezettek, játszóhelyekkel, korszerű, újonnan
létesített játszószerekkel is ellátottak. A Garay utcáról nyíló gyerekkert a leggazdagabb
növényzetben és a játszószerek sokféleségében is.
Fejlesztési javaslat:
Az intézménykerteket kertészeti eszközök igénybevételével célszerű korszerűsíteni, a
környezethez illeszkedő árnyat adó fákat telepíteni, úgy, hogy gondozásuk megoldható legyen.
A növényalkalmazás során figyelembe kell venni az idevonatkozó jogszabályban rögzítetteket:
balesetveszélyes, szúrós, mérgező növényi részekkel rendelkező, allergizáló növények
alkalmazása tilos!
A beavatkozás mértékétől függő, hogy elég egy szakember alkalmazása, vagy komplett
kertépítészeti terv szükséges az intézménykert zöldfelületi fejlesztéséhez, minőségének
megtartásához. Az intézmények játszóhelyeinek állapotáról az üzemeltető a területileg illetékes
fogyasztóvédelmi felügyelőséget a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez tartozó nyilvántartási
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adatlap szerint köteles tájékoztatni. Ellenőrzési és karbantartási tervet kell készíteni a
játszóeszközök állapotának nyilvántartása végett. A rendszeres és éves ellenőrzéseket
dokumentálni kell. A rendkívüli károkat (játszóeszköz, növényzet) és töréseket azonnal meg
kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az előírásoknak megfeleljen.
Korlátozottan közhasználatú, település szintű zöldfelület:
Játszótér-Mesekert és pihenőpark (különleges, beépítésre nem szánt szabadidős terület)
A Nagykun-Hús cég által szponzorált, létesített a Kisér utca mentén lévő hajdani rendezetlen
zöldterület folyamatos zöldfelületi, kertépítészeti fejlesztésével a település lakói számára is
használható igényes kialakítású zöldfelület jött létre.
Fejlesztési javaslat:
A zöldfelületet kertészeti eszközök igénybevételével célszerű korszerűsíteni, a környezethez
illeszkedő fa- és cserjefajú növényzet telepítésével. A fejlesztés mértékétől függő, hogy elég
kertész szakember alkalmazása, vagy kertépítészeti terv szükséges a zöldfelületi fejlesztéshez,
a park minőségének megtartásához. A játszóhelyet a játszóhelyek üzemeltetésére vonatkozó
előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni. (78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet) A rendszeres és
éves ellenőrzéseket dokumentálni kell. A rendkívüli károkat (játszóeszköz, növényzet) és
töréseket azonnal meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az
előírásoknak megfeleljen. A zöldfelületet az elképzelések szerint szabadidős célú fejlesztéssel
bővítik.
Sportpályák
Kunhegyes sportlétesítményekben gazdag település. A kunmadarasi út mentén két használatban
lévő gyepes játéktér is található: az út északi oldalán a felszerelt (salakos futópályával
körbevett,) fagyalsövénnyel kerítéssel határolt lelátóval épített, minden igényt kielégítő,
gondozott sportpálya, sportközpont található. A közelmúltban a sportterület Rákóczi utca menti
részén esti megvilágítású műfüves mini focipálya is épült. Az új sportcsarnokot az út másik
oldalán egyszerű körbekerített, gyakran használt, egyébként vásárok tartására szolgáló gyepes
felület és burkolattal ellátott hatalmas parkoló terület veszi közre. A harmadik az iskolai
sportolást szolgáló az elsőként említetthez hasonlóan kiépített, felszerelt sportpálya a katolikus
temető szomszédságában van.
Fejlesztési javaslat:
A jelenlegi városi sportpályák zöldfelületi fejlesztését részben kertépítészeti, részben kertészeti
eszközök használatával kell megvalósítani. A sportcsarnok körüli teret kertépítészeti
eszközökkel, utcabútorokkal kialakított pihenőhellyel és további növénytelepítéssel, a
sportpályák körül átgondolt, tervezett növénytelepítéssel, rendszeres kertészeti gondozással
lehet fejleszteni. Javasolt őshonos, tájhonos fafajok és azok kertészeti fajtáinak felhasználásával
a sportpályák környezetének kertészeti rendezése.
Strandfürdő
A Szent Istvánról elnevezett termálfürdő területe a város keleti határán található.
Elhelyezkedése nem indokolja, de területének nagysága, egy-két értékes, termetes fája, ültetett
növényzete, településen betöltött szerepe miatt a második legjelentősebb zöldfelülete
Kunhegyesnek. A strand belső területét kabinsor választja el a 34. számú közlekedési úttól. A
stand területén kemping és szabadtéri színpad is található. A nyári rendezvények miatt több
helyen mellékhelyiségeket is kialakítottak.
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Kunhegyesen a strand szomszédságában lévő a Siloám Gyógyászati és Konferenciaközpontot.
Az erdőszerűen telepített fák nyírt fagyalsövénnyel kísért bevezető út fogadja a vasút felől
érkezőket.
Fejlesztési javaslat:
Mindkét esetben kertészeti eszközök használatával kell megvalósítani a zöldfelületek
fejlesztését, átgondolt, tervezett növénytelepítéssel, rendszeres kertészeti gondozással.
Temetőkertek
Kunhegyesen a lakosság történelmi vallási hovatartozása szerinti református, katolikus és
izraelita temető, illetve már nem működő öreg temetők is találhatók
Gyendai úti Református temető, a település egyik legnagyobb területű zöldfelülete. A
ravatalozó épületet urnakert veszi körbe. A temető nincs teljesen körbekerítve és teljesen zárt
fa és cserjesor sem szegélyezi.
Katolikus temetőkert A város „túloldalán” a Dózsa Gy. utca végén kopjafák és kőkereszt
fogadja az ideérkezőt. Örökzöldekkel beültetetett sírok és koros értékes kő és kovácsoltvas
fejfák, keresztek találhatók itt, melyeket borostyán tesz meghittebbé. A temető kerítetlen és
nincs látható határ a szomszédos temetkező hely felőli oldalon sem. A ravatalozó egyszerű és
környezetbeillő.
Fejlesztési javaslat:
A temetőkertek meglévő növényzetének rendszeres ápolásával, a kertberendezési tárgyak
műszaki állapotának szakszerű ellenőrzésével, cseréjével, a balesetveszélyes, elöregedett,
növényzet eltávolításával, újak telepítésével megújítható és minőségileg fejleszthetők a
zöldfelületek, sírkertek.
Kegyeleti parkok

A régi, lezárt, már temetkezésre nem használatos temetőkertek kegyeleti parkként történő
hasznosítása, mely a méltó megemlékezés színtere lehet.
Ezen temetők az izraelita temető és a Vásárhelyi – liget mellett lévő malom utcai öreg temető.
Az izraelita sírkert a katolikus temető szomszédságában található.
Az öreg temető (Malom utca) sajnos a jelenlegi állapotában nem kegyeleti hely. A rendezetlen
zöldfelületet fiatal akácos és felnövekedett lágyszárúak teszik átláthatatlanná.

Fejlesztési javaslat:
A temetőkertek meglévő növényzetének rendszeres ápolásával, a kertberendezési tárgyak
műszaki állapotának szakszerű ellenőrzésével, cseréjével, a balesetveszélyes, elöregedett,
növényzet eltávolításával, újak telepítésével megújítható és minőségileg fejleszthetők a
zöldfelületek, sírkertek.
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Különleges zöldterületi elem: közé soroltuk a ligetes, fás területeket, valamint a biológiai
aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és használati értéket a település közössége számára nem
nyújtó nagyméretű belterületi, mezőgazdasági és kertgazdasági hasznosítású kerteket. Ilyen a
református temetőkert szomszédságában lévő mélyfekvésű területen látható, a város nyugati
határát közvetlenül szegélyező erdő.
Kakat-part
A város nyugati felén a többé-kevésbé rendezett képet mutató Kakat-ér helyenként kiszélesedő
mélyfekvésű, néhol vízállásos zöldsávja húzódik a településen keresztül észak-déli irányban.
Fehér fűzek, nádasok, gyékényesek, füves területek és egy helyen helyi védelemre javasolt öreg
eperfák (Nagykakatszél utca magasságában) alkotják a vízfolyás növényzetét.
Kunhegyes belterületén a „Zöld város” program keretében a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009
jelű pályázat megvalósítása van folyamatban.
Aquarea Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. elkészítette az ide vonatkozó kiviteli terveket
Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén címmel 2017.
októberben. A projekt a Kakat-ér mederrendezését, partjának rendezését követően sétaút
kialakítását a jobb parton a Füleki utca-Csokonai utca, valamint a bal parton Csokonai utcaAdy E. utca közötti szakaszon. Viacolor térborkulatú sétautat, napelem energiaellátású köztéri
világítótestek világítják meg majd, valamint a tervezett váltózó szélességű zöldterületet, ahol
őshonos fafajú fasor cserjés-sávok és gyepesítés tervezett.
Fejlesztési javaslat:
A projektben tervezett sétautat célszerű több helyen hangsúlyozottan őshonos, tájhonos fafajú
fasorokkal összekötni a városközpont zöldfelületeivel. Javaslat, hogy az itt elhelyezendő
kertberendezési tárgyak természetes alapanyagú, és a környezethez is igazodó kialakításúak
legyenek. A sétaút további zöldfelületi fejlesztéseit tájépítész közreműködésével, az érintett
szakági tervezők (építész, vízügyi és természetvédelmi szakember, közműtervező, energetikus,
stb.) bevonásával részletes környezetrendezési terv, közterület rendezési (kertépítészetinövénytelepítési) terv készítése előzze meg. A megvalósítás során is figyelembe kell venni a
természetvédelmi és a vízügyi hatóságok területüket érintő előírásait. A zöldfelület
fejlesztésénél tekintettel kell lenni, hogy ökológiai folyosóként, élőhelyként is működik a
Kakat-ér városon áthaladó szakasza.
Egyéb zöldterületek közé soroltuk a mélyfekvésű, vízállásos területeket, füves területeket, vagy
ligetes, fás területeket, valamint a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és használati
értéket a település közössége számára nem nyújtó nagyméretű belterületi, mezőgazdasági és
kertgazdasági hasznosítású kerteket.
Fejlesztési javaslat:
A településfejlesztési célok között került megfogalmazásra a kertségi területek
környezetrendezése, revitalizálása, gyümölcsösként és turisztikai és rekreációs célú
hasznosítása. A tervezett zöldfelület-fejlesztést környezetterhelést csökkentő infrastruktúra
kialakításával kell megvalósítani.
5.Közlekedési zöldfelületek - utcafásítás:
Kunhegyes utcáit nagyrészt rendezett zöldterület jellemzi. Kiemelten szép és tájképi értéket is
képvisel a Kossuth L. utca növényzete a központból kifelé haladva egyre hiányosabbá váló
majd megszűnő platánfa fasor. Hatalmas, út fölé boruló platánok, vadgesztenyék, kislevelű
hársak, és a fákat kiegészítő cserjesorok évelő és egynyári kiültetés látható különösen a
település központja környékén. Innen távolodva szerényebb és alacsonyabb, de rendezetten
ültetett és rendszeresen gondozott növényállomány kíséri a főutakat.
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Kunhegyes utcái nagyrészt hagyományosan gyümölcsfákkal, vérszilva fákkal, gömbjuhar
fákkal, a Kakat-érhez közeli utcák nyárfákkal, fűzfákkal, vadgesztenyefákkal beültetettek. Szép
és egységes utcaképet ad, patinás hangulatot áraszt a Garay utca idős, kettős vadgesztenye
fasora. A kisebb utcákon a lakóházak előtt többnyire gyümölcsfák és gömbformájúra metszett
akácfák fordulnak elő leggyakrabban. Helyenként örökzöldek, fenyők is láthatók. Figyelemre
méltó, hogy a város vezetése az egységes, a település történelméhez is, a közvetlen épített
környezetéhez is igazodó, hagyományos és korszerű megjelenésű utcabútorokra való törekvése.
Fejlesztési javaslat:
Kunhegyest átszelő 34. számú főközlekedési út mindkét oldalán javasolt egységes fasor
telepítése. A város forgalmasabb és szélesebb utcáin, központi helyeken (iskola, óvoda orvosi
rendelő, egyéb intézmények közelében), dekoratívabb megjelenésű virágzó, vagy színesedő
lombozatú díszfa, a helytől függően magas vagy alacsony, virágzó cserje, tarka évelő és
egynyári virágok ültetése javasolt. A település gerincét jelentő és a szélesebb utakon magasabb
termetű, (természetesen, ha ezt villanyvezeték megléte nem teszi lehetetlenné), a
környezetbeillő, hangsúlyozottan őshonos, illetve a tájra jellemző fafajokkal, fa-fajtákkal
rokon, a település utcafásítási hagyományait követő fafajokból álló fasorok telepítését
javasoljuk. A Fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet 346/2008. (XII.30.)
szabályozza a települések közterületein lévő fák gondozását, kivágását, ültetését.

Zöldfelületi ellátottság alakulása

Kunhegyes zöldfelületi ellátottsága a fenntartott, területek nagyságának tekintetében megfelelő.
Jelentős a nagy biológiai aktivitású, egybefüggő, ligetes növényzettel borított területek aránya.
Nagyszámú kondicionáló hatású zöldfelülettel is bír a település. A városközpont látványos
közparkjainak, zöldfelületi elemeinek vizuális-esztétikai értékei is számottevő.
Kunhegyes tervezett zöldfelületi rendszerének fejlesztésével, a tervezett zöldfelületi
beruházások megvalósulásával (szabadidő-terület, Kakat-ér rekonstrukciója, sétaút kialakítása)
tervezett utcafásítások növénytelepítéseivel jelentősen javul a település zöldfelületeinek
minősége. A meglévő zöldfelületi elemek használati értéke megnő, valamint a közösségi
használatú, eltérő rendeltetésű zöldfelületek (településközpont zöldfelületei, iskola és
óvodakert, stb.) vizuális, esztétikai értéke is nő a szakszerű, dekoratív növénytelepítéseket és
kertépítészeti fejlesztést követően.
A város belterületének biológiai aktivitás mértéke is megnövekszik, a zöldfelületek minőségi
fejlesztése során, valamint a gyepszint – virágfelületek - alacsony és magas cserjeszint –
bokorfák és magas lombos fák alkalmazásával a zöldfelületek lomszintjeinek száma is
gyarapodik jelentősen növelve a lombfelületet és a közparkok kondicionáló hatását, ezzel
együtt a helyiek és a turisztikai célból idelátogatók komfortérzetét.
Fejlesztési javaslat a település zöldfelületi elemeit összekötő fasorok ültetése, szélesebb
védelmi célú növénysávok telepítése az ipari és gazdasági területek körül, melyek gazdagítják
az utcaképet és funkcionálisan és vizuálisan elhatárolják a gazdasági-szolgáltatói
területhasználatot a rekreációs célú tájhasználattól, illetve a lakóterületektől.
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Zöldfelületi elemek összekapcsolásával használati értéket is, valamint a település táji
környezetének feltárásával vizuális értéket is növeli a kialakítandó és a fejlesztésre kerülő
zöldfelületi elemeket a településközponttal összekötő utak menti faültetések.

4. Örökségvédelem
Kunhegyes Város Közigazgatási területén országos védelem alatt álló műemlékek
Ssz
1.

Megnevezés
Református
templom

Cím
Kunhegyes,
Szabadság tér
(hrsz: 448)

Leírás
1827-ben jelölték ki a templom helyét,
majd 1839-ben fogalmazódott meg, hogy
a Nagykunság legnagyobb templomát
kell felépíteni, és el is kezdték a
munkálatokat. Hild József tervezte,
1848-ban felszentelték, befejezése 1859ben volt. A külső hosszúsága: 53 m. A
templom külső szélessége: 24 m, a belső
magassága: 26 m, a falak 1 m vastagúak.

2.

Szentháromság,
Római Katolikus
templom

Kunhegyes,
Dózsa György
út 40. (hrsz:
2275)

1817-1820 év között épült. Homályossy
Ferenc szolnoki építész tervezte és építette a
már 1779 évtől meglévő kápolna bővítésével
illetve
átépítésével.
A
templom
neoklasszikus stílusú, melyre jellemző, hogy
feleleveníti az antik görög-római művészet
elemeit.
A
templom
egyhajós,
egyenes
szentélyzáródású, egy homlokzati tornyos
építmény. Nyugati oldalán sekrestyével. A
templom csehboltozattal fedett.

3.

Zsigmond Ferenc
Városi Könyvtár,
volt sóház

Kunhegyes,
Ady Endre u.
2, (hrsz: 447)

4.

Komlósi – féle
Szélmalom

Kunhegyes,
Purgány út
(hrsz: 1511/1)

1739-ben épült barokk stílusú „T” alaprajzú
földszintes magastetős épület. Belseje részben
boltíves födémszerkezetű hasonlóképpen az
alatta húzódó pince is. Mindhárom homlokfalát
barokkos többszörösen ívelt oromzat díszíti. A
köztudatban „Sóház” néven maradt fenn, amely
valóságban történetileg nem bizonyítható.
A holland típusú, ötszintes szélmalom 1859-ben
épült. szélvitorlái a széliránynak megfelelően
forgathatók. Az épület vályogszerkezetű,
téglaköpeny falas, benne 3 pár kő őrölt. Az
építője Mohácsi Bálint szélmolnár 1898-ban
eladta Lada Mihálynak, aki 1902-ben adta el
Komlósi András szélmolnárnak, aki az ötvenes
évekig üzemeltette.
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Kunhegyes Város Képviselő – testületének 8/2018. (IV.25.) számú Önkormányzati rendelete
2. mellékletében az alábbi értékeket helyezte védelem alá
Ssz. Megnevezés
cím
Leírás
1.
Kunkapitány
Kunhegyes,
A módos gazda lopott tornácos házát az 1880-as
háza
Tomaj utca 9.
években nemzetes Csávás Péter építtette. A
(hrsz:2427)
lakóépület (2 szoba, előszoba, konyha, spájz,
nyári konyha, pincehelyiségekből áll. A ház
Ilosvai Varga Imre (1813-1866)
nagykunkapitány tiszteletére lett berendezve.
2.
Postahivatal
Kunhegyes,
Kunhegyesen az 1800-as évek közepétől volt
Kossuth út 37.
posta, 1888-tól már távírda is működött a
(hrsz:2345/1 )
Kálvin utcai épületben. 1928-ban a város
főutcáján eklektikus stílusban épület meg a
postahivatal, kibővítve postamesteri szolgálati
lakással. Többszöri felújítás és bővítés során az
eredeti homlokzatot a tulajdonos megmentette.
3.
Általános
Kunhegyes,
A város főterének déli oldalán található
Kossuth út 43.
Iskola
beforduló sarok épület, amely 1912-1913-ban
(hrsz: 1963)
épült 12 tantermes református iskolaként
klasszicizáló stílusban. Tervezője sajnos
jelenleg nem ismert. Építője Azarik János
kőművesmester. Az épület a térfalat 75 m
hosszan határolja, illetve a Kossuth utca
vonalvezetését is kijelöli, meghagyva a
hagyományosan kialakult beépítést, így az
épület nem derékszögű a látvánnyal ellentétben.
4.
Takarékbank
Kunhegyes,
Az épület takarékbank céljaira épült 1896-ban
eklektikus stílusban. Tervezője és építője
Kossuth út 39.
jelenleg nem ismert. Az épület az elmúlt
(hrsz: 2344/1)
időszakban többféle funkciót is ellátott, később
iskolaként lett hasznosítva. Szerkezeti rendszere
nem változott, megmaradt eredeti hosszfőfalas
tartóvázzal, az épületben lévő szolgálati lakás
megszüntetésével felszabadult területen
tanterem és vizesblokk lett kialakítva. Az udvar
felől található falazott oszlopos nyitott tornác
beüvegezésre került.
5.
Kenyérgyár
Kunhegyes,
A megmaradt és többször átalakított, bővített
homlokzata
Rákóczi út 58.
épület utcai homlokzata a XIX. századelőn
(hrsz: 2171)
neobarokk jellegű stílusban épült. Az építés éve
1928-ban valószínűsíthető földhivatali
bejegyzés szerint csendőr laktanyának épült.
Jelenleg felújítják.
6.
Városháza
Kunhegyes,
1878-ban épült Pum József királyi mérnök
Szabadság tér 1.
tervei alapján, klasszicista stílusban. Építője
(hrsz: 1967)
Karlik János balassagyarmati és Kocka József
budapesti építészek. A T alaprajzú
középfolyosós, cellás rendszerű középület
elrendezés hosszútávon megfelelőnek bizonyult.
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7.

Dr Borsos
Imre Központi
orvosi rendelő

Kunhegyes,
Dózsa György út
4 (hrsz: 2323/6)

8.

Bölcsőde
épülete

9.

10

Volt
járásbíróság
épülete
Lakóépület

Kunhegyes,
Arany János út
26/a (hrsz: 255)
Kunhegyes,
Kossuth Lajos út
41 (hrsz: 2323/2)
Kunhegyes,
Kossuth Lajos út
7/a (hrsz:
2885/2)

11

Lakóépület

Kunhegyes,
Kossuth Lajos út
6 (hrsz: 352)

12

Polgári
lakóház

Kunhegyes,
Kossuth Lajos út
4 (hrsz: 351)

13

Lakóház

Kunhegyes,
Kossuth Lajos út
47 (hrsz: 1961)

Mészáros Endre földbirtokos háza volt. 1901ben önálló gazdaságának vezetője lett, ahol
intenzív belterjes gazdálkodást folytatott
modern gazdasági eszközök segítségével. A
vármegye törvényhatóságának s a község
képviselőtestületének virilis jogú tagja, s
egyházi tanácsos volt. Utcával párhuzamos
gerincű, klasszicizáló stílusú épület. Az utcai
homlokzat középső része kicsit előreugrik és
jellegzetesség az oldalsó félköríves épületrész.
Fehér Pál, földbirtokos, tiszteletbeli
főszolgabíró építtette az 1900-as évek elején.
Bodnár Károly földbirtokos háza.

Az épület családi lakóháznak épült,
valószínűsíthető az 1800-as évek végén,
jellegzetes ikeroszlopos, lopott-tornácos,
csonkakontyolt nyeregtetős megjelenéssel,
Kunhegyesre jellemző hosszfőfalas szerkezeti
rendszerű ún. redemptusház, amely így mintegy
helyi építészeti stílusirányzat reprezentáns
épülete.
Jellegzetes népi eklektikus stílusú
homlokzata, különös figyelemmel a
Kunhegyesen
egyedül
fellelhető
„Mátyásfejes” díszítőelemre.
Az épület az 1800-as évek közepén épült lopotttornácos, csonkakontyolt nyeregtetős kivitelben,
Kunhegyesre jellemző hosszfőfalas szerkezeti
rendszerű (un. redemptusház), amely így
mintegy helyi építészeti stílusirányzat
reprezentáns épülete.
Az épület valószínűsíthetően az 1800-as évek
végén épült eklektikus stílusban,
megjelenésében a kor építészetének
újdonságával hatott településünkön az utcával
párhuzamos gerincű kontyolt nyeregtetős,
polgári lakóház a háromosztatú oszlopdíszítésű
homlokzatával, az ablakok oszlopos timpanonos
díszítésével.
Kétlakásos lakóépület (egykori Masáth-ház) népi
eklektikus Kossuth- és Zádor utcai homlokzata
egyedi stílusú.
Az épület az 1800-as évek közepén épülhetett,
lakóépület és üzlet céljára. Az általunk ismert
tulajdonosáról a köznyelvben Masáth-házként
emlegetik. Az épület jól harmonizál a Kossuth
úti iskola által is meghatározott utcai
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14

Lakóház

15

Rendőrség

16

Szent Imre
Katolikus
Általános
Iskola

17

Király – féle
Erzsébet malom
Garay utcai
óvoda épülete

18.

Kunhegyes,
Kossuth Lajos út
50 , Mirhó – köz
sarok (hrsz:
42762)
Kunhegyes,
Rákóczi út 8
(hrsz: 816)
Kunhegyes,
Dózsa György út
38. (hrsz: 2277)

vonalvezetéssel. A tájegységre jellemző
telektömb-határon beforduló saroképület, mint
térszervező elem jelenik meg.
Elek Imre bankár egykori eklektikus stílusban
épült lakóháza

Dr Vágott Sándor lakóháza volt, mely az 1900 –
as évek elején épült.
1931. november 8-án szentelte fel az új,
három tantermes katolikus iskolát
Szentgyörgyi József tanfelügyelő. Az
építkezés 1929 őszén kezdődött. A
kivitelezéssel
Lipták
János
törökszentmiklósi
és
Pál
János
kunhegyesi építészt bízták meg.

Kunhegyes,
Tiszagyendai út
(hrsz:3246/2)
Kunhegyes,
Garay út 2 (hrsz:
5)

Király Jenő 1928-ban felépítette a
kunhegyesi Erzsébet hengermalmot
utcával párhuzamos gerincű épület, mely
szimmetrikus és jobbra – balra lévő
épülettömege előreugrik. Felújításra
került.

5. Közlekedés

- közúti közlekedés
Kunhegyes város Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhelytől észak-keletre,
mintegy 48 km-re található. A település közúti hálózati kapcsolata meglehetősen fejlett, dél –
kelet irányban a 34. számú Tiszafüred - Fegyvernek másodrendű főút biztosítja a város országos
közúthálózatba történő becsatlakozását. A 34. számú főúthoz csatlakozik a 3222. jelű
Tiszagyenda – Kunhegyes összekötő út, valamint a város területén belül ágazik ki szintén a 34.
számú másodrendű főútból a 3221. jelű Kunhegyes – Abádszalók összekötő út, valamint a
3217. jelű Kunhegyes – Tiszaszőlős összekötő út is, melyek a környező települések országos
közúthálózatba való csatlakozását biztosítják. Az eddig említetteken felül Kunhegyes
belterületén országos közutak tekintetében a 32325. jelű Kunhegyes állomáshoz vezető út
található, mely a 3217. jelű összekötő útból válik ki.
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Külterületen:
Tervezett fejlesztések:
Külterületen:
·

Mezőgazdasági halastó területből vízgazdálkodási területbe való minősítés. A
területfelhasználás változtatás útügyi érdekeket nem érint.

·

Különleges állattartó területből különleges mezőgazdasági üzemi területbe való
minősítés. A területfelhasználás változtatás útügyi érdekeket nem érint.

·

Tervezett lezárt hulladéklerakó terület, hosszútávon, koncepcionális szinten megújuló
energiahasznosítási terület. A terület közúti csatlakozása biztosított, új közúti kapcsolat
kialakítása nem szükséges.

·

Vízgazdálkodási terület kijelölése a töltések területének
területfelhasználás változtatás útügyi érdekeket nem érint.

·

34. sz. másodrendű főút település belterületét elkerülő szakasza. A tervezett fejlesztés a
megyei területrendezési terven szerepel. A tervezett beruházás megvalósulása esetén azt
a hatályos Útügyi Műszaki Előírások alapján kell megterveztetni.

·

3221. jelű összekötőút település belterületét elkerülő szakasza. A tervezett fejlesztés a
megyei területrendezési terven szerepel. A tervezett beruházás megvalósulása esetén azt
a hatályos Útügyi Műszaki Előírások alapján kell megterveztetni.

·

Tervezett regionális kerékpárút. A 34. sz. másodrendű főút mentén és a 3221. jelű
összekötőút az Abádszalók – Kunhegyes - Kenderes kerékpárút Kunhegyes területén az
érintett utak nyomvonala mellett került kijelölésre. A kerékpárút nyomvonala a megyei
területrendezési terven szerepel. A kerékpárút megvalósítása esetén azt a hatályos
Útügyi Műszaki Előírások alapján kell megterveztetni, figyelembe véve a kerékpárút
csapadékvíz elvezetését is.

·

Tervezett regionális kerékpárút. A 34. sz. másodrendű főút mentén és a 3222. jelű
összekötőút az Jászalsószentgyörgy – Jászladány – Tiszaroff – Kunhegyes –
Kunmadaras kerékpárút Kunhegyes területén az érintett utak nyomvonala mellett került
kijelölésre. A kerékpárút nyomvonala a megyei területrendezési terven szerepel. A
kerékpárút megvalósítása esetén azt a hatályos Útügyi Műszaki Előírások alapján kell
megterveztetni, figyelembe véve a kerékpárút csapadékvíz elvezetését is.

átsorolásával.

A

Belterületen:
·

Tervezett szabadidős célú terület. A terület közúti csatlakozása biztosított, új közúti
kapcsolat kialakítása nem szükséges, a terület csatlakozása meglévő közutakról
biztosított.

·

Tervezet Sarepta Idősek Otthona fejlesztése. A terület a Széchenyi útról
megközelíthető, közúti csatlakozása biztosított, új közúti kapcsolat kialakítása nem
szükséges, a meglévő útpadkán biztosított gépjármű elhelyezésekre szolgáló területet
javasoljuk szilárd burkolattal ellátni, a szükséges parkolókat kiépíteni.
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·

Tervezett egyházi központ, a vízgyűjtő funkció megtartásával. A terület közúti
csatlakozása biztosított, új közúti kapcsolat kialakítása nem szükséges, a terület
csatlakozása meglévő közutakról biztosított.

·

Mezőgazdasági területté történő visszaminősítés. A változás útügyi érdekeket nem érint.

·

Kertes mezőgazdasági területté történő visszaminősítés. A változás útügyi érdekeket
nem érint.

·

Tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épület. A terület közúti csatlakozása
biztosított, új közúti kapcsolat kialakítása nem szükséges. A fejlesztéshez szükséges
gépjármű elhelyezést a területen belül, a hatályos jogszabályok szerint biztosítani
szükséges. Telken kívüli gépjármű elhelyezés csak a Füleki Sándor utcában
engedélyezhető.

·

Tervezett lakóterület. A terület közúti csatlakozással rendelkezik, új kapcsolat
létrehozása nem szükséges.

·

Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés. A terület a Füleki Sándor
útról nyíló mezőgazdasági feltáró útról rendelkezik közúti csatlakozással, új
csatlakozási pont a 34. számú főút felől nem létesíthető.

·

Különleges beépítésre nem szánt temető területből különleges beépítésre nem szánt
kegyeleti park területbe való minősítés. A területfelhasználás változtatás útügyi
érdekeket nem érint.

·

Zöldterületből zöldterület közpark területbe való minősítés. A területfelhasználás
változtatás útügyi érdekeket nem érint.

·

Vízgazdálkodási területből különleges, beépítésre nem szánt vízmű területbe való
minősítés. A területfelhasználás változtatás útügyi érdekeket nem érint.

·

Gazdasági erdőterületből ipari, gazdasági területbe való minősítés (Nagykun – hús
meglévő telephelye). A területfelhasználás változtatás útügyi érdekeket nem érint.

Általánosságban:
·

A fejlesztések megtervezésekor és kivitelezésekor figyelembe kell venni az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
(OTÉK) 4. számú mellékletében meghatározott parkolóhely igényt. A szükséges
parkolóhelyeket ennek megfelelően kell a terveken elhelyezni, majd kialakítani.

·

A parkolók tervezésekor „A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ
kiegészítése)” ÚT 2-1.210/2008 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat kell
figyelembe venni úgy, hogy a parkolók csapadékvíz elvezetése biztosított legyen.

Közlekedési csomópontok:
Belterületet tekintve a város egyik legforgalmasabb csomópontja az Ady Endre út – Kossuth
Lajos út – Rákóczi utca csomópontja, és a Kossuth Lajos út – Abádszalóki út – Széchenyi utca
csomópontja. A városközpontban a Szabadság tér északi oldalán található Ady Endre út –
Kossuth Lajos út – Rákóczi utca csomópontja a település egyik legnagyobb forgalmú
csomópontja, melyben a jelenlegi kialakítás szerint a Kossuth Lajos útról érkező és az Ady
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Endre útra továbbhaladó, valamint a Rákóczi út felől a Kossuth Lajos útra balra kanyarodó és
az Ady Endre útról a Kossuth Lajos útra balra kanyarodó járművek a Kossuth Lajos úton
főirányban, egyenesen haladó járművek mértéke miatt meglehetősen nehezen tudnak áthaladni
a csomóponton. A távlati forgalomnövekedés indokolttá teszi a csomópont felülvizsgálatát,
melyre a rendelkezésre álló területet figyelembe véve egy ovális körforgalmat javaslunk.
A csomópontok geometriai kialakítása megfelelő, területük elégséges, új csomóponti
kialakításhoz a terület helye biztosított.
Belső úthálózat:
A város belterületén a Tiszagyendai út, Ady Endre út, Kossuth Lajos út, Rákóczi utca,
Abádszalóki út, Széchenyi utca, Tiszaszentimrei út, Arany János utca, Csokonai utca, Árpád
körút, Gyepszél utca, Dózsa György utca, mint gyűjtő út hivatott a lakó utak közúti forgalmát
az országos úthálózatba bevezetni. A gyűjtőutak beépítési szélességük 16,00 m – 22,00 m
között változik. A többi, helyi Önkormányzat kezelésében lévő utak lakó utak kategóriájába
sorolhatóak, jellemzően 12,00 m – 18,00 m beépítési szélességgel.
Az osztályba sorolást tekintve a gyűjtő utak adatai az alábbiak:
Tervezési osztály: B.V.
Hálózati funkció: c
Környezeti körülmény: C
Tervezési sebesség: 40 km/óra
Vasúti közlekedés:
A településen vasúti pálya üzemel. A 102. jelű Kisújszállás – Kál-Kápolna vasúti vonal
biztosítja a település országos vasúti hálózattal való összeköttetését. A 102. jelű vasútvonalon
Kisújszállásra továbbhaladva a 100. jelű vasútvonalon Szolnokra juthatunk, ahonnan
átszállással további lehetőségeink nyílnak a vasúti tömegközlekedésben.
Vízi közlekedés:
A település területén vízi közlekedés nem található.
Kerékpáros közlekedés:
A település belterületén kiépített kerékpárút nem található.
A magasabb rendű tervek alapján regionális kerékpárút hálózat lett kijelölve az országos
közutak mentén.
Gyalogos közlekedés:
A burkolt utcákban legalább az egyik oldalon a gyalogos közlekedés érdekében kiépített szilárd
burkolatú járdák találhatóak. A településen 2 db kijelölt gyalogos-átkelőhely található a
Kossuth Lajos úton.
A településen a piac megközelítésére található egy gyalogút, melyen a gyalogos közlekedés
biztosított.
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Gépjármű elhelyezés, parkolók:
A településen belül jelentős férőhellyel rendelkező parkolóhelyek az alábbiak szerint
találhatóak:
- Penny Marketnél 45 db parkoló
- Piacnál 20 db parkoló
- Polgármesteri Hivatalnál 25 db parkoló
- Református iskola előtt 6 db parkoló
- COOP boltnál 14 db parkoló
- Orvosi rendelőnél 6 db parkoló
- Járási Hivatalnál 8 db parkoló
- Strandnál 15 db parkoló
Alapvetően a gépjárművek elhelyezése a városon belül saját telken megoldott. A település
belterületén, az egyéb helyeken a keresztmetszeti elrendezés lehetővé teszi az útpadkán történő
megállásokat, várakozásokat. Fontos megjegyezni, hogy a város több pontján, ahol a terület
engedi, le nem szabályozott parkolóhelyek alakultak ki, leginkább a kapubejárók bővítésével
és a környezetükben lévő útpadka felhasználásával, esetenként burkolásával.

6. Közműellátás
- Vízellátás
Kunhegyes víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000
Szolnok, Kossuth Lajos út 5.).
A település önálló vízművel rendelkezik. A települési vízmű a település K-i oldalán, a
Kunmadarasi úttól É-ra található. A vízbázist az alábbi 6 db mélyfúrású kút adja:
Ssz.
Jele
Kat. szám
Talpmélység
Üzemi vízhozam
1.
I/1
B-29
167,8 m
2.
I/2
B-33
100,0 m
3.
I/3
B-41
348,7 m
4.
II/1
B-44
352,0 m
5.
II/2
B-46
167,0 m
1100 l/p
6.
II/3
B-47
100,0 m
880 l/p
Az I. jelű kútcsoport a vízműtelepen található. E kutakat már régóta nem használják,
tulajdonképpen figyelőkutakként funkcionálnak. A II. jelű kútcsoport a vízműtől ÉK-re kb. 500
m-re található, körbekerített területen. Itt az 1. sz. kút a '90-es évek óta nem üzemel.
A 2. sz. korszerű, nagy átmérőjű, kavicsolt kút, a városi vízmű fő termelő kútja, amely átlagos
vízfogyasztás esetén önmagában látja el a fogyasztókat. A 3. sz. szintén korszerű, kavicsolt kút
csak csúcsfogyasztás esetén üzemel, egyébként tartalékként funkcionál.
A vezetékes ivóvízhálózat a településen teljesen kiépült. A lakások közel 100%-a rendelkezik
ivóvíz bekötéssel, a lakosság elenyésző hányada használja a közkifolyókat.
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A közüzemi ivóvízhálózat hossza 52,70 km, többnyire körvezetékes kialakítású, de találhatók
ágvezetékek is, jellemzően a település szélein. Az elosztóhálózat 80-200 mm átmérőjű
csővezetékekből áll, amelyek túlnyomó többsége KM-PVC. A hálózaton korábban 69 db,
jelenleg 29 db közkifolyó üzemel. A vezetékhálózat (a zsákutcák kivételével) körösített
rendszerű.
A város területén több ipari fogyasztó saját kúttal is rendelkezik (pl. Hydrogép Kft., Gönczi és
Fia Kft., Nagykun Hús Kft., Strand és szabadidő központ).
A 2014-2016. években a település részt vett az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító
Programban, amely során a teljes vízellátó rendszer, a vízműkutak és az ivóvízkezelő mű is
rekonstrukcióra került.

A külterületen található telepek, majorok, tanyák vízellátását egyedileg oldják meg, fúrt kutakból. A korábbi termelőszövetkezetek és állami gazdaságok átalakulása, megszűnte után a
viszonylag gyakori tulajdonosváltozások miatt, olykor követhetetlen a helyi vízellátó
rendszerek üzemeltetőinek változása.
Kunhegyes külterületén a következő majorok, telepek, ill. egyéb vízhasználók találhatók a
Kunság Népe Mezőgazdasági Rt. telepein:
-

I. telep (98,5 m talpmélységű K-22 kút),
II. telep (101,0 m talpmélységű K-25 kút),
III. telep (103,0 m-es K-31 kút),
sertéstelep (137,2 m-es K-40 és 100,0 m-es K-43 kút),
géptelep (100,0 m-es K-34 kút),
baromfitelep (70,0 m-es K-23 kút),
Aura Nap Kft. baromfitelepe (100,0 m talpmélységű kút),
Szívós Mg.-i Termelő és Szolgáltató Kereskedelmi Bt. telepe (108,0 m talpmélységű
kút),
Kolbaszéki major (42,0 m talpmélységű K-32 kút).

A többi mezőgazdasági telepen kis mélységű kutakból biztosítják az állatok ivóvízellátását.
A külterületi majorok, telepek vízellátórendszerei a jelenlegi igényeknek megfelelnek.
A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása távlatban is csak egyedileg oldható
meg, a nagy távolságok miatt a települési hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók rá.

A felszín alatti vizek védelme:
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Kunhegyes város "érzékeny" felszín alatti
vízminőség védelmi területen fekvő településként van nyilvántartva.
A vonatkozó jogszabály (123/1997. Korm. rendelet) szerint a településen lévő vízműkutak
körül kötelezően kialakítandó 10 m sugarú belső védőterület lehatárolása megtörtént.
A területhasználatokat érintő bevezetendő egyedi intézkedésekre vagy korlátozásokra a
vízbázis biztonságba helyezése érdekében nincs szükség. A kutak a település
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önkormányzatának a tulajdonában lévő ingatlanokon, megfelelő, zárt, kerítéssel körbevett
védőterületen helyezkednek el.

- Szennyvízelvezetés és tisztítás
Kunhegyes Város víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Kunhegyes belterületének szennyvízelvezető csatornával ellátott részein elválasztott rendszerű
csatornahálózat található.
A város területén csatornahálózattal összegyűjtött szennyvíz, nyomóvezetéken keresztül kerül
eljuttatásra az Abádszalók közigazgatási területén található (0765/5 hrsz.), Kunhegyes Abádszalóki közös szennyvíztisztító telepre.
A szennyvízelvezető csatornahálózat hossza 61,10 km, amely gravitációs gyűjtőhálózatból, a
település mélyebb fekvésű pontjain elhelyezett szennyvízátemelőkből, és az átemelőkhöz
kapcsolódó szennyvíz nyomóvezetékekből áll.
A gravitációs csatornák DN 160, 200, 250 és 300 mm-es keresztmetszetű KG-PVC
csatornacsövekből, a szennyvíz nyomóvezetékek pedig D 63, 90, 110, 160 és 200 mm-es
átmérőjű KPE nyomócsövekből épültek ki.
Az Abádszalók közigazgatási területén lévő szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése
megtörtént, mellyel párhuzamosan a csatornahálózat bővítése is megvalósult. Kunhegyes
belterületén mintegy 40 km szennyvízelvezető csatornahálózat épült meg.
A település csatornahálózattal való kiépítettsége: ~93 %, a csatornahálózatra való rákötési arány
pedig ~75 %. Javasoljuk ösztönző intézkedések megtételét a 95 % -os rákötési arány elérése
érdekében.
Külterületi szennyvízelhelyezés
A külterületi tanyákon, majorokban jelentősebb mennyiségű szennyvíz nem keletkezik. Ezeken
a helyeken a szociális szennyvizek elhelyezhetők szikkasztással, amennyiben ennek feltételei
adottak. Ahol a szikkasztással kapcsolatos előírások nem teljesülnek, ott a zárt, szigetelt
tározóban történő gyűjtésről és a szippantott szennyvíz fogadó aknában történő elhelyezésről
kell gondoskodni.
Felszíni vízelvezetés, vízrendezés, belvízvédelem
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez
alapján Kunhegyes a közepesen veszélyeztetett kategóriába került besorolásra.
A korábbi években kiépült a város belterületének összehangolt csapadékvízelvezető rendszere,
amely által a belterületet érintő vízelöntések, vízállások megszűntek.
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság kiírása alapján
a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése I. ütem keretében tervezett Nagykunsági árvíztározóhoz
kapcsolódik Kunhegyes belterületi vízrendezésének előkészítése (VTT).
A KÖTIVIZIG kezelésében lévő Kakat és a Villogó belvízcsatornák jelen állapotukban a
belterületre számított mértékadó vízhozamokat fogadni és elvezetni képesek.
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Belvízvédelem, vízrendezés, vízhasznosítás
Kunhegyes teljes közigazgatási területe a KÖTTVIZIG illetékességi területén, a 10.07. számú
belvízvédelmi szakaszon, a Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszerében helyezkedik el.
A település külterületének keleti része a 61.b. Villogói belvízöblözet, a település többi része
pedig a 61.c. Kakati belvízöblözet része.
A nyugati városrész vizeinek befogadója az önkormányzati tulajdonú Holt-Kakat, amely a
Kakat főcsatornába csatlakozik. A Kakati belvízöblözet főbefogadója a Kakat főcsatorna, mely
a Hortobágy-Berettyóba torkollik. Jelentős belvízvédekezés esetén a Kakat főcsatorna 37+200
km szelvényében lévő Telekhalmi szivattyútelep hivatott a Kakat felső vízgyűjtőjének
mentesítésére, az átemelt víz a Nagykunsági-főcsatornába kerül.
A keleti városrész főbefogadója a 61.b. belvízöblözet főbefogadója a Villogó főcsatorna,
ahonnét a Hortobágy-Berettyó magas öntöző vízszintje miatt a torkolatban csak szivattyús
átemelésre van lehetőség. A főcsatorna tehermentesítésének érdekében más belvízcsatornákba
történő vízátvezetésre van lehetőség.
A 61/c belvíz-öblözet vizeinek befogadója a településtől nyugatra lévő Kakat belvíz-főcsatorna,
melynek kezelője a KÖTIVIZIG. A csatorna felső szakaszának befogadója a Telekhalmi
szivattyútelepen keresztül a Nagykunsági öntözőcsatorna. Az alsó szakasz befogadója a Mirhó
szivattyútelepen keresztül a Hortobágy-Berettyó főcsatorna. A belvízcsatorna
árvízvédekezéskor csak szivattyúval tölthető.
Kunhegyes területileg a KÖTIVIZIG Karcagi Szakaszmérnökségéhez tartozik.
Kunhegyes belvíz – veszélyeztetettség szempontjából az erősen veszélyeztetett települések
közé tartozik.

Külterületi vízrendezés, vízkárelhárítás
A külterületen keletkező káros vizek hatékony elvezetését csak komplex rendszerben, a
belvízöblözet jelentős területrészeire kiterjedten lehet megvalósítani. Ehhez a külterületi
mezőgazdasági táblák tulajdonosainak, a szövetkezetek és a vállalkozások összefogása szükséges, hogy az elmúlt években beszántott, kezeletlenül hagyott csatornák ne maradjanak elhanyagoltan, karbantartásuk megoldott lehessen, amely mindannyiunk közös érdeke. A csatornák mellett a tulajdonos, illetve a használó az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti,
hogy azáltal a víz természetes lefolyását nem akadályozza, állapotát, üzemeltetését és a víz
minőségét nem veszélyezteti.
A vízrendezési létesítmények mellett a fenntartósávot szabadon kell hagyni a belvízvédekezési, fenntartási munkák zavartalan lebonyolítása végett. A KÖTIVIZIG kezelésű létesítmények mellett a fenntartósáv szélessége 6-6 m. A csatornák szélétől 10 m-en belül végleges
építmény nem helyezhető el.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Kunhegyes Város területe,
valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.
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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.
Árvízvédelem
Kunhegyes település közigazgatási területe a Nagykunsági árapasztó tározó bal part 7+780 12+850 és a 12+622 - 16+600 tkm. szelvények közötti árvízvédelmi vonallal érintkezik. A
Tisza folyó árvízvédelmi töltéseit a közigazgatási határ nem érinti.
A település árvízvédelmi szempontból a 10.07. számú Fegyvernek - Ledencei árvízvédelmi
szakaszhoz tartozik. A védelmi szakasz 2.82. számú Fegyvernek-Mesterszállási öblözetet
mentesíti. A fővédvonal által mentesített terület 1082,00 km2. Az árvízvédelmi szakasz a Tisza
balparti védtöltés 106+600 - 140+100 tkm. szelvények közötti szakaszát foglalja magában.
A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet alapján a kunhegyesi
térségben a mértékadó árvízszint:
- Tisza balpart 118 tkm: 91,52 mBf.
- Tisza balpart 126,175 tkm: 91,75 mBf.
A település közigazgatási határa belenyúlik a Nagykunsági árapasztó tározó területére, ezért
egy rendkívüli árhullám levonulása esetén számolni kell a terület árapasztási célból történő
elöntésével. Árvízvédelmi készültség elrendelése esetén a helyi szakasz-védelemvezető
utasításait be kell tartani.

FEJLESZTÉSEK
Külterületen:
1.különleges, beépítésre nem szánt lezárt hulladéklerakó terület kijelölése, hosszútávon az
utógondozási szakaszt követően megújuló energiát termelő napelem-park létesítése (06/8 hrsz.)
a belterület határán, - vízellátás, szennyvízelvezetés szempontjából nem érintett.
2.különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemek kijelölése, jogszabályváltozás miatt a
korábban különleges állattartó területbe sorolt volt mezőgazdasági telephelyek, majorok,
állattartó telepek területein. Tényleges változtatás nem történik – a telepek vízellátása saját
kútról megoldott, szennyvízelhelyezés telepen belül kijelölt zárt tározókba történik. A
vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele kötelező.
3.vízgazdálkodási, halastó területek kijelölése, a korábban mezőgazdasági halastó területbe
sorolt területek átminősítése. Tényleges változtatás nem történik – vízellátás,
szennyvízelvezetés szempontjából nem releváns. A halastavak víz utánpótlását biztosítani kell
a vonatkozó jogszabályok betartásával.
4.vízgazdálkodási területek kijelölése, a korábban töltés területbe sorolt területek átminősítése.
Tényleges változtatás nem történik –vízellátási, csatornázási szempontból nem releváns, A
földművekre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező!
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Belterületen:
2. Tervezett szabadidős célú terület kijelölése (3241/10 hrsz.) – tényleges területfelhasználási
változás nem történik, a jelenlegi használat szerinti besorolás. Épület, építmény létesítése
esetén a közüzemi víz- és csatornahálózatra történő csatlakozás kötelező!
2. Sarepta Idősek Otthona fejlesztése tervezett felújítás és bővítés (2859 hrsz.), a meglévő
idősek otthona átsorolása – vízellátása, csatornahálózatba bekötése megoldott.
3. Tervezett egyházi központ, a vízgyűjtő funkció megtartásával (2175/2 hrsz.). A fejlesztés
megvalósítása esetén a vízgyűjtő funkció megtartása kötelező!
4. Mezőgazdasági területté történő visszaminősítés (3306/1-3306/19 hrsz.), vízellátás,
csatornázás szempontjából nem releváns.
5. Kertes mezőgazdasági területté történő visszaminősítés (1533/1-1533/82 hrsz.) vízellátás,
csatornázás szempontjából nem releváns.
6. Tervezett kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület (3313/5 hrsz.), építési tevékenység
esetén a közüzemi vízellátás és csatornahálózatra csatlakozás kötelező.
7. Tervezett lakóterület (3313/2 hrsz.) építési tevékenység esetén a közüzemi vízellátás és
csatornahálózatra csatlakozás kötelező.
8. Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés (3313/7-1533/11 hrsz.) vízellátás,
csatornázás szempontjából nem releváns.

9. Különleges, beépítésre nem szánt kegyeleti park kijelölése. Az izraelita temető és a
Vásárhelyi liget melletti lezárt temetők átsorolása. vízellátás, csatornázás szempontjából nem
releváns.

10. Tervezett zöldterület, közpark kijelölés. A meglévő közparkok jogszabály változás miatti
átsorolása vízellátás, csatornázás szempontjából nem releváns.

11. Tervezett különleges, beépítésre szánt vízmű kijelölése. Jogszabály változás miatt,
tényleges változtatás nem történik – a vízmű területen belül a hidrogeológiai védőidom
figyelembe vétele kötelező!
12. Tervezett ipari, gazdasági terület kijelölése. A meglévő Nagykun – hús telephely
gyártócsarnokot is magába foglaló területének átsorolása, tényleges változtatás nem történik –
a közüzemi vízellátás, előtisztítás, csatornahálózatra történő rákötés megoldott

- Elektromos energia ellátás
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A TRT tervezési területének villamos energiaellátását a EON Hungária Z r t biztosítja a
saját tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A terület több
22kV-os
gerinchálózatról kapja a villamos energiaellátást. A belterületen több transzformátorállomás
22kV-os földkábel keresztül kap energiaellátást.
A területen 2 2 k V-os szabadvezetékes és földkábeles hálózaton keresztül üzemelnek a
fogyasztói transzformátorok állomások. A fogyasztói transzformátorok állomásokról a
villamos energiaelosztás kisfeszültségű szabadvezetékes – szabadvezetékes és szigetelt
szabadvezetékes, illetve földkábeles elosztóhálózaton keresztül jut el a fogyasztókhoz.
A transzformátorállomások szabadvezetékes hálózat esetén oszlop állomások, illetve több
oszlop állomás kap 22kV-os földkábeles ellátást valamint 22kV-os kábelhálózat esetén
épített házas transzformátor állomások is létesültek. A településen mindenütt biztosítható a
villamos energiaellátás, ezért ilyen szempontból zárolt terület nincs.
Külterület energiaellátása:
- a villamos energiát az áramszolgáltató saját tulajdonú, üzembiztos hálózatról biztosítja a
külterületi fogyasztók részére. A karbantartásuk, korszerűsítésük folyamatos.
A belterület közvilágítása már korábban került korszerűsítésre, viszont jelenleg már a még
energiahatékonyabb LED-es közvilágítás még nem valósult meg a településen.
Idegen tulajdonú hálózatok.
A területen több idegen tulajdonú 22kV-os szabadvezeték hálózat és földkábel található
idegen tulajdonú transzformátor állomásokkal.
Ellátatlan területek vizsgálata:
Az ellátatlan területen jelenleg nincs a településen. A jelentkező fogyasztói energiaigények
műszaki-gazdasági feltételeit az áramszolgáltató határozza meg. A villamos energiaellátás
jelentős költségei miatt csak a ténylegesen jelentkező igények kiszolgálását kell biztosítani.
A fejlesztéseknél jelentkező költségek egy részét az áramszolgáltató fedezi az érvényben
lévő rendelkezések alapján.
A jelenlegi belterület energiaellátása biztosított. Az új létesítmények kialakításához
középfeszültségű hálózat, alállomás és kisfeszültségű hálózat létesítése szükséges.
Közmű szolgáltató fejlesztései.
Az EON Hungária Zrt 2000 évtől kezdődően középtávú fejlesztésbe kezdett, melynek célja
a villamos energiaellátás minőségének javítása, az üzembiztonság fokozása, a hálózatok
átviteli kapacitásának bővítése .
A jelenlegi 22kV-os középfeszültségű hálózaton az EON Hungária Rt nem tervez
jelentősebb beavatkozást, mert azok állapota és kapacitása megfelelő, a később jelentkező
energiaigényeket is ki tudja elégíteni.
Az áramszolgáltató a fejlesztési terveiben Kunhegyes város területén jelenleg hálózat
bővítést nem tervez. A kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat korszerűsítését az
Áramszolgáltató (EON Hungária Zrt) folyamatosan végzi a biztonságos villamos
energiaellátás érdekében.
A fejlesztési területen az alábbi védőtávolságokat kell betartani a létesítés során
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a 112/2014. (X.15.) NGM rendelet alapján:
villamosmű
200kV-ig (120kV)
22kV-os szabadvezeték
22kV-os szabadvezeték
22kV-os földkábel
22/0,4 kVos transzformátor állomás és
22kVos kapcsolóberendezés
0,4 kV-os csupasz szabadvezeték
0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
0,4 kV-os földkábel

elhelyezkedés
külterület
külterület
belterület
kül-és belterület

biztonsági övezet
13m
5m
2.5m
1m

kül- és belterület
kül- és belterület
kül- és belterület
kül- és belterület

5m
1m
0,5m
1m

Fejlesztések:
Külterületen:
·

Tervezett, különleges beépítésre nem szánt lezárt hulladéklerakó terület, hosszútávon
megújuló energiahasznosítási terület. A terület energiaellátás szempontjából nem
releváns.

·

Tervezett vízgazdálkodási terület (töltés területek). A terület energiaellátás
szempontjából nem releváns.

·

Tervezett vízgazdálkodási, halastó terület. A terület energiaellátás szempontjából nem
releváns.

·

Tervezett különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület. A volt majorok
területei, melyek energiaellátása külön transzformátorral biztosított.

Belterületen:
·

Tervezett szabadidős célú terület. A terület ellátása a meglévő hálózatról biztosított.

·

Tervezett idősek otthona terület. A terület ellátása a meglévő hálózatról biztosított.

·

Tervezett egyházi központ. A terület ellátása a meglévő hálózatról biztosítható.

·

Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés (több területrészen). A
terület energiaellátás szempontjából nem releváns.

·

Kertes mezőgazdasági területté történő visszaminősítés. A terület energiaellátás
szempontjából nem releváns.

·

Tervezett kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület. A terület ellátása a meglévő
hálózatról biztosítható.

·

Tervezett lakóterület. A terület ellátása a meglévő hálózatról biztosítható.

·

Tervezett kegyeleti park területek (lezárt temető területek). A terület elektromos
energiaellátása (közvilágítás) biztosított.
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·

Tervezett közpark területek (meglévő közparkok jogszabály változás miatti átsorolása)
A terület elektromos energiaellátása (közvilágítás) biztosított.

·

Tervezett különleges, beépítésre szánt vízmű kijelölése. Jogszabály változás miatt,
tényleges változtatás nem történik. A terület elektromos energiaellátása biztosított.

·

Tervezett ipari, gazdasági terület kijelölése. A meglévő Nagykun – hús telephely
gyártócsarnokot is magába foglaló területének átsorolása, tényleges változtatás nem
történik A terület elektromos energiaellátása biztosított.

- Gázellátás
A település külterületét érinti a 103 Hajdúszoboszló – Vecsés DN350 nagynyomású
földgázszállító vezeték és annak 28-28 méteres biztonsági övezete, a 104 kenderes –
Tiszaújváros DN 400 nagynyomású földgázszállító vezeték és annak 18-18, illetve 25-25méter biztonsági övezete. Ezen gázszállító vezetékek biztonsági övezeteiben, azokkal közel
párhuzamosan haladó bányaüzemi hírközlő kábelek és azok 1-1 méteres védőövezeti találhatók.
A biztonsági övezeten belül mindennemű építési tevékenység folytatása tilos, ezért a biztonsági
övezettel érintett területek beépítésre szánt területté történő kijelölése nem javasolt.

A település a Kenderesi MOL-os gázátadó állomástól kiépített gázszolgáltatói rendszer része.
Kunhegyes déli irányból lett ellátva DN 200 dimenziójú nagyközépnyomású (pmax=6 bar) PE
gázvezetékkel, mely a keleti külterületi határnál, a Kunmadarasi útnál csatlakozik a
FIORENTINI gyártmányú RN65 / MT100 típusú gáznyomás-szabályozó állomáshoz
(P1/P2=6/3 bar). A Kunhegyest déli irányból ellátó DN 200 dimenziójú nagyközép – nyomású
gázvezeték üzemi nyomása 6 bar.
A vezeték a nyomvonal egyenes irányát tovább követve éri el a Tiszaszentimrei útnál a Gázgép
gyártmányú, KÖGÁZ 1500 típusú második gáznyomás-szabályozó állomást (P1/P2=6/3 bar).
A város ellátását mindkét berendezés együttes üzemeltetésével végzik. Nyomásviszony
problémák nincsenek.
A belterületi gázellátási hálózat kiépítése 1985-ben kezdődött, és folyamatosan épült ki KPE
és PE80/G SDR11 minőségű műanyag vezetékből.
A település jelenlegi belterülete gázszolgáltatási szempontból gyakorlatilag teljesen lefedett,
néhány kisebb utca és köz kivételével, amelyek ellátása kis bővítéssel könnyedén megoldható.

A jelenlegi meglévő elosztóvezeték hosszát a gázszolgáltató adatszolgáltatása alapján
csővezetéki dimenzionális bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:
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Elosztóvezeték fajtája

Gerincvezeték

Leágazó vezeték

Csővezetéki dimenzió
DN 160
DN 110
DN 90
DN 63
DN 32

Összes hossz

54 400 fm

24 100 fm

A közigazgatási és a belterületen tervezett településfejlesztési célkitűzések megvalósításánál a
létesítményektől az alábbi védőtávolságokat kell figyelembe venni :
Vezeték típusa

Középnyomású vezeték
3 bar

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

Védőtávolság
4,0 m
1,0 m
0,7 m
2,0 m
0,5 m
0,5 m

Mélyfúrású kutak
Kunhegyes közigazgatási területén található rekultivált kutak:
- Kun-1
- Kun-2
- Kun- K-1
A kutak tájrendezése és műszaki felszámolása megtörtént.
Meglévő kút:
- Kun – 3
A meglévő kőolaj- és földgázbányászati célú kutak biztonsági övezete a kút középpontjától
mért 50m-es sugarú függőleges hengerfelület által határolt térség.

Kunhegyes Város fejlesztési területei:

Külterületen:
·

Tervezett megújuló energiahasznosítási terület. A terület gázellátás szempontjából nem
releváns.

·

Tervezett vízgazdálkodási terület (halastó). A terület gázellátás szempontjából nem
releváns.
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·

Tervezett vízgazdálkodási terület (töltés). A terület gázellátás szempontjából nem
releváns.

·

Tervezett különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület. A volt majorok
területei, melyeken telken belüli fejlesztés esetén tartályos gázellátás javasolt.

Belterületen:
·

Tervezett szabadidős célú terület. A terület gázellátása a meglévő hálózatról biztosított.

·

Tervezett idősek otthona terület. A terület ellátása a meglévő hálózatról biztosított.

·

Tervezett egyházi központ. A terület ellátása a meglévő hálózatról biztosítható.

·

Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés. A terület gázellátás
szempontjából nem releváns.

·

Kertes mezőgazdasági területté történő visszaminősítés. A terület gázellátás
szempontjából nem releváns.

·

Tervezett kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület. A terület gázellátása a meglévő
hálózatról biztosítható.

·

Tervezett lakóterület. A terület gázellátása a meglévő hálózatról biztosítható.

·

Tervezett kegyeleti park területek (lezárt temető területek). A terület gázellátás
szempontjából nem releváns.

·

Tervezett közpark területek (meglévő közparkok jogszabály változás miatti átsorolása)
A terület gázellátás szempontjából nem releváns.

·

Tervezett különleges, beépítésre szánt vízmű kijelölése. Jogszabály változás miatt,
tényleges változtatás nem történik. A terület gázellátása biztosított.

·

Tervezett ipari, gazdasági terület kijelölése. A meglévő Nagykun – hús telephely
gyártócsarnokot is magába foglaló területének átsorolása, tényleges változtatás nem
történik A terület gázellátása biztosított.

Új utcanyitás, telekkiosztás, építési engedély kiadásánál, ill. egyéb közmű létesítésénél
figyelembe kell venni az MSZ 7048/3-83. ill. az azt módosító Szabványügyi Közlöny 2002.
augusztus 01. (Sz. K.8.) számában közzétetteket, továbbá az MSZ 7487/2-80
szabványokban foglaltakat.

-

Hírközlés

Kábel televízió (NoviCom)
a) Helyközi hálózat
A településen és közigazgatási területén helyközi optikai gerinckábel üzemel. A település
Tiszagyenda, Abádszalók és Bánhalma irányába földalatti optikai összeköttetéssel rendelkezik.
b) Helyi hálózat:
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A helyi hálózat központja Mirho köz 1/b. szám alatt található. Az áramszolgáltató oszlopainak
igénybevételével a törzshálózat optikai légkábeles hálózat a helyi hálózat koax légkábel
vezetékes rendszerű. A ktv központ a helyi igényeket kielégíti és bővíthető a hálózat jelenlegi
tulajdonosa a NoviCom Kft.
c) Mikrohullámú rendszer:
Nem üzemel.
Telefonellátás
a) Helyközi hálózat
A településen és közigazgatási területén helyközi optikai kábel Tiszaszentimre felöl érkezik a
településre és a Posta területén a központban végződik.
b) Helyi hálózat:
A helyi hálózat központja Kossuth út 37. szám alatt található a Posta épületben. A törzshálózat
földkábeles a helyi hálózat földkábel, légkábel vegyes vezetékes rendszerű. A telefonközpont a
helyi igényeket kielégíti és bővíthető a hálózat jelenlegi tulajdonosa a Magyar Telekom Nyrt.
Javasolt a lakó és a gazdasági és ipari területfejlesztés irányába a távközlési hálózat
bővítése.
c) Kábel nélküli telefonellátás:
A település közigazgatási területén belül T-mobil adótorony az Ady Endre u. piactéren
(Hrsz:431) alatt a víztorony épületén, valamint az Arany János u. 27 szám (Mentőállomás
Hrsz:38) és Telenor adótorony a Május 1 u. 2175/34 hrsz alatt található területen.
d) Mikrohullámú rendszer:
A településen mikrohullámú rendszer üzemel az építési szabályozását megkövetelő védősávról
nincs információ.

Fejlesztések:
Külterületen:
·

Tervezett megújuló energiahasznosítási terület. A terület hírközlés szempontjából nem
releváns.

·

Tervezett vízgazdálkodási terület (halastó). A terület hírközlés szempontjából nem
releváns.

·

Tervezett vízgazdálkodási terület (töltés). A terület hírközlés szempontjából nem
releváns.

·

Tervezett különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület. A volt majorok
meglévő területei, melyeken a hírközlési ellátás megoldott.

Belterületen:
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·

Tervezett szabadidős célú terület. A terület hírközlési ellátása a meglévő hálózatról
biztosított.

·

Tervezett idősek otthona terület. A terület hírközlési ellátása a meglévő hálózatról
biztosított.

·

Tervezett egyházi központ.
biztosítható.

·

Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés. A terület hírközlési ellátás
szempontjából nem releváns.

·

Kertes mezőgazdasági területté történő visszaminősítés. A terület hírközlési ellátás
szempontjából nem releváns.

·

Tervezett kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület. A terület hírközlési ellátása a
meglévő hálózatról biztosítható.

·

Tervezett lakóterület. A terület hírközlési ellátása a meglévő hálózatról biztosítható.

·

Tervezett kegyeleti park területek (lezárt temető területek). A terület hírközlés
szempontjából nem releváns.

·

Tervezett közpark területek (meglévő közparkok jogszabály változás miatti átsorolása)

A terület hírközlési ellátása a meglévő hálózatról

A terület hírközlés szempontjából nem releváns.
·

Tervezett különleges, beépítésre szánt vízmű kijelölése. Jogszabály változás miatt,
tényleges változtatás nem történik. A terület hírközlési ellátása biztosított.

·

Tervezett ipari, gazdasági terület kijelölése. A meglévő Nagykun – hús telephely
gyártócsarnokot is magába foglaló területének átsorolása, tényleges változtatás nem
történik A terület hírközlési ellátása biztosított.

A fejlesztési elképzelések nagy része a meglévő, hírközlési szempontból ellátott terület
fejlesztését jelenti, mely a meglévő hálózatról megoldható.
A településközpont fejlesztése során javasolt ingyenes (free wifi) internet hozzáférés
biztosítása a közterületen és a közintézményekben.
Védőtávolság:
Telefon földkábel kábeltelevízió földkábeltől 0,5 m
Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94.§. (1)
alapján: „a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál –
a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési
építmények elhelyezésének lehetőségét.”
A postai létesítmények vonatkozásában pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: „a
településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb
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építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban
meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét.

7. Környezetvédelem
- Talajvédelem
A termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben elő kellene írni
az építési területekről elszállított humuszos termőréteg termőföldön történő elhelyezését.
Külterületen a mezőgazdasági területek esetében az egyéni gazdaságok fejleszthetőségének
szempontjából olyan építési előírások megalkotása a cél, amelyek lehetővé teszik a tanyás
gazdaságok létrehozását. Ezzel a termőföldek okszerűbb, környezetkímélőbb és takarékosabb
megművelése válhatna lehetővé.

- Felszíni és felszín alatti víz
Belterületi vízellátás
Kunhegyesen a víziközmű rendszerek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek zrt.
A település vízigényét 7 db kút biztosítja. Az Ivóvízminőség-javító program során 2015-ben
három kút és a vízkezelési technológia rekonstrukciója valósult meg. Az új technológia
alkalmas a kitermelt víz határértéknek megfelelő ammónium-, vas- és mangántalanítására. Az
ivóvíz a kezelést követően egy 500 m3 tárolókapacitású víztoronyba és a települési
elosztóhálózatba kerül.

Szennyvízelhelyezés és tisztítás
Az összegyűjtött szennyvíz az Abádzalók-Kunhegyes közös szennyvíztisztító-telepre kerül,
amely a Abádszalók 0765/5 hrsz.-ú területen található. Az új szennyvíztisztítási technológia
2015-ben kapott üzemeltetési engedélyt.
A tisztított szennyvíz befogadója a Mirhó-Kisgyócsi ök. csatorna 2+482 szelvénye.

Vízrendezés, vízhasznosítás
Belterületi vízrendezés
Kunhegyes Város nem rendelkezik tervszerűen kialakított, összefüggő csapadékvíz-elvezető
rendszerrel. A település belvízmentesítése nem megoldott, pedig a terület igen belvízveszélyes.
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A városközpontban épült néhány zárt, illetve nyílt vízelvezető csatorna, a település többi részén
viszont csak szikkasztóárkok találhatók.
Külterületi vízrendezés, vízhasznosítás
Kunhegyes közigazgatási területe a 10.07. belvízvédelmi szakaszon, a Hortobágy-Berettyó
jobb parti belvízrendszerében, a 61/c Kakat és 61/b Villogó belvíz-öblözeteket érintve
helyezkedik el (lásd az alábbi helyszínrajzot).
A 61/b belvíz-öblözet befogadója a településtől keletre húzódó Villogó belvízcsatorna, melynek
kezelője a KÖTI-VIZIG. Főbefogadója a Villogó szivattyútelepen keresztül a HortobágyBerettyó főcsatorna.
A 61/c belvíz-öblözet vizeinek befogadója a településtől nyugatra lévő Kakat belvíz-főcsatorna,
melynek kezelője a KÖTI-VIZIG. A csatorna felső szakaszának befogadója a Telekhalmi
szivattyútelepen keresztül a Nagykunsági öntözőcsatorna. Az alsó szakasz befo-gadója a Mirhó
szivattyútelepen keresztül a Hortobágy-Berettyó főcsatorna. A belvízcsatorna
árvízvédekezéskor csak szivattyúval tölthető.
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról jogszabály szerint: Kunhegyes az érzékeny felszín
alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.
A kockázatos anyagok elhelyezése, felszín alatti vízbe történő közvetlen vagy közvetett
bevezetése engedély köteles tevékenység, mely csak az illetékes környezetvédelmi
felügyelőség által kiadott engedély, illetve a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásával más
hatóság által kiadott engedély alapján történhet.
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Kunhegyes külterületi részén húzódó csatornák
(http://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html
Fontos talaj és a felszín- és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos hatályos
jogszabályok betartása ill. betartatása!
Élővíz folyásba, kutakba, csapadék csatornába hulladékot és szennyvizet bevezetni tilos!

- Levegőtisztaság védelem
Imissziós méréseket Kunhegyesen nem végeztek, levegőtisztaság-védelmi panaszok nem
jelentkeztek. Jelentős légszennyező anyag kibocsátás, illetve olyan telephely, amely ilyet
kibocsátana, nincs a városban.
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Egyéb külön levegőtisztaság védelmi intézkedések nem szükségesek.
Az országos közúthálózat részeként az alábbi utak érintik a várost:
Ø A település közúti hálózati kapcsolata meglehetősen fejlett, dél – kelet irányban a
34. számú Tiszafüred - Fegyvernek másodrendű főút biztosítja a város országos
közúthálózatba történő becsatlakozását.
Ø A 34. számú főúthoz csatlakozik a 3222. jelű Tiszagyenda – Kunhegyes összekötő
út, valamint a város területén belül ágazik ki szintén a 34. számú másodrendű főútból
a 3221. jelű Kunhegyes – Abádszalók összekötő út, valamint a 3217. jelű Kunhegyes
– Tiszaszőlős összekötő út is, melyek a környező települések országos
közúthálózatba való csatlakozását biztosítják.
Ø Az eddig említetteken felül Kunhegyes belterületén országos közutak tekintetében
a 32325. jelű Kunhegyes állomáshoz vezető út található, mely a 3217. jelű összekötő
útból válik ki.
Ipari tevékenységből nem származik levegőtisztaság-védelmi jogszabály által előírt
határértéket meghaladó káros légszennyező anyag kibocsátás.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
1. számú rendelete alapján a légszennyezettség tekintetében Kunhegyes az alábbi kategóriába
tartozik:

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint

10. Az ország
többi területe,

Kén-dioxid

Nitrogéndioxid

Szénmonoxid

PM10

Benzol

F

F

F

E

F

Talajközeli
ózon

PM10
Arzén (As)

O-I

F

F

F

F

PM10
PM10
benz(a)PM10
PM10
Kadmium
Nikkel (Ni) Ólom (Pb) pirén (BaP)
(Cd)
D

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. sz. melléklete a
zónabesorolásokat az alábbiak szerint értelmezi:
A levegőtisztaság-védelmi szempontból meg kell említeni azokat a mezőgazdasági telepeket
ill. vállalkozásokat, amelyek por emissziót (gabona szárítók), ill. bűzhatást (intenzív állattartás)
okoztak ill. okoznak.
A települési környezetvédelmi rendelet szabályozza a belterületi állattartást építési
övezetenként, meghatározva a létszámkorlátokat és a védőtávolságokat.
A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. tartatni!

-Zaj- és rezgésterhelés
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Települési zajforrások:
-

Közlekedés,
Ipar,
Kereskedelem,
Szórakozás,
Építkezés,
Háztartási tevékenység.

A vendéglátó-ipari létesítmények megfelelően helyezkednek el a településen, az általuk
kibocsátott zaj nem zavarja a lakosság nyugalmát, amelyet az engedélyezett nyitva tartáson
keresztül szabályozott a város képviselő-testülete. A kiskereskedelmi egységek száma és
nagyságrendje szintén nem veszélyezteti a zaj,- rezgés–és légszennyezettségi értékeket. A
lakosság által ilyen jellegű számottevő környezeti hatásokkal nem kell számolni.
A vasúti forgalomból származó zajterhelést a 102. jelű Kisújszállás – Kál-Kápolna vasúti vonal
okozza, amely a település országos vasúti hálózattal való összeköttetését biztosítja. A 102. jelű
vasútvonalon Kisújszállásra tovább haladva a 100. jelű vasútvonalon Szolnokra juthatunk.
A város közúti közlekedésből származó zajterhelést a 34-es számú és a 3221-es, illetve a 3222es jelű utak okoznak.
Az emberek kevésbé érzik zavarónak a vasúti zajt. Különösen az éjszakai vasúti forgalom okoz
meglepően csekély problémát. A személyvonatok zaját -magasabb frekvenciájuk miattzavaróbbnak érzik az emberek, mint a megrakott tehervonatokét.
A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek. A rendezési
terv készítése során fontos szempont, a területi funkciók, telepítések olyan meghatározása, hogy
a megengedett határérték feletti zajterhelés ne keletkezzen.
A zaj- és rezgés védelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. tartatni!

- Sugárzás - védelem
Kunhegyesen a villamos energiát az E.ON Energiaszolgáltató Kft. biztosítja. A közigazgatási
területen a közvetlen villamos energia ellátást 22 kV-os villamos légvezeték hálózat biztosítja.
A közigazgatási területen a transzformátor állomások ellátására 22 kV-os, a közvilágítási, a
lakossági, a közületi fogyasztás biztosításához 1 kV-os hálózatot építettek ki.
Helyközi hálózat
A településen és közigazgatási területén helyközi optikai kábel található, mely Tiszaszentimre
felöl érkezik a településre és a Posta területén a központban végződik. Innen helyközi kábel
indul Tiszagyenda és Bánhalma felé.
Helyi hálózat:
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A helyi hálózat központja Kossuth út 37. szám alatt található a Posta épületben. A törzshálózat
földkábeles a helyi hálózat földkábel, légkábel vegyes vezetékes rendszerű.
Kábel nélküli telefonellátás:
A település közigazgatási területén belül T-mobil adótorony az Ady Endre u. 12 szám
(Hrsz:432) alatt valamint az Arany János u. 27 szám (Mentőállomás Hrsz:38) és Telenor
adótorony a Május 1 u. 2175/34 hrsz alatt található külterületen.
Mikrohullámú rendszer:
A településen mikrohullámú rendszer üzemel az építési szabályozását megkövetelő védősávról
nincs információ.
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének mérésére épült ki hazánkban az országos
sugárzásfigyelő rendszer, melynek legfontosabb eleme a több mint 130 mérőállomásból álló
hálózat. Ezek a műszerek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás, az óránkénti dózis, azaz a
dózisteljesítmény értékét. A dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra (nSv/h). A
természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50 - 180 nSv/óra körül ingadozik. A
mérőállomásokról beérkező jeleket folyamatosan figyelik. A figyelmeztető szint 250 nSv/óra.
Ez a szint a valós veszélyt jelentő szint töredéke, nem jelenti azt, hogy az állomás közelében
lévők veszélyben lennének, csak a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás megkezdésére. A
250 nSv/óra alatti háttérsugárzás természetes és semmiféle veszélyt nem jelent.
Kunhegyesen nincs háttérsugárzást mérő berendezés, a legközelebbi Kisújszálláson és
Szolnokon található.

- Hulladék kezelés
A kommunális hulladékok gyűjtését és szállítását a NHSZ Tisza Közszolgáltató Nonprofit Kft
szállítja el heti rendszerességgel. Lomtalanítás évente egyszer történik.
A lakosság a keletkező hulladékot 120 l-es hulladékgyűjtő-edényzetben tárolja. A hulladékok
elszállítása heti rendszerességgel napokon történik, míg lomtalanítás évente két alkalommal
történik.
A termelésből származó veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról a termelő
köteles gondoskodni.
A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi
szabályozásba beépült alapelveit kell követni, melyek a következők:
-

megelőzés elve,
elővigyázatosság elve,
megosztott felelősség elve,
szennyező fizet elve,
közelség elve,

valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jogszabályok követelményeit szükséges figyelembe venni.
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A települési hulladéklerakóra vonatkozó információk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályának véleménye szerint a következők (iktatószám: JN-07/61/01135-2/2019):
„A 06/8 hrsz.-on fekvő, két ütemben rekultiválandó (az első ütem megvalósult) hulladéklerakót
esetlegesen érintő tervezés során figyelembe kell venni az alábbiakat:
Ø A rekultivált hulladéklerakónak helyet adó ingatlan (06/8 hrsz.) művelési ágát a valós
„kivett, hulladéklerakó”-ra kell módosítani, amennyiben a tulajdoni lapokra még nem
került felvezetésre;
Ø A rekultivációt követő 30 évig az ingatlan művelési ágát fenn kell tartani „kivett,
hulladéklerakó”-ként;
Ø Az utógondozástól eltérő egyéb tevékenység a második ütemben, a véglegesen lezárt,
rekultivált hulladéklerakó területén abban az esetben végezhető, amennyiben maga a
tevékenység, illetve az ahhoz esetlegesen szükséges építkezés nem jár a szigetelőréteg
megbolygatásával, és/vagy a nyomásviszonyok olyan változásával, mely a
szigetelőréteg sérülését eredményezné.
Első ütemű rekultiváció esetén a második ütem kivitelezéséig a hulladéklerakó depónián az
utógondozási engedélyben foglalt tevékenységek végezhetőek, egyéb tevékenység nem.”
A hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással összefüggő törvények és a hozzá kapcsolódó
rendeletek betartása ill. betartatása fontos feladat!
- Vizuális környezetterhelés
A vizuális környezetterhelés témakörében a fényszennyezettség, valamint az illegális
hulladéklerakás kerül kifejtésre. Ma már egyre több információnk van arra vonatkozóan, hogy
a fényszennyezés érzékenyen érinti a természeti környezetet, az élővilág jelentős részét, az
éjszakai tájképet, ráadásul egészségügyi kockázatot is jelent.
A vizuális környezetterhelés Kunhegyesre nem jellemző, leginkább a különböző méretű és
stílusú reklámtáblák okozzák. A település arculatát adó városmagban és a kaputérségben minél
figyelemfelkeltőbb formában próbálják az érdeklődést elérni a reklámtábla kihelyezői, amely
időnként komoly ellentmondásban van a település táji-, épített adottságaival. Az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(OTÉK) módosítása (211/2012. [VII. 30.] Korm. rendelet) definiálta a fényszennyezés
fogalmát, valamint megalkotta a fényszennyezés kivédésére szolgáló építési szabályrendszert.
Az élhetőbb és egészségesebb környezet megteremtése érdekében a város tervezi a
fényszennyező források felmérését, és azok, az új szabályozásnak megfelelő, korszerűbb és
hatékonyabb eszközökkel való kiváltását, egyúttal a fényszennyezés kiváltó okait is
megszüntetve.
A vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településen főként a szegregált
területeken: a szemét megjelenik több helyen, sajnos hiába a szervezett hulladékgyűjtés.
Fejlesztésekre vonatkozó környezetvédelmi javaslatok
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Fejlesztési területek belterület
1. Tervezett szabadidős célú terület
2. Sarepta Idősek Otthona fejlesztése
3. Tervezett egyházi központ, a vízgyűjtő funkció megtartásával
4. Mezőgazdasági területté történő visszaminősítés
5. Kertes mezőgazdasági területté történő visszaminősítés
6. Tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
7. Tervezett lakóterület
8. Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés
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Változási területek belterület
1. Különleges beépítésre nem szánt temető területből - különleges beépítésre nem szánt
kegyeleti park terület
2. Zöldterületből - zöldterület, közpark
3. Vízgazdálkodási területből - Különleges, beépítésre szánt vízmű terület
4. Gazdasági erdőterületből - Ipari, gazdasági terület
5. Gazdasági erdőterületből - Zöldterület, közpark
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Változási területek külterület
1. Mezőgazdasági halastó területből - Vízgazdálkodási terület
2. Különleges állattartó területből - Különleges mezőgazdasági üzemi terület
Töltés területekből (vonalas infrastrukturális elem) – Vízgazdálkodási terület
A Változással érintett területeknek nincs környezetvédelmi érintettségük.

Fejlesztési területek belterület
1. Tervezett szabadidős célú terület
3. Tervezett egyházi központ, a vízgyűjtő funkció megtartásával
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Hulladékgazdálkodás
o Köztéri hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezése és karbantartása. A rendszeres
kommunális hulladékszállítás biztosítása.
o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel
ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben
történhet.
o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező
feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával.
Levegőtisztaság-védelem
o A szabadidős területeken nem keletkezik légszennyezés. Eseti jelleggel pontszerűen
történhet egy-egy főző versenyek alkalmával, de ezek a nap rövid időszakában és
kis mennyiségben fordulnak elő.
o A kivitelezés során várható a munkagépek és az építési technológia által keletkező
légszennyező emisszió növekedés.
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás
o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét igény szerint biztosítani
kell. A megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték
kiépítésével vagy a meglévő rekonstrukciójával.
o Ivóvizes közkifolyó elhelyezése célszerű (főként a játszóterek közelében).
o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz
előtisztítók beépítésére kötelezni kell a szolgáltatókat.
o Szociális blokkok üzemeltetésekor, a keletkező szennyvíz elvezetését vagy
elszállítását meg kell oldani.
Természetvédelem
o A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.
Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi
közműpótlók
A közvilágítás környezetbarát alkalmazását szolgálhatják a napelemes rendszerű kandeláberek.

2. Sarepta Idősek Otthona fejlesztése
Hulladékgazdálkodás
o A rendszeres kommunális hulladékszállítás biztosítása.
o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel
ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben
történhet.
o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező
feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával.
54

Levegőtisztaság-védelem
o Az épület fűtése során kerülhet légszennyező anyag a levegőbe, a fűtőrendszer
megtervezésekor az elérhető legjobb technika alkalmazására kell törekedni, amivel
minimálásra csökkenthető a szennyezőanyag kibocsátás.
o A kivitelezés során várható a munkagépek és az építési technológia által keletkező
légszennyező emisszió növekedés.
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás
o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A
megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték
kiépítésével vagy a meglévő rekonstrukciójával.
o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz
előtisztítók beépítésére kötelezni kell a szolgáltatókat.
o Szociális blokkok üzemeltetésekor, a keletkező szennyvíz elvezetését vagy
elszállítását meg kell oldani.
Természetvédelem
A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.
Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi
közműpótlók
o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás.
o Egyedi közműpótló lehet az ivó v. ipari víz biztosítását szolgáló helyi fúrt kút által
a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi
víztisztítók alkalmazásával.
o A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító berendezések által.

4. Mezőgazdasági területté történő visszaminősítés
5. Kertes mezőgazdasági területté történő visszaminősítés
8. Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés
A fejlesztéssel érintett területeknek nincs környezetvédelmi érintettsége
6. Tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Hulladékgazdálkodás
o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás biztosítása.
o A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállítatásáról a
vállalkozóknak ill. a gazdasági társaságoknak, szolgáltatóknak saját maguknak kell
gondoskodni.
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o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel
ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben
történhet.
Levegőtisztaság-védelem
o A gazdasági tevékenységek során jellegükből adódóan keletkezhetnek légszennyező
anyagok, ezért az üzemeltetés során a vonatkozó jogszabályok szemelőt tartása a
javasolt.
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás
o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A
megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték
átépítésével.
o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz
előtisztítók beépítésére kötelezni kell a gazdasági társaságokat, szolgáltatókat.
o A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a
betartandók.
o A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló
jogszabályban foglaltak betartása.
Természetvédelem
o A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.
Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi
közműpótlók
o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás.
o Egyedi közműpótló lehet az ivó v. ipari víz biztosítását szolgáló helyi fúrt kút által
a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi
víztisztítók alkalmazásával.
o A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító berendezések által.
o BAT alkalmazása, amely által csökkenthető a víz- és energia felhasználás.
7. Tervezett lakóterület
Hulladékgazdálkodás
o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítást biztosítani kell.
o A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása
csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék
neve, EWC kódja) tároló edényzetben történhet.
Levegőtisztaság-védelem
o Az épület fűtése során kerülhet légszennyező anyag a levegőbe, a fűtőrendszer
megtervezésekor az elérhető legjobb technika alkalmazására kell törekedni, amivel
minimálásra csökkenthető a szennyezőanyag kibocsátás.
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o A kivitelezés során várható a munkagépek és az építési technológia által keletkező
légszennyező emisszió növekedés.
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás
o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A
megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték
átépítésével.
o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell.
Természetvédelem
o A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.
Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi
közműpótlók
o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás.
o Az épületek építésekor az aktuális energia tanúsítványi értéket biztosítani kell,
amely által az energia felhasználás csökkenthető.
o Az épületek fűtésénél mérlegelni kell a megújuló alternatív energiaforrások
alkalmazásának lehetőségét a talajhő vagy a termálvíz fűtésre történő alkalmazását,
amellyel csökkenthető az energiafelhasználás is egyben.

8. Védőterületek és védőtávolságok

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a vízkivételi
létesítményeknél védőidomot, védőterületet és védősávot kell kijelölni, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint. Ezen felül a termelő- és a tartalékkút folyamatos
állagmegóvásáról és a környezetük rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodni kell. A belső
védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, mely a kitermelés előtt, vagy a kitermelés
alatt álló víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelés folyamatát nem veszélyezteti.
A meglévő létesítmények üzemeltetésénél, valamint az újak létesítésénél ügyelni kell arra, hogy
szennyező anyag ne kerülhessen a védőterületre, illetve a kutak vizébe. A védősáv határa a
földbe fektetett vízvezetékek esetében a terepszintig, alattuk 1,0 m mélységig terjed, a
vezetékek mellett ugyanakkor mindkét oldalon 2-2 m-es szélességgel veendő figyelembe.
A "vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24.
§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, az 500 m3/év kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó,
kizárólag házi vízigény kielégítésére szolgáló, sekély (a maximális talpmélység 25 m) mélységű
kutak önkormányzati engedélyezési hatáskörbe tartoznak. (Létesítés, használatba vétel,
megszüntetés, eltömedékelés, stb.) Ezek engedélyezésénél figyelembe kell venni az alapvető
vízbázis védelmi követelményeket (palástcementezés). A lakossági fúrt kutakra az előírt 10 m
-es védőtávolság megtartása kötelező. A kismélységű kutak különböző létesítményektől,
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potenciális szennyező forrásoktól való minimális védőtávolságát mindenhol be kell tartani!
Környezetvédelmi szempontból különösen nagy figyelmet kell fordítani a kutak helyes
kialakítására, a szennyező anyagok bejutásának megakadályozására.
A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire 1030 m körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még néhol
ásott kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre vonatkozó
korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szabályoz.

A közterületi szennyvízátemelők és vákuumgépházak szagmentesítő rendszerrel vannak
felszerelve, ezért a védőtávolságuk: 20 m. A szennyvíztisztító telep védőtávolsága Abádszalók
közigazgatási területét érinti..
A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített szagmentesen és zajmentesen kialakított
szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, a szagtalanító berendezés nélküli műtárgy 150 m-es
védőtávolság biztosítását igényli, az OTÉK előírásai szerint (Függelék az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekhez - Függelék "A").

A 4/1981. (IV.4.) OVH. rendelkezés idevonatkozó részeit be kell tartani, melyek a következők:
- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 1010 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni.
- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő
épületek nem bővíthetők.
- A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a alapján az árvízvédelmi földmű mentén
a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig a
mentett oldali töltésláb vonalától 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni,
szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós
eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával,
szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.
A fejlesztések kialakításakor szigorúan figyelembe kell venni a 4/1981 (IV. 4.) OVH számú
rendelkezés (Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) árvízvédelmi fővédvonalakra vonatkozó
előírásait, valamint annak 123. §. (2) bekezdésében foglalt, az árvízvédelmi fővédvonalakra
vonatkozó védősávokat az alábbiak szerint:
Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített
töltésnyomvonal figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor
46/1999. Korm. rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő
tervezésnél a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.
A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell
figyelembe venni.
Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő
beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni.
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A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési
művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével.
A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja
kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a
töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres
védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj
szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak
elszennyeződését eredményezné.”
A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni.
A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint:
A parti sáv szélessége:
a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10
méterig,
b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók
és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3
méterig terjed.
Az Országos Vízvédelmi övezetre vonatkozó korlátozásokat, illetve előírásokat be kell tartani.
Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
Törvény előírásait kell figyelembe venni.

Közművezetékek védőtávolságai:
Kunhegyes Város kül- és belterületén elhelyezkedő villamos művek biztonsági övezete:
- 20 kV-os szabadvezeték külterületen 5m
- 20 kV-os szabadvezeték belterületen 2,5m
- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás külterületen 5m
- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás belterületen 2,5m
-0,4 kV-os csupasz szabadvezeték kül- és belterületen 1m
- 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték kül- és belterületen 0,5m
- 0,4 kV-os földkábel kül- és belterületen 1m

Védőtávolságok:
Telefon földkábel kábeltelevízió fölkábeltől 0,5m
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Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,5 méter
Gázvezeték védőtávolság:
103 Hajdúszoboszló -Vecsés DN350 nagynyomású földgázszállító vezeték 28-28 méter
104 Kenderes – Tiszaújyváros DN400 nagynyomású földgázszállító vezeték 18-18 méter és 2525 méter
Középnyomású vezeték (3 bar) lakóépülettől 4,0m
Középnyomású vezeték (3 bar) szennyvíz vezetéktől 1,0m
Középnyomású vezeték (3 bar) vízvezetéktől 0,7m
Középnyomású vezeték (3 bar) üreges földalatti műtárgytól 2,0m
Középnyomású vezeték (3 bar) telefon földkábeltől 0,5m
Középnyomású vezeték (3 bar) elektromos földkábeltől 0,5m
A bányászati céllal mélyített mélyfúrások/ kutak védőtávolsága, biztonsági övezete:
Rekultivált kút (Kun-1, Kun-2, Kun-K-1) 10 méteres körzete
Meglévő kút (Kun-3) 50 m-es sugarú térsége
A kőolaj és földgázbányászati célú kutak biztonsági övezetére vonatkozóan a 203/1998.
(XII.19.) Korm. rendelet 19/A§ (2) bekezdés, valamint 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet
19/A§ (3) bekezdés előírásait be kell tartani.

9. Korlátozások

Országos védettséget élvez a Hortobágyi Nemzeti Park területe (ex lege védett területek), az
ökológiai folyosó övezete, valamint Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület (Kecskereki puszta és környéke, Bige fertő), az ex – lege védett Kunhalmok területe,
melyek területe a TSZ– 1 jelű tervlapon ábrázolásra került.

Kulturális örökség szempontjából a település igazgatási területén 22 db régészeti lelőhely ,
valamint természeti érték szerint 9 db, régészeti érték szerint 21 db ex – lege védett kunhalmok
találhatók.
Fentieket a TSZ-1 jelű tervlap tartalmazza.

Az egyéb védőtávolságok, belterületen a közművezetékek védőtávolságai feltüntetésre
kerültek.

Meglévő főút tengelyétől mért 100 - 100 méteren belül, országos mellékút tengelyétől számított
50-50 méteren belül korlátozás jelenik meg

Meglévő és tervezett országos természeti értékek (régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű terület,
természet védelemmel érintett területek, kunhalmok, szikes tó) törvényerejű védettségénél
fogva országos rendelkezés hatálya alá esnek.
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Kunhegyes településképének védelméről szóló 8/2018 (IV.25.) önkormányzati rendelet művi
értékeket és természeti értékeket is helyi védelem alá helyezett, mely értékekkel kapcsolatos
előírásokat fenti rendelet tartalmaz.

Az újonnan kialakításra kerülő és beépítésre szánt területeken az építéshez, üzemeltetéshez
szükséges közműveket a meglévők bővítésével és fejlesztésével kell megoldani.
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3. melléklet a 203/(2020.XII.12.) Polgármesteri határozathoz

VÁLTOZÁSOK
1. BEAVATKOZÁSOK

A településrendezési tervben szereplő területfelhasználási változások:

-

Különleges, beépítésre nem szánt kegyeleti park kijelölése

A meglévő temető mellett lévő izrealita temető területe, mely lezárt temető

A Bródi Sándor utca és a Vásárhelyi liget mellett lévő lezárt temető területe
-

Zöldterület, közpark kijelölése
A hatályos TSZT-ben csak zöldterületként szereplő területek a tényleges használatnak
megfelelő közpark besorolást kapták.

1

A Kisfaludy utca melletti közpark területe

A Vásárhelyi liget melletti közpark

A Szabadság téren lévő központi közpark területe

2

-

Különleges, beépítésre szánt vízmű kijelölése
A hatályos TSZT-ben csak vízgazdálkodási területként szereplő vízmű telep a
tényleges használatnak megfelelő különleges vízmű besorolás kapta.

A vízmű telep a Kunmadarasi út mellett

-

Ipari, gazdasági terület kijelölése
A hatályos TSZT-ben gazdasági erdőterületként szereplő, azonban ténylegesen a
meglévő iparterülethez tartozó üzemi terület (Nagykun – hús területe) a tényleges
használatnak megfelelő ipari, gazdasági terület besorolást kapta.

A Nagykun – hús meglévő üzeme, ipari gazdasági terület
-

Különleges, beépítésre nem szánt szabadidős célú terület kijelölése
A hatályos TSZT-ben gazdasági erdőterületként szereplő, azonban ténylegesen
szabadidős célú nagy zöldfelülettel rendelkező terület a tényleges használatnak
megfelelő különleges, beépítésre nem szánt szabadidős célú terület besorolást kapta.

3

A Kisér utca melletti nagy zöldfelülettel rendelkező szabadidős célú terület
-

Különleges, idősek otthona (Sarepta otthon) kijelölése
A hatályos TSZT-ben lakóterületként szereplő, azonban ténylegesen szociális otthon
terület a tényleges használatnak és funkciónak megfelelő különleges, beépítésre szánt
szoc. otthon terület besorolást kapta.

A Széchenyi utcán lévő Sarepta Egyházi Szociális Otthon területe

4

-

Különleges beépítésre szánt egyházi központ a vízgyűjtő funkció megtartásával
A hatályos TSZT-ben kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen, mely jelenleg
nem beépített terület, egyházi központ kialakítását tervezik, a terület vízgyűjtő
funkciójú területrészének megtartása mellett.

Tervezett, beépítésre szánt különleges egyházi központ területe a vízgyűjtő funkció
megtartásával
-

Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés
A hatályos TSZT-ben fejlesztésre kijelölt területek nem valósultak meg és a
megváltozott fejlesztési elképzelések miatt visszaminősítésre kerülnek a jelenlegi
használatuknak megfelelően.

A kijelölt, de meg nem valósult hétvégiházas üdülőterület visszaminősítése
5

A kijelölt, de meg nem valósult kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
visszaminősítése
-

Kertes mezőgazdasági területté történő visszaminősítés
A hatályos TSZT-ben fejlesztésre kijelölt terület nem valósult meg és a megváltozott
fejlesztési elképzelések miatt visszaminősítésre kerül a jelenlegi használatnak
megfelelően.

A kijelölt, de meg nem valósult hétvégiházas üdülőterület visszaminősítése
-

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölés
A fejlesztési elképzelések szerint kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése

6

A lovarda funkció megszűnése miatt fejlesztésre kijelölt kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület
-

Falusias lakóterület kijelölés
A fejlesztési elképzelések szerint falusias lakóterület kijelölése

A lovarda funkció megszűnése miatt fejlesztésre kijelölt falusias lakóterület
-

Lezárt hulladéklerakó terület kijelölése (hosszútávon megújuló energiahasznosítási
terület, napelempark)
A rekultivált hulladéklerakó területén kijelölt véderdő, annak megvalósíthatatlansága
miatt különleges, beépítésre nem szánt hulladéklerakó területbe sorolása, hosszútávú
cél megújuló energiahasznosítási (napelempark) területbe sorolása.

7

-

Vízgazdálkodási (halastó) terület kijelölés
A hatályos TSZT-ben mezőgazdasági területen belüli halastónak jelölt Bánhalmai és a
déli részen lévő halastavak vízgazdálkodási terület, halastó övezetbe sorolása a
magasabbrendű terveknek megfelelően.

8

A meglévő halastavak, vízgazdálkodási területen belüli halastó területbe történő kijelölése
-

Különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölés
A hatályos TSZT-ben különleges állattartó területnek jelölt egykori major területek
(mezőgazdasági telephelyek) a megváltozott jogszabályi környezet miatt különleges,
beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület besorolást kapnak.

9

10

Jogszabályharmonizáció miatti különleges mezőgazdasági üzemi terület kijelölés

-

Vízgazdálkodási terület kijelölés
A hatályos TSZT-ben az árvízvédelmi töltés területe egyéb jelkulccsal
területfelhasználási besorolás nélkül töltésnek volt jelölve. Ezen területek
vízgazdálkodási területbe lettek besorolva.

11

Töltés területek vízgazdálkodási területbe sorolása

II. 2. ÜTEMEZÉSEK

Kunhegyes Város településrendezési tervében szereplő területfelhasználási változással járó
fejlesztések ütemezését befolyásolja a pályázati lehetőség és egyéb esetlegesen bekövetkező
gazdasági körülmény.
Tervezett területfelhasználással járó fejlesztések ütemezése:
1. A meg nem valósult, (a jelenleg hatályos TSZT-ben szereplő) fejlesztések tényleges, a
jelenlegi használatnak és földhivatali művelési ágnak megfelelő használata:
-

Kijelölt hétvégiházas üdülőterület visszaminősítése általános mezőgazdasági területre
Kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület visszaminősítése általános
mezőgazdasági területre
Kijelölt hétvégiházas üdülőterület visszaminősítése kertes mezőgazdasági területre
Kijelölt különleges beépítésre nem szánt bányatelek visszaminősítése általános
mezőgazdasági területre
Kijelölt véderdő terület visszaminősítése lezárt hulladéklerakónak

2. A jogszabályváltozás miatt besorolásukban változó területek:
- Különleges beépítésre szánt állattartó területből, különleges beépítésre szánt
mezőgazdasági üzemi terület

3. A jelenleg hatályos TSZT – től eltérő, a tényleges használatnak megfelelő besorolás:
-

Különleges beépítésre nem szánt temető területből, különleges beépítésre nem szánt
kegyeleti park terület
12

-

Zöldterületből, zöldterület közpark terület
Vízgazdálkodási területből, különleges beépítésre szánt vízmű terület
Gazdasági erdőterületből, ipari gazdasági terület
Gazdasági erdőterületből, különleges beépítésre nem szánt szabadidős célú terület
Kertvárosias lakóterületből, különleges beépítésre szánt szociális otthon terület
Mezőgazdasági halastó területből, vízgazdálkodási halastó terület
Töltésből, vízgazdálkodási terület

4. Fejlesztési elhatározás alapján kijelölt területek:
-

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, tervezett egyházi központ a vízgyűjtő
funkció megtartásával
Különleges beépítésre szánt lovarda területből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület
Különleges beépítésre szánt lovarda területből, falusias lakóterület

5. A hulladéklerakó utógondozásának befejezését követően pályázat függvényében
megvalósítandó projekt:
-

Védelmi erdőterületből a terület átminősítése különleges, beépítésre nem szánt lezárt
hulladéklerakó területbe, a hosszútávú cél különleges beépítésre nem szánt megújuló
energiahasznosítási terület az utógondozási szakasz lezárását követően.
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4. melléklet a 203/2020. (XII.12.) Polgármesteri határozathoz

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

Hatályos
TSZT
Jel

Területfelhasználás

Javasolt TSZT
Jel

Területfelhasználás

Terület (ha)

Terület (ha)

Beépítésre szánt terület:
Lakóterület:

Lf
Lke
Lk

Falusias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Kisvárosias lakóterület

Vegyes területek

Vt

Településközponti vegyes
terület

313,13
112,88
174,21
26,04
19,86
19,86

313,03
Lf
Lke
Lk

Kereskedelmi szolgáltató
terület
Ipari terület

Különleges terület:

Ká
Klo
KSp
Kts
Ki
-

Vt1

Településközponti vegyes
terület
Településközponti vegyes
terület (garázssor)

19,816
0,044
100,51

35,7

Gksz

76,89
114,01

Gip

101,41

KMü

Lovarda

0,77
0,92
10,47

KSp
KTs

0,44

KI

Sportcsarnok
Termálstrand terület
Idegenforgalmi célú
terület
-

-

-

-

Hétvégiházas üdülőterület

19,46
19,46

Beépítésre szánt terület
összesen:

22,55

Ipari terület

77,96

Mezőgazdasági üzemi
terület
Sportcsarnok
Termálstrand terület
Idegenforgalmi célú
terület
Egyházi központ

KEk
KSzoc Idősek otthona
KVm Vízmű terület

-

-

Kereskedelmi szolgáltató
terület

117,73

Állattartó telepek

Üdülőterület

Üh

Kisvárosias lakóterület

112,59

Gazdasági területek

Gip

Kertvárosias lakóterület

113,15
173,84
26,04
19,86

Vt2

Gksz

Falusias lakóterület

101,41
-

0,92
10,47
0,44
3,28
0,37
0,84
0

-

-

-

579,05

551,1

Beépítésre nem szánt terület:
Közlekedési és közműterület:

Köu
Kök

Közúti közlekedési terület
Kötöttpályás közlekedési
terület
Töltés

169,92 Közlekedési és közműterület:
Közúti közlekedési
132,7
KÖu terület
Kötöttpályás közlekedési
20,62
KÖk terület
16,65
-

5,96

Zöldterület

Erdő terület:

132,7
20,62
-

5,96

Zöldterület:

Z
-

153,27

-

-

1272,94

5,96
Zkp

Zöldterület, közpark

5,96
1255,95

Ev
Ee
Eg

Védelmi célú erdőterület
Turisztikai célú
erdőterület
Gazdasági erdőterület

Mezőgazdasági terület:
Általános mezőgazdasági
terület
Mezőgazdasági
Mágy gyepterület
Kertes mezőgazdasági
Mk
terület
Mezőgazdasági halastó
Máh terület
Természetközeli terület:

Má

Tk

Természetközeli
terület,mocsár

Vízgazdálkodási terület:

V

Vízgazdálkodási terület

12,32

-

2,68

Ek

-

2,68

1257,94
12010,24

Eg

10264,1

Má

Általános mezőgazdasági
terület

11377,44

1090,44

-

-

-

247,4

Mk

408,3

-

Kertes mezőgazdasági
terület
-

1253,27
11631,76

254,32
-

42,39
42,39
785,65
785,65

42,39
Tk
Vcs
Vh

Különleges beép. nem szánt
terület:
Kksp Sportpálya
Temetők és kegyeleti
Kkt
parkok
Kkv Vásártér

Turisztikai célú
erdőterület
Gazdasági erdőterület

Természetközeli terület,
mocsár
Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási terület,
halastó

42,39
1209,76
1168,16
41,6

22,96

38,9

5,15

KbSp

14,74

KbT

3,07

KbV

5,15

Sportpálya
Temetők és kegyeleti
parkok
Vásártér

12,51
3,07

-

-

-

KbHu Lezárt hulladéklerakó

12,32

-

-

-

-

-

KbSz Szabadidős célú terület
KbKp Kegyeleti park

3,6
2,23

Beépítésre nem szánt
terület összesen:
Közigazgatási területre
összesen:

14310,06

14337,97

14889,1

14889,1

5. melléklet a 203/2020. (XII.12.) Polgármesteri határozathoz

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Az Országos Területrendezési Tervhez való igazodás a 2018. évi CXXXIX.
törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről alapján

Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből
2. számú melléklet
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Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből
2. számú melléklet - Térségi területfelhasználási kategóriák

Azon országos övezetek, melynek lehatárolása és az övezeti szabályok a Trtv-ben
megállapításra kerültek:
Trtv. 19. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek:
1. ökológiai hálózat magterületének övezete,
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
3. ökológiai hálózat puffer területének övezete,
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
6. erdők övezete,
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
8. tájképvédelmi terület övezete,
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
10. vízminőség-védelmi terület övezete,
11. nagyvízi meder övezete,
12. VTT-tározók övezete,
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A 19. § (4) alapján: „Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10-12. pontjaiban meghatározott országos
övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős
miniszter rendeletben állapítja meg.
Az országos övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbiak közé sorolt:
1.

OTrT 3/1. melléklet alapján: országos ökológiai hálózat övezete, ezen belül:
ökológiai hálózat magterületének övezete,
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
OTrT 3/3. melléklet alapján:
erdőterületek övezete

2.

Azon országos övezetek, melynek területi lehatárolását és övezetek szabályait a
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg a 9/2019. (VI.14.) MvM
rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról tartalmazza, mely 2019. június 22-én lépett hatályba, melynek
mellékletei alapján a település területét érintő övezetek:
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdőtelepítésre javasolt területek övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Vízminőség-védelmi terület övezete
VTT-tározók övezete
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1. Trtv. által megállapított övezetekhez való területi igazodás, megfelelés
Országos Ökológiai Hálózat övezetei
Az 3/1. számú melléklet bemutatja az országos ökológiai hálózat övezetének területi
elhelyezkedését a település közigazgatási területén.
kivonat az OTrT 3/1. sz. mellékletéből

Az Országos ökológiai hálózatra vonatkozó előírásokat az Trtv. 25. §, a 26. § és a 27. §
tartalmazza, amelyek alapján:
Az Országos Ökológiai Hálózat területeinek övezetében jelen TSZT javaslat új beépítésre
szánt területet nem jelöl ki, bányászati tevékenység a település területén nem folyik, illetve
erőmű létesítése sem tervezett. A területi lehatárolás a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága
adatszolgáltatása alapján történt. Az övezet területén jelölt területfelhasználások (jellemzően
vízgazdálkodási, erdő- és mezőgazdasági területfelhasználások) az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeinek kapcsolatát nem veszélyezteti. Az övezet
területén található mezőgazdasági üzemi, illetve gazdasági területek a felülvizsgált TSZT-n
már beépítésre szánt területként voltak jelölve, jelen TSZT javaslat csupán a felhasználásnak
leginkább megfelelő területfelhasználási kategóriába sorolta át a területeket. A közlekedési és
energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával kerülnek kijelölésre és elhelyezésre. Mindezek alapján a TSZT javaslat
megfelel az előírásoknak.
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Erdők övezete
Az OTrT 3/3. számú melléklet bemutatja az erdők övezetének területi elhelyezkedését a
település közigazgatási területén.
Az Erdők övezetére vonatkozó előírásokat a Trtv. 29. §. és 30. §.-a tartalmazza.
kivonat az OTrT 3/3. sz. mellékletéből

Jelen TSZT javaslat az OTrT.
3/3. számú melléklete alapján az
Erdők
övezetébe
tartozó
területeket több mint 95%-át
erdő
területfelhasználásba
sorolja (igazolást lásd alább),
illetve bányatelek sem került
megállapításra
az
övezet
területén, a TSZT javaslat
megfelel az előírásoknak.
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2. MvM rendelet által megállapított övezeteknek való megfelelés
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
A vonatkozó előírásokat az MvM rendelet 2. §-a tartalmazza.
kivonat a MvM rendelet 1. mellékletéből

Az övezet területén az előírásoknak
területfelhasználási egység került kijelölésre.

megfelelően

mezőgazdasági

terület

Erdőtelepítésre javasolt területek övezete
A vonatkozó előírásokat az MvM rendelet 3. §-a tartalmazza.
kivonat a MvM rendelet 2. mellékletéből

Az övezeti előírásoknak megfelelően kerültek kijelölésre az Országos Erdőállomány
Adattárban nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységek.
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Tájképvédelmi terület övezete
A vonatkozó előírásokat az MvM rendelet 4. §-a tartalmazza.
kivonat a MvM rendelet 3. mellékletéből

A település övezet által érintett részén bányászati tevékenység nem folyik, illetve a
településrendezési eszközök készítése során megállapításra kerültek a tájkép védelmét
szolgáló előírások és településképi követelmények.
Vízminőség-védelmi terület övezete
A vonatkozó előírásokat az MvM rendelet 5. §-a tartalmazza.
kivonat a MvM rendelet 4. mellékletéből

A település övezet által érintett részén bányászati tevékenység nem folyik, illetve a
településrendezési eszközök készítése során kijelölésre kerületek a vízvédelemmel
érintett területek, melyekre a vonatkozó előírásokat a tervezett helyi építési szabályzat
tartalmazza. A TSZT javaslat megfelel az előírásoknak.
7

VTT-tározók övezete
A vonatkozó előírásokat az MvM rendelet 6. §-a tartalmazza.
kivonat a MvM rendelet 4. mellékletéből

A település övezet által érintett részén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre,
így a tervezett TSZT javaslat megfelel a követelményeknek.
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3. Térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásoknak való megfelelés
Erdőgazdálkodási térség, erdők övezete
Trtv. 11. § a)*(megállapította a 2019. évi LXIV tv. 50.§-a) az erdőgazdálkodási térségben
az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó
szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok
figyelembevételével kell lehatárolni;”
Trtv. 29. § „Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe
kell sorolnia... „

Az OTrT Erdők övezet Kunhegyesre eső
része, a TSZT javaslaton erdőterület
területfelhasználásba sorolt területek
Az OTrT Erdők övezet Kunhegyesre eső része,
a TSZT javaslaton nem erdőterület területfelhasználásba
sorolt területek
Az OTrT Erdők övezeten kívül eső része, a TSZT
javaslaton erdőterület területfelhasználásba sorolt területek

Kunhegyes OTrT Erdők övezetébe tartozó területe:
Kunhegyes OTrT Erdők övezetébe tartozó területének 95%-a:
Az OTrT Erdők övezet Kunhegyesre eső része, a TSZT javaslaton
erdőterület területfelhasználásba sorolt területek:

1309,55 ha
1244,07 ha
1250,42 ha

1244,07 ha (95%) < 1250,42ha (95,5%), a TSZT javaslat megfelel az előírásnak.
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Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítása és bányászati
tevékenységet engedélyezése nem történt.
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Mezőgazdasági térség
Trtv. 11.§ b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó
rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;

A JNSZ MTrT mezőgazdasági térség része, a TSZT
javaslaton mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt
területek
A JNSZ MTrT mezőgazdasági térség része, a TSZT javaslaton
nem mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területek
A JNSZ MTrT mezőgazdasági térségen kívül eső, a TSZT
javaslaton mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területek

A JNSZ MTrT mezőgazdasági térség területe:
A JNSZ MTrT mezőgazdasági térség területének 75%-a:
A JNSZ MTrT mezőgazdasági térségébe eső, a TSZT javaslaton
mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területek:

10795,11 ha
8096,3 ha
9603,0 ha

8096,3 ha (75%) < 9603,0 ha (88,9%), azaz a TSZT javaslat megfelel az előírásnak.
A mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület nem került
kijelölésre.
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Vegyes területfelhasználású térség
(jelenleg hatályos) Trtv. 91. § b) (megállapította a 2019. évi LXIV tv. 58.§ (1)) a megyei
területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. §
előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes területfelhasználású térség és az építmények
által igénybe vett térség esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény 2019. március 14-én hatályos előírásait kell figyelembe venni,…”
Ennek megfelelően az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
2019. március 14-én hatályos vonatkozó előírása a vegyes területfelhasználású térségre
vonatkozóan: 6. § (2) c) 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 JNSZ MTrT vegyes területfelhasználású térség
része, a TSZT javaslaton mezőgazdasági
területfelhasználásba sorolt területek
A JNSZ MTrT vegyes területfelhasználású térség része, a
TSZT javaslaton erdő területfelhasználásba sorolt területek
A JNSZ MTrT mezőgazdasági térségen kívül eső, a
TSZT javaslaton mezőgazdasági területfelhasználásba
sorolt területek

A JNSZ MTrT vegyes területfelhasználású térség területe:
A JNSZ MTrT vegyes területfelhasználású térség területének 85%-a:

2330,36 ha
1980,80 ha

A JNSZ MTrT vegyes területfelhasználású térségbe eső, a javasolt TSZTn mezőgazdasági, erdőterület vagy természetközeli területfelhasználásba
2194,27 ha
sorolt területek:
1980,8 ha (85%) <2194,27 ha (94,1%), azaz a hatályos TSZT megfelel az előírásnak.
Nagyvárosias lakóterület vegyes területfelhasználású térségen nem került kijelölésre.
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Vízgazdálkodási térség
Trtv. 11.§ c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület,
vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli
terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy
honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési
területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;

A JNSZ MTrT vízgazdálkodási térség része, a TSZT javaslaton
vízgazdálkodási területfelhasználásba sorolt területek

A vízgazdálkodási térség területén - a Trtv. hatálybalépését megelőzően már jogszerűen
kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási területek kerületek
kijelölésre.
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Települési térség
OTrT 11.§ d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység
kijelölhető;
A városias települési térség az alábbi területfelhasználási egységekbe került besorolásra:
falusias, kertvárosias és kisvárosias lakóterület, településközpont-vegyes, kereskedelmiszolgáltató gazdasági terület, ipari-gazdasági terület és beépítésre szánt különleges területek.
A hagyományosan vidékies települési térségben az alábbi területfelhasználási egységek
kerültek kijelölésre besorolásra: falusias lakóterület, ipari gazdasági területek, beépítésre
szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület.
4. Országos/Térségi műszaki infrastruktúra hálózatok előírásainak való megfelelés
„Trtv. 91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál
a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatokat és egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1-4/11. melléklet
előírásainak alkalmazásával, valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli
rend figyelembevételével kell kijelölni „
Kunhegyes közigazgatási területének déli részén halad meglévő 750 kV-os elektromos
átviteli hálózati távvezeték, valamint földgázszállító vezeték nyomvonala. Közúti
közlekedési elemek közül a meglévő 34. sz. főútvonal nyomvonala és a Heves - Kisköre Kunhegyes-Kenderes közötti tervezett főútvonal nyomvonala érinti a települést.
Meglévő országos jelentőségű csatornák közül több is érinti a települést, kiemelendő a
Nagykunsági öntöző főcsatorna, mely a település nyugati részét szeli át.
Trtv 15§ (2) * A településrendezési eszközökben
a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra
egyedi építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,
b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem
vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv
hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése
esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében
megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából
meghatározó települések felsorolásától.
(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának
meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos
kapcsolódás lehetőségét.
Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi
építmények helye az országos jelentőségű elemek tekintetében az OTrT 2. mellékletét
képező szerkezeti terve alapján, valamint a térségi jelentőségű elemek a 2004. évi JNSZ
Megyei Területrendezési terv 1. sz. melléklete (Térségi szerkezeti terv) alapján
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kerültek feltüntetésre.
A szomszédos települések határán az országos és térségi jelentőségű infrastruktúra –
hálózatok nyomvonalainak kapcsolódási lehetősége biztosított, az OTrT-ben, illetve a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TrT-ben előírtak szerint.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez való
igazodás
A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2011. (IV. 29.) KR sz. rendeletével
módosított 18/2004.(XI.9.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megye jelenleg
hatályos Területrendezési Terve (MTrT) Kunhegyes közigazgatási területét, a tervezéssel
érintett területeit az alábbi térségekbe sorolja:
Mezőgazdasági térség
Erdőgazdálkodási térség
Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térség
Városias települési térség
Hagyományosan vidéki települési térség

10795,11 ha
710,68 ha
2330,36 ha
337,87 ha
601,08 ha
114,03 ha

72,50 %
4,77 %
15,65 %
2,27 %
4,04 %
0,77 %

A területkimutatás a VÁTI - TEIR, GIS térinformatikai alkalmazások alapján
(arcgis.vati.hu/...) készült.
A Megyei Területrendezési Tervben (MTrT) Kunhegyes közigazgatási területe
mezőgazdasági-, erdőgazdálkodási-, vegyes terület felhasználású-, vízgazdálkodási-,
városias- és hagyományosan vidéki települési térségbe lett besorolva.

Megyei Térségi szerkezeti terv kivonata Kunhegyes városra vonatkozóan./forrás:TeIR/
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A megyei övezetek közül a település közigazgatási területe az alábbi térségi övezetekbe
sorolt:
Melléklet

3/1. sz.
3/3. sz.
3/5. sz.
3/6. sz.
3/12. sz.
3/13. sz

Övezet

Ökológiai hálózat
magterülete övezete
ökológiai folyosó övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
Térségi tájképvédelmi terület övezete
Történeti települési terület övezete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Széleróziónak kitett terület övezete

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve 2004-ben készült, 2011-ben
módosításra került. A terv a 2013-as OTrT-vel és a 2018. évi Trtv-vel nincs összhangban.
Erre vonatkozóan az Trtv XVI. fejezet 91.§-a fogalmaz meg átmeneti rendelkezéseket,
Trtv 91§. (1)…
c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban e
törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem állapít meg, a
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni,
d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá
vonatkozó előírásokat e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet
módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény és a miniszteri
rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni,
e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban e
törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell
alkalmazni,
f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá
vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél,
módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni,
g) * azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. § (2)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos övezetként állapít meg, vagy
megyei területrendezési tervben való megállapításáról rendelkezik), azonban a megyei
területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra vagy megállapításra, a településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál a 22. §-ban és a 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell
lehatárolni, és rájuk e törvény, illetve a 88. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti miniszteri rendelet
övezeti előírásait kell alkalmazni.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2011. (IV. 29.) KR sz. rendeletével
módosított 2004. évi Jász-Nagykun-Szolnok MTrT megyei térségi övezetekre vonatkozó
szabályai

MTrT 3.1. sz melléklet: Ökológiai Hálózat magterület övezete és ökológiai folyosó
övezete
kivágat az MTrT.3.1. sz. mellékletéből /forrás:TeIR/

Az ökológiai hálózatra vonatkozó előírásokat az Trtv 25. § (1), a 26. § (1) és a 27. § (1)
tartalmazza. Az övezet lehatárolását az OTrT 3.1. sz melléklete eltérően jelöli.
Az Országos ökológiai hálózat területén jelen TSZT javaslat új beépítésre szánt területet
nem jelöl ki, bányászati tevékenység a település területén nem folyik, így megfelel az
előírásoknak.
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MTrT 3.3. sz melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete és
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
kivágat az MTrT.3.3. sz. mellékletéből /forrás:TeIR/

Erdőtelepítésre javasolt területek övezet jelenleg hatályos lehatárolását az MvM rendelet 2.
melléklete ábrázolja, a vonatkozó előírásokat az MvM rendelet 3. §-a tartalmazza. Ehhez való
igazodás bemutatása korábbi fejezet részét képezi. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetét az OTrT megszűntette, nem kell alkalmazni a tervezés során.
MTrT 3.5. sz melléklet: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
kivágat az MTrT.3.5. sz. mellékletéből
/forrás:TeIR/

Tájképvédelmi terület övezetét az
OTrT módosította. A vonatkozó
előírásokat az MvM rendelet 4. §-a
tartalmazza. Az övezet hatályos
lehatárolását az MvM rendelet 3.
melléklete ábrázolja, mely a korábbi
fejezetben bemutatásra került.
Az övezet területén bányászati
tevékenység
nem
folyik.
A
szabályozási terven, helyi építési
szabályzatban
meghatározásra
kerülnek a tájképvédelmi érdekeket
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figyelembe vevő előírások.
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MTrT 3.6. sz melléklet: Történeti település övezete
A MTrT alapján a település teljes közigazgatási területe a Történeti település övezet által
érintett. Az övezetet az OTrT megszűntette, a tervezés során nem kell alkalmazni.
MTrT 3.12. sz melléklet: Rendszeres belvízjárta terület övezete

„MvM 9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul...”
Rendszeresen belvízjárta terület övezetén új beépítésre szánt területkijelölés nem
történt, az érintett terület általános mezőgazdasági terület, illetve vízgazdálkodási
terület területfelhasználásba sorolt.
MTrT 3.13. sz melléklet: Széleróziónak kitett terület övezete
Az övezetet az OTrT megszűntette, a tervezés során nem kell alkalmazni.

Jelen fejezetben részletezettek alapján a javasolt TSZT megfelel az előírásoknak.
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6.melléklet a 203/2020. (XII.12.) Polgármesteri határozathoz

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)8.§ (2)
bek. b) és c) pontja szerint a település közigazgatási területének – a külön jogszabály alapján
számított – biológiai aktivitásértéke az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével
egyidejűleg nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A területek
biológiai aktivitásértékének számításáról a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet rendelkezik.
A tervezett szerkezeti terv módostásait követően a település biológiai aktivitásértéke
+1006,8 ponttal növekedett.
Hatályos TSZT
Jel

Területfelhasználás

Javasolt TSZT

Terület
BIA
(ha)
mutató

BIA
érték

Terület
(ha)

BIA
mutató

BIA
érték

Beépítésre szánt terület:
Lakóterület

Lf

Falusias lakóterület

112,88

2,4

270,9

113,15

2,4

271,6

Lke

Kertvárosias lakóterület

174,21

2,7

470,4

173,84

2,7

469,4

Lk

Kisvárosias lakóterület

26,04

1,2

36,5

26,04

1,2

36,5

Vegyes területek

Vt1

Településközponti vegyes
terület

19,86

0,5

9,9

19,816

0,5

9,9

Vt2*

Településközponti vegyes
terület (garázssor)

-

-

-

0,044*

0*

0*

Kereskedelmi szolgáltató
terület

35,7

0,4

14,3

22,55

0,4

9,0

Ipari terület

76,89

0,4

30,8

77,96

0,4

31,2

-

-

-

Gazdasági területek

Gksz
Gip

Különleges terület

Ká

Állattartó telepek

101,41

0,7

71,0

Klo

Lovarda

0,77

1,5

1,2

-

-

-

KSp

Sportcsarnok

0,92

1,5

1,4

0,92

1,5

1,4

KTs

Termálstrand terület

10,47

1,5

15,7

10,47

1,5

15,7

Idegenforgalmi célú terület

0,44

1,5

0,7

0,44

1,5

0,7

KI
KMü

Mezőgazdasági üzem

-

-

-

101,4

0,7

71,0

KEk

Egyházi központ

-

-

-

3,28

1,5

4,9

KSzoc

Idősek otthona

-

-

-

0,37

1,5

0,6

KVm

Vízmű terület

-

-

-

0,8

1,5

1,3

Hétvégiházas üdülőterület

19,46

2,7

52,5

-

-

-

Beépítésre szánt terület összesen:

579,05

970,28

551,13

Üdülőterület

Üh

1

923,2

Beépítésre nem szánt terület:
Közlekedési és közműterület

KÖu

Autópályák, autóutak,
valamint főutak

39,24

0,5

19,62

39,24

0,5

19,62

KÖu

Országos mellékutak, helyi
gyűjtőutak, kiszolgáló
utak, kerékpár- és
gyalogutak

93,41

0,6

56,05

93,41

0,6

56,05

20,62

0,6

12,372

20,62

0,6

12,372

16,65

3,2

53,28

-

-

-

5,96

6

35,76

-

-

-

-

-

-

5,96

6

35,76

Védelmi célú erdőterület

12,32

9

110,88

-

-

-

Turisztikai célú erdőterület

2,68

9

24,12

2,68

9

24,12

1257,94

9

11321,46

1253,27

9

11279,43

Általános mezőgazdasági
terület

10264,1

3,7

37977,17 11377,44

3,7

42096,53

Mezőgazdasági gyepterület

1090,44

3,7

4034,628

-

-

-

KÖk

Kötöttpályás közlekedési
terület
Töltés

Zöldterület

Z
Zkp

Zöldterület
Zöldterület, közpark

Erdő terület

Ev
Ee/Ek
Eg

Gazdasági erdőterület

Mezőgazdasági terület

Má
Mágy
Mk

Kertes mezőgazdasági terület

247,4

5

1237

254,32

5

1271,6

Máh

Mezőgazdasági halastó terület

408,3

3,7

1510,71

-

-

-

42,39

8

339,12

42,39

8

339,12

785,65

6

4713,9

1168,16

6

7008,96

-

-

-

41,6

6

249,6

6

30,9

5,15

6

30,9

Természetközeli terület

Tk

Természetközeli terület,
mocsár

Vízgazdálkodási terület

Vcs

Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási terület,
Vh
halastó
Különleges beépítésre nem szánt terület

KbSp

Sportpálya

5,15

KbT

Temetők és kegyeleti parkok

14,74

6

88,44

12,51

6

75,06

KbV

Vásártér

3,07

3,2

9,82

3,07

3,2

9,82

KbHu

Lezárt hulladéklerakó

-

-

-

12,32

3,2

39,42

KbSz

Szabadidős célú terület

-

-

-

3,6

6

21,60

KbKp

Kegyeleti park

-

-

-

2,23

6

13,38

Beépítésre nem szánt terület összesen:

14310,06

61529,47 14337,97

62583,34

Közigazgatási területre összesen:

14889,1

62499,75

63506,54

14889,1

*területhasználaton belüli eltérő felületminőségű terület differenciálszámítása a 9/2007.(IV.
3.) ÖTM rendelet 2. melléklete alapján:
Vt2 - > 0,044*0 (pont/ha) = 0 pont
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