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A környezetvédelmi program 
 
A Program a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv, a 
természetvédelemről szóló 1996. évi LII. Tv, az Országgyűlés 83/1997.(IX.26.) határozata a 
Nemzeti Környezetvédelmi Programról, a Jász-nagykun Szolnok Megyei Környezetvédelmi 
program, a Szolnoki Kistérség Települési Környezetvédelmi Program, az önkormányzat 
fejlesztési, környezetvédelmi rendeletei, határozatai, valamint a településrendezési terve 
joganyagokkal és dokumentumokkal, a település helyi sajátosságaival összhangban került 
elkészítésre. 
Fentieken kívül feladat volt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. Törvény 48/E.§.- ban a környezetvédelmi program kötelező elemeiként meghatározott 
valamennyi tartalmi elem beépítése. 
 
 
Néhány, a környezetvédelemben használt alapfogalom ismertetése 
 
Az alábbi felsorolást nem korlátozzuk kizárólag a környezetvédelmi program 
szóhasználatában előforduló, speciális fogalmakra, kiterjesztjük azokra is, melyek a 
környezeti nevelés, a hatósági eljárások, illetve a környezetvédelmi minősítések során a 
leggyakrabban előfordulnak. 
 
környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, talaj, az élővilág, valamint az ember által létrehozott 
épített (mesterséges)környezet, továbbá ezek összetevői; 
 
környezet: a környezeti elemek összessége, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete; 
 
természeti erőforrás:  a — mesterséges környezet kivételével — társadalmi szükségletek 
kielégítésére felhasználható, természetben előforduló, környezeti elemek vagy azok egyes 
összetevői; 
 
környezet igénybevétele: a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy elemének 
természeti erőforrásként való használata; 
 
környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a 
környezetbe; 
 
környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó 
terhelése; 
 
környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg 
terhelésével járó tevékenység; 
 
környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, amelynek hatására a környezet 
előnytelen megváltozása, károsodása következik be; 
 
eredeti állapot: a környezetkárosodás bekövetkezésének időpontjában a környezetnek vagy 
valamely elemének és az általa nyújtott szolgáltatásoknak a rendelkezésre álló legjobb 
információ alapján meghatározható olyan állapota, mely akkor állt volna fenn, ha a károsodás 
nem következik be; 
 



környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet 
igénybevétele következtében bekövetkező változás; 
 
hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű 
környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet; 
 
érintett önkormányzat:  az a települési önkormányzat, amely az adott környezethasználat 
hatásterületén illetékességgel rendelkezik; 
 
helyi környezetvédelmi ügy: minden olyan környezetvédelmi ügy, amelyben a környezet 
használata és a hatásterület nem terjed túl az érintett települési önkormányzat területén; 
 
kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy 
hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, melynek meghaladása - a 
mindenkori tudományos ismeretek alapján - környezetkárosodást idézhet elő; 
 
szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan — jogszabályban 
meghatározott — mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása — a mindenkori 
tudományos ismeretek alapján — környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő; 
 
leghatékonyabb megoldás: a környezeti, műszaki és gazdasági körülmények között elérhető, 
legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó tevékenység; 
 
az elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak, és a fenntartható 
fejlődésnek megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások, 
környezetterhelések megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - csökkentése, 
valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a 
kibocsátások határértékének, illetőleg mértékének megállapítása alapjául szolgál. Ennek 
értelmezésében: legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű 
védelme érdekében; amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban 
történő alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a 
költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják-e vagy 
előállítják-e és amennyiben az az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető; 
 
fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a 
természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti 
erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon 
biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését; 
 
környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a 
környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk 
mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. 
 
 
 
 
 
 
 



Elvek meghatározása 
 
Magyarország az EU tagállama. Stratégiai célként kell meghatározni, hogy a 
környezetvédelemben élenjáró települések sorában kell lenni, a fejlesztési célokat és elveket e 
szerint kell meghatározni. Az alábbiakban - nem prioritásuk szerint – fontosabb elvek: 
 
 
1. A fenntartható fejlődés elve 
A különböző világmodellezések alapján a civilizált társadalmak lassan rájöttek, hogy a 
kizárólagosan csak a növekedést célzó modellek tarthatatlanok. A Római Klub jelentése 
alapján elkezdtek a "növekedés határairól"beszélni. Napjainkban egyre erősebb a harmonikus 
fejlődés előtérbe kerülése. Ez lehet a kulcs, hogy a természet értékeinek rombolása nélkül 
valósítjuk meg elképzeléseinket, miközben nem sértjük az elkövetkező nemzedékek fejlődési 
esélyeit. Fontos szempont az ökológiai határok megismerése és megtartása, a megújuló 
energia- és erőforrások olyan kiaknázása, mely a megújulás mértékén belül marad. 
A fenntarthatóság fontosságát ismerték fel az ENSZ tagállamai, amikor döntöttek, hogy egy 
évtizedet szentelnek ezen elvek érvényesítésére. Jelenleg ezen évtized derekában járunk, 
fontos, hogy életünk minden szintjén, de legfőképpen a környezeti nevelésben, a település 
életének megszervezésében, törekedjünk ezen alapelv gyakorlatba való átültetésére, 
a türelmes, de egyre hatékonyabb alkalmazására. 
 
2. A takarékosság elve 
Energia- és nyersanyagforrásaink egy része nem megújuló, belőlük csak „véges nagyságú” 
készlet áll rendelkezésünkre. Ezek megőrzésének legjobb módja a takarékosság. Ha ezt 
kiegészítjük azzal, hogy alternatívaként megismerjük és használjuk, alkalmazzuk a megújuló 
energiák használatát, mai tudásunk szerint a legtöbbet tehetjük a környezet fokozott 
védelméhez való hozzájárulásban. A termelésnek és a fogyasztásnak a takarékosság elve 
szerinti megszervezése természetesen rendkívül összetett és hosszú folyamat, de a 
fenntartható növekedés egyik alapfeltétele ennek az elvnek a társadalomban és a gazdaságban 
való módszeres megvalósítása. 
 
3. A visszaforgatás elve 
Az anyag- és energiaátalakítási folyamatokban keletkező hulladékokat különböző 
technológiák segítségével lehetőségünk van azok visszavezetésére a termelésbe. Ezt 
többféleképpen tehetjük, de alapvetően három csoportba sorolhatjuk a lehetőségeinket: 
Első: ugyanabban a formában, ugyanabba a termelési folyamatba vezetjük vissza a 
hulladékot. Ez jár a legnagyobb környezeti haszonnal, mert nem, vagy alig kell új energiát 
befektetni a folyamatba. Pl.: üres üvegek begyűjtése majd újratöltése. 
Második: a hulladékok közvetlen visszaforgatása a termelési folyamat valamelyik fázisába. 
Pl.: begyűjtött üvegekből üvegtörmelék, majd annak újraolvasztása. 
Harmadik: a keletkezett hulladékok nem abba a termelési folyamatba kerülnek 
visszavezetésre, amelyben keletkeztek. Pl.: a PET flakonokból polár alapanyag gyártása, 
amiből ruhafélét készítenek. 
A hulladékok szelektív visszagyűjtése a közelmúlt társadalmi sikere, mely az első lépés a 
tevékeny és aktív környezettudatosságban. 
 
4. A mérhető adatokra alapozott megismerés elve 
Megbízhatóan akkor tudjuk felmérni a környezet állapotát, ha több, pontosan meghatározott 
paraméterrel jellemezni tudjuk azt. A megfigyeléseket hosszú távon kell végezni és egységes, 
korszerű módszerekre kell, hogy alapuljanak. 



Ezeknek a méréseknek a periodikus elvégzését és az adatok értékelését nevezzük környezeti 
monitoringnak. Ehhez meghatározandó a legfontosabb elemek köre, melyek nélkül nem 
lehetséges valódi kép kialakítása. Ugyanakkor a mérőműszerek és mérési tevékenységek, 
módszerek nagy költségigénye miatt kerülni kell a felesleges paraméterek vizsgálatát. 
Törekedni lehet ennek a tevékenységnek is a társadalmasítására. A civilek bevonása pld. 
forgalomszámlálásokban, parlagfüves területek felkutatásában…stb, mind eszköz a 
tapasztalatszerezés-megismerés, → tudatos cselekvés folyamtokban. 
 
5. A károk megelőzésének és megszűntetésének elve 
A környezeti károk okozója számos múltbéli és jelenlegi tevékenység lehet. Ezek a károk a 
környezeti elemek jelentős megváltozásában testesülhetnek meg. Ezeket a megváltozásokat 
mindig az ember, az állatok, valamint a növényvilág egészsége, életminősége és élettere 
szempontjából értjük. Ilyen káros folyamat lehet a folyóvizeink szennyeződése, a levegőben 
egészségre káros gázok, gőzök alkalmi, vagy eseti feldúsulása, a talaj és a felszín alatti 
vízrétegek potenciális, vagy valóságos szennyeződése. 
Jogilag három eset különböztethető meg az emberre és a környezetre veszélyes tevékenység 
végzése szempontjából: 
Első: az adott tevékenység (folyamat) még nem kezdődött el, így a megelőzés fontos eszköze 
lehet a környezeti jog. 
Magyarországon a környezeti hatásvizsgálat és/vagy az egységes környezetvédelmi engedély, 
a nagy beruházások elengedhetetlen törvényi feltétele. Ebben minden folyamatot vizsgálni 
kell, a környezeti elemekre és az emberi egészségre gyakorolt hatásai szerint. 
Második: az adott tevékenység már folyamatban van, amiről el kell dönteni, hogy a 
tevékenység okozott-e kárt, vagyis, hogy folytatható-e a tevékenység vagy le kell állítani. Az 
ezzel kapcsolatos vizsgálat is egy jogilag meghatározott eszköz, melyet környezetvédelmi 
felülvizsgálatnak neveznek, módszere az állapotfelmérés, mely szintén a környezeti elemekre 
gyakorolt hatásokat vizsgálja. 
Harmadik: ha kimutatható az okozott kár, akkor annak megszüntetéséről kell gondoskodni. Ez 
a károkozónak a kötelezettsége, meg kell szüntetnie a kár okát, az okozott károkat és viselnie 
kell a költségeket, bírságokat. Ebben az esetben az alkalmazott szankció elrettentő hatással 
lehet más lehetséges elkövetőre is. 
 
6. Az élet tiszteletének és védelmének elve 
A környezetvédelem alapvető célja az élet komplex védelme. Az ideális, ha ez igény, mely az 
ember belsőjéből származik és nem a külső szankcióktól való félelem a forrása. A valódi 
környezettudatosság kialakításához megfelelő szocializáció szükséges, minden életkorban 
tartó fejlődéssel. 
 
7. A környezeti nevelés és oktatás magasabb szintre emelésének elve 
A legtöbb környezetvédelmi elv csak akkor érvényesíthető megfelelően, ha fogékony a 
társadalomi környezet és benne megfelelően művelt egyénekkel. Ezért kiemelt fontosságú az 
intézményes nevelés-oktatás környezeti szempontokra való fogékonysága. A környezeti 
nevelés egy komplex módszer, mely elkezdődik kisgyermekkorban és a mely az életen át, tart. 
Ezzel alakítható a környezettudatosságunk, amelyben amilyen szintre jutottunk, az tükröződik 
cselekedeteinkben. 
 
8. A környezetpolitika regionalitásának elve 
A fejlesztéssel elengedhetetlen a környezetpolitika tervszerű alakítása. Ez a tervszerűség meg 
kell jelenjen országos, regionális, kistérségi és helyi szinteken is. A tervszerű 
környezetpolitika együtt kezelendő a terület- és gazdaságfejlesztéssel, településrendezéssel. 



Az előrelátó környezetvédelmi tervezéshez elengedhetetlen a megfelelő környezetismeret 
megléte. A tervezés elemei a hosszú távú környezetpolitikai koncepció mely a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programban ölt testet. Ezekre épülhetnek a regionális és helyi 
sajátosságoknak megfelelő, de központi forrással is támogatott területi programok. 
 
9. Az egyéni és kollektív társadalmi részvétel és felelősség elve 
A környezeti károk mindig emberi közösségeket érintenek. A káros hatások felmérése és 
elhárítása csak úgy oldható meg hatékonyan, ha a folyamatokról hitelesen tájékoztatjuk és a 
folyamatokba bevonjuk az érintett területek lakosságát. A különböző közösségek részvétele 
javíthatja a hatékonyságot bármilyen környezetvédelmi probléma megoldásában, hiszen a 
helyi döntések közelebbről érintik a lakosságot, mint az országos szintűek. A 
környezetvédelmi döntési folyamatok tervezése, kialakítása során mindig törekedni kell a 
felelősségek pontos meghatározására, mert csak így várható a valódi eredményesség és 
hatékonyság. 
 
10. A partnerségi viszony elve 
Ez két értelemben is megközelíthető. 
Első: harmonizálni kell az állam, a környezetet használó és a társadalom közötti partnerséget. 
Minden környezeti probléma akkor oldható meg maradéktalanul, ha az érdekélt felek 
összehangoltan cselekszenek. 
Második: a rendkívül összetett környezeti szektoroknál – mely számos társadalmi szférát érint 
– gazdasági együttműködés megvalósítása a cél, mert a keletkező párhuzamosságok sorra 
kiolthatják egymást. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága szerint a környezetvédelem nem 
tekinthető külön szektornak, integrálni kell a gazdaságpolitikába és a társadalmi 
tevékenységekbe. Vagyis a társadalom valamennyi szektorának részt kell vállalnia a 
környezet iránti felelősségből. 
 
11. A környezeti szempontok beépítése a gazdaság folyamatokba elv 
Az emberiség nem tud a természet fölé nőni, nem uralhatja azt. A környezeti adottságokat 
nem megfelelően figyelembe vevő fejlesztések visszahatnak a társadalomra, a környezeti 
károkon túl emberi elnyomorodásokat okozhat. 
Ésszerűbb a környezeti adottságok környezetbarát felhasználása. Törekedni kell, hogy ne a 
környezetet alakítsuk az igények szerint, hanem az igényeket a környezeti adottságokhoz. Ez 
hosszú távú gondolkodásmódot és nagyfokú szakképzettséget feltételez. 
 
12. A távlati gondolkodás elve 
Jelen időszakban a politikusok általában rövidtávon (ciklusokra, a következő választásokig) 
terveznek, míg a környezeti problémák évtizedes tervezést igényelnek. A döntéshozó 
körökben jelentős szemléletváltozás kell. Vajon a változó környezeti gondok, hogy hagynak 
elegendő időt erre a természeténél fogva lassú változásra? 
 
13. Az információk szabad áramlásának elve 
A Riói Konferencián elfogadott 10. elv szerint a társadalom tagjai számára biztosítani kell, 
hogy hozzáférjenek mindazon információkhoz, amelyekkel a hivatalos szervek rendelkeznek. 
Ez a passzív részvétel. Azonban ez nem elég, beleszólás is kell, a döntéshozatali 
folyamatokba. A meglehetősen alacsony szintű környezettudattal rendelkező 
lakosság esetén igény híján, ez alig érvényesül. Ebben is a megfelelő nevelési és oktatási 
tevékenység hozhat változást. 
 
 



 

I. Bevezetés: Kőtelek település gazdasági és történelmi bemutatása 
 
A Tisza jobb partján fekvő község Szolnoktól északra, 32 kilométernyire található. A Szolnok 
–Kőtelek -Tiszasüly összekötő úton közelíthető meg, rendszeres autóbuszjárattal. Vasútvonala 
nincs. 
A folyóvíz, a jó termőtalaj, a magas part olyan itteni adottságok, amelyek már az ősember 
számára is vonzóvá tették a környezetet. A szántóföldi művelések során előbukkanó 
emlékanyagok arról tanúskodnak, hogy a falu évezredek óta lakott. Nevét az egykori kői 
apátságtól nyerte, melynek romjai az ún. Monostori dombon még ma is látható. A régi 
oklevelek a kői apátságot "Abbatia de Kew ad Tibiscum" névvel jelölték. A falu nevét egy 
XIV. századi oklevél említi először, Keutelek alakban. Más magyarázat szerint a német 
eredetű hallerkői Haller-család előnevétől kapta nevét, akik 1700 körül a község földesurai 
voltak. Ez a feltevés azonban nem állja meg a helyét, mert a család kői előnevét csak azután 
kezdte használni, mikor Kőtelek a birtokába került. 
Folyamatosan lakott település marad, átvészeli a török hódoltságot, fizeti a tizedet, a dézsmát, 
majd a törökök kiűzése után sűrűn változó földesuraknak a jobbágyszolgáltatásokat.  
A XVIII. század végén kuriális (kisnemesi) település volt. 
A magyar történelemjelentős eseményei, tragikus sorsfordulói mindig nyomot hagynak a 
kollektív emlékezetben. A Rákóczi-szabadságharcra kedves, népmesei elemeket tartalmazó 
mondával emlékeznek Kőtelken: " valamikor erre járt a fejedelem, aztán elfáradván 
megpihent a határban álló nagy körtefa árnyékában." A képzelet még tovább szövi a 
történetet: " a kurucoknak hirtelen menekülniük kell a közeledő ellenség elől, de a 
hadikincstárat nem tudják magukkal vinni, elássák hát a körtefa közelében". A körtefa képét, 
emlékét megőrizte Kőtelek XVIII. századi pecsétje, s méltán kapott helyet a mai címerben is. 
Az 1848-'49-és szabadságharcban sok itteni lakos vett részt, a bujdosóknak egyebek mellett-
menedéket adtak a határbeli nádasok Az első világháború nagy veszteség: 104 hősi halottat 
gyászol a település, nevüket a falu főterén álló emlékmű őrzi. A Tanácsköztársaság bukását 
követő megtorlás három emberi életet követelt. A román megszállás szintén nagy károkat 
okozott. Ma sem tudjuk hányan lettek a második világháború áldozatai: katonák, civilek, 
munkaszolgálatosok, akik sohasem tértek haza.  
A településnek mindez a veszteség ma is fájdalmas hiány.  
 
A lakosság fő megélhetési formája mindig a mezőgazdaság volt. Főként gabonát termeltek, de 
jelentős volt az állattartás (juh). A szántók területe a XIX. században ugrásszerűen emelkedik, 
nő a birtokok száma is. A századforduló után már csak egy ezer holdon felüli nagybirtok 
maradt. Mégis sok a föld nélküli család. A XX. században szinte az egész országot bejárják a 
kubikos munkát vállaló kőtelkiek. Két földreform juttat némi földet a nincstelen 
parasztságnak. A Nagyatádi-féle földosztás idején (1920) 191 kat. hold szántót, 22 hold 
házhelyet parcelláznak fel, 1945-ben 1212 holdat osztanak szét, de csupán 41 volt gazdasági 
cseléd és 195 nincstelen napszámos juthatott egyenként alig 3-3 hold földhöz, mivel kevés 
volt a felosztható terület. 1949 márciusában alakul meg az első közös gazdaság, a Petőfi 
rizstermelő csoport. Később több tsz is szerveződik, legtovább maradt fenn a nagykörűi és a 
csataszögi szövetkezetet is magába fogadó Ady tsz.  
A 2010. évi adatok szerint a községben 90 vállalkozás működik. Ipari üzem nincs. 
 
Az ismert helytörténész, Boros Imre nyugalmazott általános iskolai igazgató, az 1730-as 
évekből találkozik az oktatásra vonatkozó adatokkal: Kőtelek jegyzője, kántora és tanítója is 
az a Gulyás Ferenc, aki feleségével együtt "tanítgatja" a helyi gyerekeket. Kezdetben saját 
lakásán. Az első iskola 1779-ben épül fel. A katolikus egyházi iskola mellett később községi 



iskola is működik. Jelentős személyiség még a község tanítói közül Kádár Mátyás aki a 1848-
49-ben Görgey seregében szolgált segédtisztként. A kettősség az 1948-ban a nyolc osztályos 
oktatás bevezetésével szűnik meg. 1996. október 5-én, a kőtelki oktatás kezdetének 260. 
évfordulóján avatták fel a község új, korszerű iskoláját. Az általános iskolában, nemcsak 
helybeliek tanulnak, hanem a szomszédos Hunyadfalva kisiskolásai is. A tanárok száma 17. 
Az iskola történetét jól bemutatja a kezdetektől napjainkig, az iskola egyik termében 
berendezett Iskolatöténeti kiállítás.  
Az iskola mellett óvoda is üzemel, ahol 87 gyermek mellett 6 óvónő és 3 dajka dolgozik. 
 
Az elmúlt években megtapasztalhatták, hogy áldás és átok is a festői szépségű Tisza partján 
élni. A kilakoltatással fenyegető árvizeket sikerült legyőzni, az ár- és belvízkárokat 
helyrehozni.  
Kiépült a belvízelvezető rendszer, kijavították, renoválták a polgármesteri hivatalt, a 
klubkönyvtárat, óvodát, az iskola konyháját, a technika tantermet. Az átlagosnál jobbnak 
mondható a község közművesítése. A lakások mindegyikében van villany és vezetékes víz, 
illetve csatornacsonk, vezetékes gáz. A belterületi utak 80%-a aszfaltozott. A '90-es években 
épült ki a telefonhálózat. 2000-ben teljesen kiépítésre került a csapadékelvezető rendszer. 
Átadásra került 20 db költségalapú bérlakás.  
Kőtelek lakói régtől katolikusok. 1782-ben épült templomuk. Állami-önkormányzati 
támogatással (6 millió forint) nemrég újították fel, újabb felszentelése 2001. augusztus 20-án 
történt. Ez volt a község legemlékezetesebb millenniumi rendezvénye. 
Ki kell emelni az általános iskola Helytörténeti Gyűjteményének és Iskolatörténeti 
kiállításának jelentőségét, valamint az évenkénti képzőművészeti alkotótábort és kiállítást. 
Minden év augusztusában terepjáró találkozó színhelye a település. 
Növekvőben a falusi turizmus, a látogatókat elsősorban a Tisza vonzza. Jelenleg egy 25*12m-
es tanmedencés uszoda üzemel. A gát, és a folyó közötti terület sajátos növény és 
állatvilágával a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet része. A strandoláson kívül a falu közelében 
lévő holtágak és csatornák, a helyi Horgász Egyesület kezelésében lévő intenzíven telepített 
horgásztó és az élő Tisza kiváló horgász lehetőséget biztosít. Vadászni is lehet a környéket 
övező fűzes nyaras ligetekben, ahová egyre több külföldi vendég is ellátogat. Sikerei, 
eredményei alapján a község kiérdemelte a Magyar Örökség Díjat. 
  
A település lakóinak és a lakások számának alakulását szemlélteti a táblázat: 
 
Forrás: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVTÁRA, 2009. Kőtelek község lakónépességének, lakásainak 
számának és területnagyságának alakulása 2001-2009-ig. Központi Statisztikai Hivatal. 
 

A helység 

lakónépességének lakásainak Időpont 

száma 
területnagysága 
(hektár) 

2014.01.01. 1583 868 4514 

2009.01.01. 1 631 868 4 514 

2008.01.01 1 645 866 4 514 

2007.01.01. 1 649 846 4 514 

2006.01.01. 1 717 845 4 514 

2005.01.01. 1 761 841 4 514 

2004.01.01. 1 760 841 4 514 

2003.01.01. 1 791 842 4 514 



2002.01.01. 1 803 844 4 513 
 

II. K őtelek természetföldrajzi környezete, éghajlati, felszíni, 
felszínalatti adottságok 
 
Kőtelek Jász- Nagykun Szolnok megye középső részén elterülő szolnoki kistérség része a 
Szolnoki-ártér nevezetű kistájon terül el.  
  

Domborzat: A kistáj 85 és 91 m közötti tszf-i magasságú tökéletes síkság. A felszín 
rendkívül kis átlagos reliefű ( 1m/km2) A domborzat 70%-a az ártéri síkság 
domborzattípusába sorolható. A kistáj domborzati képét és morfológiai formáit a futásirányát 
sokat változtató Tisza és Zagyva határozta meg. A felszínt elhagyott folyómedrek, morotvák 
rendkívül gazdag hálózata borítja.  
 
 Földtani adottságok: A pannon után rendkívül dinamikusan süllyedő felszínt az 
Északi-középhegységből érkező folyók töltötték fel, főként finom szemű (iszapos, agyagos) 
üledékkel. A pleisztocén rétegek vastagsága a 400 m-t is eléri. A kistáj felszín közeli 
üledékeinek döntő többsége már a Tiszához és a Zagyvához kapcsolódó holocén öntésiszap, 
öntésagyag. Hasznosítható anyagokban szegény. A Zagyva és a Tisza sűrűn kanyargó 
medreivel a felszín közeli üledékeket jelentősen átmozgatta.  A szél formálta képződmények 
szerepe alárendelt. 
  
 Éghajlat:  A terület a mérsékelten meleg – száraz és a meleg- száraz övek határán terül 
el, de a déli részek már igen szárazak.  A napsütéses órák száma északon 1970-1980, délen 
2020 óra körüli, a nyári napfénytartam 800-820 óra, a téli 185-190 óra. A hőmérséklet évi 
középértéke 10,2 – 10,3 C, a vegetációs időszak középhőmérséklete pedig 17,2 C. 
A napi középhőmérséklet az északi részen április 11.-12-én délen április 9-10-én haladja meg 
a 10 C-ot. Ősszel, október 18-20között várhatóan újra 10 C alá süllyed a napi 
középhőmérséklet. Az utolsó tavaszi fagyok fellépése délen április 3-án és 4-én északon 
április 7-9 között várható. A fagyoktól mentes időszak október 20 és 22 között ér véget. A 
legmelegebb nyáris maximális hőmérsékletek sok évi átlaga 34,4 C északkeleten 34,7 C-34,9 
C, a leghidegebb téli maximumok átlaga -17,0 C. 
Az évi csapadékösszeg a kistáj nagy részén 500 és 530 mm között van, de délen még ennél is 
alacsonyabbak az értékek, 480- 500 mm várható. Ez a kistáj az ország legszárazabb területei 
közé tartozik. A vegetációs időszakban kb. 300, de délen csak 280-290 mm csapadék várható. 
A téli időszak hótakarós napjainak száma 33-34, az átlagos maximális hó vastagság 15-16 cm. 
A terület ariditási indexe 1,32-1,41, de délen 1,44 körül mozog. A szélirány gyakoriság elég 
egyenletes, sorrend szerint az É-i, ÉK-i, Ny-i irányok követik egymást. Az átlagos 
szélsebesség 2,5 m/s körüli. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
III. A település környezeti állapotának áttekintése 
A/. Levegőminőség, a település légszennyezettsége 
 
1. Mérőhálózat, mérések 
 
A települések levegő-állapotát globális és helyi tényezők egyaránt alakítják. Feladatunk 
elsősorban a helyi tényezők meghatározása és vizsgálata. Elmondható, hogy a levegő 
állapotára a település lakossága, a szolgáltató egységek, valamint az átmenő- és helyi 
gépjármű forgalom van hatással. 
Magyarországon van egységes levegő-minőségifigyelő rendszer, ez a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztériumhoz tartozó Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat. 
2005 évtől a megye területén a KÖTI-KTV Felügyelőség immissziós mérőhálózatot 
Szolnokon, Jászberényben működtet. A mérőállomásokon folyamatos mintavétellel, de 
szakaszos feldolgozással mérik a kén-dioxid, nitrogén-oxid és az ülepedő porkoncentrációkat. 
Ezeken kívül mérésre kerül a szén-monoxid, szerves oldószer, szén-dioxid és egyéb 
légszennyező anyag. 
 
Mivel Kőtelek településen (és közelében) nem működik ebbe a rendszerbe tartozó megfigyelő 
pont, amely képet tudna adni a levegő állapotáról, illetve, a település területén imisszió mérés 
sem volt, így pontos adat nem áll rendelkezésre. Mérőhely a település környezetében 
legközelebb csak Szolnokon található. Ezen városok belterületén lévő mérő állomások 
környezete levegő minőségi szempontból nem hasonlíthatók Kőtelekéhez, így ezeket még 
vonatkozási adatként sem mutatjuk be. 
 
2. Zóna besorolás 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet 1. számú melléklete alapján Kőtelek az alábbi kategóriába esik: 
 
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint: 
 

kén- 
dioxid 

nitrogén- 
dioxid  

szén- 
monoxid 

szilárd 
(PM10) 

benzol 

F  F  F  E  F  

 
A zónabesorolások értelmezése a 14/2001 (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. 
melléklete alapján: 
 
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
 
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 
 
 
 
 



 
3. Kőtelek levegő minőségét befolyásoló tényezők 
 
3.1. Közlekedés 
 
Szerencsés helyzetű település a közlekedésből eredő füstgázok miatt, hiszen a településen egy 
forgalmas közlekedési út található, a 3224 Szolnok-Tiszasüly összekötőút. 
Mivel egyben ez az egyik megközelítő út, az erre felfűzött saját belső utak forgalmán kívül 
ebben az irányban nincs a településen átmenő forgalom.  
 
A 3224 Szolnok-Tiszasüly összekötő út 2012. évi forgalomszámlálási adatait az alábbi 
táblázatban mutatjuk be: 
 
Számlálási szakasz     Személygépkocsi    Tehergépjárművek Kistehergépkocsi     Autóbusz       Motorkerékpár 

28+000  199  13                 49              27              8 
 
Forrás: AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA, AZ 
ÚTHÁLÓZAT ÁTLAGOS NAPI FORGALMA ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK (országos és megyei) 
 
A belső forgalom megoszlásáról nincs pontos adat, de becsülhető, hogy az nem tekinthető 
levegőminőségi szempontból jelentősnek. 
 
3.2. Földgáz és egyéb fűtés  
 
Az elmúlt évtizedekben jellemző lakossági és intézményi fűtési mód a földgáztüzelés lett. 
Ennek előnye, hogy gyakorlatilag alig kimutatható a fűtési eredetű kén-dioxid (SO2) azon 
települések levegőjében, amelyek közel 100 %-ban ezt a fűtési módot használják. Azonban 
meg kell jegyezni, hogy Kőtelken az utóbbi években sokan visszaállították a szén, fafűtési 
módokat. 
A település levegőjében a szilárd fűtőanyagra való (alkalmanként ellenőrizetlenül háztartási 
egyéb hulladékok égetése) áttérés következtében megjelenhet a kéndioxid, jelentősebb szilárd 
és korom szennyezés. Becsülhető, hogy ennek mennyisége továbbra is elhanyagolható.  
 
3.3. Ipari légszennyezők 
 
Kőtelek településem légszennyezőanyag kibocsátó telephely nem található. 
 
3.4. Nyílt területi égetés 
 
Az Önkormányzat 10/2001./IX.11./számú helyi környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló KT rendeletének IV. fejezete csak az avar 
és kerti hulladékok nyílttéri égetését szabályozza, ezért a 21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet 
11. § az irányadó: 
 
Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. 
 
(2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 
fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. 
(3) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény 
tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. 



(4) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 
hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 
(5) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék - elemi kár kivételével - 
bármilyen más okból eredően kigyullad. 
 (6) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi 
célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók. 
(7) Nyílt téri égetéssel járó tűzoltási gyakorlat külön jogszabályban foglaltak szerint 
végezhető. 
 
 
Összegzés: 
Kőtelek levegő minőségi értékei - a települést elkerülő átmeneti forgalmi és a földgáz 
fogyasztási adatok alapján-, nagy valószínűséggel, nagyságrendekkel az egészségre káros 
érték alatt vannak, a szénmonoxid, nitrogén-oxidok, a kéndioxid és a szénhidrogének a 
vonatkozásában. Ez a forgalmi adatokból, a földgázzal ellátott ingatlanok arányából és abból 
a tényből lehet levezetni, hogy jelentős, környezetterhelést jelentő légszennyező pontforrás, 
egyéb porforrás, diffúz forrás a településen belül nincs. 
 
Stratégiai célként kell megfogalmazni, hogy ez olyan érték, aminek a fenntartásáról 
gondoskodni kell. 
 
A komposztálható hulladékok helyben való komposztálását szükséges népszerűsíteni, 
pályázati úton eszközök beszerzésével, tájékoztatási programmal, a rendszert ki lehet 
alakítani. 
A környezetvédelmi rendelet kiegészítésével pontosabban lehetne szabályozni a nyílt téri 
égetést. 
 
 
B/. A vízgazdálkodás, vízvédelmi helyzet 
 
1. A felszíni vizek minősége a Szolnoki kistérség területén 
 
A kistérség meghatározó környezeti eleme a víz, éppen földrajzi helyzetéből kifolyólag. A 
Tisza és a Zagyva szinte felfűzi a településeket. A főbb vízfolyásokhoz tekintélyes méretű 
csatornahálózat is csatlakozik ez által behálózva az egész területet. 
A település mentén a Tisza folyó vízminősége átlag III. osztálynak felel meg, vagyis „tűrhető 
víz” minőségnek mondható. A település szomszédságában található regionális 
szennyvíztisztító tisztított szennyvizének befogadója a Dobai főcsatorna, a belvízcsatornák 
vízminőségének szempontjából a szabvány szerint „szennyezett”-nek minősül. 
 
2. Felszín alatti vizek minősége (Forrás:J-Nk-Sz megyei környezetvédelmi program, KÖTIKTVF 
állapotadatok) 
 
2.1. Talajvizek 
 
A J-Nk-Sz megyében a talajvizek túlnyomóan öntözési céllal kerülnek felhasználásra. A 
megye területein a talajvíz-készletek átlagos kihasználtsága 51%-os, kissé csökkenő 
tendenciájú. 
A talajvizek minőségét a rendelkezésre álló csekély adatmennyiség, valamint a víztérnek a 
hidrometeorológiai viszonyok változására való gyors reagálása miatt igen nehéz minősíteni. 



Belterületeken, főleg a szennyvíz vezetékkel nem ellátott településeken, a talajvizek csaknem 
kivétel nélkül valamilyen mértékben szennyezettek. Mivel a talajvizek jelentik a mélységi 
vizek utánpótlásának bázisát, azok állapotának jobb megismerése és a további 
szennyezésének visszaszorítása kiemelt feladat. 
 
2.2. Rétegvizek 
 
A megye területén az alsó és felső pleisztocén korú víztartók jelentik a fő ivóvízbázist. A 
víztermelések következtében a nyugalmi vízszintekben 1-5 m-es regionális süllyedések 
jelentkeznek a vízadó képződményekben. 
A koncentrált rétegvíztermelések kvázipermanens tölcsérei elsősorban Tiszaföldvár, Martfű, 
térségében figyelhetők meg. Az alsó pleisztocén képződmények a területen felfelé irányuló 
vízmozgással jellemezhetők, a vízkivételek hatására a felszivárgás intenzitása csökkent. A 
pozitív nyomásgradiensű területeken a piezometrikus szintek alapján 1-8 mm/év felszivárgási 
intenzitás határozható meg. A felső pleisztocén képződmények szekunder állapotú 
piezometrikus szintjei a sokévi átlagos talajvízszint alatt helyezkednek el.  
A talajvíz lefelé irányuló szivárgásának valószínűsíthető intenzitása 2-10 mm/év, a 
nyomáskülönbségtől és a földtani felépítéstől függően. 
 
A mesterséges vízkivételekkel befolyásolt (szekunder) vízforgalomra jellemző, hogy a felfelé 
szivárgó idős pleisztocén rétegvizek nem érik el a talajvizet, hanem a felső pleisztocén 
rétegek laterális vízmozgás formájában továbbítják a keresztáramlás hozamát. Ez a 
rétegösszlet nem csak a feláramló alsó pleisztocén rétegvizeket, hanem - a talajvízhez 
viszonyított negatív nyomásállapota következtében - a térség lefelé szivárgó talajvizeit is 
összegyűjti. 
 
A jelentősebb rétegvíz kivételek elsősorban a városok térségében jelentkeznek. A rétegvíz-
készlet 28%-os kihasználtságú, stagnáló jellegű. 
 
2.3. A termálvizek 
 
A megye területén kedvező termálvíz beszerzési lehetőségek vannak. A termálkutak 
elsősorban kommunális céllal (fürdők ellátása) kerülnek hasznosításra. A hévíztartó felső 
pannon képződménycsoportot a helyszíntől függően 900-1500 m között szűrőzik a 
termálkutak. A kitermelhető víz hőmérséklete 40-65 oC. A vízkövesedés ritkán jelent gondot. 
Az összlet nyomáscsökkenése nagyon jelentős (helyenként több atmoszférás), a kitermelés 
általában szivattyús vagy kompresszoros. 
A használt termálvizek sótartalma a felszíni befogadók károsanyag (sók) terhelését növelik. 
A vízmérleg szerint a termálvíz készletek átlagos kihasználtsága mintegy 37 %-os, növekvő 
mértékű. A víztartó képződményekben jelentkező nyomáscsökkenések miatt takarékosabb 
hévízgazdálkodásra van szükség. A takarékosabb felhasználást segítik a víz-visszaforgatásos 
rendszerek is. 
 
A településen 1981-ben tanuszoda létesült, a tanmedence szűrő-forgató üzemmódú, 316 m3 

összes víztérfogattal. 
A strandhoz NA 80-as vezetéken érkezhet termálvíz a 960 méterre lévő, K-11 kataszteri 
számú, 1305 m talpmélységű termálkútról.  
A kút a majorral együtt magántulajdonban van, így a termálvíz-ellátás ezért csak szerződés 
útján biztosítható. 
 



3. A felszín alatti vízbázisok védettsége 
 
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség vizsgálatai szerint a víztermelési 
céllal igénybevett összletek a felszíni szennyeződésekkel szemben megfelelő természetes 
védettséggel rendelkeznek, beleértve Kőtelek területét is. 
A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 
33/2000.(III.17.) kormányrendelet szerint a szolnoki kistérség egyetlen települését sem 
sorolták kiemelten érzékeny illetve különösen érzékeny felszín alatti vízminőségi területre eső 
települések közé. 
 
4. Belterületi csapadékvízelvezető-csatornahálózat 
 
Kőtelek települést az erősen belvíz-veszélyeztetett települések között tartjuk nyilván. A 
község önkormányzata 1998-ban a csapadékvíz elvezetésének megoldását határozta el. A 
szükséges terveket elkészítette, amelyre vízjogi létesítési engedélyt kapott. A csapadékvizet 
nagyobb részt nyílt és fedett rendszerű csatornahálózat vezeti el, mely a község teljes területét 
behálózza, és a csapadékvíz egy részét el is szikkasztja. A rendszer 2000-2001-ben felújításra 
került, állapota jó, bár 2006-ban az ár- és belvízvédekezéskor a mély fekvésű, fakadó és 
szivárgó vizekkel is sújtott utcákban épületkárok keletkeztek, mert az utcák egy részén csak 
az egyik oldalon épült ki csapadékvíz elvezető csatorna. Az összegyűjtött csapadékvizet 
belvízelvezető csatornán keresztül egy halastóként hasznosított csapadékvízgyűjtőbe vezetik 
(maximális tárolási kapacitása 16.600m3), majd onnan végső befogadóként a Tisza folyóba 
kerül. Magas tiszai vízállásnál a külterületi 63 sz. és 20-3. sz. belvízcsatornákon keresztül 
vezethetők el a belterületi belvizek. 
  
 
4.1. A meglévő rendszer főbb paraméterei 
 
- földmedrű nyílt árkok hossza: 16 km 
- burkolt nyíltárkok hossza:  4.5 km 
- zárt csatorna hossza:  2.5 km 
 
 
5. Belvízvédelem 
 
Kőtelek község külterülete 42,7 km2, mely teljes egészében az erősen belvíz-veszélyeztetett 
területek között van nyilvántartva. 
A település közigazgatási területén halad keresztül a Dobai belvíz-főcsatorna, a 3+650-8+750 
km szelvények között összesen 5100 fm hosszban. A terület tehát a Dobai 28 jelű 
belvízöblözethez tartozik. Kőtelek területe az 1.05 sz. belvízvédelmi szakasz része, központja 
a besenyszögi 1.05/4 csatornaőr-telep. 
 
Az eddigi megfigyelések során legnagyobb elöntések 1999-ben, 2000-ben ill. 2006. év 
tavaszán voltak a területen. A kőtelki külterület belvízcsatornákkal sűrűn átszőtt. A csatornák 
kezelője részben a Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat, részben a JNKSZ Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, míg a Doba főcsatorna kezelője a KÖTI-KÖVIZIG.  
  
Kőtelek külterületen belvíztározásra kiépített tározó nincs. A szükséges tározást a Doba-
főcsatorna biztosítja. 
 



6. Vízkivétel, öntözés 
 
A külterületi részeken korábban rizstelepek üzemeltek, így a mezőgazdasági táblák között a 
mai napig számos tábla-csatorna és öntöző-fürtcsatorna található. Öntözőcsatornák közül 
legjelentősebb a J-III-2 főcsatorna, mely a JNKSZ Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal kezelésében, a Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetésében van. 
A tábla-csatornák és öntöző-fürtcsatornák állapota erősen leromlott, a legtöbb már évek óta 
nem üzemel. Az üzemeltetési engedélyek alapján  mindössze 11,3 ha szántóterület öntözése 
van engedélyezve, mely terület öntözése a J-III-2-3-1 öntözőcsatornán keresztül, a 63 számú 
belvízcsatornából történik. 
 
7. Halastó 
 
Kőtelek igazgatási területén agyagbányák, anyagkitermelő helyek vízfeltöltődésével, 
feltöltésével létrejött horgász-tavak (Kis-Topa, Nagy-Topa) találhatók. A tó 
csapadékvízgyűjtő funkciót is ellát.  
A halban gazdag vízfelületeket és azok partjait a településen működő Szabó János Horgász 
Egyesület tartja fenn.  
 
 
8. Árvízvédelem 
 
Kőtelek a Tisza folyó jobb partján, a 2.50 Szolnoki árvízi öblözetben helyezkedik el. A 
települést a 10.03 Doba-kanyari árvízvédelmi szakasz fővédvonala mentesíti az árvizektől. 
A 2000. évi árvizet követően az ármentesítési munkákkal egy időben megtörténtek a töltések 
előírt szintre történő kiépítése. 
Tiszasüly, Kőtelek, Nagykörű és Dobapuszta települések mentén a töltések stabilitásának 
biztosítása érdekében a töltéstestbe és a mentett oldali rézsűlábba szivárgó drénpárt építettek 
be. 
A Tisza árvízi biztonságának fokozása érdekében az alegységen a Hanyi-Tiszasülyi 
árvízcsúcs csökkentő tározó átadásra került. 
A Tisza folyón a védekezési feladatokat a KÖTIVÍZIG látja el. Az Önkormányzat 
közreműködik a szükséges közerő mozgósításában. 
Kőtelek a 454/2007. iktatószámon rendelkezik veszély-elhárítási tervvel, azon belül árvíz-
védekezési speciális melléklettel. 
 
9. Kőtelek vízellátó rendszere 
 
A település víziközműveinek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. A 
vízműtelep a Deák F. utca 2.szám alatt, a 871 hrsz.-ú ingatlanon található. A helyi vízmű 
Tisza/1820 vízikönyvi számon nyilvántartott üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 
Az 1970-es években épült ki a minden utcát érintő települési vízellátó hálózat, amely 
azbesztcement csövekből valósult meg. A település vízbázisa 2 darab mélyfúrású kút, melyek 
közül a II. számú (tartalékkút) a vízműtelep területén, a III. sz. (termelőkút) pedig a Ságvári 
utcában található. A vízműtelep a jelenlegi állapotnak megfelelően 1984 óta működik. 
Jelenleg teljes vízműtelep rekonstrukció zajlik a KEOP beruházás keretein belül. 
 
 
 
 



9.1. A kutak adatai 
 
Név:  Létesítés éve:  Talpmélység:  Kataszteri jel és funkció: 
II. sz. kút 1971   100,0 m  K-10 tartalékkút 
III. sz. kút 1982   99,6 m   B-15 termelőkút 
 
 
9.2. A vízellátó vezetékhálózat jelenlegi rendszere 
 
- NA 100 ac. Gerincvezeték hossza:   2400 fm 
- NA 80 ac. Gerincvezeték hossza:   14600 fm 
- NA 80 PVC gerincvezeték hossza:   1200 fm 
- ¾ ”-os házi bekötővezeték hossza összesen: 12100 fm 
- települési ivóvízigény (max.):   125000 m3/év 
    
- belterületi vízbekötések száma:  935 db 
- közkifolyók száma:    32 db 
- tűzcsapok száma:    35 db 
 
 
 
10. Ivóvízminőség-javító Program  
 
Az Észak-alföldi Régió három megyét foglal magába: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar 
és Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Az ivóvízminőség-javító program 1. üteméhez 38 település 
csatlakozott, a fejlesztéseknek köszönhetően további 3 ellátott település kap majd tisztább 
vizet. Így összesen 41 érintett településről beszélhetünk.  
A támogatás elnyerését tervező munka előzte meg, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség, valamint a 
megyei területfejlesztési tanácsok támogatásával készült el az a pályázat, amelyet Brüsszelbe, 
az Európai Bizottsághoz kellett benyújtani.  
 
A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, amely alapján a következő munkálatok 
valósulnak meg a projekt időtartama alatt. 

- a 41 települést ellátó 25 vízmű korszerűsítése, felújítása  
- a települések elöregedett, repedezett vízvezetékeinek cseréje  
- a települések ivóvíz-hálózatának tisztításra való alkalmassá tétele (szakaszoló aknák, 

tolózárak beépítése, stb.)  
 
A fejlesztések által érintett lakosság: nagyságrendileg 108 ezer fő. Az ivóvízminőség-javító 
program 2. ütemének jelenleg a KEOP – 1.3.0. pályázati konstrukció keretén belüli 
előkészítését koordinálja az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség. A projekt 
kapcsán mintegy 150 település ivóvízminőség-javítási feladata oldódhat meg, melyet 
körülbelül 13-15 önkormányzati társulás létesítésével, külön-külön projektekként kezelve 
valósíthatnak meg. 
Az 1. é 2. ütem megvalósítását követően elmondható lesz, hogy a Régió minden egyes 
településén megfelelő, a jelenleginél sokkal jobb minőségű ivóvíz folyik a csapból. 
 
 
 



 
C/. Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 
 
Az 1997-ben létesült hunyadfalvai szennyvíztisztító-telep öt települési önkormányzat 
(Kőtelek – Nagykörű – Tiszasüly – Hunyadfalva - Csataszög) közös beruházásában épült meg 
Hunyadfalva külterületén, a 028/2 hrsz.-ú földrészleten. A telep üzemeltetője a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt..  
A települések közül Tiszasüly és Kőtelek községekben vákuumos szennyvízelvezető 
csatornahálózat üzemel, a többi település csatornahálózata gravitációs rendszerű. 
 
1. A kőteleki csatornahálózat főbb paraméterei 
 
Gerincvezeték hossza:  14.316 fm 
Gerincvezeték típusai:  NA 90, NA 110, NA 125, NA 160 KPE 
Gravitációs gerincvezeték hossza: 10.814 fm 
Gravitációs gerincvezeték típusa: NA 150 KG-PVC 
Kiépített rákötési lehetőség:  802 db 
Szelepakna:    140 db 
 
D/. Felszíni formák, domborzat, talajviszonyok, talajvédelem 
 
 Kőtelek község területe földtani szempontból az úgynevezett Szolnoki Ártér ÉK-i pereméhez 
tartozik, mely a Zagyva-Tisza által feltöltött, folyómedrekkel, morotvákkal tagolt ártéri 
síkság. A pannon kor után a süllyedő felszínt az Északi-középhegységből érkező folyók 
töltötték fel finomszemcsés üledékekkel.  
 
1. Talajtípusok, termőföld minőség 
 
Kőtelek külterületének talaja uralkodóan sztyeppesedő réti szolonyec, valamint réti talaj. A 
sztyeppesedő réti szolonyec esetében a szikesedésre jellemző hidrológiai folyamatok mellett a 
sztyeppesedés folyamata s jelentkezik, ami azt jelenti, hogy a talajvíz süllyedése 
következtében a talajszelvény felső részén a víz hatása már nem érvényesül. A talajvízszint 
süllyedése bekövetkezhet természetes vagy mesterséges úton egyaránt. Vízgazdálkodás 
tekintetében az összkép kedvezőbb, mint a réti szolonyec talajok esetében. A sztyeppesedett 
felső szintek a vizet elég gyorsan nyelik, így beázásra képesek. Tápanyag gazdálkodásuk is 
viszonylag kedvező, mert a jobban levegőzött feltalajban a nitrogén ásványosodása gyorsabb, 
valamint a foszforforgalma is jobb. 
A réti talajok keletkezésében az időszakos túlnedvesedés játszott nagy szerepet. Ez lehet 
időszakos felületi vízborításnak vagy a közeli talajvíznek következménye. A túl sok 
nedvesség és a levegőtlen viszonyok hatására képződött szerves anyagok a talaj humuszos 
szintjét szürkésfeketére, feketére színezik. A humuszos réteg felbontható egyenletes 
humuszos A-szintre, és fokozatosan csökkenő szervesanyag-tartalmú B- szintre. Kémhatásuk 
gyengén illetve erősen savanyú. Többnyire nehéz mechanikai összetételű. Vízgazdálkodása a 
tavaszi, túlságosan nedves időszaktól eltekintve kedvezőnek mondható. Kedvezően 
egyenletes csapadékviszonyok, vagy megfelelően megválasztott és kivitelezett öntözés esetén 
termékenyek. Csapadékos időszakban belvízveszélyesek, száraz nyarakon aszály-érzékenyek. 
Tápanyag-gazdálkodásuk közepes. 
Talajértékszámát tekintve a külterület megközelítőleg felén kedvezőtlen adottságú 10-20, 
másik felén 40-50 pontszámú talajok találhatók. 



A szántók össz. aranykorona értéke 39,391 AK, átlagos aranykorona értéke: 12,74 AK/ha.. 
 
2. A termőföld hasznosításának szerkezete, művelési ágak  
 
A község termőterülete 4263,99 ha. Ezen terület túlnyomó része, 69,7 %-a szántó, 2,4 %-a 
gyümölcsös, míg a gyep 4,7%-os arányt képvisel. Az erdősültség 12 %-os.  
Jelentős területű kertgazdasági területek, zártkertek találhatók a település határában. 
 
A szántóterületeken termesztett növények: őszi és tavaszi kalászosok, kukorica, zab, 
napraforgó, lucerna. 
 
3. Tájsebek 
 
Ebbe a kategóriába tartoznak a felhagyott, nem művelt roncsolt - vályogvető gödör, 
homokbánya- területek-, amelyek rontják a tájképet és egy részük a környezetre is károsan hat 
a területen azáltal, hogy vonzzák, az illegálisan lerakott szilárd és/vagy folyékony 
hulladékokat, emiatt szennyező hatásuk kialakulhat. 
Közös vonásuk, hogy távlatban célirányos tájrendezési, rekultivációs feladatokat igényelnek, 
attól függően, hogy hosszabb távon a tájba illesztés milyen kiemelt és/vagy komplex 
hasznosítási célprogramot határoz meg. 
Ilyen helyek a község területén is találhatók: a már felszámolt anyagbánya, amely most 
motoros-autós terepversenyek megtartását szolgálja; valamint a község megszüntetett,  
hulladéklerakója, (hrsz. 360/1), melynek rekultiválása 2014-ben megtörtént. 
 
4. Termőtalaj állapotát veszélyeztető környezeti hatások 
 
A talaj használatakor féltő gonddal kell odafigyelni a talaj védelmére, a termőképességének 
megőrzésére. 
 
A talaj állapotát veszélyeztető környezeti hatások lehetnek: 
- szakszerűtlen műtrágya és növényvédőszer alkalmazás, 
- túlzott hígtrágya adagolás, 
- utak menti indokolatlan cserjeirtás, 
- szakszerűtlen öntözés, az öntözött területek mélylazításának elmaradása, 
- illegális települési szilárd hulladék lerakók és állati hullatemetők, dögkutak, 
- közlekedő gépjárművek kipufogó gázaiból szennyező anyagok, 
- a másodlagos szikesedés. 
A földtulajdoni jog átrendezésében, a tulajdonos és a földhasználó sok esetben történő 
szétválásával kialakult egy nehezen ellenőrizhető gazdálkodás. 
A földszerzés, a földhöz való jutás sok esetben nem párosult a szakmai és gazdasági 
ismeretekkel.  
A földutak és belvízcsatornák egy része elbontásra került, a meglevők zömének műszaki 
állapota a karbantartás hiánya miatt romlik. 
 
5. Erdőfoltok, fasorok, zöldfelület 
 
A Kőtelket is magába foglaló kistáj a Tiszántúli flórajárásba tartozik. Természetes 
erdőtársulásai a bokorfűzesek, fűz-ligetek. 



A Tisza árterületét beborító hajdani keményfás ligeterdők (tölgy-kőris-szil) helyét az őshonos 
fűz-nyár ligeterdők vették át, majd az ember tájalakító munkája során a telepített nemes 
nyárasok váltották fel a fűzeseket. 
Az elöregedett fehér-fűzek szépen, harmonikusan simulnak a folyót kísérő tájba, ezért tájképi 
értékük is kiemelkedő. 
Kőtelek igazgatási területén összesen 512,59 ha erdőt tartanak nyilván. 
A meglévő erdők művelését, kezelését a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, az Erdészeti Szolgálat gyakorolja. 
Kőtelek külterületének útjait kísérő, meg-megszakadó, igen hiányos fasorok többnyire akác és 
elöregedő szürke nyárfákból állnak. 
A közhasználatú zöldterület nagysága 28.000m2. A településen 1 park található a Szent István 
téren. Játszótér a Művelődési Ház melletti területen található.  
 
A zöldterületek gondozását, tisztántartását az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 
valamint a közhasznú-közcélú foglalkoztatottak végzik. 
 
E/. Települési állapot 
 
1. Településszerkezet, arculat 
 
Településszerkezetileg, a közigazgatási területen belül beépítésre szánt (lakó, vegyes, 
gazdasági, különleges), tervezett beépítésre szánt és beépítésre nem szánt (közlekedési és 
közmű, zöld, erdő, mezőgazdasági, egyéb) területeket lehet elkülöníteni. Ezek a 
településszerkezeti terv kötelező elemei. 
A település rendelkezik Településrendezési Tervvel, Helyi Építési Szabályzattal. 
 
Kőtelek közvetlenül a Tisza mellé települt és a Tisza menti jellegzetes kertes települések 
stílusjegyeit viseli magán. A belsőség közvetlenül a folyó árvízmentes magasabb térszínére 
települt, kanyargós utcáival kihasználva a természeti környezet nyújtotta lehetőségeket. 
A kistérség egyik legöregebb lakásállományát találjuk Kőteleken, hiszen a lakások 2/3-a még 
1960 előtt épült. A lakásépítési dinamika alacsony szintet mutat, alig néhány lakás épült az 
elmúlt évek során.  
Országos műemléki védettséget élvező épület nincs a településen. Található viszont egy 1782-
ben épült műemlék jellegű templom, továbbá 12 helyi védettséget élvező, a falu régi 
építészetét jól tükröző lakóház.  
A településen 20 db költségalapú bérlakás épült, melyek átadására 2007-ben került sor,  
Az elmúlt évek során új arculatot kapott a Községháza épülete, a Ravatalozó, átadásra került 
továbbá a község életét bemutató Tájház is. 
Jelenleg az Időseg Napközi Otthonának akadálymentesítési munkálatai zajlanak.  
 
2. Települési környezet, tisztaság 
 
Egy település köztisztasága magába foglalja az egyes ingatlanok, ezen belül különösen a 
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (szórakozás, pihenés, sport, oktatás) szolgáló más 
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és hozzájuk tartozó területek, 
valamint a közterületek tisztasági állapotát. 
A köztisztasági feladatokat az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. 
 



A közterületek, közintézmények, beleértve a temetőt is, hulladékgyűjtőkkel ellátott, láthatóan 
a lakosság, azokat megfelelően használja. 
 
Összegezve: 
A település összképe tiszta, rendezett. Látszik a törekvés a közterületek zöld felületté 
alakítására, azok gondozásának fenntartására. 
 
F/. Közművekkel és egyebekkel való ellátottság 
 
1. Ivóvízzel való ellátottság, vízminőségi adatok 
 
1.1. Vízmű üzemeltető 
 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 1. 
 
A szolgáltatásról Kőtelek Önkormányzata rendeletet alkotott: 14/2004./IV.30./ a közműves 
ivóvíz ellátásról és annak díjáról, melynek hatályos módosítása 2/2010. /II.16./. 
 
1.2. A vízellátó rendszer szolgáltatási adatai 
 
Vízikönyv szám: Tisza/1820. 
Mélyfúrású kutak száma: 2 db./ A II. számú kút nem üzemel/ 
A III. sz. kútból üzemben kitermelhető vízmennyiség: 640 l/perc.  
 
Név:  Létesítés éve:  Talpmélység:  Kataszteri jel és funkció: 
III. sz. kút 1982   99,6 m   B-15 termelőkút 
 
A rákötések aránya teljes körű, 100%-os.  
 
 
1.3.Működés 
 
A kútból kitermelt víz a gépházban lévő technológiai egységre jut, mely a vastalanító szűrőt 
és a fertőtlenítést foglalja magába. A vastalanító berendezés az utóbbi években kiiktatásra 
került, mivel tisztítási hatásfoka lecsökkent, felújítása lenne időszerű. 
A tárolóba való bevezetés előtt a kitermelt víz ADVANCE adagoló berendezés útján kap 
megfelelő mennyiségű klórgázt. A bekeverés a tárolók töltővezetékében történik meg, így a 
medencékben már fertőtlenített víz tárolódik. 
A szolgáltatott víz szabad klór tartalmát napi ellenőrzések útján kell vizsgálni, a telepen tartott 
mérőeszköz segítségével (a hálózatra kiadott víz szabad klór tartalma nem haladhatja meg a 
0,5 mg/l értéket). 
A vízműtelepen 1 db 50m3-es ikermedence (2x25 m3) található, mint térszinti tárló. A 
vasbeton medence félig földbe süllyesztett, amely tartalmazza mindazon csatlakozó 
vezetékeket, melyek az üzemeltetéshez szükségesek: 
- töltő vezeték, 
- szívó vezeték, 
- ürítő vezeték, 
- túlfolyó vezeték. 



A folyamatos és egyenletes hálózati nyomás biztosítására, illetve az esetleges tűzoltási 
vízigény kielégítésére a telepen felállított hidroglóbusz szolgál. A magastároló hasznos 
térfogata 50 m3 
 
1.4.Az ivóvíz hálózat 
 
A vízellátó vezetékhálózat jelenlegi rendszere 
 
- NA 100 ac. Gerincvezeték hossza:   2400 fm 
- NA 80 ac. Gerincvezeték hossza:   14600 fm 
- NA 80 PVC gerincvezeték hossza:   1200 fm 
- ¾ ”-os házi bekötővezeték hossza összesen: 12100 fm 
- közkifolyók száma:     32 db 
- tűzcsapok száma:     35 db 
 
A szolgáltatott víz minőségi adatokra vonatkozó előírás: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről.  
Az ivóvíz a kémiai paraméterek tekintetében az ammónium-ion és az arzén határérték feletti 
koncentrációja, valamint a vas megengedettnél magasabb koncentrációja okoz problémát. 
Az ivóvízhálózat 5 elágazás kivételével körvezetékes. Az ivóvízminőség javításának illetve a 
hálózat korszerűsítésének érdekében a település részt vesz az Észak-Alföldi Ivóvízminőség - 
Javító Program II. ütemében. 
 
2. települési szennyvíz csatornázottság 
 
A szennyvízcsatorna hálózat 1996-97-ben épült ki. A rákötések aránya 90%. 
Szennyvízrákötések száma 720 db. 
A kommunális szennyvíz a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által üzemeltetett 
szennyvíztisztító telepre kerül. A telep 1997-ben került átadásra. A község területén nincs 
kijelölt szennyvízleeresztő gödör, a szippantott szennyvíz leürítésére a telepen van lehetőség. 
Az illegális leürítés nem jellemző. A csatornahálózatra rá nem csatlakozott háztartások 
általában saját kertjükben elszikkasztják a szennyvizüket.  
Az önkormányzat helyi talajszennyezési bírság kivetéséről szóló 20/2004.(IX.15.) számú 
rendelettel rendelkezik.  
 
2.1. A szennyvíztisztító telep 
 
Napi szennyvízmennyiség: I. ütemben: Qd = 525 m3/d 
II. ütemben: Qd = 1050 m3/d 
 

2.1.1. A szennyvíztisztítás folyamata a jelenlegi állapot szerint ( I. ütem ) 

A tisztítótelep fél kapacitással üzemel, a tervezettnél jóval kedvezőtlenebb beérkező nyers 
szennyvíz paraméterekkel, mivel a távolabbi településekről a szennyvíz már berothadt 
állapotban jut a telepre. 
A nyers kommunális szennyvíznyomás alatt érkezik a községi végátemelőből közvetlenül a 
rács-osztóműre. A rács-osztómű egy szűrőhengert és egy kézi tisztítású finomrácsot foglal 
magába. A szűrhenger a leválasztott rácsszemetet kihordó-csigával továbbítja a rácsszemét-
tárolóba. A kézi rács működése esetén arról a rácsszemetet le kell kaparni gereblyével a rács 
fölötti vályúba naponta 4-5 alkalommal, majd onnan a tárolóba kell továbbítani. A 



rácsszemetet kéthetente kell a szeméttelepre elszállítani. Az esetleges fertőzésveszély 
elhárítása, ill. a berothadás meggátolása érdekében a rácsszemetet naponta hypo oldattal le 
kell permetezni. 
A rácshoz tartozik az osztóberendezés is, mely a rácsról érkező mechanikailag tisztított 
szennyvizet úgy osztja el, hogy a biológiai tisztítást végző medencesorra csak az átlagterhelést 
engedi, a csúcsot az előkezelő-kiegyenlítő medencesorra juttatja. 
A telepi szociális szennyvíz a csurgalékvízzel és az iszapvízzel a telepi átemelőbe jut. Az 
átemelő szivattyú a kiegyenlítő műtárgysor terébe továbbítja a mechanikailag tisztított 
szennyvizeket. A kiegyenlítő műtárgy a tisztítósor szimmetrikus párja, teljesen azon építési 
szerkezeti méretekkel. A kiegyenlítő gépészeti szerelésével és módosított térkapcsolatokkal az 
első ütem tisztítósora és így a telep hidraulikai terhelése megduplázható. 
A kiegyenlítőből egy szivattyú konstans vízmennyiséget szállít a tisztítósorra, mely a 
hagyományos levegőztető medencén és utóülepítőn túl még anaerob és anoxikus medencét is 
tartalmaz. Ezekben a rekeszekben aerob állapotú eleveniszap nem jut szabad oxigénhez, az 
aoxikus medencében is csak a nitrát oxigénjét tudják hasznosítani a fakultatív baktériumok. 
Az anoxikus rekeszek a nitrátmentesítés mellett energia megtakarítást is eredményeznek, 
mivel itt a képződő nitrátban kémiailag kötött oxigént a denitrifikáló baktériumok 
hasznosítani tudják szerves anyagok eloxidálása során. Az anaerob és az anoxikus 
rekeszekben a szennyvíz és az eleveniszap kontaktust folyamatos keverés biztosítja.A 
levegőztető medencékbe a szennyvíz-eleveniszap elegy a fenékszinten elhelyezett nyílásokon 
keresztül jut át. Itt mélylégbefúvás biztosítja az aerob szennyvízkezelés oxigén-igényét. A 
biológiai tisztítás támogatására az anaerob térben vas(III)-szulfát adagolására van kiépített 
lehetőség. A vegyszer adagolás a biológiai úton el nem távolított foszfor csökkentésére 
szolgál, mely szükséges is a befogadóra előírt határérték alá történő csökkentés érdekében. 
Mivel a technológiában alkalmazott szivattyús iszaprecirkuláció részben akadályozza a 
biológiai többlet foszfor eltávolítást, ezért a foszfortartalom megfelelő mértékű csökkentése 
csak vegyszeres úton lehetséges! 
Az utóülepítőbe vízszint alatt érkezik a szennyvíz-iszap elegy a levegőztető medencéből. Az 
ülepítőben egymással párhuzamosan három-három iszapzsomp van kialakítva, ahonnan a 
kiülepedett, nitráttal dús iszapot mamutszivattyúk emelik ki és vezetik vissza recirkulációs 
iszapként az anaerob medencébe. A fölös iszap elvétele időszakosan történik a recirkulációs 
ág megcsapolásával, az iszapsűrítőbe történő bevezetéssel. 
A tisztított szennyvíz merülőfallal ellátott bukóvályún keresztül a fertőtlenítőbe kerül, ahol 
hypo adagolásával biztosítható a fertőtlenítés. A medence rendszeres takarításával meg kell 
akadályozni, hogy a labirint medencében az iszap kiülepedhessen, így a bukóélen átfolyó 
iszapot ragadhasson magával. 
Az iszapsűrítőből lehetőség van az iszap szivattyús átszállítására a vegyszeradagolóval egy 
egységet képező víztelenítő berendezésre. A víztelenítés során keletkező iszapvíz a telep 
csurgalékvíz elvezető hálózatán keresztül az átemelőbe folyik, amennyiben a fúvógépházban 
elhelyezett víztelenítő berendezés üzemel. A víztelenítő berendezés megfelelő kezeléséhez 
állandó felügyelet szükséges, amelynek hiánya, valamint a magas üzemeltetési költségek 
miatt a gépi iszapvíztelenítő jelenleg használaton kívül van helyezve. 
A fölös iszap elvételét követően a kombinált műtárgy II. sz. rekeszében helyezhető el a 
kiszállításra váró iszap, mivel e rekesz a telep II. ütemének beüzemeléséig nem vesz részt a 
technológiában. A besűrűsödött iszap leeresztésére 2-4 havonta kerül sor (évszakoktól 
függően). A JNSZ Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás engedélye alapján 
az iszap-elhelyezés a teleppel szomszédos 028/3 hrsz.-ú földterületen történik, mely terület 
megtalálható a szennyvíztisztító telephez tartozó 2 db talajvízfigyelő kút is. A kutakból évente 
két alkalommal történik vízminta-vétel és vizsgálat. 
 



2.2 KEOP-1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázat 
 
A pályázat útján szerint homokfogó kerül beépítésre, korszerűbb lesz az iszapelvétel, az iszap 
víztelenítés, valamint az iszapelhelyezés technológiája. A foszformentesítés a jövőben 
megoldottá válik. 
 
 
3. Egyéb közmű ellátottság út, járda…stb. helyzet 
 
3.1. Belterületi úthálózat adatait az alábbi táblázat mutatja  
(Helyi közutak és hidak adatai 2012.évi adatszolgáltatás alapján) 
 

Sorszám 

Útkategóriák 
a 19/1994. 
KHVM-
rendelet 
besorolása 
szerint 

Kiépített 
hossz 
km 

Kiépítetlen 
hossz 
km 

Kiépített 
utak területe 
ezer m2 

Kiépített utak 
átlagszélessége 
m 

01 
Belterületi 
elsőrendű 
főutak 

0 0 0 0 

02 

Belterületi 
másodrendű 
főutak 
 

0 0 0 0 

03 
Belterületi 
gyűjtőutak 

1,845 0,1 6,458 3,5 

04 
Belterületi 
kiszolgáló és 
lakóutak 

8,43 7,973 29,505 3,5 

05 
Belterületi 
közutak 
összesen 

10,275 8,073 35,963 0 

06 
Külterületi 
közutak 

0 49,18 0 0 

07 

Bel-és 
külterületi 
közutak 
összesen 

10,275 57,253 35,963 0 

08 Kerékpárutak 0 0 0 0 

09 
Gyalogutak 
és járdák 

20,931 0 20,931 1 

 
 
Az utak kátyúzására, a járdák javítása folyamatos. 5 db utca aszfaltburkolatot kapott. A hó 
eltakarítást a Gazdasági Ellátó Szervezet végzi. Ehhez korábban sót használnak, amit az új 
szabályozás szerint 2010. októbertől környezetbarát anyaggal kell kiváltani. 
 
 
 



3.2. Parkolás 
A kereskedelmi létesítményeknél, intézményeknél biztosított. A Községháza előtt 
mozgássérült parkoló is található. 
 
 
3.3. Sportpálya 
 A 1285/1 hrsz.-on található füves foci pálya karbantartását szintén a GESZ végzi. 
 
3.4. Temető  
 
A temető üzemeltetéséről és annak rendszeres karbantartásáról a Gazdasági Ellátó Szervezet 
gondoskodik. 
 
3.5. Autóbusz közlekedés 
 
Szolgáltató a Jászkun Volán. 
 
3.6. Internet és kábel kapcsolat 
 
Kábeltévé illetve internet szolgáltatást a UPC és Digi Kft. végez. 
 
3.7. Lakás állomány 
Átlagban évente 2-3 új lakás épül, jellemző a használt lakást vásárlás és felújítás. 
 
3.8. Önkormányzati beruházások 2000-től 
 
Költségalapú bérlakások 2007. 244.297.982 Ft 
Strand felújítás 2009. 12.625.500 Ft 
Községháza 
akadálymentesítés 

2009. 12.060.786 Ft 

Játszótér kialakítása 2010. 13.281.614 Ft 
Ravatalozó felújítás 2010. 19.103.367 Ft 
Iskola, óvoda felújítás 2014. 497 906 203 Ft 
 
Összegezve: 
A településen minden olyan szolgáltatás elérhető, ami elvárható a XXI. században, ezek 
száma és minősége a mindenkori igényekhez igazítható. 
 
G/. Zaj és rezgésvédelem (Forrás: J-Nk-Sz megyei környezetvédelmi 
program) 
 

1. Jogszabályi környezet, hatáskörök 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) számú 
Kormányrendelet 2008. január 1-én lépett hatályba. A kormányrendelet környezetvédelmi 
hatóságként a zajt, illetve rezgést okozó tevékenység jellegétől függően a KTVF-et, vagy 
kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. 
 
 



2. Zajok legfontosabb csoportjai 
 
- mezőgazdasági és erdőgazdálkodási zajkibocsátás, 
- ipari zajkibocsátás, 
- közlekedési zajkibocsátás 
 
Települési zajforrásként megemlíthetjük a kereskedelemből, szórakoztatásból, építkezésből és 
háztartási tevékenységből eredő zajforrásokat is.  
 
 
2.1. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási zajkibocsátás 
 
A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek és gépek fejlődése ellenére, még 
mindig gyakoriak a zaj okozta problémák, melyek leginkább a benne dolgozókat érinti 
(gabonaszárító, láncfűrész, gyümölcspermetező járművek, faaprító gépek stb.). 
A nagy létszámú állattartó telepek is jelentős környezetterhelő hatást gyakorolnak a 
települések környezetére. A telepek megfelelő elhelyezésével és tervezésével általában sikerül 
a zajhatásokat a szükséges határértéken belül tartani. 
A belterületi állattartás szabályozása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, elsődlegesen 
ezen a szinten lehet a kérdésbe beavatkozni (védőtávolságok, egyedszám meghatározása stb.). 
A növénytermesztés munkálatai időszakosan terhelik a környezetet (pl: szántás, betakarítás, 
növényvédelem, termékfuvarozás). A mezőgazdasági termékek beszállításának hatása a nyári, 
őszi időszakban a közutak forgalmában mérhető változást okoz. Az egyes útszakaszokon 
létrejövő zajterhelés nagysága a normál forgalomból származót lényegesen meghaladó (+2-+5 
dB) is lehet. 
 
2.2. Ipari zajkibocsátás 
 
Az ipari zajok csoportjába nemcsak az ipartelepek, hanem a fűtőművek, a villamos 
transzformátorok, a gázfogadó állomások, és tetőventillátorok is beletartoznak. A szolgáltató 
tevékenységek környezeti zaj és rezgés hatásainak megítélése az önkormányzatok hatáskörébe 
tartozik. Az ipari zaj kibocsátási problémát elsősorban a védendő területek közelében, vagy 
éppen a védendő területen működő üzemek okozzák, ezért elsődleges cél, hogy a zajos ipari 
területek és a védendő területek tartósan elkülönüljenek és eltávolodjanak, közöttük átmeneti 
zónák alakuljanak ki, illetve maradjanak meg. 
Az üzemi zajok vizsgálatakor tapasztalható, hogy a környezetben élőket sok esetben még a 
határérték alatti zajszint is zavarja. Erre ad megoldást az új jogszabályi háttér, amely bevezeti 
a hatásterület fogalmát. A számított hatásterületnél számszerűsíti, hogy milyen mértékű 
állapotváltozást kell figyelembe venni a zajforrás tervezett telepítése során. Célja, hogy 
alacsony háttérzajjal terhelt környezetben történő telepítések a meglévő csendes és kedvező 
zajhelyzetet ne rontsák drasztikusan. 
 
2.3. Egyéb zajok 
 
A lakossági panaszok egyre inkább a zajos tevékenységgel járó kisvállalkozások, 
szórakozóhelyek ellen irányulnak. A zavaró hatás kritikusabb a szabadtéri rendezvények 
esetében, ahol hiányoznak a hanggátlással rendelkező külső határoló szerkezetek, így 
fokozottabb a zajkibocsátás. 
 



Kőtelken különleges zajvédelmi övezetek nincsenek kijelölve. A településen zajjal 
kapcsolatos panaszok nem voltak. Zajszint mérések nem történtek. 
 
Zaj szempontjából a település közlekedési forgalma nem jelentős. Ipari tevékenységből 
származó zaj nem jellemző a településre. 
 
A kereskedelmi egységekkel összefüggésben jelentkező zajhatás minimális értékű, panasz 
nem érkezett. 
 
 
Kőtelek településen lévő szórakoztató és vendéglátó egységek: 
 

- Sarki söröző 
- Foci-Ivó 
- Presszó 
- Rév 

 
Összegzés: 
Kőtelek az átmenő közúti forgalom miatt alig érintett, így a nagy tehergépjárművek jelentős 
zaj és rezgésterhelése szempontjából szerencsés település. A belső közúti forgalom sem 
jelentős, így az épületekre ható rezgés miatti káros hatása is jelentéktelen. 
Építkezésből, bontásból származó zaj nincs. Háztartási tevékenységből nem származik 
meghatározó zaj. 
Kőtelek helyi zajvédelmi rendelettel nem rendelkezik. 
 
H/. Hulladékgazdálkodás 
 
A hulladékgazdálkodás körébe tartozik a települési szilárd kommunális hulladék és a 
kommunális szennyvíz gyűjtése és elhelyezése. 
A településnek jelenleg nincs megújított Hulladékgazdálkodási terve. A régi 2005-2008 
évekre vonatkozott, de 2008 után a megújítását nem készítették el. 
 
1. Települési szilárd hulladék kezelés  
 
A településen keletkező települési szilárd hulladékokat a felhagyás előtt a 360/1 hrsz.-ú 
települési hulladéklerakón rakták le. A telep nem felelt meg a korszerű műszaki előírásoknak, 
vagyis többek között nem rendelkezett műszaki védelemmel ezért az önkormányzat 1999-ben 
bezárás alá. A 2000. és a 2001. években zajlott tiszai árvízvédekezésnél használt 
homokzsákokban lévő homok a lerakó területén került elhelyezése. 
2014-ben KEOP pályázat útján rekultiuválásra került. 
A lerakó tényleges területe 3,0 ha, ingatlan nyilvántartás szerinti nagysága pedig 4,34 ha, ahol 
a felhalmozott hulladékmennyiség mintegy 25.000m3. 
 
2000-ben megtörtént a Hunyadfalván a 0175 hrsz.-on található térségi szilárd-hulladéklerakó. 
Üzemeltetője Kőtelek Községi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete volt. A 
hulladéklerakó teljes kapacitása: 74000 m3, kiépített szabad kapacitása 54000 m3. 2007 
októberében a hulladéklerakót bezárásra kötelezték. 
 



A hulladékok begyűjtését, szállítását Kőtelekről és a környező településekről (Hunyadfalva, 
Csataszög, Nagykörű) az NHSZ Szolnok Zrt. végzi. Az összegyűjtött hulladék a  vállalat által 
üzemeltetett Szolnok Városi Átrakóállomásra kerül beszállításra. 
A lakosság a keletkező hulladékokat 120 l-es hulladékgyűjtő edényzetbe, vagy NHSZ feliratú 
hulladékgyűjtő zsákba gyűjti. A hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma Kőtelek településen 
847, az összegyűjtésre kerülő hulladék mennyisége 2013 évben 125 tonna volt.  
 
A lakosságnak lehetősége van a szelektív hulladékgyűjtésre. 
A termelésből származó veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a termelő 
köteles gondoskodni. 
 
Az egészségügyi szolgáltatásból származó veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását, 
elhelyezését a Design Kft. végzi. 
A község területén nincs kiépítve az elhullott jószágok begyűjtési rendszere. A termelők 
kötelesek saját költségükre gondoskodni az elhullott tetemek megfelelő elszállításáról, kezelő 
telepre. Erre csak engedéllyel rendelkező szolgáltatóval köthetnek szerződést. 
 
2. Építési bontási hulladékok 
 
A térségben van olyan vállalkozás, amely konténerek telepítésével és a keletkező hulladékok 
begyűjtéssel való elszállításával biztosítja a szükséges kapacitást. 
 
3. Elektronikus hulladékok 
 
A lakosságnak az elekronikai hulladékok elhelyezésére csak távolabbi településeken (pl. 
Szolnok, Jásztelek) van lehetősége. 
 
4. Lomtalanítás  
 
Lomtalanítás az elmúlt 5 évben nem történt. 
 
5. Illegális hulladéklerakás és azok felszámolása 
 
Csak a Szolnokra vezető külterületi az utak mentén fordul elő szórványosan, a településre 
nem jellemző. 
 
Összegzés: 
Kőtelken jól működik a települési hulladékok körének gyűjtése, elszállítása. A szelektív 
hulladékgyűjtés megjelenése a lakosság aktivitását kialakította. 
A komposztálás lakossági, udvarokon belüli megoldásához szükséges a pontos és hatásos 
információ, képzési segédanyag formában való eljuttatása szükséges lenne az érdekeltekhez. 
A településen lévő vállalkozások jó arányban, legálisan gondoskodnak a keletkező termelési 
hulladékaikról. A lakosságnál keletkező veszélyes és elektronikai hulladékok évenkénti 
egyszeri begyűjtését kezdeményezni lehetne. 
 
 
 
 
 



I/. Környezettudatosság 
 
1. Általános elvek 
 
Az ember és a természet, kedvező, vagy kedvezőtlen viszonyát hosszabb távon a társadalmi 
értékrend és ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság befolyásolja. A tudatosság olyan 
szintjét kell elérni, amely biztosítja, hogy a társadalmi-gazdasági tevékenységekkel együtt 
járó környezetterhelés a lehető legkisebb mértékű. A környezettudatos viselkedés elterjedése, 
a környezettudatos életvitel kialakítását, a lakosság és döntést hozók szemléletváltását segíti. 
Fontosak a pozitív minták, példaértékű cselekvések bemutatása, a helytelen viselkedés, a 
közösségnek okozott kár számonkérése és társadalmi elítélése. 
 
1.1. A környezeti tudatformálás elsődleges színtere 
 
- családi nevelés, 
- óvodai, iskolai nevelés, oktatás, felsőfokú képzés, 
- helyi civilszervezetek. 
 
1.2. Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás 
 
A környezeti nevelés és oktatás célja, egy olyan környezeti tudáslánc felépítése, amely 
hatékony információs és együttműködési rendszert teremt az óvodától a felsőoktatásig, illetve 
a felnőttképzéséig. 
Az oktatás területén az elmúlt időszakban sor került a közoktatási törvény módosítására, mely 
minden iskola számára kötelezővé tette helyi környezeti és egészségnevelési program 
készítését. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008 elején indított Környezeti 
Tudáslánc program elemei: 
- környezeti nevelés, oktatás, képzés, az óvodai neveléstől a felsőoktatásig és iskola 
rendszeren kívüli képzésig, 
- a környezeti informatika fejlesztése, 
- kutatás, fejlesztés és innováció elősegítése, valamint 
- célzott környezetvédelmi akciók integrált rendszere alkot. 
 
2. Megyei célok 
 
2.1. Közoktatás 
 
A környezeti nevelés elsődleges célterülete a közoktatás. Létrejöttek és működnek a 
környezettudatosság erősítését támogató nemzeti szintű minősítési keretrendszerek (Zöld 
Óvoda, Ökoiskola, Erdei óvoda és Erdei iskola). 
 
 
2.2. Szakképzés 
 
Megyei szinten a környezeti nevelés és a környezettudatosság erősítésében nagyban lehet 
számolni a különböző szakképesítést adó megyei szakközépiskolákra. 
A környezetvédelmi, a természetvédelmi és vízügyi szakképzés területén létrejött modulos 
képzési rendszer a tudományosan megalapozott értékelési módszer révén megerősíti a szakma 
gyakorlásához szükséges kompetenciák kialakulását. 
 



 
2.3. Felsőoktatás 
 
A középiskolákhoz hasonlóan a megyében lévő különböző képzést folytató főiskolák is 
nagyban hozzájárulhatnak a környezetvédelmi tömegkommunikáció fejlesztéséhez, tudat és 
szemléletformáláshoz és környezeti neveléshez. 
 
3. Turizmus és a környezet 
 
A turizmus a fenntartható fejlődés elérésének kérdésében kiemelt jelentőséggel bír. A 
szabadidő minőségi eltöltésén keresztül szolgálja az életminőség javítását, munkahelyteremtő 
és gazdasági potenciállal rendelkezik és kölcsönhatásban áll a természeti és kulturális 
környezet állapotával. A turizmus hozzájárulhat a védett természeti értékek megismeréséhez. 
Jelentős lehet tudatformáló hatása is, amennyiben a turisták utazásaik során a 
környezetvédelemről, a flóráról, faunáról szerzett ismereteiket hazatérve is hasznosíthatják. 
 
4. Kőtelek környezetnevelési helyzetkép 
 
4. 1. Óvodai nevelési program 
 
A környezet megismerését, értékeinek védelmét, tudatos és takarékos használatát a 
kisgyermekkorban az életkornak megfelelően kell megvalósítani. 
A 3-4 éveseknél az óvoda közvetlen környezetében (épülete, udvara, utcája, növényei, 
állatai). termések, levelek, kavicsok, tollak gyűjtése, madarak etetése. Egyszerű kísérletek 
hóval, vízzel. 
A 4-5 éves gyermek: a megfigyeléseket és gyűjtőmunkát a közeli Tisza parton tehetik meg. 
Kirándulások alkalmával megismerik az erdei viselkedés szabályait. A védett növényeket. 
Az 5-6-7 éves gyermekek: megismerik az óvoda tágabb környezetét. Megfigyelik az évszakok 
szépségét, (víz, levegő, föld) a növények fejlődési feltételeit. Megismerkednek néhány 
gyógynövénnyel, mezei virággal, vadon termő ismertebb növénnyel. 
Bevezetik a gyerekeket a neves napok tartalmának megismerési folyamatába, óvodai szinten 
megtartják a FÖLD NAPJÁT. (ápr. 22.) 
 
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 
Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségeikben, felismerik 
a napszakokat. 
Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat. Ismerik környezetük növényeit és 
azok gondozását. 
A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltatókat, üzleteket, 
esztétikai alkotásokat. 
Ismerik az alapvető viselkedés szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 
szükségesek. 
 
4.2. Az általános iskolai tanulók környezeti nevelésével összefüggő iskolai feladatok 
 
- hatékony személyiségformálás, az egyéni különbségek figyelembevételével 
- az önszabályozás és egyben a társas együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek 
erősítése 



- rendszerszemléletre nevelés, mellyel képessé tehetjük tanulóinkat arra, hogy a tanórán 
szerzett ismereteiket összekapcsolják az élet valós dolgaival, problémáival 
- az alternatív, problémamegoldó gondolkodás képességeinek kialakítása 
- a globális összefüggések megértéséhez szükséges ismeretek és készségek kialakítása 
- a létminőség választásához szükséges értékek megmutatása a tanulóknak 
- a létminőséghez tartozó viselkedési formák kialakítása; magatartási és életviteli minták 
- mutatása 
- a természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértetése a tanulókkal 
- a környezettel való együttműködés (és nem az azon való uralkodás) hangsúlyozása 
- sokoldalú, személyes tapasztalatszerzési lehetőségek, kommunikációs helyzetek biztosítása 
a tanulók számára 
- a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítása 
Környezeti nevelés az általános iskola 1-4. évfolyamán 
A környezetismeret tantárgy a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával kielégítheti 
a gyermeki kíváncsiságot. Felkelti a természeti jelenségek megismerésének vágyát, bemutatja 
az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember 
felelősségét az élővilág megőrzésében. A felkeltett érdeklődést a többi tantárgy során 
megerősítik. 
 
Az iskolai környezet alakításával erősítik a nevelési célokat. 
- a tiszta, esztétikus, egészséges környezet kialakítására, fenntartására, 
- az anyag – és energiatakarékos működésre, 
- a sportolási – és egyéb mozgási lehetőségek biztosítására, 
- lehetőségeinkhez mérten növények telepítésére az osztálytermekbe, folyosókra 
- a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítására a tanulók és a dolgozók körében egyaránt 
 
Összegezve 
 
Kőtelken óvoda és általános iskola működik az Egyház fenntartásában. Mind a két 
intézményben beillesztették a nevelési programjukba a környezeti értékrend elemeit, az 
óvodában az életkori sajátosságoknak megfelelően főleg a természeti elemekre koncentrálva. 
Az iskolai program különösen értékes, mert a felsős diákok számára minden szaktantárgyba 
integrálva van. 
Kőtelken, bár még nincs „zöld óvoda” és „öko iskola”, de a nevelők ismeretanyaga, 
hosszútávon remélhető elhivatottsága ezt kárpótolja.  
Kőtelek környékének természeti adottságai, a településen látható zöldfelület növelés, 
fenntartás színes, gazdag tartalékot jelentenek a környezeti nevelésben. Remélhető, hogy a 
felnövekvő generáció ezt tovább viszi, magasabb szinten alkalmazza felnőtt korában. 
Mivel Kőtelken nincs középiskola, de a korosztály jelen van a településen, civil szervezetek 
motiválásával ebben a rétegben is remélhető pozitív eredmény 
 
J/. Környezet-egészségügy, élelmiszerbiztonság 
 
1. Környezet-egészségügy 
 
1.1. A környezet-egészségügyi állapotát befolyásoló főbb tényezők 
 
- Vízminőség  
- Szennyvízkibocsátás, tisztítás és elvezetés 



- Kommunális szilárd hulladékok elhelyezése  
- Veszélyes hulladékok elhelyezése (A településen keletkező veszélyes hulladékok begyűjtése 
biztosított.) 
- Állati eredetű hulladékok elhelyezése 
- Légszennyezettség szempontból biológiai allergének (A településen a kötelező művelésbe 
vonás ellenőrzésével, a közterületek rendszeres gondozásával a lehetőségekhez képest 
igyekszenek az allergének térnyerési agresszivitását csökkenteni) Legközelebb pollencsapda 
Szolnokon működik A mérési megfigyelések alapján Szolnokon és térségében a parlagfű 
pollenkoncentrációja lényegesen alacsonyabb a régió többi helyszínéhez képest. Az ÁNTSZ 
hálózata mintázza és értékeli 32 növény és 2 gomba légköri pollen/spóra koncentrációját. Az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján kimondható, hogy tendenciát nem lehet megállapítani 1-1 év 
összehasonlítása során, különösen a nem biológiai allergének esetében. 
- Klímaváltozás: a klímaváltozás hatásai egyre nyilvánvalóbbak. Az egyik legfontosabb hatás, 
hogy a hőhullámok egyre gyakoribbá válnak. 1992-2008 között hőhullámok 
(minimum 3 egymást követő napon a hőmérséklet 26,6 oC küszöbérték feletti) egyre sűrűbben 
jelentkeztek. Számszerűen évente 0,73 nappal nőt a „hőhullám napok” előfordulása, bár az 
egyes években jelentős ingadozás figyelhető meg. 1992-2000 között 6 hőhullám érte el 
hazánkat, összesen 27 igen meleg nappal. 2001-2008 között 
11 hőhullám következett be 52 igen meleg nappal. 2009-ben hőhullám közeli állapotok 
többször előfordultak, viszont csak egyszer kellett hőségriasztást elrendelni. 
A közeljövőben is feltételezhető a hőhullámok gyakori elfordulása. 
- Élelmiszerbiztonság: Az egészséges táplálkozás és az élelmiszer-higiénia szoros 
kapcsolatban van a lakosság egészségi állapotával. A keringési betegségek és a rosszindulatú 
daganatok megfelelő táplálkozással és életmóddal jelentős részben megelőzhetők. 
 
2. A megye egészségügyi kapacitásai 
 
2.1. Fekvőbeteg ellátás 
 
- Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet, 
- MÁV Kórház és Rendelőintézet, 
 
A fekvőbeteg ellátás Szolnok város kórházaiban biztosított. 
 
2.2. Járóbeteg szakellátás 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy kistérségenként a nagyobb városokban mindenütt 
biztosított a kötelező alapellátási feladatokon kívül a szakellátás. Orvoshiány azért nem 
jelentkezik, mert nagyobb kórházakból, sok esetben más megyéből megbízásos, vagy 
közreműködői szerződéssel vállalkozó szakorvosok látják el a betegeket. 
Az egészségügyi vállalkozók, valamint a működési engedéllyel rendelkező 
természetgyógyász szolgáltatók száma is növekszik. 
 
2.3. Hospice ellátás 
 
A megyében nem működik hospice terápiás osztály, de nem biztosított a lakosság számára 
intézeten kívüli ellátási formában sem a hospice ellátás. 
 
 
 



2.4. Gyógyszerellátás 
 
A településen 1 db gyógyszertár üzemel, de a környező településeken és Szolnok városban is 
számos gyógyszertár áll rendelkezésre. 
 
 
2.5. Környezet-egészségügy javítását szolgáló általános intézkedések 
 
- Ivóvíz-javító program folytatása, 
- Egészségkárosító gyomnövények visszaszorítása, 
- Hulladékkezelés és ártalmatlanítás környezetügyi problémáinak kezelése, felhagyott, bezárt 
hulladéklerakó telepek rekultiválása, 
- Élelmiszerbiztonság javítása, 
- Szennyvízrákötések arányának növelése, 
- Szennyvízleürítő helyek, dögkutak és felhagyott házi szennyvízleürítők rekultiválása, 
- Egészséges táplálkozás elősegítése, 
- Mozgásszegény életmód átalakítása aktív életvitellé, az egészséges életmód terjesztése, 
- Alkohol és drogfogyasztás visszaszorítása, 
- Szűrővizsgálatok folytatása, illetve új szűrések (pl.: vastagbél) bevezetése, 
- Vegyi és sugárbiztonság javítása, 
- Kémiai biztonság előírásának betartása, 
- Biológiai allergének elleni hatékony védekezés. 
 
3. Élelmiszerbiztonság 
 
3.1. Állapot jellemzés 
 
A lakosság jólétének, életminőségének javítása hosszú távon csak úgy biztosítható, ha 
megfelelő figyelmet fordítunk minőségi, megfelelő tisztaságú élelmiszerekre. Hatékony 
eszköz és intézményi rendszer áll rendelkezésre, a magas szintű hatósági élelmiszer ellenőrzés 
megvalósulására. A korszerű, egymásra épülő, szoros kapcsolatban lévő folyamatok egységes 
rendszerbe történő ellenőrzésének jogszabályi keretét az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló törvény teremtette meg. 
Megyei élelmiszeripari vállalkozásokat érintő egyéb élelmiszerbiztonsági esemény a 
megyében 2014-ben nem volt. A laboratóriumi vizsgálatra küldött megyei vállalkozások által 
előállított élelmiszerminták kifogásoltsági aránya a statisztikai átlag alatt volt. Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság megállapítása szerint a megye 
élelmiszerbiztonsági helyzete az elmúlt években megfelelő volt. 
 
3.2. Célok 
 
- megfelelő minőségű és tisztaságú élelmiszerek előállítása, az élelmiszerek maradvány 
tartalmának csökkentése, 
- különböző minőségirányítási rendszerek, ISO szabványok alkalmazásának növelése, 
- hatékony szaktanácsadási rendszer kialakítása és üzemeltetése. 
 
3.3. Általános intézkedések 
 
- a gazdálkodó szervezeteknél az élelmiszergyártás és feldolgozás környezettudatos tervezése 
és megvalósítása, 



- az élelmiszeripari vállalatok energiahatékonysági, levegő-, illetve talajszennyeződést 
megelőző intézkedésének javítása, 
- lakosságnál tudatos fogyasztói magatartás a mindennapokban. 
 
4. Vegyi és sugárbiztonsági helyzet 
 
Kémiai (vegyi) biztonság 2000. évi XXV. Törvény végrehajtása folyamatban van, eddigi 
tapasztalatok kedvezőek. Sugárbiztonsági helyezet megfelelő, az utóbbi években sugárbaleset, 
sugársérülés nem fordult elő. 
 
Összegzés: 
A környezetegészségi és élelmiszer biztonsági célok, feladatok csak térségi összefogással 
megvalósíthatók. Települési szinten tudatosság növelő, szűrési akciókkal lehet az eddigi 
eredményeket növelni. 
Fontos, hogy a bevezetett lakossági szűrések minél nagyobb aktivitásban teljesüljenek. 
Ebben a példamutatás és a kényszer együttes alkalmazása eredményt hozhat. 
 
 
K/. Megújuló energiaforrások 
 
1. Fogalomkör 
 
A megújuló energiaforrások alatt a nem fosszilis megújuló energiaforrások, így a szél, nap, 
geotermikus, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken 
keletkező gázok, biogázok energiáját értjük. A megújuló energiaforrások hasznosítása 
hozzájárul a környezet védelméhez és a fenntartható fejlődéshez. 
 
2. Európa Uniós ajánlások 
 
Magyarország felé a tervezett elvárások az alábbiak: 
- a megújuló energia felhasználása 2020-ban összességében érje el a 186,3 PJ-t, 
- a villamosenergia-termelésen belül a megújuló energiaforrások felhasználása 2020-ban érje 
el a 9470 GWh-t (79,6 PJ), 
- a hőtermelésen belül megújuló energiaforrások felhasználása 2020-ban érje el a 87,1PJ-t, 
- az üzemanyag fogyasztáson belül a megújuló energiahordozó bázisú üzemanyagokat is 
tartalmazó bioüzemanyagok energiaértéke 2020-ban érje el a 19,6 PJ-t. 
 
3. Megyei helyzetkép 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében az adottságok alapján a megújuló energiaforrások közül 
elsősorban a biomassza és a geotermikus energia felhasználása jöhet számításba. A 
szélenergia és a napenergia felhasználása tekintetében a kezdeti lépések megtörténtek. 
 
3.1. Biomassza 
 
A biomassza valamely földrajzi egységben egy adott pillanatban jelenlévő szerves anyagok és 
élőlények összessége.  
 
 



Fajtái: 
- Elsődleges biomassza: a természetes vegetáció (mezőgazdasági növények, erdő, rét, legelő, 
kertészeti növények, a vízben élő növények). 
- Másodlagos biomassza: állatvilág, illetve az állattenyésztés fő és melléktermékei, 
hulladékai. 
- Harmadlagos biomassza: a feldolgozó iparok gyártási mellékterméke, az emberi 
életműködés mellékterméke. 
 
Kőtelek településen 1 db aprítékoló berendezés és 1 db kazán került beüzemelésre így a 
biomassza hasznosítása is biztosított. 
 
3.2. Vízenergia 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében vízenergia hasznosítás nincs. 
 
3.3. Szélenergia 
 
A szélenergia hasznosítására leginkább alkalmas térség Magyarországon az észak-nyugati 
országrész, de a dél-keleti területek is jelentős szélenergia kinccsel rendelkeznek. 
Magyarország széltérképe alapján Szolnok megye területén 10 m magasságban a szélsebesség 
értéke 2,0-3,0 m/s közötti, 25 m magasságban 3,0-4,5 m/s közötti. 
A megye területén uralkodó szélviszony nem a legalkalmasabb szélerőmű telepítésére, de 
ennek ellenére megindult a kezdeti lépés a megye szélenergia hasznosítására. Jelenleg 
Törökszentmiklós és Mezőtúr város külterületén került telepítésre szélerőmű. 
 
3.4. Napenergia 
 
A megyében napenergia hasznosítás megkezdődött. Kőtelken 1-2 családi háznál, illetve a 
felújított Napközi Otthonos Konyhánál van ilyen jellegű meleg víz előállításra lehetőség. 
 
3.5. Termálvíz energia 
 
A megyében kedvezőek a termálvíz beszerzési lehetőségek. A termálkutak elsősorban 
kommunális céllal (fürdők ellátása) kerülnek hasznosításra, de a jászsági területen a korszerű 
kútfúrási – kiképzési technológiák megjelenéséig ivóvíz bázisul is szolgáltak. Az energetikai 
célú hasznosítás alárendelt jelentőségű. 
 

L. Természetvédelmi értékek 

Kőtelek a Közép-Tisza szakaszhoz tartozik, a jobb parti településekkel együtt mely: 
Tiszasüly, Kőtelek és Nagykörű. Amint az Alföldre, úgy a térségre is jellemző, hogy a 
mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz éghajlati övbe tartozik. A napsütéses órák száma 
1950-2050. Legfontosabb természeti adottsága, hogy az Alföldre jellemzően az erdő általában 
a folyamvölgyekben, és nem a települések követlen környezetében található. Az egyhangú 
síkságot a folyómedrek, holtágak, morotvák teszik változatossá. A Tisza lehetővé teszi a 
biológiai sokszínűség megtartását és növelését.  

A Tisza völgye az európai természetvédelmi hálózat része. A Régió Tisza szakasza a Közép 
Tiszai Tájvédelmi Körzet része. Felügyeletét a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága látja 
el. A hullámtér változatos élőhelyei közül a fűz-nyár ligeterdők érdemelnek 



megkülönböztetett figyelmet. Ezek az erdők váltakozó szélességben szegélyezik a folyó 
mindkét partját, körülölelik a réteket, holtágakat. Folytonosságukat helyenként nemes nyár 
ültetvények szakítják meg.  

Az erdőkben sok helyütt fákra, bokrokra felkapaszkodó ligeti szőlő, vad komló, süntök, és 
ritka gyepűtök fátyoltársulást alkot. Az aljnövényzetet zömmel a hamvas szeder, ámor cserje 
és az óriás csalán alkotja, de a korhadó tuskókon megtalálhatjuk a szálkás pajzsikát, a 
szárazabb, aljnövényzettel kevésbé borított helyeken pedig a hullámtér egyetlen orchideafáját. 
A ligeterdőkhöz igen hasonlók a gátak mentetlen oldatán húzódó kubikerdők, amelyeket a 
gátak építésekor keletkező anyagnyerő- vagy kubikgödrökbe, szél- és hullámtörő véderdőnek 
telepítettek.  

A védett fajok közül előfordul itt a réti és a vágó csík, pettyes és tarajos gőte. A tájvédelmi 
körzetben viszonylag jelentős területeket tesznek ki a változatos térszintű hullámtéri rétek. Az 
itt tenyésző 100-140 növényfajt számláló növénytársulás egyetlen védett tagja a sárga 
nőszirom. A hullámtéri rétek legmélyebb pontjain általában mocsárrétekre bukkanunk. Ezek 
sekély, gyorsan felmelegedő vizek számos vízimadárnak kedvelt fészkelő- és táplálkozó 
helyei. A hullámtéri rétek változatosságát fokozzák a szikespuszta maradványok. Ezek a 
padkás szolonyec típusú szikesek a hullámtér legmagasabb pontjain maradtak meg és csak 
igen magas vízállás alkalmával kerülnek víz alá. Csekély kiterjedésük miatt mint tájképi 
elemek jelentenek természeti értéket. 

A kirándulókra a ligeterdők mellett a szelíd szépségű holtágak gyakorolják a legnagyobb 
hatást. Természetvédelmi jelentőségük több tényezőből tevődik össze. Egyrészt rajtuk 
keresztül napjainkig nyomon lehet követni a Tisza mederváltozásait, másrészt a szabályozás 
előtt hatalmas mocsárvilág életközösségeinek utolsó maradványait. Gazdag növény- és 
állatvilágukat hosszú lenne felsorolni. A változatos hínárvegetációból érdemes megemlíteni a 
tündérrózsákat, állatai közül pedig az egyre ritkábban előforduló vidrát.  

A galériaerdő és a folyó találkozásánál kialakult parti sáv élővilága nem tartozik igazán sem 
az erdőkhöz, sem a folyóhoz. A lazább szerkezetű szakadó partokban partifecskék, 
gyurgyalagok és jégmadarak ütnek tanyát. A gyökerektől átszőtt part rejtett zugaiban épít 
magának kotorékot a vidra, a parti bokorfüzes pedig a kedvelt fészkelő helye a kevesek által 
ismert, rejtett életmódú halvány gerlének. 

A táj rendkívül gazdag és változatos gerinctelen állatvilágának teljes feltárása még várat 
magára, de a kutatók találtak olyan fajokat, melyek egyetlen eddig ismert lelőhelye itt 
található, illetve ezen kívül alig néhány helyen fordulnak elő az országban. A tiszavirág vagy 
kérész hatalmas rajzásai évtizedekkel ezelőtt még megszokott látványnak számítottak. 
Szerencsére a kérésztelepek egy része az utóbbi években újra benépesült.  

A gerinceseket legnagyobb faj- és egyedszámban a madarak képviselik. Az 57 fészkelő fajból 
a legjellemzőbbek a fokozottan védett fajok közül a fekete gólyák (4-6 pár), melyek 
rendszeresen költenek. Alkalmi fészkelő a kanalas gém és a békázósas. Az igen ritka réti sas 
is otthonra talált az egyik erdőben. Külön említésre méltók a gémtelepek, ahol hosszú 
évtizedek óta költenek a fokozottan védett kis kócsagok és üstökös gémek, velük keveredve 
pedig igen nagy tömegben a szürke gémek, bakcsók és a kárókatonák. A ragadozók közül 
jellemzőek az egerészölyvek, a héják, a vörös vércsék és a kabasólymok, míg a barna kánya 
ritka, de rendszeresen fészkelőnek számít. A megszámlálhatatlan énekesmadarat a fülemüle, a 
barát poszáta, a vörösbegy, az erdei pinty és a berki tücsökmadár képviseli. A madarak mellett 



számos emlős is kitűnő életfeltételeket talál itt magának. A vízi denevérek helyenként szép 
számmal tanyáznak az odvas fákban. Ezekben az erdőkben él az erdei cickányokkal együtt 
hazánk legkisebb emlőse, a farkával együtt mindössze 8 cm körüli törpe cickány. Viszonylag 
gyakorinak számít a nyest, a menyét és az őz. Növényekben gazdag, könnyen felmelegedő 
sekély víz kiváló ívó helyeket kínál a pontynak és a dévérkeszegnek, mélyebb részeken 
gyakori a harcsa és a süllő. A régió területén a folyó továbbra is őrzi változatos középszakasz 
jellegét. Itt már az agyagos, homokos medret kedvelő kecsege és márna is nagyobb számban 
fordul elő. Védett halaink közül gyakori a halványfoltú küllő, a vágó csík. 

Magyarországon eddig ismeretlen tarka géb megjelenése újabb védett fajjal gyarapította a 
folyószakasz halfaunáját. A hullámtéri és mentett oldali nagy nyílt vízfelület még a folyóra 
emlékeztet, de faunájukban az állóvízi halak dominálnak: a bodorka, a vörös szárnyú keszeg, 
a törpeharcsa. Növényzettel szegett partokon tavi békák és vízisiklók sütkéreznek. 

Összegezve a tájvédelmi körzetről azt mondhatjuk, hogy az Alföld egyik kiemelkedő 
természeti értéke. Olyan élőhely típusokat őriz még viszonylag sértetlenül, melyek Európa 
számos országából vagy teljesen eltűntek, vagy végveszélybe kerültek. 

 
 
 

IV. Önállóan kezelt hatótényezőkkel kapcsolatos célok 
meghatározása 
 
1. Települési környezet tisztasága 
 
Folyamatosan ellenőrizni kell a település külső és belső területeit illegális hulladéklerakások 
szempontjából. 
A hulladék elszállításáról gondoskodni kell. Ezzel együtt az elkövetők felkutatásában is előre 
kell lépni. Az illegális hulladéklerakók felszámolásában, feltérképezésében nagy szerepet 
kaphatnának a helyi értékek megőrzésével foglalkozó civil szervezetek. 
A megoldás többféle lehet: 
 
Az őszi lombhullatás során felmerülő munkálatok során a lakosságot segíteni kell, különös 
tekintettel, a nagy fákkal szegélyezett utcák vonatkozásában. Hatásos az őszi lomb szervezett 
összegyűjtése, és olyan, a térségben lévő komposztálókhoz való elszállítása, ahol azt 
hasznosítani tudják. Ez jogszabályi kötelezettség. 
 
A téli hónapokban a hó eltakarítást, a csúszásmentesítést mind a közutakon, mind járdákon 
minél szélesebb körben, 2010. novemberétől só felhasználása nélkül kell végezni. Sózás 
helyett más, inert anyagot kell alkalmazni (homok, fűrészpor stb). Az önkormányzati 
kötelezettsége, hogy erről a tájékoztatást a lakosság felé is megtegye. 
 
2. Csapadékvíz elvezetés 
 
A csapadékvíz elvezetés állapota ismert. A célfeladatok részben fenntartói, üzemeltetési, 
részben fejlesztési jellegűek, melyekhez közhasznú munkaerő foglalkoztatására kiírt 
pályázatok emberi erőforrás oldalról forrást teremthetnek. 



- Szükséges a községi csapadékelvezetés időszakos ellenőrzése, a szennyvíz bevezetések és 
azok állapota miatt. 
- Ugyancsak elengedhetetlen fontosságú a burkolt rendszerek karbantartása. 
- A kiépített csapadékvíz elvezető hálózat gyorsan feliszapolódik, ezért rendszeres 
karbantartással biztosítani kell a kiépített vízhozamnak megfelelő kapacitás rendelkezésre 
állását. 
- A nyíltszelvényű medrekből évenként el kell távolítani a lerakódott iszapot, a lefolyást gátló 
növényzetet, a bekerült hulladékot. 
- Meghatározott rendszerességgel (3-4 évenként) gondoskodni kell a burkolatok, műtárgyak, 
tározótöltések hibáinak kijavításáról. A zárt csatornák esetében a folyamatos üzemképesség 
elérése végett, szükség esetén az iszapeltávolítást, a mosatást el kell végeztetni. A belterületi 
belvízvédelmi művek, eszközök, berendezések állapotát minden évben legalább egyszer, 
legkésőbb november 15-ig ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell 
készíteni a feltárt hiányosságok rögzítésével, és azok megszüntetésének felelősével, 
határidejével. 
 
3. Hulladékkezelés 
 
Alapvető cél a hulladék mennyiségének csökkentése, azok által okozott szennyezések 
kiküszöbölése. 
A szelektív gyűjtésbe való bekapcsolódást fokozni kellene.  
Megújuló feladat az elhagyott hulladékok felkutatása. Potenciális feladatként róható ez a 
településőrökre, a polgárőrökre, de fontos partnerek keresése a civilek között. 
 
A lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtése érdekében évente egy alkalommal 
szükséges kitelepülő gyűjtés megszervezése.  
 
4. Zaj- és rezgésvédelem 
 
Kőtelek egyik előnye, hogy csendes település, ezt az értékét meg kell őrizni. Ilyen településen 
valódi cél az egészséges környezet megőrzése érdekében a zaj és rezgés források károsító 
hatásának megelőzése. 
Minden zajos létesítmény engedélyezésekor vizsgálni kell a várható zajhatásokat. 
 
5. Légszennyezés elleni védekezés 
 
Általánosságban megfogalmazható cél, hogy a levegő jó állapotát meg kell őrizni. Az eseti 
szennyezéseket (tarlóégetés, kerti és egyéb hulladékok égetése) csökkenteni kell. Ehhez 
eszköz lehet a levegős rendelet kibővítése, a lakosság tájékoztatása. 
Az allergén pollenek mennyiségének csökkentésére felvilágosítás, a lakosság időszerű 
tájékoztatása szükséges. 
 
6. Közlekedésszervezés 
 
Kőtelek központi területein a kisebb belső forgalom a jellemző. A településszerkezet miatt 
ebben a közeljövőben változás nem várható. 
Helyközi buszjárat képviseli a tömegközlekedés közúti módját. 
 
 



7. Talajvíz 
 
A talajvíz szennyezettségének csökkentése a szennyvízvezeték kiépülését követő rákötéseket 
követően megvalósul. A jogszabályi lehetőség létezik a műszakilag kiépített szennyvíz 
csatornahálózatra rá nem kötő tulajdonosok felé a talaj terhelési díj bevezetése. Ehhez az 
Önkormányzati rendelet rendelkezésre áll. 
A szennyvízhálózatra műszaki okok miatt nem csatlakozó ingatlanok esetében szigorúan fel 
kell lépni a vízzáróan szigetelt aknák kiépítésére. 
Jelentős problémák forrásai, az un. ásott és fúrott kutak. Ezek veszélyességét nem csak az 
általuk felszínre hozott víz felhasználása (itatás, locsolás) jelenti, hanem sok esetben ezekkel a 
kutakkal a vízzáró rétegek “átlyukasztása” a fő veszélyforrás. Ez okozza a talajba jutó 
szennyezett vizek keveredését a vízzáróréteg alatti értékes rétegvizekkel. E kutak 
számbavétele és a lakosság felvilágosítása fontos. 
 
 
8. Zöldterület gazdálkodás 
 
Az intenzíven fenntartott zöldterületek folyamatos felújítása, a virágosítás további növelése a 
lakosság bevonásával, szép, élhető környezetet teremt. 
Gondoskodni kell a közparkok, köztemetők és utak környékének zöldfelület felújításáról.  
 
 
 
9.Természetvédelem 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény alapján elkészített Nemzeti 
Természetvédelmi Alaptervvel összhangban a természet megőrzése és védelme szervezett, 
törvényileg szabályozott, központilag irányított és finanszírozott szakmai és hatósági 
tevékenység, de egyszersmind társadalmi önkormányzati, állampolgári érdek. 
Ehhez Kőtelek az alábbi távlati célok kitűzésével és azok megvalósításával járulhat hozzá: 
-  Kapcsolatot kell tartani a területileg illetékes természetvédelmi igazgatósággal. 
- Meg kell akadályozni a biodiverzitás csökkenését mutató tendenciákat, az élőhely és 
fajvédelmi programokat támogatni kell. Például a fehér gólyák védelme érdekében a 
területileg illetékes áramszolgáltatóval közösen kell segíteni a gólyák költését megkönnyítő 
gólyakosarak villanyoszlopokra felhelyezést. 
 
10. Környezeti nevelés 
 
Távlatokban gondolkodva a környezeti nevelés nem cél, hanem eszköz. S ehhez a környezeti 
tudatosság eszközeit kell kombinálni, hogy a lakosság egészét be lehessen vonni a 
környezetvédelmi problémák megoldásába, illetve azok megelőzésébe. 
A környezeti nevelés céljainak eléréséhez mind a közvetlen, mind, pedig a közvetett eszközök 
(pl. zöldterület fejlesztés, újabb gyűjtő szigetek, játszóterek kialakítása) fejlesztésén, 
támogatásán keresztül kell segítenie a települési önkormányzatnak. Ezek közül csupán a 
közvetett beavatkozási területeket emeljük ki vázlatosan, a teljesség igénye nélkül: 
- Az elkövetkező esztendők komoly kihívásaként kell megemlíteni, hogy a megye által 
támogatott szelektív hulladékgyűjtési rendszer sikeres megvalósítása érdekében komoly 
energiákat és forrásokat kell biztosítani, ahhoz, hogy a település közönsége tudatos szereplője 
legyen szelektívgyűjtésnek (az újrahasznosítható hulladékok másodnyersanyaggá válásában). 



- Talán még ennél is fontosabb a környezettudatos vásárlói magatartás (csomagolóanyag 
minimum!) elősegítése kampányokkal, s széleskörű szemléletformálással. 
- Támogatni kell a helyismereti tevékenységeket, a civil szervezetek környezeti nevelő 
akcióit, programjait 
- Kezdeményező és/vagy támogató szerepet kell vállalni az un. Környezetvédelemi jeles 
napok szervezésében. 
- Támogatni kell a pedagógusok környezetvédelmi, zöld óvodai, ökoiskolai, szakmai 
képzését, a témában megrendezésre kerülő rendezvényeken történő részvételét. 
 
11. Környezetbiztonság 
 
A környezetvédelem alapproblémája abból adódik, hogy a társadalom (benne az ember) és 
környezete (mindenekelőtt természeti környezete) között szükségszerű kölcsönös kapcsolat 
van, egymásra hatásuk mindkét oldalon érződik. A környezetvédelemben általában azokat a 
hatásokat hangsúlyozzuk, amelyek az emberi tevékenységből származnak, és a természetben 
okoznak változásokat. Legtöbbször előnytelen változásokat. Ezek veszélyesek, mert a 
kialakult egyensúly eltolódásával járnak. Tudjuk, vannak visszafordítható és 
visszafordíthatatlan folyamatok. A természeti folyamatokban a visszafordíthatatlan 
folyamatok legtöbbször az emberi tevékenységre visszavezethetők. Az ember dönthet, és ezek 
a hatások csökkenthetők. A természeti folyamatok azonban oly mértékben is 
megváltozhatnak, hogy az emberi társadalom további működése megnehezül, veszélybe 
kerülnek az energia, anyag, tiszta víz, levegő forrásai. Belátható, hogy az embernek ezt el kell 
kerülnie, tevékenységét úgy kell szabályozni, hogy a kedvezőtlen hatást csökkentse, vagy 
zárja ki. 
A természeti környezetben élő ember amellett, hogy folyamatosan beavatkozik annak 
folyamataiba, ki van téve a természeti folyamatok váratlan, néha durva hatásainak. A 
környezetvédelemi átgondolt fejlesztések a katasztrófák megelőzésében és eredményes 
kezelésében a jövőben növekvő szerepet kaphatnak. 
A környezetre vonatkozó adatok és információk gyűjtése és feldolgozása ma különálló 
intézmények feladata.  

 
 
V. A hatótényezőkhöz rendelt rövid és középtávú feladatok 
 
A program állapotértékelésén alapuló célmeghatározásából - amely az ideális állapot 
elérésének az irányvonalait jelölik ki -, juthatunk el, a megvalósítható rövid és hosszú távú 
programokhoz. 
A hazai gyakorlat szerint a környezetvédelmi programokat hat éves ciklusban készítjük, 
ezeket kétéves periódusonként érdemes újragondolni, esetleg a prioritások módosulásával 
felülvizsgálni. Ez jelen esetben a 2015-2020 évek közötti időszakot jelenti. 
Mivel a programokhoz az anyagi források előteremtése, olyan kis település számára, mint 
Kőtelek, nagy nehézséget jelent, még akkor is, ha a számos pályázat van. Ezt szem előtt 
tartva, a felsorolt programokat, a hozzárendelt összegeket és a határidőket nagy 
rugalmassággal, a realitások talaján állva kell értelmezni. 
Egy település azzal, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi lehetőségeit száma vette, 
azokat rendszerezte, elindult azon az úton, ami a település hagyományos értékrendjében egy 
új elemet, a lakosok és civil szervezetek között egy új összefogást tesz lehetővé, hogy 
közösen védjék meg a településüket, globalizálódó világunk romboló hatásaitól. 



Természetesen minden pénzbe kerül, anyagi források feleslegben, a települési Önkormányzat 
szűkös keretében sincsenek. A pályázatok saját, vagy térségi összefogásban elérhetők, és az 
EU-s csatlakozásunk egyik nagy tanulsága, hogy az élet minden színterén meg kell tanulni 
összefogni, pályázni, érdekeinket hatékonyan érvényesíteni. 
 
 
 
 
1. A javasolt programok felsorolása (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi 
Intézkedési Terv alapján) 
 
1.1. Biztonságos ivóvízellátás, Ivóvízminőség-javító Program megvalósításának 
elősegítése 
 
Az EU-hoz való csatlakozás megkívánja a vízvezeték-hálózat kiépítését, az elavult hálózatok 
rekonstrukcióját, az egészséges víz biztosítását, a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben 
szabályozott határértékek betartását. 
Az emberi szervezetre károsan ható tényezők közül a megyében a vezetékes ivóvíz minőségi 
problémáit kell kiemelni. 
66 településen (köztük Kőteleken) több kémiai paraméter (arzén, vas, mangán, ammónia) nem 
elégíti ki az egészséges ivóvízzel szemben elvárt minőségi követelményeket. 
 
 
1.1.1. Végrehajtásért felelős szervezetek 
 

- Önkormányzati társulások 
 
1.1.2. Közreműködő szervezetek 
 

-  Vízközmű üzemeltető (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.) 
- Települési önkormányzat 
- ÁNTSZ megyei szervezete 
- Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

 
1.1.3. Környezeti, társadalmi és gazdasági hatás 
 

- Javul a lakosság egészségi állapota 
- A közművesítettségi szint növelésével javul a lakás- és életkörülmények 

komfortossága 
 
 
1.2. Természetvédelem, tudat és szemléletformálás 
 
A felnőtt népességhez írott sajtón, elektronikusan, valamint szóróanyagokon keresztül való 
eljutás, a lakosság figyelmének felkeltése, a környezetvédelem fontosságának exponálása, 
mivel a környezeti tudatosság szinte teljes mértékben hiányzik az emberekből, ennek 
meghatározó oka az ismerethiány. 
 
 
 



1.2.1. Intézkedés 
 

- Kiadványok készítése a megye környezeti állapotáról, a környezetminőséget javító 
intézkedésekről és környezettudatosságról 

- Környezeti adatok Interneten való elérhetőségének biztosítása 
- Local Agenda 21 program elkészítése 

 
 
 
 
1.2.2. Végrehajtásért felelős szervezet 
 

- Települési önkormányzat 
- Oktatási, közművelődési intézmények 

 
1.2.3. Közreműködő szervezetek 
 

- Közoktatási intézmények 
- Civil szervezetek 

 
1.2.4. Környezeti, társadalmi és gazdasági hatás 
 

- Tájékozottabb, környezettudatosabb emberek 
- Javuló életminőség 
- Tisztább környezet 

 
1.3. Környezeti nevelés 
 
A környezettudatosság és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek megjelenítésére kell 
nagy gondot fordítani. Az óvoda, iskola, helyi közösségek, szülők együttműködését segíteni 
kell. 
 
1.3.1. Végrehajtásért felelős szervezet 
 

-  Települési Önkormányzat 
-  Oktatási intézmények 

 
1.3.2. Közreműködő szervezetek 
 

-  Civil szervezetek 
 
1.3.3. Környezeti, társadalmi és gazdasági hatás 
 

- Hosszú távon javul a lakosság környezeti tudatossága 
- Nő a felelősségérzet az élővilággal szemben 

 
 
1.4. Belterületi csapadékvíz elvezetés 
 



A belterületi vízelvezető csatornarendszerek felmérése, üzemképességének vizsgálata, 
megfelelően üzemelő vízelvezető rendszer kialakítása, mivel a település területe 
belvizesedésre hajlamos. 
 
1.4.1. Végrehajtásért felelős szervezet 
 

- Települési önkormányzat 
 
 
 
1.4.2. Közreműködő szervezet 
 
- Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 
 
1.4.3. Környezeti, társadalmi és gazdasági hatás 
 

- Csökken a belvíz által veszélyeztetett területek nagysága 
- Csökken a belvíz okozta kár nagysága 
- Javul a lakosság életszínvonala 

 
1.5. Hulladékgazdálkodás 
 
 
Alapvető cél a hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkezett 
hulladékok minél nagyobb arányú újrahasznosítása. 
A kommunális hulladékok keletkezési helyein történő szelektív hulladékgyűjtése alapfeltétele 
az egyes hasznosítható összetevők ipari másodnyersanyag vagy mezőgazdasági komposzt 
célú hasznosításának. Fontos a biológiailag lebomló hulladékok és csomagolóanyagok 
lerakott mennyiségének csökkentése. 
 
1.5.1. Intézkedések 
 

- Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakításának folytatása 
- A hulladék szelektív gyűjtésének ösztönzése 
- Felhagyott hulladéklerakók rekultivációjának segítése 
- Házi komposztálás elterjesztése, lakossági felvilágosító, szemléletformáló 

tevékenység szervezése 
 
1.5.2. Végrehajtásért felelős szervezet 
 

- Települési önkormányzat 
 
1.5.3. Közreműködő szervezet 

- Kőtelek Községi Önkormányzat GESZ 
- Hulladékgazdálkodási szolgáltatók 

 
 
1.5.4. Környezeti, társadalmi és gazdasági hatás 
 

- Emelkedik a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége 



- Csökken a környezetre veszélyes hulladéklerakók száma 
- Csökken a lerakókra kerülő hulladék éves mennyisége 
- Nő a környezetbiztonság 
- Javul a lakosság környezettudatos magatartása 

 
 
 
 
 
1.6. Levegőminőség okozta egészségügyi problémák mérséklése 
 
A biológiai allergének, egészségkárosító gyomnövények által előidézett lakossági 
megbetegedések- kiemelten légzőszervi betegségek- számának csökkentése a levegőminőség 
javító intézkedéseken keresztül. 
 
1.6.1. Intézkedés 
 

- Allergén, egészségkárosító gyomnövények- kiemelten a parlagfűre- előfordulásának 
visszaszorítása. 

 
 
1.6.2. Végrehajtásért felelős szervezet 
 

- Települési önkormányzat 
 
1.6.3. Közreműködő szervezet 
 

- Civil szervezetek 
- Gazdasági Ellátó Szervezet 

 
1.6.4. Környezeti, társadalmi és gazdasági hatás 
 

- A levegőben megjelenő biológiai allergének és egészségkárosító gyomnövények 
koncentrációja csökken 

- Javul a lakosság egészségi állapota 
- Csökken a gyógyszerfogyasztás mértéke 

 
1.7. Talajvédelem 
 
A talaj, mint természeti erőforrás állapotának javítása, termőképességének megőrzése a cél.  
A talajjavítás elhanyagolása súlyos távlati következményekkel jár, jelentős problémát okoz, 
hogy a savanyodó talajban mobilizálódnak a toxikus nehézfémek, amelyek a táplálékláncba 
kerülhetnek. További probléma a talajok, illetve a talajvíz nitrát-tartalmának emelkedése. 
 
1.7.1. Intézkedés 
 

- Talajterhelési díjról szóló rendelet alkalmazása 
 
 
 



1.7.2. Végrehajtásért felelős szervezet 
 

- Települési önkormányzat 
 
1.7.3. Közreműködő szervezet 
 

- Gazdasági Ellátó Szervezet 
 
 
 
 
1.7.4. Környezeti, társadalmi és gazdasági hatás 
 

- A talaj fenntartható használatának megvalósításával a talajerő hosszútávon 
megőrizhető 

- A talajok termőképességének növelése, talajsavanyodási folyamatok mérséklődése 
 
 
1.8. Zöldterület gazdálkodás 
 
Meglévő közparkok, zöldterületek fenntartása, szükség esetén rehabilitálása, tiszta, jó 
települési környezet megteremtése a cél, mivel a zöldfelületek nagymértékben mérséklik a 
káros környezeti hatásokat. 
 
1.8.1. Intézkedés 
 

- Meglévő zöldterületek folyamatos fenntartása 
- Új zöldterületek kialakítása, fásítás 

 
 
1.8.2. Végrehajtásért felelős szervezet 
 

- Települési önkormányzat 
 
1.8.3. Közreműködő szervezet 
 

- Gazdasági Ellátó Szervezet 
 
1.8.4. Környezeti, társadalmi és gazdasági hatás 
 

- Meglévő zöldterületek állapotának javulása 
- Települési zöldfelületek arányának növekedése 
- Ingatlanállomány értékének emelkedése 
- Vonzóbb településkép, esztétikusabb környezet kialakulása 

 
 
 


