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TARTALOMJEGYZÉK
Szászberek Község Településrendezési tervének
megalapozó vizsgálatához
1. rész: Helyzetfeltáró munkarész
Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,
térségi kapcsolatok
1.2. A településfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata
1.3. Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott
település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia
vonatkozó megállapításai
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
1.7.2. Térbeli - társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok,
társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil
szerveződések egyházak, stb.)
1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, stb.)
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő
fejlesztési elképzelései
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő
képzettsége, K+F stb.)
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet - kínálat)
1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és
intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
1.10.6. Intézményfenntartás
1.10.7. Energiagazdálkodás
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
1.1.
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1.
Tájtörténeti vizsgálat
1.12.2.2.
Tájhasználat értékelése
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
1.12.3.2.
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló
vagy védelemre tervezett területek, értékek, emlékek
1.12.3.3.
Ökológiai hálózat
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1.
Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a
zöldfelületi karaktert meghatározó elemek
1.13.1.2.
Zöldfelületi ellátottság értékelése
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1.
A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
1.14.1.2.
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a
művelési ágak és a minőségi osztályok
1.14.1.3.
Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
1.14.1.4.
Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és
ellátási kapcsolatok)
1.14.1.5.
Alulhasznosított barnamezős területek
1.14.1.6.
Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1.
Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
1.14.2.2.
A tulajdonjogi vizsgálat
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1.
Funkció, kapacitás
1.14.5.2.
Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
1.14.5.3.
Magasság, szintszám, tetőidom
1.14.5.4.
Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány,
jellegzetes épülettípusok
1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1.
Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
1.14.6.2.
Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű
terület
1.14.6.3.
Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító
építészeti jellemzők
1.14.6.4.
Világörökségi és világörökség várományos terület
1.14.6.5.
Műemlék, műemlékegyüttes
1.14.6.6.
Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és a
temetkezési emlékhely
1.14.6.7.
Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű
terület,műemléki környezet
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1.14.6.8.
Nemzeti emlékhely
1.14.6.9.
Helyi védelem
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
1.15.2. Közúti közlekedés
1.15.3.Közösségi közlekedés
1.15.3.1.
Közúti
1.15.3.2.
Kötöttpályás
1.15.4. Kerékpáros és gyalogosközlekedés
1.15.5. Parkolás
1.16. Közművesítés
1.16.1.Víziközművek
1.16.1.1.
Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíztermálvíz hasznosítás)
1.16.1.2.
Szennyvízelvezetés
1.16.2.3.
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
1.16.2. Energia
1.16.2.1.
Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia,
közvilágítás, gázellátás, távhőellátás ás más ellátórendszerek)
1.16.2.2.
Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos
energiagazdálkodás lehetőségei
1.16.2.3.
Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli
hírközlési építmények)
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
1.17.1. Talaj
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
1.17.5. Sugárzás védelem
1.17.6. Hulladékkezelés
1.17.7. Vizuális környezetterhelés
1.17.8. Árvízvédelem
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást; beépítést befolyásoló vagy korlátozó
tényezők)
1.18.1. Építésföldtani korlátok
1.18.1.1.
Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
1.18.1.2.
Csúszás, süllyedésveszélyes területek
1.18.1.3.
Földrengés veszélyeztetett területei
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1.
Árvízveszélyes területek
1.18.2.2.
Belvízveszélyes területek
1.18.2.3.
Mély fekvésű területek
1.18.2.4.
Árvíz és belvízvédelem
1.18.3. Egyéb
1.18.3.1.
Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl lejtés, falszakadás)
1.18.3.2.
Mélységi, magassági korlátozások
1.18.3.3.
Tevékenységből adódó korlátozások
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
1.20. Városi klíma
2. rész Helyzetelemző munkarész
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetés, folyamataik
elemzése
3. rész Helyzetértékelő munkarész
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése , szintézis
3.1.1. A folyamatok értékelése
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
3.1.3. A településfejlesztés- és rendezés kapcsolata
3.2. Problématérkép/értéktérkép
3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
3.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése
3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése
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I. rész: Helyzetfeltáró munkarész
I.1. Bevezetés, előzmények
Szászberek Község Polgármesteri Hivatala 2016. évben bízta meg a Kiszelovics és Társa
Településtervező Kft-t, hogy a település igazgatási területére vonatkozóan új, a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet szerinti településrendezési tervet készítsen.
Az új településrendezési terv készítését indokolta a jelenleg hatályos településrendezési terv
jóváhagyása óta eltelt időszak társadalmi, gazdasági változása. A jogszabályi környezet
változása, a magasabbrendű tervek módosulása, a település új fejlesztési elképzelései is mind
az új terv készítését indokolták.

1.1.

Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,
térségi kapcsolatok

Szászberek község Magyarország keleti régiójában, Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati
részén, Szolnoktól 18 km-re. Jászberénytől 27 km-re található.
A település közúti kapcsolat tekintetében Szolnok felől a 32. számú országos főútról
megközelíthető. A 32. számú főútról a településközpont a Kossuth Lajos úton, valamint a
3227. jelű Újszász- Jászapáti útról érhető el.
A település közigazgatási területén halad az Újszász-Vámosgyörk vasúti mellékvonal, a vasúti
megállóhely a külterületen, a főút szelvényezés szerinti jobb oldalán található. A vasúti
közlekedés jelentős hatással nincs a településre, mert a tömegközlekedés a helyközi
autóbuszjáratokkal megoldott.
A település közigazgatási területének szomszédai:
- északon:
- keleten:
- délen:
- nyugaton:

Jászalsószentgyörgy, Jászladány
Besenyszög
Zagyvarékas, Újszász
Újszász, Jászboldogháza
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Szászberek község elhelyezkedése Jász – Nagykun – Szolnok megyében
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Elhelyezkedése térkép

Forrás: Google Maps

Az Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció szerint Szászberek
Szolnok Megyei Jogú Város agglomerálódó térségébe valamint Budapest főváros 120 – 180
km – es nagyvárosi gyűrű övezetébe tartozik.
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Városhálózat (külső és belső városi gyűrű)

Forrás: Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció

Régiós szerepkör
Az Észak – Alföldi régiót három megye alkotja: Jász – Nagykun – Szolnok megye, Hajdú –
Bihar megye és Szabolcs – Szatmár – Bereg megye. A három megye közül Jász-NagykunSzolnok megye a legkisebb területű és népességű megye, a régió lakosságának 26,2%-a él a
megye területén. Jász-Nagykun-Szolnok megye a régió területének 31,2%-át foglalja
magában.
A régióban az országos településhalmaz több, mint 12%-a található, a települések átlagos
területe és népességszáma meghaladja az országos átlagot. A régió városhálózata még
hordozza magán a nagy kiterjedésű mezővárosi jellegzetességeket, főleg Hajdú-Bihar és JászNagykun-Szolnok megye városhálózatát jellemzik a nagy népességszámú és nagy kiterjedésű
városok. A történelem másik jellegzetes alföldi hagyatéka, a nagy kiterjedésű tanyarendszer
Nyíregyháza kivételével, már csak foltszerűen maradt fent (a településrendszer ritkulása
részben ebből ered).
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye településrendszere hasonló, azonban SzabolcsSzatmár-Bereg megye kiugróan magas település állománnyal rendelkezik (ez az aprófalvas
településrendszer a megye egyik sajátossága).
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye városhálózatát a jelenlegi makroregionális térstruktúrának
többségében másod - harmadrangú hálózati rétegei határozzák meg.
A városok tekintetében regionális szinten elmondható, hogy a városi funkciókat és a városok
térszervező erejét tekintve jelentős különbségek vannak. Az elsődleges probléma, hogy a
településhálózat nélkülözi a középvárosokat, amelyek biztosítanák a városi funkciók
decentralizáltságát a megyeszékhelyekkel szemben. Másrészt az elmúlt években érvényesülő
várossá nyilvánítási hullám, jelentősen felülreprezentálttá tette a gyenge teljesítő képességű
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kis városokat. A 80-as évektől dinamizálódó várossá nyilvánítási hullám egyes térségekben
túl is lépte azoknak a településeknek a körét, amelyet térszerkezeti szempontból indokolttá tett
a városi cím adományozása, mindez a városi cím nivellálódásához vezetett. Az Észak-alföldi
régióban település földrajzi szempontból a városhálózat mára kiépültnek tekintendő,
városhiányos térségek már csak a határmenti, periférikus térségekben találhatóak (Bereg,
Szatmár, Bihar).
Szászberek Község elhelyezkedése a megyében

Forrás: TERPORT (saját szerkesztés)

Összességében elmondható, hogy a régió városhálózata polarizált, amely az 1990-es években
tovább erősödött. A funkciók és az erőforrások a városhierarchia csúcsai a
megyeszékhelyeken összpontosulnak. A potenciális középvárosi szint hiányos, a kisváros
hálózat, amely korábban sem volt erős, a városok számának növekedése ellenére szerepkörét
tekintve gyengült.

Szolnok várostérsége
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A társadalom térbeli szerveződésének alakulásában, annak változásaiban meghatározóak a
központi funkciókat is betöltő települések, melyek kapcsolatokat építenek ki a körülöttük lévő
más településekkel. Ezen kapcsolatok fejlődhetnek tovább, amikor a funkciókkal rendelkező
település, mint központ körül kialakul annak vonzáskörzete, az a térség, ahonnan az egyes
funkciók és szolgáltatások elérése, mindennapi ügyeinek intézése érdekében a lakosság a
központba utazik. Más viszonyrendszerben az a térség, azon települések köre, amelyre a
központ vonzó hatással bír az általa biztosított különböző funkcióknál és szolgáltatásoknál
fogva. A jogszabályi környezet nem adja meg a várostérség fogalmát.

Várostérségek Jász - Nagykun - Szolnok megyében

Forrás: Várostérségek lehatárolása Jász – Nagykun - Szolnok megyében, 2013 (ÉARFÜ)
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Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ÉARFÜ) által 2013. évben készített
„Várostérségek lehatárolása Jász – Nagykun - Szolnok megyében” című elemzés során az egyes
központok által biztosított feladatok, funkciók és szolgáltatások ellátási területét, mint
vonzáskörzeteket térképezték fel, majd ezek összevonásával alakultak az egy-egy központ körül
kialakuló ún. várostérségek, mely várostérség településeire az adott központ fejti ki leginkább hatását,
a települések adott központhoz kötődnek.

Szászberek Község tekintetében központi településként egyértelműen Szolnok Megyei Jogú
Város határozható meg, amelynek Szászberek szatellit-települése.
Szolnoki várostérség települései: Szolnok, Szajol, Tiszasüly, Kőtelek, Hunyadfalva,
Csataszög, Nagykörű, Besenyszög, Szászberek, Újszász, Zagyvarékas, Tószeg,
Tiszavárkony, Tiszajenő, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Vezseny és Martfű, Tiszaföldvár.

Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye, megyei jogú város, hatása az egész
megyére kiterjed. A megyei jogú város a megye nyugati szélén aszimmetrikusan helyezkedik
el, azonban központi szerepét biztosítja a közlekedési folyosók legyezőszerű futása, melynek
gyújtópontjában Szolnok áll.
A megye keleti fele, illetve a Jászság ellentéteként a nagyterületű települések helyett
Szolnokot kisebb területű és lakosságszámú települések határolják, ezen körből néhány
nagyobb település (pl. Rákóczifalva, Újszász, Szajol) emelkedik ki.
A jelenleg vizsgálható, meglévő funkcionális kapcsolatrendszer alapján a Szolnokhoz
leginkább kötődő településekről, illetve a lehatárolás során kialakult Szolnoki várostérség
településeiről egyaránt elmondható, hogy közösségi közlekedési kapcsolataik kiválóak
Szolnok irányába, kedvezőbbek, mint az esetlegesen más központokkal való kapcsolódásuk,
míg egyes esetekben más központ elérése meglehetősen bizonytalan, így Szolnok a hozzá
kötődő települések számára az ideális központot jelenti.
Regionális kapcsolatok terén Szolnokkal, a megyeszékhellyel kiemelkedő a település
kapcsolata: a közép- és felsőfokú oktatási, egészségügyi, járási és megyei igazgatási
ellátásokat elsősorban Szolnokon veszik igénybe a szászberkiek. A település ivóvize a
szolnoki vízműből érkezik, a csatornahálózattal is a szolnoki szennyvíztisztítóhoz csatlakozik
a település. Mindezek miatt a település gazdasági helyzetét nagymértékben befolyásolják a
szolnoki agglomerációban, különösképpen Szolnokon végbemenő társadalmi-gazdasági
folyamatok.
Szászberek Község közeli gravitációs központok
Szászberek Község körül kirajzolódó mintegy 30 km sugarú körben több, jelentősebb központ
található: Szolnok, mint megyeszékhely (Szolnok MJV lakónépessége 2017. év január hó 01.
napján: 71.765 fő; távolsága közúton Szászberek Községtől: 18 km), Jászberény Város
(Jászberény Város lakónépessége 2017. év január hó 01. napján: 26.360 fő; távolsága
közúton Szászberek Községtől: 35 km), Abony Városa (Abony Város lakónépessége 2017. év
január hó 01. napján: 14.475 fő; távolsága közúton Szászberek Községtől: 20 km), mint
alközpont és több kisebb 5.000 főnél népesebb alacsony térszervező erővel bíró kisváros.
Ebben a településhalmazban, több jelentősebb gravitációs központ metszéspontjában,
Szászberek Község számára a településhierarchiában jelentősebb szerepet betölteni csak
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korlátozott módon nyílik lehetőség. A település egyértelműen Szolnok szatellit településének
tekintendő.
Szászberek Községet településfejlesztési szempontból „Tisza menti pólustérség” erőterében
lévő településként jellemezhetjük.
Tisza‐mente nagytérségi összefüggésrendszere

Forrás: Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
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Szászberek Község a megye nyugati szélén helyezkedik el, így kiemelten jellemző rá az
alapvetően Jász – Nagykun – Szolnok megye egészére jellemző hatás, amely Budapest és a
Budapest nagyváros‐térség közelsége jelent. Fontos térségszervező hatásként éri Szászberek
Községet az alábbiak:
a megyeszékhely, Szolnok, mint a nagyváros‐térség keleti kapuja
az ország két legnépesebb városát – Budapest‐Debrecen – illetve Budapestet Nagyváraddal
és Kolozsvárral össze‐ kötő kelet‐nyugati közúti folyosó menti fekvés
 a kelet‐magyarországi súlyponti fekvés és ebből következően a 7 másik megyével való
közvetlen határhelyzet és nyílt hálós kapcsolat
 a Tisza völgyén belüli központi elhelyezkedés, a Tisza‐völgy több kiemelkedő jelentőségű
tranzitfolyosója szeli át a megyét
Azonban a megye sajátos településszerkezete miatt fenti előnyökből sem a megye, sem
Szászberek Község nehezen profitál: Jász‐Nagykun‐Szolnok megye településrendszerét
múltjából következően az erőteljes háromosztatúság (Jászság, Nagykunság, a ma
Tisza‐térségnek nevezhető korábbi Külső‐Szolnok megye) és ennek megfelelő
hárompólusosság jellemzi (Szolnok, Jászberény, Karcag). A többpólusosság elvileg kedvező
feltételt biztosít a megyék többségénél kiegyenlítettebb fejlődésre, ám mindhárom központ a
megye peremén helyezkedik el, aminek eredményeként a megye középső, természeti‐táji
adottságai tekintetében is az átlagnál hátrányosabb térsége (árvíz‐belvíz aszály fenyegetettség)
egyúttal az ország legrosszabb társadalmi‐gazdasági pozíciójú térségeinek egyike.



Járási szerepkör
A járás gravitációs központja egyértelműen Szolnok Megyei Jogú Város.
A Szolnoki járás illetékességi területe: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek,
Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő,
Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas
A járás összesített népsűrűsége 131,2 fő/km2, a járás lakónépességének közel 14%-a
fiatalkorú (14 év alatti), az aktív korúak (15-64 évesek) aránya közel 69%, míg időskorúak
(65 év felettiek) aránya 17%.
A járás lakónépességének több, mint 60%-át a megyeszékhely tömöríti. A Szolnoki járás
lakónépessége több, mint 110.000 fő. Szolnok közigazgatási területe (18 723 hektár) foglalja
el a járás területének több, mint 20%-át.
Szolnoki járás
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Forrás: http://www.jaras.info.hu/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

oldal 17

Szászberek Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat
Zagyvarékas Községének érdemi járási szerepköre nem azonosítható be.

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1. táblázat: A Szolnoki járás települései
népesség
terület
település
rang
(fő)
(hektár)
(2017. január 1.)
(2017. január 1.)
Besenyszög
Város
3 279
13 808
Csataszög
Község
288
1 121
Hunyadfalva
Község
169
535
Kőtelek
Község
1 611
4 514
Martfű
Város
6 169
2 308
Nagykörű
Község
1 579
4 281
Rákóczifalva
Város
5 256
3 594
Rákócziújfalu
Község
1 911
1 961
Szajol
Község
3 733
3 697
Szászberek
Község
1 006
3 922
Megyeszékhely,
Szolnok
71 765
18 724
megyei jogú város
Tiszajenő
Község
1 562
2 819
Tiszasüly
Község
1 447
9 177
Tiszavárkony
Község
1 529
3 562
Tószeg
Község
4 331
5 917
Újszász
Város
6 043
5 820
Vezseny
Község
599
2 517
Zagyvarékas
Község
3440
3171
Forrás: KSH Helységnévtár (2017. január 1. adatsor) (saját szerkesztés)

Összességében elmondható, hogy elsősorban a földrajzi tényezőknek köszönhetően
Szászberek településhálózatban betöltött szerepe alacsony, jelentős térszervező erővel nem
rendelkezik és kialakulása sem várható folyamat.
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Természeti adottságok
Szászberek Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén, a Zagyva bal partján terül el.
Tengerszint feletti magassága: 89-90 méter. Természetes élő vizei a Zagyva, a Kender- és a
Szászberek-ér, de határát átszeli a Háromházi- és a Szászberki csatorna is.
A település igazgatási területe: 3.922 ha. A település a Jászság kistáj területén helyezkedik el.

Domborzati adatok:
A kistáj 85 és 105 m közötti tengerszint feletti nagyságú, enyhén D felé lejtő, túlnyomórészt
folyóvizek által feltöltött síkság. A kistáj középső része az alacsony, ártári szintű síkság
orográfiai domborzattípusába sorolható, a vízrendezés előtt sekély tavakkal, mocsarakkal,
apró szigetekkel volt borítva.
Jelenleg is erősen belvízveszélyes. A felszíni formákat az alsószakasz jellegű folyóvizek
feltöltő tevékenysége szabta meg. A felszínt a kanyargós sekély holtmedrek, s a hozzájuk
csatlakozó árterek uralják.

Földtani adottságok:
A Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig a legerősebben és a legtartósabban süllyedő
fiókmedencéje. Az Északról érkező folyók (Zagyva, Tarna) a területre már finomabb
üledékeket, túlnyomóan agyagot telepítettek.
Éghajlat:
A mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz övezet határán elterülő kistáj. Évente kevéssel
több, mint 2000 óra napsütést élvez. Ebből nyáron 800-820 óra, télen kevesebb mint 190 óra
napsütés valószínű.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,2-10,3 oC, illetve 17,2 oC. Az évi abszolút
hőmérsékleti maximumok átlaga 34,4 – 34,6 oC, a minimumoké – 17,0 oC.
Az évi csapadék 520-55 mm.
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos sebesség 2,5 – 3,0 m/s.
Vízrajz:
A Zagyva Jászberény alatti 90 km-es szakaszának a medencéje. Ezen szakaszon csak két
mellékvize van: balról a Tarna, jobbról a Tápió. Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos
terület.
Lf = 0,5 l/s x km2;

Lt = 3%;
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A Zagyván és a Tápión a kora tavaszi, a Tarnán a kora nyári árvizek a gyakoriak. A kisvizek
mindkettőn ősszel uralkodnak. A vízminőség II. osztályú. A vízfolyásokat védgátak kísérik. A
belvizeket mintegy 300 km-es csatornahálózat vezeti le.
Két kis természetes tava jelentéktelen (7 ha), de öt mesterséges tározója és halastava eléri a
100 ha-t. Legnagyobb a Jánoshida melletti (55 ha).
A talajvíz mélysége 2-4 m, mennyisége jelentéktelen. A kémiai jelleg túlnyomóan nátriumkálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nko közötti, ami a települések
körzetében még a 45 nko-ot is meghaladja. A szulfáttartalom általában nagyobb 300 mg/l-nél.
Az ártézi kutak mélysége kevéssel haladja meg általában a 100 m-t, míg vízhozamuk nem éri
el a 100 l/p-et, de vannak bő hozamú kutak is.
Hévizű kutak vannak: Alattyánban (45 oC), Jánoshidán (54 oC), Jászberényben (45 oC),
Jászboldogházán (42 oC), Jászjákóhalmán (40 oC),
Jászladányban (50 oC feletti, több is), Szászbereken (48 oC), Újszászon (44 oC) és
Zagyvarékason (48 oC).

Növényzet:
A Tiszántúli flórajárásban (Crisicum) sorolandó kistáj fontosabb potenciális erdőtársulásai a
fűzligetek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a pusztai tölgyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek.
Napjainkban a nyílt társulások a jellemzőek, mint a sziki rétek, a szikes puszták, stb.
Jellegzetesebb lágyszárú fajok az ágas sóballa, a seprőparéj, a homoki vértő, stb.
Az erdőművelésbe vont területeken keménylombos, zömében fiatalkorú erdők díszlenek.
Az erdők átlagos évi folyónövekedése, a kedvezőtlen adottságok következtében 2,1 – 3,0
m3/ha között alakul.
A mezőgazdaságilag hasznosított területek elterjedtebb kultúrái a búza (20-35 q/ha), az őszi
árpa (20-30 q/ha), a kukorica (25-50 q/ha) és a cukorrépa (200-500 a/ha).

Talajok:
A talajtakaró 97 %-a löszös üledékeken képződött. A futó-, humuszos-, és csernozjom jellegű
homoktalajok összesen 3 %-nyi területet borítanak.
A kistáj legnagyobb kiterjedésű talajtípusa a löszös üledéken képződött agyagos vályog
mechanikai összetételű, nagy (4 %) szervesanyag tartalmú réti talaj. Termékenysége kedvező,
az V. talajminőségi kategóriába tartozik. A szikes talajok megjelenése ellenére is a táj
mezőgazdaságilag értékes terület.
Tájtipológiai összegzés:
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Mérsékelten meleg, igen száraz, erősen vízhiányos terület. A DK-i nagyobb fele
alacsonyártéri síkság jellegű, holdmedrekkel és sűrű lecsapoló csatornahálózattal tagolt
mentesített ártér. Uralkodó talajtípusa a réti talaj, amelyet terjedelmes szikes talajú foltok
tarkítanak.
A táj É-i és DNY-i, Zagyva melletti része homokos, illetve löszös felszínű, hordalékkúpsíkság. A kötött homokos felszíneken humuszos homoktalajokon a szántóföldi művelés
mellett kevés szőlőt, kertet találunk homoki tölgyes ligetek és főleg akácosok társaságában.
A löszös felszínek csernozjom talajain a szántóföldi hasznosítás csaknem kizárólagos, ami a
kultúrsztyep jelleg felerősödését jelenti.
A geotermikus viszonyok kedveztek számos hévizű fúrás létesítésének.
1.2.

A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata

1.2.1. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz való igazodás
Az Országos Területfejlesztési Koncepciót a 97/2005 (XII.25.) OGY Határozattal fogadta el
az Országgyűlés. Szászberek Községe tekintetében az alábbi releváns megállapításai
rögzíthetők:
Régiók fejlesztési irányai
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Az Észak-Alföldi Régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint a meglévő és mobilizálható
erőforrásaira támaszkodóan, hazai és európai szinten is versenyképes gazdaságával, az
értékek megőrzésével és fenntartható használatával biztosítja a minőségi élet feltételeit az itt
élők számára
1.1.1. Nemzeti Fejlesztés 2030 való igazodás
Az Országgyűlés 1/2014 (I.3.) OGY Határozata Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról (melynek elkészítéséről az 1996. évi XXI.
törvény rendelkezik) alapján:
Átfogó fejlesztési célok:
1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés
2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom
3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeinek megőrzése és környezetünk
védelme
4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet
Specifikus célkitűzések:
1.
2.
3.
4.

Versenyképes, innovatív gazdaság
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és – ellátás
Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+f+I
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5. Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
6. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság
7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme
Területi specifikus célok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Középtávú fejlesztési prioritások:
1.
2.
3.
4.
5.

Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben
Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé
Útban az erőforrás - és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé
Népesedési és közösségi fordulat
Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán

Szak és területpolitikai fejlesztési irányok között szerepel:
A fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat
A város-vidék egységes rendszert alkot. A városi centrumok központi funkciókat látnak el,
amelyek elérhetőségét/hozzáférhetőségét biztosítani kell minden potenciális érintettnek. A
városkörnyéki falvak a lakó- és rekreációs funkciókon kívül szerepet játszanak a városok
élelmiszerellátásában és az ökológiai hálózatok, a városok körüli zöld gyűrűk, zöldfelületek
biztosításában.
Fejlesztéspolitikai feladatok:
 A város és vonzáskörzetének szereplői közötti együttműködés ösztönzése.
 A város szétterülésének megakadályozása, a kontrollálatlan városnövekedés, illetve a
városkörnyéki települések egyfunkciós lakóövezetté vagy perifériává alakulásának
megelőzése a városkörnyék integrált és tudatos térségi fejlesztésével.
 A beépített területek összenövésének megakadályozása.
 Központi városok belterületének vonzóvá tétele.
 Az ökológiai funkciójú területek további visszaszorulásának elkerülése.
 Zöldfelületek hálózatba szervezése (zöld gyűrű) és minőségi bővítése.
 A városokban található központi szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása: a nyitva
tartás szervezése, a környéki parkolási lehetőségek biztosítása, a közösségi és alternatív,
gyalogos és kerékpáros közlekedés általi megközelíthetőség lehetővé tétele, az
elektronikus szolgáltatások kialakítása, kihelyezett vagy mobil szolgáltatások révén.
Fenntartható és kompakt városszerkezet kialakítása
Az erőforrások hatékony és fenntartható hasznosításának fontos alapja a kompakt
településszerkezet.
Fejlesztéspolitikai feladatok:
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A többközpontúság kiépítése nagytérségi, és városszerkezeti szinten egyaránt.
Intenzív együttműködés elősegítése a szereplők között, hogy mérséklődjenek a közlekedési
távolságok, és így korlátozódjon az urbanizált területek terjeszkedése a hatékony energia
felhasználás szerint.
Fenntartható mobilitási viszonyok megteremtése a városon belüli és város körüli utazási
szükséglet mérséklése érdekében, a munkahelyek, lakóövezetek, szolgáltatási és
közlekedési hálózatok elhelyezkedésének optimalizálása.
A közlekedés racionalizálása és a fenntarthatóságának biztosítása, a környezetbarát
alternatív közlekedési eszközök fejlesztése (vasút, elővárosi vasút, kerékpárutak, ahol lehet
vízi közlekedés és ezek kombinációi).
A városszerkezet tagolása beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és a természetes
szellőzést biztosító zónákkal.
A városi zöldterületek minőségi bővítése, a közparkok szolgáltatásainak és
infrastruktúrájának megújítása, hálózatba szervezése.
A barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) előnyben részesítése a
zöldmezős beruházásokkal szemben.
Területileg integrált, komplex örökségvédelmi, értékvédelmi beavatkozások ösztönzése,
fenntartható hasznosítása.
Jövedelemtől és életkortól függetlenül használható, mozgásra, egészséges életmódra és
kreativitásra ösztönző tiszta (köz)területek.
Egyenlő hozzáférés biztosítása a természeti-, az épített és a kulturális örökségeinkhez.
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Jász-Nagykun-Szolnok megye
POZICIONÁLÁS
A megye sajátos térszerkezeti törésvonalon fekszik az Alföld közepén. A főváros vonzásába
tartozó Jászság és Szolnok térsége fejlődő a versenyképes iparágak koncentrálódása miatt,
míg a tiszántúli részeken elmaradott, periférikus térségek alakultak ki. A nagytérségi és
környezeti adottságok hasznosításának akadálya a gyorsforgalmi úthálózat hiánya és a
közúthálózat romló állapota. A kedvező adottságokon alapuló mezőgazdasági termelés
csökkenő volumenű, de javuló minőségű. A közelmúlt nagy beruházásai csökkentették a
megye árvízi veszélyeztetettségét. A Tisza adta lehetőségek kihasználatlanok, a turizmus
kínálata csak néhány településen bővült. A 2000-es évek folyamatos GDP növekedése 2009ben tört meg, 2010-ben pedig már csökkenés volt tapasztalható. A népesség erősen fogy, a
fiatalkorúak körében pedig nő a romák aránya. A foglalkoztatottak száma csökken, a
munkanélküliség növekszik, de ezek a trendek az országos átlagnál kedvezőbbek. A bérek
elmaradnak a hazai átlagtól, a foglalkoztatási szerkezet stabil. A közüzemi infrastruktúra
fejlődése dinamikus, a humánszolgáltatások kapacitása és igénybevétele összhangban van.
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK










Erőteljes kapcsolódás a fejlődő fővárosi térséghez és M1-M5 tengelyhez a gyorsforgalmi
utak (M4, M8, M44) kiépítése, a közút- és vasúthálózat fejlesztése, az innováció és a
gazdasági együttműködés bővítése által.
Versenyképes megye kialakítása Szolnok térsége súlyának növelésével, a Jászság új
minőségű fejlesztésével, a Tiszántúlon új növekedési pólusok kialakításával és a Tisza-tó
kiemelt kezelésével.
Az agrárium együttműködésen alapuló megújítása a tájfenntartó kapacitás növelése és a
termelés bővítése érdekében.
Kiegyensúlyozott Tisza-mente és kultúrtájak hálózata létrejöttének előmozdítása
összehangolt vízügyi, környezetvédelmi, energetikai, turisztikai és vidékfejlesztéssel.
A népességmegtartó képesség növelése a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a képzettség
és az egészségi állapot javítása, a felsőfokú oktatás fejlesztése és az infrastrukturális
felzárkóztatás folytatása segítségével.
A leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatása a foglalkoztatási,
infrastrukturális, intézményi, társadalmi és kulturális feltételek biztosításával.
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1.2.2. Kapcsolódás a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciójához
és Programjához

1.2.2.1.

Jász – Nagykun – Szolnok Megye együttkezelendő térségei

A 2014 – 2020-as programozási ciklusra való felkészülés során Jász – Nagykun – Szolnok
Megye elkészítette a Megyei Stratégiai Programot, Operatív Programot és Integrált
Területfejlesztési Programot, amelyek a megye egészét érintő, komplex fejlesztési irányokat
tartalmazza. Ezen dokumentumokban került rögzítésre, hogy egyes területi egységeket
kiemelten, egy egységként szükséges fejleszteni, segíteni. Jász – Nagykun – Szolnok Megyei
közgyűlés a 194/2013. (III.27.) számú határozata rögzíti a megye együttkezelendő térségeit,
melyek az alábbiak:
 Jászság
 Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége
 Nagykunság – Tisza-tavi térség
 Mezőtúr térsége – Tiszazug
Jász - Nagykun - Szolnok megye együtt kezelendő fejlesztési térségei

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 66/2015. (V. 13.)
KH számú határozatával)
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A Szolnok – Törökszentmiklós - Martfű, mint együttkezelendő fejlesztési térséghez szorosan
kapcsolódó, de kizárólag a megyében lévő településekre, nevezetesen Besenyszög, Csataszög,
Fegyvernek, Hunyadfalva, Kengyel, Kőtelek, Kuncsorba, Martfű, Nagykörű, Örményes,
Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszapüspöki,
Tiszasüly, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tószeg, Törökszentmiklós, Újszász, Vezseny és
Zagyvarékas településekre vonatkozik.
Területe 1379 km2, a megye területének 25%-a, viszont a térség lakosainak száma 2011. év
végén 155.961 fő volt, amely a megye lakosságának 41%-át tesz ki. A szigorú értelemben vett
földrajzi lehatárolása az adott települések közigazgatási határáig terjed, viszont a feltárt
térszerkezeti pozíciók, sajátosságok és hatások túlmutatnak e földrajzilag pontosan behatárolt
korlátokon, egyrészt további alegységekre bontják, másrészt láttatják a közigazgatási
határokon túlmutató kapcsolatokat, kapcsolódási pontokat mind a megye további területeivel,
mind a megyén, sőt a régión túli térségekkel, településekkel.
Települési funkciók szempontjából az alábbi osztályozás szerint rendezhetőek csoportba a
térségben található települések.
Térségközponti szerepkör: Szolnok
Térszervező erővel, vonzáskörzettel rendelkező városok: Törökszentmiklós, Martfű,
Agglomerációs települések városi funkciókkal: Rákóczifalva, Újszász
Városok vonzáskörzetében lévő kistelepülések: Tiszavárkony, Szajol, Zagyvarékas,
Szászberek, Rákócziújfalu, Tiszapüspöki, Örményes, Tiszatenyő, Kengyel, Vezseny,
Tiszajenő
 Városok vonzáskörzetében lévő, méretüket meghaladó foglalkoztatási potenciállal bíró
települések: Tószeg, Besenyszög, Fegyvernek
 „Önfenntartásra berendezkedő”, jelentős természeti erőforrással rendelkező falvak a belső
perifériákon: Tiszasüly, Kőtelek, Nagykörű, Hunyadfalva, Csataszög, Kuncsorba





Szászberek Község kitörési pontját a mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipar és az ipar
megerősítése jelentheti.
Szolnok – Törökszentmiklós - Martfű együttkezelendő térség fejlesztési célrendszerének
összefoglalása
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Forrás: Térségfejlesztési előtanulmány – Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége
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Jász – Nagykun – Szolnok Megye - 2014-2020

1.2.2.2.

Jász‐Nagykun‐Szolnok megye 2014‐2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiai célrendszere
három átfogó célt tartalmaz, amely az alábbiak:
 A1: Erőteljes kapcsolódás a magkrogazdaság fejlődési tengelyeihez
 A2: Változatos kulturtájak dinamikus egyensúlya
 A3: Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom
Jász - Nagykun - Szolnok megye stratégiai célrendszere
ÁTFOGÓ CÉLOK 2030

A1
ERŐTELJES KAPCSOLÓDÁS A
MAKROGAZDASÁG
FEJLŐDÉSI TENGELYEIRE
A megye a Budapest metropolisz-térség
dinamikusan urbanizálódó külső
gyűrűjének részévé illetve
haszonélvezőjévé válik

A2

A3

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

EGÉSZSÉGES, KÉPZETT LAKOSSÁG,
EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM
A megyében fennmaradnak és dinamikusan
bővülnek a tudás- és hálózattársadalomba
való bekapcsolódás terén elért eredmények és
kialakulnak a munkaerőpiacra jutásban
korlátozott csoportok bekapcsolódásához
szükséges feltételek

STRATÉGIA 2014-2020
TERÜLETI CÉLOK

T1

T2

T3

T4

T5

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

Az ipari agglomeráció
városiasságának erősítése és
a gazdaság diverzifikációja a
Jászságban

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

Tiszazug és Körös
mente pozíciójának és
önfenntartó
képességének javítása

Tisza menti
„ökosztráda”
alrendszereinek
kiépítése

SPECIFIKUS CÉLOK

S1

S1

S3

S4

A lakosság képzettségi
szintjének és egészségi
állapotának javítása

Az agrárvertikum
versenyképességének,
tájfenntartó- és foglalkoztatási
potenciáljának növelése

Leszakadó társadalmi
csoportok életminőségének és
esélyegyenlőségének javítása

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

HORIZONTÁLIS CÉLOK

H1

H2

H3

H4

Előrelépés a komplex
társadalmi, gazdasági,
A foglalkoztatás növelése a
környezeti fenntarthatóság
társadalom minden aktív korú
terén, szervezeti-intézményi
szegmensében
feltételek javítása
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 [Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 66/2015. (V. 13.) KH
számú határozatával fogadta el]

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

Hozzájárulás az országos
megújuló energia hasznosítási
arány és energiahatékonyság
növeléséhez
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A stratégiai célrendszer fentiek mellett 4 horizontális és 4 specifikus célok rendszerét területi
célokkal egészíti ki:
 T1: Szolnok nagyvárostérség pozíciójának megerősítése a Bécs-Budapest-Belgrád
fejlődési tengely és a Tisza-völgy térrendszereiben
 T2: Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a
Jászságban
 T3: Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli
mezővárosi térségben
 T4: Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása
 T5: Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése
A célhierarchiában megjelenő T4. jelű területi cél a Tiszazug és Körös mente pozíciójának és
önfenntartó képességének javítását nevesíti, utalva arra, hogy Együtt kezelendő térségnek
minősül a térség.
1.2.3. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia
A Közép – Tisza - Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, ahogyan a korábbi években, a 20142020-as időszakban is minden régi és új partnere számára igyekszik a lehető legmagasabb
szakmai színvonalon segítséget és tájékoztatást nyújtani, továbbá aktívan részt kíván venni a
Helyi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok elérését célzó együttműködési projektek
tervezésében és megvalósításában.
Térségünk az Észak - Alföldi Régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megye középső
részén a Tisza és a Zagyva folyók mentén terül el. Közelebbről az Alföld nagytájon belül, a
Közép –Tisza - vidék középtáj területén helyezkedik el. Ezen belül a települések túlnyomó
többsége (11 település) a Szolnoki-ártér kistájhoz, 3 település a Szolnok – Túri-síkhoz és
szintén 3 település a Jászság kistájhoz tartozik. Akcióterületünk a Szolnoki Kistérség területén
helyezkedik el. A Társulás 18 tagtelepüléssel együttesen alkotja a Szolnoki kistérséget,
melyből 17 település alkotja (891.22 km2-en) akcióterületünket: Besenyszög, Csataszög,
Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek,
Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Szolnok-külterület,
Zagyvarékas (Külterülettel jogosult települések száma: 1 db). A támogatásra jogosult
lakónépesség száma: 38 807 fő.
A 17 település nem kevesebb, mint 6 természetrajzi kistáj találkozásánál alakult ki.
Meggyőződésünk, hogy ez példa nélküli az országban. Egyetlen egy közös természeti
jellemzőnk van, hogy folyóparton élünk, a Tiszavölgyben. A Közép – Tisza - Zagyva Helyi
Közösség tagjaiként kivétel nélkül a folyók magas partjain otthont és megélhetést találó
egykori közösségek utódai vagyunk. Sorsuk, megélhetésük ezernyi szállal kötődött a
folyókhoz, a vízhez, mint ahogy az egymással való összeköttetést is évszázadokon keresztül a
folyók "országútjai" biztosították. Hagyományainkban, legendáinkban, szokásainkban máig
megőriztük a természettel okosan együttműködő ember képét. Mindenhol fellelhetők az
időben, a messzi múltban, a lelkekben pedig mélyen gyökerező paraszti kultúra értékei.
Jelen vannak még a helyi mesterségbeli tudások, de nincs biztosítva azok átörökítése az
ifjúság számára. A népi hagyományok éltetése erősen jellemzi térségünket, ugyanakkor
megőrzésükhöz szükséges a háttér infrastruktúra fejlesztés és az együttműködések erősítése.
A Közép – Tisza - Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában
rögzített célkitűzései, melyek megvalósításával hozzá kívánnak járulni az EU2020 és a
Vidékfejlesztési Program céljaihoz, a működési terület népességmegtartó erejének
fokozódásához a munkahelyteremtés és munkahely megtartás, valamint a társadalmi
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szolidaritás és aktivitás ösztönzésével. Ezen átfogó célok megvalósításának érdekében
támogatni kívánják a főként a szolgáltatási szektorban tevékenykedő induló és fejlesztéseket
igénylő mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzési törekvéseit, továbbá a térség természeti
adottságaihoz igazodva a megújuló energia hasznosítás terjedését, valamint a kisléptékű
turisztikai fejlesztéseket, főként a lovas-, egészség-, vadász- és horgászturisztika területén.
Fontos támogatandó területként határozták meg a térség főként mezőgazdasági jellegére
reflektálva a helyi-, kézműves- és biotermékek piacra jutásának támogatását, továbbá az erre
mutatkozó jelentős közösségi szükséglet és igény okán a térség lakosainak életminőségét
javító tevékenységek, kezdeményezések, rendezvények támogatását is.
A Közép – Tisza - Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának
megvalósítása LEADER - forrás igénybevételén kívül EMVA - térségek közötti VP forrás
igénybevételével tervezett.
A Közép – Tisza - Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület jogi formája: egyesület. Az egyesület a
tagok önszerveződő közösségeként jött létre 2008. május 29-én, Rákóczifalván 51 alapító
taggal. A JNSZ Megyei Bíróság a 2008. szeptember 13-án jogerőre emelkedett végzésével
ismerte el. Működésük azóta töretlen, az aktuális jogi szabályozásnak megfelelő. 2015. évben
a tagság létszáma 51 fő. Az Egyesület fő tevékenysége a 2007-2013-as időszakban az MVHval kötött delegálási szerződés alapján, az akkreditációs, illetve az operatív feladatok ellátása
volt, beleértve az Alapszabályban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében végzett
feladatokat is.
A Vidékfejlesztési Programban definiált feladatok tekintetében, az előző pályázati
ciklusokhoz hasonlóan, a 2014 – 2020 –as programozási ciklusban is az adminisztratív
feladatokat, a támogatási kérelmek befogadását és értékelését, a támogatás összegének
rögzítését, továbbá a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a KÜ-hez, a támogathatóság
végső ellenőrzése céljából, a monitoringot az Egyesület munkaszervezete látja el, megfelelő
szakmai háttérrel.
A pályázatok kiválasztásáról, a támogatások szükségességéről az Elnökség – Döntéshozó
Testület határoz.
„ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!” – Közép – Tisza - Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
Helyi Fejlesztési Stratégia - 2015. – Jövőkép és célrendszer
JÖVŐKÉP
Egységes, fenntartható helyi szociális/szolidáris gazdaságépítési modell kialakítása, a térség
népességmegtartó erejének fokozásával
ÁTFOGÓ CÉL(OK)
1.Munkahelyteremtés és munkahely megtartás
2.Társadalmi szolidaritás és aktivitás fokozása
SPECIFIKUS CÉLOK
1.Vállalkozásfejlesztés eszközbeszerzéssel (induló és működő vállalkozások)
2.Vállalkozásfejlesztés megújuló energia hasznosítással (induló és működő vállalkozások)
3.Turisztikai tevékenységek, beruházások támogatása (kiemelten lovas-, egészség-, vadász- és
horgászturisztika)
4.Helyi-, kézműves- és biotermékek piacra jutásának támogatása
5.A térség lakosainak életminőségét javító tevékenységek, kezdeményezések megvalósítása
(egészségmegőrzési és fejlesztési, hagyományőrzési, szemléletformálási, ismeretterjesztő, bűnmegelőzési és
közbiztonság fenntartási témakörben)
Forrás: „ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!” – Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia - 2015.
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Szászberek településfejlesztési koncepciója
Szászberek község jelenleg hatályos településfejlesztési dokumentuma 2008-ban készült a
településrendezési terv részeként.
A településfejlesztési koncepció az alábbi településfejlesztési célokat, elhatározásokat
tartalmazza:
Szászberek jövőképe
A település megfelelő ipari telephelyek, üzemek telepítésével, munkahelyteremtéssel az
eddiginél jobb pozícióba kerülhet. A megyeszékhellyel való jó közlekedési kapcsolata
kiemelkedő fontosságú, az itt élők ellátás terén a közép – felsőfokú szintet Szolnokon
megtalálják. Munkahelyteremtéssel érhető el, hogy vonzóvá váljon a település, és elsősorban
a fiatal korosztályt idecsalogatva a népességszám, és ezzel párhuzamosan az intézményi –
elsősorban kereskedelemi – ellátottság is minőségileg, és mennyiségileg növekedjen.
A település külterületén lévő volt állattartó épületek, és az azt körülvevő terület képezte
alapját az ipari park létesítését célzó pályázatnak, melynek eredményeként a terület Ipari Park
címet kapott. Az infrastrukturális háttér, és a humán erőforrás rendelkezésre áll ipari
gyáregységek, üzemek telepítéséhez. A belterületen lévő volt akkumulátorgyár területét is
hasznosítani szeretné a község nem szennyező, a lakókörnyezetet nem zavaró ipari
tevékenység céljára. Az ugyancsak belterületen lévő major területének rendezésére a
környező táji-természeti adottságokat kihasználva üdülési célú turizmus-fejlesztést tervez a
település.
A cél, hogy a település népességmegtartó ereje növekedjen, az alapvető szolgáltatásokat
infrastruktúrája, intézményei által a lakosságnak helyben biztosítani tudja.
Kitörési pontok
-

-

Az ipari park megvalósításával ipari létesítmény megteremtése, munkahelyek létrehozása,
elsősorban a helyi lakosság részére.
Munkahelyteremtő beruházások támogatása, a településre vonzása
A turizmus, ezen belül is a község határában található Holt-Zagyva területére szervezett
horgász turizmus meghonosítása, és vele párhuzamosan a természeti környezet
vonzásának kiaknázása. A belterületen lévő turisztikai fejlesztés támogatása. A fenti célok
megvalósítása érdekében szükséges az alapellátás, valamint a vendéglátás fejlesztése.
A településen belül meg kell teremteni a népességmegtartáshoz – növeléshez szükséges
lakóterület fejlesztési lehetőségeket, ki kell jelölni a tartalékterületeket.
Hagyományteremtő, kulturális, sport, és egyéb rendezvényekkel színesebbé,
mozgalmasabbá, nyitottabbá kell tenni a település közösségi életét.
A hagyományokra épülő mezőgazdasági termelés és hozzákapcsolódó feldolgozóipar
megteremtése.
A település fejlesztési programja
Hosszú távú célok
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A fejlesztési koncepciót mintegy 15 évre prognosztizáljuk. A község elsődleges feladata a
népességszám megtartása, és növelése egyrészt születésekkel, másrészt betelepítésekkel.
Szászberek ebben a tekintetben nincs rossz helyzetben, mert megyei, és országos
összehasonlításban sem számít elöregedő településnek. Ezt az előnyös tulajdonságot erősíteni
kell. Munkahelyteremtéssel vonzóvá kell a települést tenni. A legfontosabb feladat tehát a
munkahelyteremtés, amihez az infrastrukturális háttér rendelkezésre áll. A település
külterületén kijelöl ipari park üzemekkel történő betelepítése, és működése célja a községnek.
A belterületen lévő ipari – gazdasági terület hasznosítása is a jövő feladata. A település
fejlődéséhez elengedhetetlenül fontos a lakás- és telekgazdálkodás. Új lakóterületek
kijelölése, telkek kiosztása, és eladása, beépítése által növelni a lakásszámot hosszú távú célja
a falunak.
Az ellátás színvonalának emelése szempontjából piactér kijelölése a település központi részén
az elkövetkezendő években.
A településen lévő oktatási, szociális, egészségügyi intézmények integrált fejlesztése, új
intézményi centrum létrehozása a hosszútávú cél.
A településkép jobbítása érdekében a településközpont rendezése, a templom melletti
zöldterület fejlesztése, a templom előtti tér kialakítása, a légvezetékes közműhálózat
földkábelre cserélése.
A természeti adottságokra szerveződő turizmus (horgász és üdülési turizmus) beindítása,
valamint az ezzel párhuzamosan fejlesztendő vendéglátási kultúra megteremtése célja a
községnek.
Hosszútávú cél a település belterületének északi részén és az ahhoz kapcsolódó csatorna
melletti területeken a termálvízre alapozott idegenforgalom megteremtése. Az
idegenforgalomhoz kapcsolódóan a településkép javítása, karakteresebbé formálása a jövő
feladata.
A község népességmegtartó ereje szempontjából mindenképpen fontos a fejlett mezőgazdaság
létrehozásának elősegítése, az ezzel kapcsolatos feldolgozóipar létrejöttének támogatása.
A lakóterületbe ékelődött sportpálya helyett, a belterület szélső részén sportpálya létesítése a
hozzá kapcsolódó szociális egységekkel.
Igazgatási terület változásai
A település igazgatási területének nagyságán változtatni nem akarunk. Az igazgatási terület
határvonala változatlan marad.
Belterület változásai
A belterület úthálózata és szerkezete, terület felhasználása már kialakult. A tervezett
szabályos telekosztáson, utcákon változtatni nem akarunk. Tartalék lakóterület kijelölése, és
telkenkénti szabályozása a rendezési terv feladata.
A belterületen lévő sportpálya megszüntetésével, ezen területen lakótelkek kialakítása.
A belterület növelését tervezzük a jelenlegi külterület temető és mellette lévő mezőgazdasági
területek bevonásával és új tartalék lakóterület, kijelölésével, bevonásával. A zöldfelületi
mérlegen változtatást mennyiségi oldalról nem, csak minőségileg tervezünk. A belterület
intézményekkel ellátott központi részén valódi településközpont kialakítása tervezett, mely
által a település arculata karakteresebbé válhat. Közterületi elemekkel, zöldfelületek
kialakításával kulturált, rendezett utcaképet elérni, amely javítaná az itt élők kötődését a
településhez, és vonzóvá tenni az idegenforgalom számára is a községet.
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Külterület változásai
A külterület északi része változatlan maradna, ott minőségi változás létrehozása a cél. A
mezőgazdasági, elsősorban szántó területek továbbra is megmaradnak.
A belterülettől keletre lévő volt állattartó telep helyén kialakított ipari parkban üzemek
létrehozása. Ezen a területen munkahelyteremtő beruházások letelepedését támogatná az
önkormányzat.
A külterületen, az Alsószászbereki major közvetlen közelében a meglévő, illetve elhagyott
tanyahelyek területén vállalkozási – gazdasági terület kijelölése célszerű, ahol kisebb
magángazdaságok alakulhatnának.
A külterületen továbbra is meg kell őrizni a mezőgazdasági művelést, és a természet közeli
állapot megtartására érdemes réteket, gyepfelületeket. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
Zagyva teljes hullámterére, mely védett terület, a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet része.
Népességszám prognosztizáció
A népességszám lassú csökkenés után az elmúlt években növekedést mutatott. Ennek a
tendenciának a megtartása, sőt a népességszám további növelése a település fontos feladata.
2000 01.01. – i állapot szerint a lakónépesség 956 fő.
2010 – re: 1050 fő
2015 – re: 1100 fő
2020 – ra: 1200 fő
Ezt a számot a gazdasági változások erősen befolyásolhatják. Megfelelő gazdasági háttér,
munkahelyek, kormányzati lakásépítési támogatások, kedvező hitelek pozitív irányban
változtathatnak a prognosztizáción.
Terület felhasználás fejlesztése
Lakóterületek
Továbbra is megmaradnak ezek a terület felhasználási egységek. A már magántulajdonban
lévő, de beépítetlen telkek beépítésével rendezettebbé válna a délnyugati terület. Jelenleg az
Önkormányzatnak egy darab üres telke van. A belterület növekedésével tartalék területet kell
kialakítani.
Helyi eszközök a lakásépítés, lakóterület fejlesztés érdekében:
- az építés helyi szabályainak kialakítása
- rendezett, esztétikus településképpel, közterületekkel az építésre szánt területek vonzóbbá
tétele.
- kínálati telekpolitika kialakítása
- megfelelő infrastruktúra biztosítása az építési telkekhez
- a település ellátásának (elsősorban kereskedelem) fejlesztése, ösztönzés a fejlesztésre
A település távlatilag megüresedő lakással nem számol, a népességszám növekedésével
lakáshiány léphet fel.
Hiány 2015 – re: kb. 15 db lakás
Hiány 2020 – ra: kb. 30 db lakás
A lakáshiány megelőzése érdekében új lakóterületet kell kijelölni telekosztásokkal. A
település jellegét tekintve magánerős családi ház építésre van, és távlatilag lesz igény.
Szociálpolitikai eszközökkel támogatni kell a magánerős lakásépítéseket. Kiemelt figyelmet
kell fordítani a fiatalok első lakáshoz jutására.
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Intézményellátás
Szászberek településen az alapfokú ellátás biztosított. A feladat a meglévő intézményhálózat
fejlesztése, színvonalának, szolgáltatásainak növelése.
-

Igazgatási, társadalmi intézmények:
-

-

-

Községháza: Az új községháza 2004-ben került átadásra. A jelenlegi és a
jövőbeni igényeket kielégíti az épület, melynek kivitelezése során az
akadálymentesítés is megoldásra került.
Postahivatal: nagysága megfelelő

Művelődési, nevelési, oktatási intézmények
-

Általános iskola: A volt Kohner – kastély épületében kapott helyet. 1988 – ban
új szárnnyal bővült a 8 osztályos iskola. Az egykor elpusztult tetőszerkezet
helyett ideiglenesen lapostető volt az épületen. Az elmúlt években
visszaállították a magastetőt. Az iskola épülete a jelenlegi igényeket ki tudja
elégíteni, kapacitása megfelelő. A hatékonyabb üzemeltetés érdekében
hosszútávon integrált oktatási központ kialakítását tervezi a település.

-

Óvoda: A jelenlegi igényeket ki tudja elégíteni, de a távlati népességszám
növekedéséből származó igények kielégítésére megoldást az integrált oktatási
központ kialakítása jelenthet.

-

Művelődési ház: A településen nincs művelődési ház, a közösségi színteret a
polgármesteri hivatal nagyterme biztosítja, amely a jelenlegi igényeknek
megfelel.

-

Könyvtár: a gyógyszertár mögötti épületben található. A településen az
igényeket ki tudja elégíteni.

Egészségügyi intézmények:
-

-

Orvosi rendelő: Épülete megfelelő, orvosi szolgálati lakás is tartozik hozzá.
Fogászati szakrendelés hetente kétszer van, helyben megoldott. Védőnői
szolgálat, terhes, és csecsemő tanácsadás megoldott, heti rendszerességgel jár
Szolnokról a védőnő, kéthetente pedig gyermekorvos. Esetleges komplex
szűréseknek, egészségmegőrző programoknak helyt adhatna a település a
lakosság jobb egészségi állapota érdekében. A szakorvosi ellátás, és kórházi
ellátás Szolnokon megoldott.
Gyógyszertár: 1994 – ben készült el, minden igényt ki tud elégíteni.
Bölcsőde: A településen nincs bölcsőde. A jövőben esetleges igények esetén a
bölcsődei elhelyezést meg kell oldanunk.
Öregek napközi otthona: Nem működik a településen. Kísérlet volt rá néhány
éve, de érdeklődés hiányában nem jött létre. Igény szerint létrehozása
megoldható.
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-

Testnevelési, sportolási intézmények: A tömegsport igényeket a település sportpályája
szolgálja. A jelenlegi sportpálya a lakóterületen belül található. Új sportpálya kijelölését
és megvalósítását tervezik a belterület melletti jelenlegi mezőgazdasági területen.

-

Kereskedelmi, ellátó, szolgáltató intézmények: Az alapellátás megoldott. 8
kiskereskedelmi boltból 3 élelmiszerüzlet, 3 vendéglátóhely. Estleges igények estén
támogatni kell egyéb kereskedelmi tevékenység (pl.: vegyes iparcikk, ruházat) létrejöttét a
községben. Vendéglátóhely tekintetében az idegenforgalom esetleges beindulásával igény
szerint vendéglátó, meleg étkeztetési üzlet kialakítását szorgalmazni kell. Szolgáltatások
terén Szolnok látja el az igényeket.
Zöldterületek

-

Temető: A jelenleg külterületi temető önkormányzati tulajdonú. Belterületbe vonását
tervezi az Önkormányzat. Rendezni szükséges a temető előtti, jelenleg magántulajdonban
lévő földterületet egy kiszolgáló út biztosítására.

-

Park: A település központjában az iskolánál található játszótér köztéri elemmel (pl.:
csobogó) gazdagodhatna. A templom előtti tér zöldfelületi rendezése szükséges, valamint
a település központi részének közterületeinek egységes zöldfelületi rendezését kell
megoldani.
Támogatni, és ösztönözni kell a községszépítési akciókat. Zöldfelületi növényzettel (virág,
cserje, bokor) vonzóbbá válhat a település.

Iparterületek
A volt akkumulátorgyár területén jelenleg két kft működik, a telep egy része kihasználatlan.
Továbbra is olyan gazdasági tevékenységnek adhat helyet, amely környezetbarát.
Külterületen, mint beépítésre szánt terület az ipari park adhat helyet üzemeknek,
gyáregységeknek.
Infrastruktúrafejlesztés
-

-

Közlekedés: A belterületen lévő, még burkolatlan utak szilárd burkolattal való lefedése.
Az Alsószászberki majorhoz vezető rossz minőségű út hibáinak kijavítása, új
kopóréteggel való burkolása. Az ipari parkhoz jó minőségű, megfelelő koronaszélességű
burkolt út megvalósítása.
Vízellátás: Meglévő vízvezeték hálózat az igényeket kielégíti. A megfelelő minőségű
ivóvizet a Szolnoki Felszíni Vízműből vezetik.
Csatornázás: A zárt rendszerű csatornahálózat kialakítására és kivitelezésre 2000 – ben
került sor. A szennyvizet nyomóvezetékkel Szolnokra szállítják.
Elektromos energia: Minden igény kielégítése megoldható.
Gázellátás:
A vezetékes gázhálózat már kiépült, az igényeket, és a későbbi
rácsatlakozásokat ki tudja elégíteni a közmű üzemeltető.
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-

-

Telefon: A MATÁV által üzemeltetett vezetékes telefonhálózat kapacitása korlátozott.
Megoldást hálózatpótló berendezések felszerelése jelent, illetve mobiltelefonok
használata.
Hulladék elszállítás: Jelenleg a településen a kommunális hulladékot a Remondis Rt
szállítja a szolnoki hulladékátrakóba, ahonnan továbbszállítják a Kétpói Regionális
Hulladéklerakóba. A volt szeméttelep rekultiválását terv alapján kell elvégezni. A
szelektív hulladék elhelyezésre a hulladékgyűjtő sziget az ABC mellett található.
Veszélyes hulladék elenyésző mennyiségben keletkezik, ezek gyűjtéséről, zárt rendszerű
tárolásáról, elszállításáról az ipari üzem saját maga gondoskodik.
Műemlékvédelem

A településen műemlék, országos, vagy helyi védelem alatt álló épület nincs. Fontos
településtörténeti szempontból a település belterületén a Táncsics utcában található régi
víztorony, melynek helyi védetté nyilvánítására törekszik az önkormányzat.

Idegenforgalom
Jelenleg jelentős idegenforgalomról nem beszélhetünk. Remények szerint ez változhat.
A település határában meglévő Zagyvai holtág megvásárlását az önkormányzat tervezi, mert
hasznosítását horgásztó és pihenőpark kialakításával célszerűnek látja megvalósítani.
A belterületen lévő volt major területén idegenforgalmi, termálvízre alapozott fejlesztést
tervez az Önkormányzat.
Szociálpolitika
Segíteni kell a fiatalok első lakáshoz jutását. Támogatni kell anyagi lehetőségeink szerint a
rászorultakat, a hátrányos helyzetűeket, a nagycsaládosokat, az önhibájukon kívül rossz
szociális körülmények között élőket. Munkahelyteremtéssel lehet legjobban a problémákat
orvosolni.
Pályázni kell különböző fejlesztések, beruházások megvalósításához szükséges anyagi
támogatásért.

1.3.

Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

A településrendezési tervekkel való összhang kidolgozása külön dokumentált
magasabbrendű tervekhez való igazodás munkarészében került kidolgozásra.
A település közigazgatási területének vonatkozásában a 2014. január 1-én hatályban
lépett Országos Területrendezési Terv előírásait, valamint a Jász - Nagykun - Szolnok
Megyei területrendezési Terv vonatkozó előírásait alkalmazni, figyelembe véve az
OTrT 2013. évi CCXXIX. tv-el (továbbiakban: MTv) átmeneti rendelkezéseit.
Szászberek közigazgatási területe
területfelhasználásba sorolt:
- 500 - 750 ha települési térség
- mezőgazdasági térség
- vegyes területfelhasználású térség
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- vízgazdálkodási térség
Az alábbi OTRT - szerinti övezetek érintik:
- országos ökológiai hálózat övezete
- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- nagyvízi meder területének övezete
A települést érinti gyorsforgalmi út, főút, 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték
eleme, országos kerékpárút - törzshálózat eleme.
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei területrendezési terv Térségi szerkezeti terv alapján
Szászberek közigazgatási területe az alábbi térségekbe sorolt:
- Mezőgazdasági térség
- Vízgazdálkodási térség
- Vegyes területfelhasználású térség
- Erdőgazdálkodási térség
- Hagyományosan vidéki települési térség

A térségi szerkezeti terv alapján a közigazgatási területet gyorsforgalmi út, főút,
országos kerékpárút törzshálózat elem, elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal, 220 kV-os
átviteli hálózat távvezeték eleme érinti.
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei területrendezési terv Térségi övezeti terv alapján
Szászberek közigazgatási területe az alábbi térségi övezetekbe sorolt:
- országos ökológiai hálózat ( ökológiai folyosó) övezete
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- kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete

- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
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- nagyvízi meder övezete

-

széleróziónak kitett övezet – megszűnt övezet

A magasabbrendű tervekkel való igazodás munkarésze külön feldolgozásra kerül a
településrendezési terv önálló fejezeteként.

1.4.

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

A település közigazgatási területének szomszédai:
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
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- északon:
- keleten:
- délen:
- nyugaton:

Jászalsószentgyörgy, Jászladány
Besenyszög
Zagyvarékas, Újszász
Újszász, Jászboldogháza

A településsel szomszédos települések településrendezési terveinek vizsgálata:
- Jászladány településrendezési terve, jóváhagyás 2008., jóváhagyó határozat: 313/2008.
(XII.7.) KT határozat, készítette: Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft., Miskolc,
tervező: Klein György
A településszerkezeti terven a szászberki határrészt érintő terület mezőgazdasági területbe
sorolt. A településszerkezeti terv olyan fejlesztést, mely korlátozná, befolyásolná Szászberek
településszerkezeti tervét nem tartalmaz.
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- Zagyvarékas településrendezési terve, jóváhagyás: 2007, jóváhagyó határozat száma: 8/2007
(I.25.) Kt határozat, készítette: Babilon Építész Iroda Bt. (Szikra Zoltán vezető tervező),
Szászberek község külterületével határos településrész mezőgazdasági, szántó területekkel ,
valamint a Zagyva folyó. Zagyvarékas településszerkezeti teve olyan fejlesztést, korlátozást,
amely befolyásolná Szászberek településszerkezeti tervét nem tartalmaz.
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Jászalsószentgyörgy településrendezési terve, jóváhagyás 2009., , készítette: Régió
Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft., Miskolc, tervező: Klein György
Szászberek község külterületével határos településrész mezőgazdasági, szántó területek ,
valamint mezőgazdasági gyep terület. Jászalsószentgyörgy településszerkezeti teve olyan
fejlesztést, korlátozást, amely befolyásolná Szászberek településszerkezeti tervét nem
tartalmaz. A magasabbrendű tervek alapján infrastruktúra vonatkozásában tartalmazza az M8
gyorsforgalmi út nyomvonalát, mely a Szászberekkel közös határrészen található.
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Besenyszög
Besenyszög településrendezési terve, jóváhagyás 2008., jóváhagyó határozat száma:
13/2008 (I.31.) Kt - határozat , készítette: Kiszelovics Ildikó egyéni vállalkozó, vezető
településtervező, Szolnok
Szászberek vonatkozásában mezőgazdasági, szántó területekkel határos. Besenyszög
településszerkezeti terve olyan fejlesztést, mely Szászberek községre hatással lenne nem
tartalmaz.

Újszász
- Újszász településrendezési terve, jóváhagyás 2011., jóváhagyó határozat száma: 114/2011
(IX.13.) Kt - határozat , készítette: Kiszelovics és Társa Településtervező Kft., Kiszelovics
Ildikó vezető településtervező, Szolnok
Szászberek vonatkozásában erdő területekkel, a Zagyva hullámterével és a Zagyva folyóval
határos. Újszász településszerkezeti terve olyan fejlesztést, mely Szászberek községre hatással
lenne nem tartalmaz.
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Jászboldogháza
- Jászboldogháza településrendezési terve, jóváhagyás 2009., jóváhagyó határozat száma:
146/2009. (XII.18.) Önkormányzati - határozat , készítette: Kiszelovics és Társa
Településtervező Kft., Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, Szolnok
Szászberek vonatkozásában mezőgazdasági területekkel, és vízgazdálkodási területekkel
határos. Jászboldogháza településszerkezeti terve olyan fejlesztést, mely Szászberek községre
hatással lenne nem tartalmaz.
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A szomszédos település rendezési tervei olyan elhatározásokat és olyan fejlesztéseket nem
tartalmaznak, melyek a település területfelhasználására, fejlesztési elképzeléseire hatással
lennének.
A települések közötti vonalas infrastruktúrák a közigazgatási határon átmenő elemek, melyek
a kapcsolatot biztosítják.

1.5.

Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása

A település egy hatályos településfejlesztési döntéssel rendelkezik, melyben a Képviselőtestület határozattal döntött új településrendezési terv elkészítéséről.
A döntést indokolta a település településfejlesztési koncepciója és településrendezési terve
jóváhagyása óta eltelt 10 éves időtávlat társadalmi- gazdasági- közigazgatási változásai, a
törvényi kötelezettség és a megváltozott fejlesztési elképzelések.
1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia vonatkozó megállapításai
Szászberek jelenleg nem rendelkezik integrált településfejlesztési stratégiával. A
településfejlesztési koncepció tartalmazza azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyek az
elmúlt időszak fejlesztési lehetőségei, irányai voltak.
A fejlesztési elképzelések egy része megvalósult, a meg nem valósult fejlesztések egy része
ma már nem fejlesztési célkitűzés, míg egy része továbbra is fejlesztési cél.
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1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
A hatályos településrendezési szerződés jelen településrendezési terv készítésére vonatkozik.
A településrendezési terv készítésével párhuzamosan folyó, vagy induló településrendezési
tervmódosítás nincs.

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. Hatályban lévő településrendezési eszközök
Szászberek Településrendezési terve az Épített Környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) alapján 2008 -ban került jóváhagyásra. A
településszerkezeti tervet 60/2008. (VIII.05.) számú határozattal, a helyi építési szabályzatot
pedig a 8/2008. (VIII.06.) számú rendelettel hagyta jóvá Szászberek Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete.
Településrendezési terv módosítás 2015-ben történt:
-Külterület szabályozási előírásaira vonatkozó településrendezési terv módosítás, jóváhagyás:
2015, a Helyi Építési Szabályzat a 16/2015. (XII.16.) Önkormányzati rendelettel módosult..
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
A településszerkezeti terv az alábbi területfelhasználási változással járó fejlesztéseket jelölte
ki:
Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre nem szánt) területek az alábbiak:
általános mezőgazdasági területből, különleges terület (temető bővítési területe)
 általános mezőgazdasági területből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
 általános mezőgazdasági területből, különleges terület (sportpálya területe)
 erdőterületből a belterületen, különleges rekreációs célú terület
Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre szánt) területek az alábbiak:


különleges területből (lezárt hulladéklerakó), erdőterület

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek:







kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, különleges idegenforgalmi terület
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből, falusias lakóterület
ipari, gazdasági területből, kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
különleges területből (sportpálya), kertvárosias lakóterület
kertvárosias lakóterületből, különleges rekreációs terület
kertvárosias lakóterületből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
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1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia,
népesség,
nemzetiségi
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség

összetétel,

képzettség,

Demográfia
Népességének legnagyobb része katolikus vallású cseléd volt. Lakossága jobbára ezek
utódaiból és a környező községek ide betelepülő – főleg a felszabadulás után a puszta
határaiból földet kapó – családjaiból tevődik össze. A felszabadulás előtt a cselédek között
elkülönült a kukások (dohányosok) rétege, mert az uradalom egyik fő tevékenységi ága a
dohánytermesztés volt.
Népesedésre vonatkozó adatok:
Év

1548

1552

10
7
családfő porta

15551556
8ház

1571

1583

1621

1635

1647

1675

1686

20
ház

18
adózó

4
adózó

¼
porta

½
porta

½
porta

½
porta

Szászberek népessége 1787-tól a következőképpen alakult:
Év
Fő

1787 1809 1851 1869 1880 1890 1910 1920 1930 1941 1949 1960
23
45
136 970 869 1115 1121 1014 1240 1134 1377 1175

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

2000
939

2001
944

2002
952

2003
955

2004
968

2005
968

2006
1004

2007
1007

2008
994

2009
987

2010
983

2011
1001

2012
998

2013
1029

2014
1017

954

953

965

971

981

975

1008

1012

1018

1017

1016

994

993

1010

1012

484

483

489

496

503

497

510

511

517

512

511

501

499

505

501

470

470

476

475

478

478

498

501

501

505

505

493

494

505

511
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Szászberek lakónépesség számának, lakó és állandó népesség viszonyának alakulás (forrás:
saját szerkesztés)

A település célkitűzése a népességszám megtartása és növelése.

A település népességszáma stagnálónak mondható, hosszú évek óta a lakónépesség száma kb.
5%-os eltéréssel 1000 fő körül mozog. A lakó és állandó népesség száma nagyjából
megegyezik, és kiegyenlített a nemek aránya is. A halálozások száma meghaladja a születések
számát, az el és bevándorlás változásai is nyomon követhetők a népességszám változásban.

Az élveszületések és halálozások aránya (forrás: TEIR)
Év
Élveszületés
Halálozás

2000
7

2001
8

2002
12

2003
7

2004
7

2005
6

2006
11

2007
12

2008
7

2009
7

2010
8

2011
9

2012
7

2013
4

2014
6

10

16

10

13

17

10

7

10

11

9

17

12

10

12

10
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Élveszületés - halálozás viszony (forrás: saját szerkesztés)
Az élveszületések száma az elmúlt 12 évben 18-38 között mozgott, míg a halálozások száma
37-64 közötti tartományban volt. A statisztikai adatok alapján 2013 - 2014. években kevés
volt a születések száma. Ezen adatsorból és a népességszám változásból következtethetünk,
hogy a településen a népesség korösszetétele elöregedő, így kiemelten kell foglalkozni az
idősüggyel és a szociálpolitikával, míg a népességmegtartás miatt vonzóvá kell tenni a
települést a letelepülőknek, különböző juttatásokkal, kedvezményekkel, szociális védőhálóval
pedig a születések számát növelni.
Népvándorlás (forrás: TEIR)
Év
Odavándorlás
Elvándorlás

2000
22

2001
35

2002
40

2003
48

2004
39

2005
49

2006
92

2007
39

2008
47

2009
38

2010
51

2011
40

2012
45

2013
75

2014
57

28

22

34

38

19

45

62

39

55

38

46

51

42

39

63
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Odavándorlás és elvándorlás (forrás: saját szerkesztés)
A népvándorlás jellemzően minden évben jelentős szám, és jellemzően arányait tekintve
hasonló nagyságrendű. A településen a népességmozgás nagy részét elsősorban a Szolnokra
ki- beköltözők teszik ki.
Foglakoztatás, munkanélküliség

Nagyobb foglalkoztatók a településen:
-

KITE Zrt., Szászbereki Alközpont
Szászberek, Hunyadi utca 1.
Tevékenységi kör:
- szántóföldi gazdálkodás
- kertészet
- logisztika és állattartás
- környezetápolás
- szerviz, alkatrészellátás

-

Szászberek községi önkormányzat és a település intézményei


Külterületi nagyobb foglalkoztatók:
-

Zagyvarékasi Béke Mezőgazdasági Szövetkezet, Zagyvarékas, Deák F.
út 2.
Róna Kft., Zagyvarékas, Deák Ferenc út 2.
Őstermelő magánszemélyek, mezőgazdasági vállakozók

A településen a helyi munkaerő felvevő vállalkozások, és a külterületi jellemzően családi
gazdálkodók mellett igen nagy a megyeszékhelyre ingázók száma. A viszonylag kis távolság
miatt a munkavállalók nagy része a szolnoki munkaerő foglalkoztató üzemekben, gyárakban
és a szolgáltatási, kereskedelmi szférában dolgozik.
A települési önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a munkanélküliség csökkentésére, a
foglalkoztatottság növelésére. Az önkormányzat a munkanélküliség kezelésére irányuló
törekvésként folyamatosan részt vesz a közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokon.
A közfoglalkoztatásról, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, és az egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény létrehozta és megteremtette a közfoglalkoztatás új
intézményrendszerét. Ahogy más területre is jellemző, a közfoglalkoztatást szabályzók is
többször módosultak. A 320/2014 (XII.13.) Korm. rendelet alapján a Munkaügyi
Kirendeltségek szervezetileg 2015.04.01 hatállyal a Járási Hivatalokhoz kerültek.
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2015. évben az előzetes tervezési szempontok alapján elsősorban a település önfenntartását
segítő, helyi sajátosságú programok kapnak támogatást a Kistérségi Startmunka Programok
között.
Munkanélküliek (regisztrált álláskeresők 2000-től) száma és végzettsége (Forrás: TEIR)
Év
Regisztrált
Munkanélküliek
Regisztrált
MunkaNélküliek
férfiak
Regisztrált
MunkaNélküliek
nők
Reg. munkanélküli 8.o.
kevesebb
végzettséggel
Reg. munkanélküli 8.o.
végzettséggel
Reg. munkanélküli szakmunkásképző
v.
Reg. munkanélküli
szakiskolát v.
Reg.
munkanélküli
érettségizett
Reg.
munkanélküli
főiskolát
végzett
Reg.
munkanélküli
egyetemet
végzett

2000
40

2001
31

2002
24

2003
47

2004
26

2005
26

2006
27

2007
22

2008
25

2009
40

2010
36

2011
33

2012
34

2013
25

2014
25

15

10

10

21

13

16

12

10

18

21

16

13

13

11

12

25

21

14

26

13

10

15

12

7

19

20

20

21

14

13

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

25

12

12

19

7

12

7

6

8

9

12

7

10

3

6

7

8

3

14

10

10

8

3

7

15

9

12

8

7

6

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

3

1

0

5

6

7

9

4

2

9

11

8

13

12

11

11

12

13

0

1

1

3

3

1

1

1

1

1

2

1

2

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A munkanélküliséggel kapcsolatos adatokat befolyásolja a szociális védőháló változása. A
rendszerváltás után jelent meg a munkanélküliség. A regisztrált munkanélküliek a
munkanélküli járadék időszakán túl, amennyiben munkát nem találtak szociális
jövedelempótló támogatásban részesülhettek. Az időközbeni jogszabályi változások miatt
2008-tól regisztrált álláskeresőkről beszélünk, akik rövid ideig álláskeresési járadékot kaptak,
majd szociális helyzetüktől függően kaphattak támogatást illetve közhasznú munkát kellett
végezniük. Az utóbbi évek újabb változásokat hoztak és különböző területeken
közmunkásként foglalkoztatják az álláskeresőket.
Szászbereken jellemzően az álláskeresők zöme fizikai dolgozó, alacsonyabb iskolai
végzettséggel.
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Jövedelmi viszonyok
Szászberek, hasonlóan az Észak-Alföldi régió településeihez az országos jövedelmi viszonyok
alsó szegmensében helyezkedik el. Jász- Nagykun- Szolnok Megyén belül a Szolnoki Járás
jövedelmi viszonyok tekintetében ugyan a mezőny első részében található, azonban a járáson
belül is eltérőek a jövedelmi viszonyok. Szászberek a járáson belül a középmezőnybe tartozik.
A legalacsonyabb jövedelműek a szociális juttatásokat (álláskeresési járadék, közmunka,
GYES, nyugdíj stb.) igénybevevők.
1.7.2. Térbeli - társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Szászberken is a környező településekhez hasonlóan a rendszerváltás után kisebb mértékű
társadalmi rétegződés alakult ki. A település lakóterületei között vegyes a rétegződés, utcán
belül is különböző jövedelműek élnek. A rétegződésen belül kiélezett konfliktusok nincsenek,
de az érdekviszonyok a társadalmi osztályon belül mozognak.
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok,
társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil
szerveződések egyházak, stb.)

Civil szervezetek:
-

Szászberek Községért Közalapítvány
Szászberek Sportegyesület
Szászbereki Polgárőr Egyesület

-

Római katolikus egyház a meghatározó

-

Küküllőszéplak - Románia

Egyházak:

Testvértelepülés:

Települési rendezvények:

-

Falunap, búcsú – szeptember

-

Sportnap – Laki Imre emléktorna, szeptember

-

Majális – május1.

Római katolikus templom
A községnek 1438-ban Szűz Mária tiszteletére emelt temploma volt. 1571-ben még
templomos hely, de az 1680-as években a török – tatár pusztítás következtében egyháza
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elenyészett. A falu birtokosa, a Váczy család a szomszédos Jászalsószentgyörgyre költözött, s
megengedte, hogy az alsószentgyörgyeiek az elpusztult templom köveit elhordhassák, és a két
harangot elvigyék. ( A harangok 1781-ben még megvoltak). A XVIII- XIX. században a
puszta Jászalsószentgyörgy filiája, a XX. század elején azonban egyházilag már az újszászi
katolikus plébániához tartozott.
A település új római katolikus templomát 2003-ban szentelték fel
-

Római Katolikus Templom
Szászberek

1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, stb.)
Közigazgatás:
A közigazgatási feladatokat a polgármesteri hivatal biztosítja a településen. A középfokú
közigazgatási intézmények és kormányhivatalok Szolnokon találhatók.
Polgármesteri Hivatal, Szászberek
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Oktatás
Óvodai ellátás:
A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda Szászberki Telephelye
5053 Szászberek, Móricz Zsigmond utca 3.
Év
2008
Óvodások 28
száma

2009
31

2010
40

2011
43

2012
41

2013
46

2014
53

2015
34

Az óvoda 2 csoporttal működik, 4 fő óvodapedagógussal és 2 fő dajkával.
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Óvodai ellátással kapcsolatos adatsor (Forrás: VÁTI - TEIR)
Év
Óvodai
feladatellátási
helyek száma
Óvodai
férőhelyek
száma
Óvodába
beíratkozottak
szám
Óvodapedagógusok
száma

2001
1

2002
1

2003
1

2004
1

2005
1

2006
1

2007
1

2008
1

2009
1

2010
1

2011
1

2012
1

2013
1

2014
1

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

28

22

24

34

38

29

31

28

31

40

43

37

34

41

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

2

Általános iskola
Községgé alakulása előtt a puszta területén három nagyobb központ volt: Alsó- és
Felsőszászberek, illetve Daruhát. E külterületi lakott helyeken az alábbiak szerint alakult az
oktatás helyzete:
1928
tantermek tanerők
Alsószászberek 1
1
Felsőszászberek 1
2
Daruhát

1946
tanerők
tanulók
1
70
3
160

1949
tantermek tanerők
2
2
2
3
1
1

A tanulók száma 1949-ben a három fenti lakott helyen összesen 308 fő volt. A daruháti
iskolába csak alsótagozatos diákok jártak. 1940-ben már két tanítói lakás is rendelkezésre állt.
A puszta községgé válása után jelentősen javultak az oktatás személyi és tárgyi feltételei.
Év
Tantermek
száma
Tanerők száma
Tanulók száma
Egy tanteremre
jutó
tanulók
száma
Egy
tanerőre
jutó
tanulók
száma

1955
6

1958
7

1960
6

1962
6

7
205
34

8
182
26

9
184
31

8
190
32

29

23

20

24

Látható, hogy 1946-ban még 70-80, az 1950-es évek második felétől kezdve már csak 20 – 30
diák jutott egy tanerőre, s ez lehetővé tette a hatékonyabb oktató – nevelő munkát. A javuló
feltételek hatással voltak a község iskolázottsági szintjének alakulására is. 1930-ban a puszta
6 éven felüli lakosainak 18,3%-a nem tudott írni és olvasni., ez az arány 1960-ban a 7 évnél
idősebbeket számításba véve 7,4%-ra javult.
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1960-ban a 7 éven felüli népesség 8993 fő) közül 8 osztályt végzett 111 fő (11,2 %),
érettségizett 11 fő (1,1%), diplomát szerzett 3 fő (0,3%). Az adatok rámutatnak, hogy a
község kulturális lemaradása igen jelentős volt, a hátrányt nem sikerült teljesen felszámolni
egyik napról a másikra.
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola
5053 Szászberek, Kossuth Lajos út 196.
osztályok száma: 8 évfolyamon 12 osztály
tantermek száma: 13
tanulói létszám: 245 fő
tanév
tanulói
létszám

2010/2011
208

2011/2012
212

2012/2013
222

2013/2014
242

2014/2015
243

2015/2016
245

Tornaterem nincs.
Pedagógusok száma: 23 fő

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

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

2001
1

2002
1

2003
1

2004
1

2005
1

2006
1

2007
1

2008
1

2009
1

2010
1

2011
1

2012
1

2013
1

2014
1

8

8

9

9

9

10

10

9

9

9

9

9

11

11

8

8

9

9

9

9

9

8

9

9

9

9

10

11

119

133

155

173

173

186

183

201

214

214

212

222

242

243

14

15

15

16

15

16

15

16

17

16

17

16

18

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2
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tornaszoba
a
közoktatási
intézményben
Tornateremmel,
tornaszobával
ellátott
közoktatási
intézmény
száma

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Egészségügy
A második világháború előtt az orvos és a bába Újszászról járt ki alkalmilag. 1949-ben már
volt a pusztának saját bábája, de orvosi kezelésre még mindig Újszászra kellett menni a
szászberkieknek.
Szászberek orvosi rendelő
5053 Szászberek, Móricz Zs. utca 5.
Egy épületen belül található a házi orvosi, a fogorvosi rendelő, és a védőnői szolgálat.
Valamennyi egészségügyi körzet betöltetlen, helyettesítéssel ellátott. Háziorvosi rendelés
mindennap délután van, fogorvos heti két alkalommal, védőnő heti 10 órában.
Az épület korszerűsítésre, felújításra szorul.

Egészségügyi adatok (forrás: TEIR)
Év
Háziorvos
Házi
gyermekorvos
Körzeti
ápoló
Betöltött
Védőnői
Helyek
száma

2000
0
0

2001
1
0

2002
1
0

2003
1
0

2004
1
0

2005
1
0

2006
1
0

2007
1
0

2008
1
0

2009
1
0

2010
1
0

2011
0
0

2012
0
0

2013
0
0

2014
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0
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Gyógyszertár:
A település gyógyszertára az orvosi rendelő mellett, a piac mögötti területen található.
Ugyanebben az épületben kapott helyet a szociális családgondozó.

Szociális ellátás
A településen szociális intézmény nincs. A szociális alapellátáson belül a házi segítségnyújtás
és étkezés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye keretein
belül biztosított, 2 fő gondozó, és 1 fő tiszteletdíjas gondozónő végzi a munkát. A
gondozottak száma jelenleg (2016. évi települési adat) 25 fő.
A gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés feladatai Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulás Besenyszögi Szolgáltató Központja munkavállalója által ellátott a településen heti 3
napban.

Szociális ellátás (Forrás: TEIR)
Év
Időskorúak
otthonainak
száma
Nappali
ellátást
nyújtó idősek
klubjainak
száma
Időskorúak
otthonai
működő
férőhelyek
száma
Időskorúak
otthonaiban

2000
0

2001
0

2002
0

2003
0

2004
0

2005
0

2006
0

2007
0

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

2012
0

2013
0

2014
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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gondozottak
száma
Nappali
ellátást
nyújtó idősek
klubja
működő
férőhelyeinek
száma
Nappali
ellátást
nyújtó idősek
klubjaiban
ellátottak
száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Művelődés
A II. világháború előtt két egyesület működött Felsőszászberek központtal, az 1938-ban
alakult Stefánia Szövetség és az 1943-ban életre hívott Kalász Leánykör. A községgé válás
után sorban nyíltak meg a település alapvető művelődési intézményei. 1952-ben még az iskola
egyik tantermében vetítették a filmeket, de a „mozi” hamarosan átköltözött az 1953-ban épült
művelődési házba.
A művelődési házat leromlott műszaki állapota miatt lebontották helyén épült fel a
községháza. Jelenleg a településen művelődési ház nincs, a rendezvényeket az általános iskola
tornatermében, vagy az új községháza rendezvénytermében tartják. Az elmúlt években
valósult meg a községháza tetőtérbeépítése, ahol közösségi tér alakult ki, és kisebb
rendezvényeket, klubfoglalkozásokat itt tartanak. A nagyobb községi rendezvények
magtartása (pl: alapítványi bál stb.) továbbra is problémát okoz.

-Könyvtár, Információs és Közösségi Hely valamint Gyermekjóléti Szolgálat
A könyvtár régebben a Móricz Zsigmond úton, a gyógyszertárral egy épületben
működött, majd a Községháza tetőtérbeépítését és közösségi tér kialakítását követően,
oda költözött át és jelenleg is ott működik. A községi könyvtár a könyvkölcsönzésen
kívül egyéb, jellemzően ifjúsági programokat is szervez.
A könyvkölcsönzésen kívül különböző folyóiratok, hetilapok is rendelkezésre állnak.

A könyvtári kötetek száma (Forrás: VÁTI - TEIR)
Év
Nyilvános könyvtár
Nyilvános könyvtárak
egységeinek száma
Kölcsönzött egység
Beíratkozott olvasó

2000
1
6012

2001
1
6073

2002
1
5744

2003
1
5468

2004
1
5545

2005
1
5617

2006
1
5646

2007
1
4418

2008
1
4469

2009
1
4524

2010
1
4659

2011
1
4659

2012
1
4721

2013
1
4747

2014
1
3061

694
57

854
81

3656
101

466
85

596
83

674
70

1664
128

1957
193

1743
182

1318
83

1652
245

1235
125

444
109

385
98

939
123
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1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
A településen az esélyegyenlőség biztosítása különböző országos és térségi programokkal
biztosított. A programok pályázatok révén érhetők el.
1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
A község II. világháború előtti ipari és kereskedelmi életére vonatkozó források száma
meglehetősen kevés, ennek elsőrendű oka, hogy a puszta területén csak az uradalmi
gazdálkodáshoz alapvetően szükséges iparosok (kovács, kerékgyártó stb) éltek, a
kereskedelmet pedig a XVIII. század elejétől kezdve – 1737638-ban említik először –
mindössze egyetlen kocsmáros képviselte.
A két világháború között egy szatócs volt az egyetlen itt élő kereskedő, a puszta lakosai a
szükséges terményeket a szomszédos Újszász piacán szerezték be, illetve ott értékesítették
feleslegüket.
A településen lévő nagyobb gazdasági vállalkozások 2016. júniusi települési adatszolgáltatás
alapján a következők:


KITE Zrt., Szászbereki Alközpont
Szászberek, Hunyadi utca 1.



Zagyvarékasi Béke Mezőgazdasági Szövetkezet
Zagyvarékas, Deák F. út 2.



Róna Kft.
Zagyvarékas, Deák Ferenc út 2.

Gazdasági szervezetek száma 2016. évben: 15-20 db

Vállalkozások száma Forrás: VÁTI, TEIR adatbázis
Év
Regisztrált
Vállalkozások
száma
Működő
vállalkozások
száma
Működő
Kft
Működő
Rt
Működő
szövetkezet
Működő
Bt
Működő

2000
46

2001
56

2002
58

2003
57

2004
65

2005
63

2006
61

2007
69

2008
108

2009
108

2010
104

2011
105

2012
107

2013
113

2014
114

43

49

54

50

57

51

45

69*

38

39

41

39

39

41

n.a.

2

6

5

5

8

7

6

7*

9

6

8

9

11

13

13*

0

0

0

0

0

0

0

0*

0

0

0

0

0

0*

0*

0

0

0

0

0

0

0

0*

0

0

0

0

0

0

0*

6

5

6

5

4

5

7

8*

2

3

2

2

2

2

3*

33

36

42

39

44

38

31

53*

27

30

31

28

26

26

41*
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EV
0
és
ismeretlen
számút
foglalkoztató
működő
vállalkozás
*1-9
főt
foglalkoztató
10-19
főt
foglalkoztató
20-49
főt
foglalkoztató
50-249
főt
foglalkoztató
250 fő feletti
foglalkozó

31

34

39

37

12

1

0

8*

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

20*

10

12

14

12

44

46

44

59*

n.a.

n.a.

n.a.

38*

38

41

94*

2

3

1

0

0

2

1

1*

1

1

1

1

1

0

0*

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0*

0

0

0

0*

0

0*

0*

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
A település meghatározó gazdasági ágazata a mezőgazdaság, a növénytermesztés és az
állattenyésztés, valamint a hozzájuk kapcsolódó ipar és kereskedelem (KITE Központ). A
helyben foglalkoztatott nagy része – a közigazgatáson és oktatáson kívül – a
mezőgazdaságban tevékenykedik.
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő
fejlesztési elképzelései
A településen jellemzően a nagyobb gazdálkodó szervezetek agrárszférához köthető
tevékenységet folytatnak.
A nagyobb gazdálkodó szervezetek több év óta hasonló profillal működnek. Jellemzően a
saját tevékenységükön belül bővítenek elsősorban pályázati lehetőségekkel eszközvásárlással
és korszerűsítéssel fejlesztik vállalkozásukat.

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló
munkaerő
képzettsége, K+F stb.)

tényezők

(elérhetőség,

A település versenyképességét a gazdasági lehetőségein túl (pl: mezőgazdasági területek,
állattenyésztés, ipari területek stb.) az elérhetőség, a munkaerő képzettsége is befolyásolja.
Szászberek földrajzi értelemben, elérhetőség területén megyén belül kiváló potenciállal
rendelkezik. A város közelében van Szolnok, a 32. számú főúton a megyeszékhely
megközelítése gépjárművel nagyon egyszerűen megoldható, a közigazgatásilag Szolnokhoz
tartozó településrészekkel azonos az időbeli elérése a városközpontnak. A vasúti közlekedés
is megoldott Újszász és Jászapáti felé. A munkaerő településen belüli átlagos képzettségi
színvonala magasnak mondható, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya magas,
az alacsonyan képzetteké pedig megyei viszonylatban alacsony. A településről az aktív
dolgozók nagy része napi ingázással eljár dolgozni a megyeszékhelyre.
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1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet - kínálat)
Az ingatlanpiaci viszonyok az ország többi településéhez hasonlóan Szászberken is jelentősen
átalakultak. A 2009. évi pénzügyi válság alapjaiban változtatta meg az ingatlanpiacot. A
finanszírozási nehézségek és szociális támogatások miatt a kereslet egyre csökkent, míg a
kínálat jelentősen növekedett.
A megye települései közül Szászberek még kedvező helyzetben van, mert a lakásállomány
nem avult és értékesíthetetlen ingatlanok sincsenek. Mindehhez hozzájárul Szolnok közelsége
és a település Szolnoktól történő megközelítése (a Tiszán nem kell átkelni) és a település
etnikai összetétele. A településen viszonylag magas a kiköltöző értelmiségiek száma. Tovább
javítja a helyzetet az alapfokú oktatási intézmények színvonala és a település megtartó ereje.

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és
intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Szászberek Önkormányzata a 2/2016. (II.11.) számú rendelettel hagyta jóvá a település 2016.
évi költségvetését.
A költségvetés a következőket tartalmazza:
Szászberek község Önkormányzat Képviselő – testülete a 2016. évi költségvetést
81.313 ezer Ft bevételi főösszeggel
81.313 ezer Ft kiadási főösszeggel határozza meg, ezen belül:
17. 761 ezer Ft személyi juttatás előirányzat
4.816 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzata
26.744 ezer Ft dologi kiadások előirányzattal
6.815 ezer Ft szociális, rászorultsági jellegű előirányzattal
15.468 ezer Ft támogatás értékű működési kiadás előirányzattal
6.609 ezer Ft felhalmozási kiadás előirányzattal
állapítja meg.

Szászberek község Önkormányzatának Képviselő – testülete a költségvetésben meghatározta
a közösen működtetett intézmények létszámát.
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Az önkormányzat által foglalkoztatott létszámot, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett
létszámát a költségvetés mellékletében határozta meg.
A Képviselő – testület a 2016. évi költségvetés felújítási és beruházási kiadásait is a
mellékletben határozta meg.
A Költségvetés tartaléka 2016-ban 1.400 ezer Ft általános és 1.700 ezer forint működési
céltartalék.
A Képviselő – testület a költségvetési egyensúly megtartása és megőrzése érdekében az alábbi
intézkedéseket rendeli el:


Az e rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők
túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.



A rendeletben engedélyezett létszám saját hatáskörben nem növelhető, a létszám
változásáról minden esetben a Képviselő – testület dönt.



Fejlesztési és felújítási feladatok csak azok teljes forrása biztosítása esetén
vállalhatók.

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Szászberek Község Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy
az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan
fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés
során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
Az Önkormányzat a 81/2015 (IX.29.) számú határozattal hagyta jóvá a 2015 - 2019. évekre
vonatkozó gazdasági programját, mely a következőket tartalmazza településfejlesztés
területén:
Az önkormányzat gazdasági helyzete:
Szászberek községi önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete stabil. Elsődlegesen
köszönhető ez az elmúlt évek kormányzati adósságkonszolidációjának, és az ezen túlmenő
kormányzati támogatásnak is. Természetesen emellett nagyon fontos az önkormányzat évek
óta tartó takarékos és fegyelmezett gazdálkodása is. Mindezek alapján jelenleg az
önkormányzat működési hitellel nem rendelkezik. A meglévő egyetlen hosszúlejáratú
hitelállományunk a 2014. évi falufejlesztési beruházáshoz kapcsolódik, amelynek éves
törlesztő részleteit a működtetés veszélyeztetése nélkül tudjuk fizetni.
Az önkormányzat költségvetésének főbb számai az elmúlt években (ezer ft.-ban)
Bevételi előirányzat
Eredeti
Módosított
2013. év
78.787
125.653
2014.év
128.702
162.946
2015.
I. 94.045
112.878
félév

Teljesítés
127.726
146.332
82.879
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Kiadási előirányzat
Eredeti
Módosított
78.787
125.653
128.402
162.946
94.045
112.878

Teljesítés
107.226
135.578
61.881
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Az önkormányzati ingatlanvagyon értéke a 2014. évi költségvetési beszámoló alapján
777.484.712,-Ft. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
17/2012.(XI.01.) Önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 208
db ingatlannal rendelkezik, amelyből:
-forgalomképtelen ingatlan:
169 db
- korlátozottan forgalomképes ingatlan:
8 db
- üzleti vagyon:
31 db
Szászberek községi önkormányzatnak folyamatban lévő beruházása jelenleg nincs.
Gazdasági Program 2015 – 2019
A gazdasági program általános jellemzői
A gazdasági program általános jellemzői
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő – testületnek két
fő irányra kell figyelmet fordítani:
-

a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására és időrendiségére
a szükséges feltételek, anyagi források, eszközök megteremtésére

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő – testületnek ügyelni kell arra, hogy az egyes
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott
célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket,
valamint vagyont, amelyek megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos évről – évre
keletkező források, hanem szükség van:
-

a pályázati lehetőségek felkutatására
a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására
az önkormányzat sajátosságainak alapján új lehetőségek keresésére

Fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy
előrébb mozdítsuk a települést több tekintetben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy
jelenleg az önkormányzatnak alapvető likviditási gondjai nincsenek, nagyobb léptékű
fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség ha arra központi vagy pályázati forrás
van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, esetleg pályázati
önerő biztosítására elegendőek.
Alapelvek a gazdasági programra nézve
a) a képviselő – testületnek a település vagyonával a jó gazda módjára és racionálisan
kell gazdálkodnia
b) a feladatellátáshoz kapcsolósó vagyon elemeket meg kell őrizni, működőképes
állapotukat biztosítani kell
c) a költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy esetleges rendkívüli helyzetben is álljon
rendelkezésre minimális forrás
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d) törekedni kell a rendelkezésre
jövedelemtermelő kiaknázására

álló

erőforrások

célszerű,

eredményes,

és

A 2015 – 2019. évi ciklus gazdasági, fejlesztési feladatai
Infrastrukturális fejlesztés, településüzemeltetés
A településfejlesztés fogalmát legtágabban értelmezve az önkormányzat legfőbb
településfejlesztési feladata a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon való biztosítása,
illetve megszervezése.
Tervezett infrastrukturális fejlesztések:
-

meglévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának folytatása
Szászberek – Alsó – Tanyák ivóvízhálózatának biztosítása
a település teljes belvízelvezető árok rendszerének megfelelő kiépítése, a meglévő árkok
folyamatos karbantartása, tisztítása
a község járdáinak felülvizsgálata, felújításuk megkezdése
a szilárd útburkolatok, belterületi utak folyamatos kátyúzása, javítása
közterületek fokozott gondozása, tisztán tartása és karbantartása, köztéri szeméttárolók
karbantartása, újak kihelyezése
település virágosítási és fásítási program indítása, amelyhez szükséges igénybe venni
támogatók, önkéntesek segítségét
a meglévő játszóterek állagmegőrzése, folyamatos karbantartása
az újonnan megnyitott temető rész kialakítása, a temetői utak rendbetétele, a ravatalozó
teljes felújítása

Alapfokú nevelés – oktatás
Az óvodai nevelés, illetve az óvoda intézményének fenntartása továbbra is kötelező
önkormányzati feladat. Szászberek településen az óvoda épület teljes felújításra,
korszerűsítésre szorul, így a gazdasági program egyik kiemelt eleme az óvoda épületének
teljes felújítása, lehetőség szerint tornaszobával történő bővítése.
Az önkormányzat az általános iskola működtetését átadta a katolikus egyház fennhatósága alá
tartozó Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet részére, de mint az épület
tulajdonosa a költségvetésben meghatározott évi 500 000 ft-os pénzügyi támogatást biztosít a
karbantartási, felújítási feladatokra. Az általános iskola tornateremmel illetve megfelelő
tornaszobával nem rendelkezik, a településen sportcsarnok nincs. A gazdasági program által
ezen a területen meghatározott elsődleges feladat ennek megfelelően: tornaterem építési
lehetőségek felkutatása, illetve a beruházás megvalósítása
Egészségügyi és szociális alapellátás
Szászberek községben az egészségügyi alapellátás körében biztosított háziorvosi ellátás, a
fogászati alapellátás és a védőnői szolgálat is egy épületben található. Az épület közel 60
éves, korszerűtlen, a jogszabályban előírt működési minimum feltételeknek is alig – alig felel
meg. Részleges felújítása már nem célszerű. Így az épület teljes átalakítása és korszerűsítése a
gazdasági program másik kiemelt feladata. Az orvosi rendelő épületének jogszabály szerinti
kialakításához az épületben lévő szolgálati lakás igénybevétel is szükséges, ezért meg kell
vizsgálni a szolgálati lakás fenntartásának indokoltságát is.
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A fogászati alapellátáshoz kapcsolódó fejlesztési feladat: új fogászati szék beszerzése
Az önkormányzat szociális intézményt nem tart fenn, a szociális alapellátás kistérségi keretek
között biztosított. A szociális feladatokat ellátó házi gondozók és a családgondozók
elhelyezése azonban jelenleg nem a legmegfelelőbb. Az elhelyezésüket szolgáló épület teljes
felújításra szorul és így a településen működő fiókgyógyszertár is korszerűsödhetne, mivel az
az épület másik részében található. Az önkormányzat rendelkezik olyan engedélyes tervvel,
amely ezen épület bővítését szolgálná, így lehetőség lehetne az idősek napközbeni
foglalkoztatásának megszervezésére is. A szociális alapellátás fejlesztési feladataként ezen
épület megvalósítása jelentkezik elsődlegesen.
Kultúra, közművelődés, sport
Szászberek településen a 2014. évben megvalósított falufejlesztési beruházás keretében
közösségi szintér kialakítására is sor került a községháza tetőterének beépítésével.
A földszinti nagyterem és a tetőtér használatával így lehetőség nyílik most már különböző
helyi programok, gyermek és ifjúsági rendezvények, kiállítások, megszervezésére és
megtartására. Sajnos azonban egyes települési rendezvények megtartására (pl: alapítványi bál)
még így is igen szűkös ez a helyszín. Az önkormányzat rendelkezik olyan tervekkel és beadott
pályázattal, amely a település központjában lévő volt Kohner kastélyhoz tartozó épületrész
átalakítására, felújítására vonatkozik. A „Kohner örökség megőrzése” pályázat megvalósítása
a gazdasági program kulturális területének fontos fejlesztési célkitűzése.
További fejlesztési feladatok:
-

helytörténeti feltáró munka további folytatása
hagyományápoló tevékenységek támogatása
a település múltját bemutató állandó kiállítás (tájház) megvalósítása
könyvtári szolgáltatások ismertebbé tétele
a könyvtári nyitva tartás igényekhez való igazítása

Az önkormányzat a lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a
sporttevékenységek középpontjában a gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás nevelést,
valamint a szabadidő sportot állítja. A helyi sportegyesület jelentős pályázati támogatással az
elmúlt két évben teljesen felújította a sportpálya melletti sportöltözőt és megtörtént egy
különálló vizesblokkal történő bővítése is. Az épület és a sportpálya továbbra is
önkormányzati tulajdon, így annak működtetése és állagmegőrzése az önkormányzat feladata.
Fejlesztési feladatként jelentkezik ezen a területen a további sportágakhoz tartozó pályák
kialakítása (pl: kosárlabda pálya, teniszpálya) valamint egy szabadidőpark létrehozása kültéri
sporteszközökkel.
Közösségi élet - civil szféra
Szászberek községben jelenleg a sportegyesület, a helyi polgárőr egyesület és a Szászberek
Községért Közalapítvány működik bejegyzett civil szervezetként. Az önkormányzat
mindhárom civil szervezettel szorosan együttműködik, támogatja tevékenységüket, közös
települési programokat szervez.
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Az elkövetkezendő költségvetési években az önkormányzat költségvetésében elkülönített
pénzalapot kell létrehozni a helyi önszerveződő közösségek számára, amely alapból páláyzati
úton részesülhetnek a civil szervezetek.

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Az Önkormányzat 81/2015 (IX.29.) számú határozattal jóváhagyott a 2015 - 2019. évekre
vonatkozó gazdasági programja alapján:
Befektetések támogatása
1) Jelenlegi helyzet:
A települési önkormányzatok hatósági jogköre a befektetések ösztönzése szempontjából
erősen behatárolt, a befektetők viselkedését az önkormányzat inkább közvetett módon
képes befolyásolni.
2) Célok:
a) A meglévő vállalkozások bővülési lehetőségeinek biztosítása, minél több új
vállalkozás ide vonzása a városfejlesztési célok világos, közérthető megfogalmazása, a
vonzó és stabil jogi- és szabályozási környezet biztosítása, a lehetőségekhez mérten
gyors és hatékony adminisztráció, ügyintézés és engedélyezés révén.
b) Olyan befektetéseket támogatni, engedélyezni, idevonzani, amelyek munkahelyeket
teremtenek, növelik az adóbevételeket és az egyéb bevételeket, de nem veszélyeztetik
az itt élők egészségét és a természeti környezetet.
3) Alapelvek:
a) A befektetési ajánlatok mérlegelésénél a pillanatnyi érdekek mellett mindig
érvényesíteni kell a hosszú távú szempontokat is.
b) A befektetési ügyekben egyedi döntéseket kell hozni, a döntéseket pedig konkrét
megállapodásban vagy a településrendezési tervben kell rögzíteni.
c) A gazdaságossági szempontokkal együtt a környezetvédelmi és az egyéb emberi-társadalmi szempontokat is mindig mérlegelni és érvényesíteni kell.

A gazdasági program általános jellemzői
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő –
testületnek két fő irányra kell figyelmet fordítani:
-

a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására és időrendiségére
a szükséges feltételek, anyagi források, eszközök megteremtésére
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A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő – testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes
elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék,
járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelengazdasági programban meghatározott
célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket,
valamint vagyont, amelyek megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos évről –évre
keletkező források, hanem szükség van:
-pályázati lehetőségek felkutatására
- a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására
-az önkormányzat sajátosságainak alapján új lehetőségek keresésére
Fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy
előrébb mozdítsuk a települést több tekintetben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy
jelenleg az önkormányzatnak alapvető likviditási gondjai nincsenek, nagyobb léptékű
fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás
van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, esetleges
pályázati önerő biztosítására elegendőek.
Alapelvek a gazdasági programra nézve:
a) A Képviselő – testületnek a település vagyonával a jó gazda módjára és racionálisan
kell gazdálkodnia.
b) A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon elemeket meg kell őrízni, működőképes
állapotukat biztosítani kell.
c) A költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy esetleges rendkívüli helyzetben is
álljon rendelkezésre minimális forrás
d) Törekedni kell a rendelkezésre álló erőforrások célszerű, eredményes és
jövedelemtermelő kiaknázására.

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
Szászberken a munkanélküliek aránya jóval az országos és a megyei átlag alatt van. A
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2016. júliusi adatai szerint Szászberek település
munkanélküliségi adatai:
- relatív mutató: 2,64 (a relatív mutató a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú
népesség %-ában)
- arányszám: 0,62 (a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya)
A nemek arányáét tekintve megállapítható, hogy több a női munkanélküli, mint a férfi. A
férfiak hamarabb kikerülnek a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek nyílvántartási
rendszeréből, hamarabb munkát tudnak vállalni, mint a nők, mivel a nők száma magasabb a
180 napnál hosszabb ideje munkanélküliek számában. A pályakezdők aránya az összes
munkanélküliek számához viszonyítva csökkenő tendenciát mutat. Szászberken az alapfokú
általános iskolai végzettséggel mindenki rendelkezik, 8 általánosnál magasabb iskolai
végzettsége pedig a
nyilvántartott munkanélküliek háromnegyed részének van. Az
iskolázottsági adatok ennek alapján jónak mondhatók.
Az önkormányzat az elmúlt években aktív közfoglalkoztatóvá vált. A közfoglalkoztatásba és
ezen belül a képzésbe bevont munkanélküliek száma elérte, és meg is haladta a 10 főt. Az
elmúlt 2 évben olyan személyek közfoglalkoztatása is megvalósult, akik már hosszabb ideje
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kikerültek a foglalkoztatásból. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés helyi potenciált vizsgálva
elmondható, hogy kistelepülés lévén nincs számottevő munkahelyet biztosítani tudó
vállalkozás helyben. Gyakorlatilag az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, mivel az
önkormányzati intézmények biztosítják a legnagyobb számú helyben foglalkoztatást. A
foglalkoztatás esélyeit helyben vizsgálva megállapítható, hogy két jelentős foglalkoztatási
centrum is elérhető viszonylag jó közlekedéssel Szászberek településről: Szolnok város és
Jászberény város. Jászberény városba az ipari cégek is indítanak saját buszjáratokat dolgozóik
munkába jutásának elősegítésére.

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Szászberek önkormányzati tulajdonú lakásállománnyal nem rendelkezik, egyedül az
orvosi rendelőhöz kapcsolódik egy szolgálati lakás.
1.10.6. Intézményfenntartás
Az intézményfenntartás keretei az elmúlt évben átalakultak. Az oktatási, nevelési
intézmények már nem önkormányzati fenntartásba tartoznak, az iskola egyházi fenntartású, az
óvodát Besenyszög várossal közös társulás keretében működtetik, a szociális ellátások nem
intézményi szintűek, az alapellátások a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása keretein belül
biztosítottak.
1.10.7. Energiagazdálkodás
Az önkormányzat energiagazdálkodásához tartozik az intézmények (polgármesteri hivatal)
teljes energiaellátása a fűtés - melegvíz - villamosenergia ellátás. Az energiagazdálkodás
területén a villamosenergia-gazdálkodás terén az intézmények világítás korszerűsítése, új
energiatakarékos fényforrások alkalmazása célszerű.
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
Az önkormányzat nem végez településüzemeltetési szolgáltatást.
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
Szászberek Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhelytől 17 km-re, északkeletre
fekszik a Zagyva folyó mentén. Keletről Besenyszög, délről Zagyvarékas, délnyugatnyugatról a Zagyván túl Újszász, északról Jászboldogháza és Jászalsószentgyörgy, Jászladány
településekkel szomszédos. A település Szolnok város agglomerációjához tartozik, 2004
decembere óta a Szolnok és Térsége Többcélú Társulás tagja. (három város, tizenegy község
működik együtt oktatási, kulturális, egészségügyi és közigazgatási feladatok elvégzésében). A
település két lakott részből áll: Szászberek és Alsó-Szászberek.
A település igazgatási területe 39,22 km² (3922 ha): külterülete 3820 ha, belterülete 102 ha,
lakosainak száma 1017 fő. (2015. január)
A település természeti adottságai
Szászberek igazgatási területe a Zagyva folyó völgyében az Alföldi tájegység Duna-Tisza
közti hátságának Alsó Jászsági kistájához tartozik.
Domborzata, földrajz, talajai
A kistáj 89 - 90 m (Bf.) magasságú ármentes részekkel tagolt, hullámos térszínű, folyóvizek
által feltöltött ártéri síkság, az Alföldnek a pannon kortól napjainkig erősen és tartósabban
süllyedő fiókmedencéje. A pliocén és pleisztocén időszakban az Északi-középhegységből
érkező vízfolyások iszapos, agyagos, homoklisztes üledékekkel töltötték fel (a pleisztocén
rétegek vastagsága eléri a 400 m-es vastagságot). A Zagyva (és mellék vízfolyásai) síkvidéki,
középszakasz jellege miatt erősen meanderezett volt, a folyószabályozási munkálatainak
megkezdéséig. Ennek eredményeként finom szemcsés iszap és agyag lett a legfontosabb
felhalmozódó anyag. A jelenlegi felszínt a kanyargós sekély vízfolyás-medrek, s a hozzájuk
csatlakozó mélyfekvésű területek jellemzik.
Szászberek külterületén leggyakrabban előforduló talajtípusok:
Löszös üledéken képződött agyagos vályog talajok és a szervesanyagban gazdag réti talajok.
(alföldi mészlepedékes csernozjomtalajok, kötött és középkötött talajok (agyagos üledékeken
képződött, agyagos vályog), szikesedésre hajlamos vegyes talajok. (a gyenge termőképességű
sztyepesedő réti szolonyec, és a legelőként hasznosított szoloncsák szolonyec talajok).
Éghajlata
Szászberek közigazgatási területe mérsékelten meleg-száraz, illetve meleg-száraz éghajlattal
jellemezhető. A napsütés évi összege 2000 óra körül van, a hőmérséklet évi és vegetációs
időszaki átlaga 10,2 – 10,3 °C, illetve 17,2°C. A fagymentes időszak április 5-től október 25ig tart, s átlagban 198-200 nap. Az évi csapadékösszeg 520–550 mm (vegetációs időszakban
320 körüli mm). Télen átlagosan 35 napig borítja hó a földet, a hó vastagsága átlagban nem
haladja meg a 18 centimétert. A leggyakoribb szélirány az ÉK-i, NY-i, ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 2,0 m/s körüli.
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Vízrajza
A település nyugati határának a Zagyva folyó és ártere, a folyószabályozást követően lefűzött
holtág-részek (Szászberki Holt-Zagyva) vízfelületei határozzák meg. A Zagyva árvizei
tavasszal és nyár elején gyakoriak, míg a kisvizeknek az ősz a fő időszaka. A folyót védgátak
szabályozzák. A település igazgatási területén több vízfolyás is található, ilyenek a Kender-ér
és a Szászberek-ér Háromházi-csatorna és a Szászbereki-csatorna.
Növényzet
Szászberek igazgatási területe az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) tiszántúli flórajárásba
(Crisicum) tartozó kistáj. Potenciális erdőtársulásai közül a fűzligetek (Salicetum albaefragilis), a valamint a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-ulmetum hungaricum) a pusztai
tölgyesek, és gyöngyvirágos tölgyesek képviselik. A fentebb felsorolt eredeti potenciális
növénytársulások napjainkban csak helyenként és zárványszerűen láthatók (pl.: Zagyva menti
ártéren). Jelenleg a tájban fajszegény, ültetvény jellegű származékerdők találhatók. A Fátlan
társulásokra jellemzők a szikes puszták, sziki rétek. Nagy területeken található a
vízmentesítések, belvíz lecsapolások után másodlagosan létrejött szolonyec szikesek és
növénytársulásaik.
Szászberek természeti környezetének flóráját jelenleg a mezőgazdasági kultúr-táj
egységesített, mesterséges társulásai határozzák meg. (szántóföldek, ültetvény jellegű puhafás
és keményfás erdők-erdősávok).
Élővilág, állatvilág
Az egykor vízjárta terület állatvilága az Eupannonicum, Szolnoki faunajárásához tartozik. Az
élővilág sokfélesége a Zagyva folyó és árterében, és a ligetes erdők, rétek-legelők
környezetében figyelhető meg. A Zagyva hullámterében a fán fészkelő madarak, illetve a
vízhez és az erdőhöz kötődő kétéltű, hüllő és emlősfajok fordulnak elő, a mentett oldali
gyepeken és más mezőgazdasági területeken, elsősorban a földön fészkelő madárfajok a
jellemzőek, de itt is találkozhatunk védett kétéltűekkel, hüllőkkel.
Szászberek igazgatási területének állatvilága alkalmazkodott a növényi környezet
változásához. A mezőgazdasági termelés miatt rágcsálók, madárfélék száma nagy. (pl.:
egerek, pockok, veréb, fácán) Ragadozók közül menyét, róka, egerészölyv a leggyakoribb.
A madárvilágra jellemzők a kóborlásuk során idevetődő pusztai ölyv vagy a kis vércse.
Említhetjük még a fácánt és a vadkacsát. A nagyvadak közül leginkább az őzek fordulnak elő.

Táji megjelenés, tájképi jellegzetesség
A település külterületi táji látványát elsősorban a Zagyva folyó és erdősült ártere, a védművek
határozott vonala, és a hullámos felszínen lévő mezőgazdasági tájat jellemző telepített
növényzet, valamint a kisebb vízfolyások meandereit követő elvadult természetes és
természet-közeli növénytársulás (erdők, erdőfoltok) határozzák meg. Szászberek külterületére
jellemző a nagyobb területű tanyabokrok, lakott puszták, (Bereta, Alsószászberek) állattartó
telepek (Daruhát) nagykiterjedésű hajdanvolt állattartó telepek körüli legelők (Daruhát)
látványa.
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1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1.

Tájtörténeti vizsgálat

Szászberek település nevének első fele valószínűleg a török idők előtti németajkú telepesek
meghonosodására emlékeztet, valamint a berek elnevezés a lakott terület vízjárta, nádascserjés-ligetes környezetére utal. A község fejlődése szorosan kapcsolódik a környező
települések és a kiterjedt tanyavilág tájtörténeti eseményeivel. (Besenyszög, Zagyvarékas,
Jászalsószentgyörgy)
A község igazgatási területe Besenyszög határával együtt valószínűleg már a honfoglalás előtt
is lakott terület volt. Bár a külterületen régészeti ásatásokat nem végeztek a település
határában egy rézkori (badeni kultúrából származó) idol töredéke került elő.
Első írásos említése Zsigmond király 1435-ben kelt Rozgonyiakhoz szóló levelében említik és
a király uralkodása alatt templomos helyként jegyzik Zazberegh-et. Később adományozás és
zálogba adás révén Guti Országh Mihály és Losonczi Albert később László lettek a terület
birtokosai, majd a Báthoryak kezére került a falu határa.
Az írások szerint a XV. század elején a községi rangban van, majd 1489-ben mezővárosként
említik a Heves vármegyéhez, majd Külső-Szolnokhoz tartozó települést.
1552 évi török hadjárat feldúlta a határt, de a lakosság hamarosan visszatért és újjáépítették a
falut. Ebben az időben jellemző tájhasználat az ártéri gazdálkodás, a rideg állattartás. A jobb
minőségű talajokon árpát, zabot, búzát termesztettek, a legelőkön juh-, marha-, és lótartás
folyt. A község a török hódoltság idején is lakott terület a török defter szerint (1571). A
település határa a hatvani, majd a szolnoki szandzsákhoz tartozott ekkor.
A 17. század közepétől Váczy Mátyás a helység birtokosa, majd 1672-től a Kamara bérelte a
szászberki határt. A XVIII. században a pusztán néhány zsellér család élt, majd az 1680-as
évekbeli török-tatár betörések egy időre ismét lakatlan pusztává tették.
Csomortányi alesperes így ír 1712-évi beszámolójában „Száz Berek mindenivel elfogyott és
elpusztult”. Az évszázad további részén az Orczy és az Eszterházy család tulajdona a
település határa. Az Orczy család zselléri rétegre épülő uradalmi gazdálkodás folytatott, ezért
Szászberek nem nyerte vissza falu rangját. Elsősorban külterjes juhtartással, szarvasmarha,
sertés és lótartással és gabonafélék termesztésével foglalkoztak az itt élők.
Az 1792- évi dézsmajegyzék is még pusztának nevezi a közigazgatásilag Besenyszöghöz
tartozó területet. 1870-es évektől a puszta öröklés és vásárlás folytán a Kohner család
tulajdonába került, majd 1876-tól Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez sorolták és a XIX. század
végére az itt élők száma elérte a száz főt. A falu birtokosainak egyre több munkást kívánó
nagyüzemi jellegű - kisvasúttal is ellátott – uradalmi gazdálkodása határozta meg a község
gazdasági életét. Egy 1927-ben fogalmazott leírás szerint “a lakosok foglalkozása kivétel
nélkül gazdasági cselédek, uradalmi alkalmazottak, gazdatisztek”. Az uradalomban nyugati
fajtájú állatokat (szarvasmarha, juh és ló), magyar sertéseket (szőke mangalica) tenyésztettek,
bolgárkertészetet és gépállomást működtettek. (Felsőszászberek, Alsószászberek), valamint
dohányföldjeik voltak a Bogárzó és a Daruháti földeken.
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A szászbereki tanyavilágot övező községeket 1944. novembererében vették birtokba a szovjet
csapatok. A II. Világháborút követően a lakosság száma ugrásszerűen megnövekedett a
Zagyvarékasról (Alsószászberekre) és Jászalsószentgyörgyről (Felsőszászberekre) áttelepülő
családoknak köszönhetően. Emellett a környező tanyákon élt a lakosság jelentős része
(Berenta, Daruhát, Szabolcsi-rész, Hosszúhát, Alsótanya).
Az 1946-ban megalakult földosztó bizottság 1900 kataszteri hold termőföldet mért ki 218
családnak. Az új földtulajdonosok szövetkezeti formában művelték a szántókat. kukoricát és
búzát termeltek első sorban.
A község Besenyszögtől való elszakadását és a mai elnevezését és 5237-2-15/1950 számú
belügyminiszteri rendelet állapította meg. A XX. század második felére jellemző (a
tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) változások: a mezőgazdaság többszörös átalakulása,
nagyüzemmé fejlesztése, hatalmas állattartó telepek létesítése, majd azok elnéptelenedése és a
közlekedés, szállítás megnövekedése, úthálózat fejlesztése, mind nyomon követhető a
települést környező táj jelenlegi szerkezetében, hasznosításában, táji látványában.
A település mai tájhasználatát meghatározza a gazdasági és közlekedési környezet, a
szomszédos
települések
iparfejlesztései,
(Zagyvarékas,
Jászberény,
Szolnok)
természetvédelemhez (pl.: Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, Natura 2000 területek) szorosan
kötődő, természeti értékekben változatos táji környezet (Zagyva folyó és hullámtere, Zagyvaholtág) és annak mentén lévő természetes és mesterséges növénytársulások), és az itt élő
állatvilág.
1.12.2.2.

Tájhasználat értékelése

Szászberek külterülete alapvetően mezőgazdasági táj. Jellegzetessége a volt Zagyvakanyarulatokat felhasználó belvízelvezető árok- és csatornarendszer által felszabdalt
„magaslatok” hullámzása, az emellett kialakult erdősült területek és az anyagnyerő gödrök
terepfelszínen okozott tájsebei.
Jelenleg elsősorban a mezőgazdasági tájhasználat (szántóföldi művelés, legelőgazdálkodás,
állattartás), valamint a mezőgazdasághoz köthető ipari és szolgáltatási célú gazdasági
tevékenység, kismértékben erdőgazdálkodás, és a vízgazdálkodás alá eső területek jellemzik a
település igazgatási területének hasznosítását.
Mezőgazdasági tájhasználat
Szászberek lakossága a táj természeti adottságait kihasználva földművelésből és
állattenyésztésből élt. A község termőtalajai változó minőségűek. A legjobb minőségű földek
15-20 AK, a termőterület jelentős része 13-15 AK minőségű, de akad kisebb AK földterület
is. A vízjárta, szikesedésre hajlamos földeken korábban rizst is termesztettek.
A település határának birtokviszonyai a középkortól a közelmúltig változtak. Az uradalmi
birtokokon gabonanövények termesztése, legeltető állattartás folyt. A vízjárta határban
termett, építőanyagként is szolgáló nád, gyékény felhasználása volt jellemző. A két háború
közötti nagybirtokon a korszerű, gépesített földművelés és állattenyésztés, valamint
mezőgazdasági termékek tárolása, feldolgozása folyt.
A II. Világháborút követő földosztások, majd a téeszesítéssel a kollektív tagsága művelte az
szászbereki, alsószászbereki, daruháti földeket. 1949-ben megalakul az első szövetkezet. Az
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akkori községben a Béke TSzCs (168 kh-on 12 fő), a Kossuth Tsz tagsága 1955-től dolgozott
a határban, majd Alsószászberken 1958-ban létre jött a Mező Imre TSz. Az uradalmi
gépállomás 1949-től Állami Mezőgazdasági Gépállomásként üzemelt.
Szántóföldi kultúrákkal (rizs, gabona félék, takarmánynövények) és állattartással (tejelő
marha-, és juhtartás, baromfi telep) foglalkoztak.
A rendszerváltást követően a község határának birtokviszonyaira jellemző, hogy korábbi
nagyüzemi gazdálkodó szervezetek helyét, a nagyobb gazdaságok (Zagyvarékasi Béke Tsz),
egyéni gazdálkodók, és őstermelők vették át.
Jelenleg a szántóföldi növények termesztése a legmeghatározóbb a község külterületén.
Jelentős méretű rét-legelő területek találhatók a szikesedésre hajlamos részeken felszíni
vízfolyások, árkok mentén (Kender-ér), és a hajdani állattartó területek-telepek
szomszédságában (Daruhát, Szent Istváni major - Zöllei-major).
A szántóföldi művelésű határrészeken gabonaféléket (búzát, árpát), takarmány- és ipari
hasznosítású növényeket kukoricát, trikálét, lucernát, napraforgót, silókukoricát, stb.
termelnek.
Szászberek ingatlan-nyilvántartási területi kimutatása a Szolnoki Járási Hivatal, Járási
Földhivatal (2016. .) törzskönyvi adatszolgáltatása alapján.
Művelési ágak

Belterület
ha/m²

Külterület
ha/m²

Zártkert
ha/m²

Összesen
ha/m²

szántó

0,0

0,0

-

0,0

gyep (rét)

-

0,0

-

0,0

kert

-

-

0,0

0,0

gyümölcsös

0,0

-

0,0

gyep (legelő)

0,0

0,0

0,0

0,0

erdő

0,0

0,0

-

0,0

művelés alól kivett
terület

0,0

0,0

0,0

0,0

nádas

-

0,0

-

0,0

halastó

-

0,0

-

0,0

fásított terület

-

0,0

-

0,0

Összesen:

0,0

0,0

0,0

0,0

A település jelentős része a magasabb-rendű területrendezési tervek (OTrT) szerint
mezőgazdasági térség. Szászberek egész külterületét a megyei rendezési terv szerint a felszíni
szennyeződésekre fokozottan érzékeny területek közé sorolták.
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gyepes terület a belterület szomszédságában

Állattartás, tanyák
Szászberek hagyományaiban legeltető-állattartó település. A középkortól a külterjes állattartás
(juh, szarvasmarha, ló és sertés) a jellemző. A 19. század második felétől a rideg állattartás
visszaszorult, és az istállózó állattartás került előtérbe. A Nagy Háborút követően a korszerű
nagyüzemi jellegű majorokban (Kohner uradalom) gazdaságosabb (jobb hús és tejtermelő
fajták) szarvasmarha fajta (borzderes és szimentáli fajta), hidegvérű és melegvérű lovak,
magyar mangalica sertés jellemzi az állatállományt.
A múlt század második felében nagykiterjedésű területeken állattenyésztésre (Daruháti major
állattartó telepek: baromfi, juh, szarvasmarha), valamint terménytárolásra és feldolgozásra
rendezkedtek be (Nagy-major). Napjainkban a gazdasági környezet változásának
következtében a majorok nagy része üresen áll, vagy alig kihasznált. Az épületállomány
állaga romlik, (lassan el is tűnik) így a táj látványa helyenként emiatt zavaró. (Alsószászberek
környezete). Külterületi majorok, volt és jelenleg is üzemelő állattartó telepek nagyrészt
burkolt úton megközelíthetőek és a lakott területek közelében találhatók. Az igazgatási
területen lévő jelentősebb állattartó telepek:
 Baromfitelep (baromfi)
Alsószászberek közelében a Zagyvarékasra vezető út mentén
 fácántelep 038/5 (fácán- és vadkacsanevelés)
Speciális állattartás a vadgazdálkodás, ami az szászbereki Hunor Vadásztársaság kezelésében
a jellemzően apróvadas 7600 ha területeken folyik.
 Kökény lovas tanya
lótartással, lovasturizmus foglalkoznak

Erdőgazdálkodás
Szászberek igazgatási területe az Alföld flóravidéke tiszántúli flórajárásba tartozó kistáj.
Potenciális erdőtársulásai közül a fűzligetek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-ulmetum
hungaricum) alkották, azonban ezek mára a túlnyomó mezőgazdasági területhasználat miatt
szinte teljesen kipusztultak.
Napjainkban Szászberek külterületén erdőgazdasági területek elsősorban a Zagyva
hullámterében lévő lágylombos ligetes facsoportokra, az őshonos fűzfajok a jellemzők.
A termőhely típusnak megfelelő telepített keménylombos, erdők (kocsányos tölgy Quercus
robur) találhatók a településtől északra, illetve a Zagyva mentett oldalán és a holt-Zagyva
mellett. Az erdőgazdálkodási területeken fiatal- és középkorú erdők találhatók.
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Gazdasági célú erdők
A települést észak-északkelet irányából határoló külterület tájképileg is jelentős eleme a
Tyukász vagy Fácános erdő, mivel az alföldi pusztai tölgyesekhez hasonlít. A mesebelihez
hasonló kerek erdő közepén vadászház és fácánnevelő található. (fellelhető keményfás
ligeterdő maradványai: tölgy, kőris, szil fafajok, kökény, egybibés galagonya, kecskerágó,
stb., cserjefajok, az erdő szélein itt is megtalálhatók a védett réti őszirózsa egyedei, telepei. A
vadászházhoz vezető utat telepített vadgesztenye fasor kíséri. A belterületen, a hajdani
vízfolyás mentén akácos, tölgy elegyes erdősült terület található jóléti funkciója nincs.
A külterületen lévő kisebb erdősült területek fehér akác és nemes nyár fafajúak.

Tájfásítás
Szászberek külterületének utjait kísérő, jelenleg ritka fasorok többnyire akác és
elöregedő szürke nyárfákból állnak. (Szolnok felé vezető szakasza, a község határát
részben feltáró mezőgazdasági utak mente)
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdészeti Osztályának adatszolgáltatása alapján az Országos Erdőállomány Adattár
Szászberek közigazgatási területén 88,28 ha erdővel borított és 4,22 ha nem erdővel fedett, de
az erdőtervben szereplő területet (cserjés, tisztás, nyiladék) tart nyílván.
Az erdőterületek elsődleges hasznosítási céljaiknak megfelelően:
 védelmi célú erdőterület: 58,13 ha
 gazdasági célú erdőterület: 30,15 ha
 közjóléti erdő jelenleg nincs nyilvántartva.
 Kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező erdőterület 87,82 ha.
A védett erdők vonatkozásában a hatósági jogkört a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség, valamint az Erdészeti Szolgálat, míg a nem védett erdők esetében, az
Erdészeti Szolgálat gyakorolja.
Vízgazdálkodás alá eső területek
Szászberek külterületén látványban is jelentősek a tájat, az élővilág sokszínűségét is
gazdagító, kanyargó vízfolyások megjelenése a település környezetében.
Természetes vízfolyások (Zagyva-folyó és ártere- ez megközelíthetetlensége miatt kevésbé
jelentős-, a Zagyva- holtágak, amik nagy jelentőséggel bírnak a község tájképének
meghatározásában) és a mesterséges csatornarendszerek (belvízelvezető-csatornák) is
megtalálhatók a község külterületén. Vízmű: kút és telephely található a község belterületén.
Szászberki termálkút a volt tsz-majorban található. A kutat 1967-ben fúrták jelenleg
búvárszivattyú segítségével hozzák föl az 52 °C fok talphőmérsékletű termálvizet 2005-ben a
község bevizsgáltatta és ásványi anyag tartalma alapján a hajdúszoboszlói termálvíz
összetételével közel azonos minőségű.
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Zagyva és a leválasztott holtág-halastó

A községben a szomszédos Jászalsószentgyörggyel együtt a Szabadság Horgász Egyesület
gazdálkodik az 5,5 ha területű Szászbereki Holt-Zagyván, amelyet a KÖTIVIZIG felügyel.
Haltenyésztést és sporthorgászatot folytatnak. (ponty, amur, csuka, kárász és kérészfélék,
süllő és harcsa fogható itt).
Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község
külterülete a hullámtér és nyílt ártér-nagyvízi meder övezetébe (Zagyva folyó és ártere) sorolt.
Gazdasági tájhasználat
A településen a történelmi és a mai időkben is az ipari-gazdasági tevékenység elsősorban a
mezőgazdasági tevékenységhez (szántóföldi termeléshez, állattartáshoz) és a megtermelt
javak feldolgozásához, tárolásához és az kötődik.
A XIX. század második felétől kerékgyártó, kovács, bognár, szíjgyártó, lakatos élt a faluban
uradalmi alkalmazásban. 1925-ben már asztalos, bognár, építőmester, gépész, borbély
kisiparos lakott itt. Az uradalomban istálló, hodály, ököristálló, kocsmaház, dohányzók háza,
és két cselédház volt. A Kohner család tulajdonában a hajdani Zagyvavölgyi Tejértékesítő Rt
központja is Szászberken volt. Emellett két tejbegyűjtő állomás, két daráló, és két
gabonaraktár működött. A kereskedelmet egy szatócsbolt és egy kocsma képviselte.
A múlt század második felében az uradalmi majorok helyén mezőgazdasági központokban
gabonatárolók és gépállomás, és ipari üzemként a Szászakku akkumulátorgyár működtek. A
település jelenlegi gazdasági fejlődésében meghatározó Szolnok közelsége és a 32. számú
közút, valamint a Jászladányra vezető út kiépítése. A közelmúltban iparterületet alakítottak ki
a két lakott településrészt összekötő út mentén és 2008 őszén elkezdődött egy biomasszaerőmű és pelletgyártó üzem építése a helyi ipari parkban.
Szászberek határában jelenleg a legnagyobb ipari-kereskedelmi tevékenységet folytató
üzemei:
 a Kite Zrt. alközpont telephelye, gépkereskedése a Szolnokot Jászberénnyel összekötő
út és a jászladányi út mentén.
 A Zagyvarékasi Tsz telephelye Alsószászberken (mezőgazdasági termékek tárolása,
termény tisztítása, vetőmag, műtrágya és vegyianyag forgalmazás mellett integrálja az
egyéni gazdálkodókat.)
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 Szászakku akkumulátorgyár
 Szászakku-Coop Kft. audio és videoberendezés kiskereskedelem.
Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység az élelmiszer kereskedelem (COOP Szolnok
Kereskedelmi Zrt, magánvállalkozásban üzemeltetett kisboltok), vegyes iparcikk és virágboltkertészet.

Az akkumulátor-gyár telephelye.

Közlekedési tájhasználat
A község település-földrajzi helyzete kedvező. Az országos közúthálózat részeként a település
nyugati határát az észak-dél irányban átszelő 32. jelű Szolnok- Jászberény főközlekedési út
köti össze a megyeszékhellyel. A belterületet keleti határát érintő, az igazgatási területén
áthaladó a 3227. jelű országos mellékút Jászladánnyal köti össze a települést. A hajdani
uradalmi út nyomvonalán létesített Alsószászberekkel (Zagyvarékassal) összekötő burkolt út
helyenként igen rossz állapotú.
A két világháború között helyben közel 15 km-es keskenynyomtávú gazdasági kisvasút
működött és kötötte össze a Kohner uradalom egyes majorjait.
A MÁV 86-os jelzésű Szolnok-Újszász- Vámosgyörkkel összekötő nem villamosított
vasútvonal és vasúti megállóhely (Berente) korábban a település megközelíthetőségében
játszott fontos szerepet.
A hosszútávú-, és a magasabbrendű tervekben foglaltak szerint az országos hálózathoz
kapcsolódó kerékpárút halad majd át a község igazgatási területén: Jászapátit, Jászladányt a
32-es főúttal összekötő országos törzshálózat részeként megépülő kerékpárút.
Rekreációs tájhasználat-turizmus
Rekreációs tájhasználat alatt az „érintetlen” természet és a természetközeli állapotú tájrészek
üdülési, turisztikai (aktív pihenést nyújtó szabadidős tevékenységek, és a csendes
elfoglaltságot jelentő természetjárás) célú „kiaknázását” értjük.
A fent említet vízfolyások lehetővé teszik e tájhasználatot. (sporthorgászat, mint helyi
természeti környezetben eltölthető szabadidős tevékenység).
A Kökényes lovas-tanya kínál hosszabb-rövidebb túrákat: a „hagyományos tanyavilágot
bemutató takaros portán, idilli környezetben a lovak, szamarak, juhok, szarvasmarhák,
sertések és aprójószágok varázsolják a látogatók elé az egyedülálló tanyasi hangulatot.”
A rekreációs tájhasználathoz köthető a vadász-túrizmus is. A településen a Hunor
Vadásztársaság működik.
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

Az alföldi táj képét változatossá tevő, az élővilág számára menedéket nyújtó szegélyek a
külterületet meghatározó Zagyva folyó partja és a folyó és a holtágak mentén lévő széles
növényzettel fedett területek, a mezőgazdasági művelésű területek telek- (mezsgye) határain
és külterületi utak mentén alakultak ki. Tájképi szempontból értékesek a szántóművelés
síkjából kiemelkedő kunhalmok, homokhalmok, tanyák, a hozzájuk tartozó tanyafásítások,
hagyományos gazdasági épületek, tájfásítások, mezővédő erdősávok, dűlőutak menti fasorok,
vízállásos, mocsaras területek, egykori anyagnyerő-helyek maradványai.
Magyarországon a megmaradt gyepterületek akár a szántóföldi kultúrákhoz, akár az
összterülethez viszonyítjuk alacsony arányúak, ezért természetvédelmi, tájvédelmi
szempontból igen értékesek.
Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a település
igazgatási területe a tájképvédelmi terület övezetébe sorolt, valamint a Térségi
tájrehabilitációt igénylő övezet (teljes igazgatási terület), és az országos ökológiai hálózat
övezetébe tartozik.
Szászberek tájképileg is meghatározó építészeti értékei:
 Római Katolikus Templom. Gereben Gábor Ybl-díjas építész tervezte 2003-ban épült,
temploma (hrsz.: 67/3)
 Kohner kastély. A Kohner család számára épült a kúria 1901-ben szecessziós
stílusban. A kúria homlokzatait és sarkait klinkertéglából kirakott elemek díszítik. A
II. Világháború a Kohner-kúria épületében is kárt tett. Emeleti részét, oromzatait és
tornyát le kell bontani. 1952-től általános iskola működik a kúria falai között. 2012
szeptembere óta a Szászbereki Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda a Kolping
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet fenntartásába került át.
 Ipari Műemlék a vasúti-híd, Berentei részen a vasúti megálló közelében a Zagyva
folyót hidalja át.
 Kőkeresztek Szászberek közigazgatási területén is több helyen (temetóben,
útelágazásoknál) látható kőkeresztek, egyházi témájú szobrok.

Szászberki modern templom
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1.12.3.2.

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

A Szászberek határában található egyedülálló sajátos ártéri és pusztai növényzet és állatvilág
megőrzése és az itt élő emberek megélhetése, táji környezetbe való beavatkozása
(földművelés, állattartás, öntözés, vízpótlás, stb.) általában tájhasználati konfliktusokhoz
vezet.
Ennek feloldására különböző fokozatú, jelentőségű természetvédelmi területeket hoztak létre
a múltban is és napjainkban is.
Európai jelentőségű, országos jelentőségű természetvédelmi területek egyaránt
megtalálhatóak. (Az egyes védelmi célú területek átfedésben vannak egymással.)
Nemzeti parki terület Szászberek határában a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának
közlése alapján nincsenek. Korábban természetvédelmi oltalomra javasolt (Zagyva-folyó és
hullámtere, valamint a holtágak, és az azokat kísérő galériaerdők) területek közül a
környezetvédelmi- és vízügyi miniszter 2007. évi közleményében (júl.2.) védetté nyilvánítási
eljárásba az alábbi terülteket vonta:
0140/1 0141 0142/1 0143 0151 helyrajzi számú területek a Holt zagyva és az azzal
szomszédos galéria-erdő. (óriás fehér nyárfák, topolyafák, fehér fűzek, mezei juharok, magas
kőrisek, vénic szilfák).
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek a Natura 2000
területek .
Az európai közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó,
(kihirdetett, illetőleg a korábban kijelölt területeken előforduló), valamint kiemelt jelentőségű
közösségi élőhely típusok, és az ott élő állatok és növények élőhelyének megóvása, a
biológiai sokféleség fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséhez szükséges szabályok
megállapítása, betartatása a település közigazgatási területén. (45/2006 XII. 8. KvVM
Rendelet megerősítette a kijelölt területek védelmét.)
Kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területek Újszász-jászboldogházi gyepek
(HUHN20081).
Az érintett területeknek a pannon szikes gyep a jelölő társulás típusa, és jelölő állatfaja az
ürge. Helyszínrajzi szám szerint az alábbi területek:
0153/4 0153/5 0153/6 0153/7 0153/8 0154 0155 0156 0157/1 0157/2 0158
0161/1 0164/1 0164/2 0196/1 0196/2 0196/3 0196/4 0196/5 0199 0200/1 0208
0215/1 0215/2 0215/3 051/11 051/2 051/3 051/4 051/5 051/6 051/7 051/8.
Az utak, mezsgyék mentén védett növények állományai találhatók:
 réti őszirózsa (Aster sedifolius),
 nyúlánk sármán (Ornitogalum pyramidale),
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macskahere (Phlomis tuberosa) ,
valamint az utakat határoló fasorokban, természetközeli erdőtársulásokban oltalom alatt álló
madárfajok laknak pl: a szalakóta (Coracias garrulus). Ősszel a szászbereki határ átvonuló
szálláshelye a vadludaknak és a ritkaságszámba menő fekete gólya (Ciconia nigra),
csapatoknak.
Szászberek külterületének jelentős része a Megyei területrendezési terv szerint az ökológiai
(zöld) folyosó övezetébe sorolt (erdőterületek, vízfolyások mente és a védelem alatt álló
területek), valamint a természeti terület övezete, és a tájképvédelmi terület övezetéhez is
tartozik.
A fent említett területeket a TJ-1 tervlap jeleníti meg.
Ide vonatkozó jogszabály még a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett
növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, és
az 1996, évi LIII. Törvény a természet védelméről.
Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek Kunhalmok, szikes lápok nem találhatók
Szászberek igazgatási területén.
Helyi védett területek, természeti értékek:
A település határában helyi védett természeti érték nem található.

1.12.3.3.

Ökológiai hálózat

Az ökológiai folyosók folytonossága biztosításának jelentősége, a település határában
mozaikosan elhelyezkedő természeti területeket, élőhelyeket (nedves réteket,
vízpartokat, erdőfoltokat) fasorokkal, mezővédő erdősávokkal összekötve, ezek a védett
területek helyi ökológiai hálózatot alkotnak.
Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község
igazgatási területe az ökológiai (zöld) folyosó (Zagyva folyó és ártere, a Holt-Zagyva és
galéria erdője, jászladányi határban a Szászbereki-ér mentén lévő erdő, Daru-háti major és a
Szent Istváni major gyepterületei) övezetébe sorolt.

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
 Védett természeti érték megőrzése és az egyéb tájhasználat: megélhetést jelentő
földművelés, állattartás, valamint a táj természetes növényzetét megtartó
természetvédelmi törekvések a holtágak mentén és a gyepes területeken (Zagyva
ártere, holt folyóágak mente, Daru-hát, Alsó-Szászberek).
 A meglévő holtágak gazdasági és rekreációs célú hasznosítása (belvíz-befogadóhely horgásztó) és a holtág partjainak természetközeli állapotának fenntartása között.
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 holtágak elöregedését (eutrófizálódását) lassító mederkotrás, rendszeres vízutánpótlás,
partrendezés, valamint az állóvízi- mocsári élővilág megtartása között.
 A természeti és természetközeli területek megőrzése, fenntartása és a természetjáró
turizmus, rekreációs célú területfejlesztés azonos határrészeken (Holt-Zagyva mente)
 A Zagyva és a holtágak vízminőség-védelmének biztosítása és a mezőgazdasági
művelésből, állattartásból adódó környezeti terhelés.
 A volt holtágak erdősült „partjainak” feltárása, belterületi zöldfelületté fejlesztése és a
telkek, magánterületek tulajdonhatára (belterület Korvin Ottó utca mente).
 Mezőgazdasági hasznosítás, belvízelvezetés és az gyepek fenntarthatósága, védelme.
 Mezőgazdasági tájhasználat során a gazdasági szempontok (szántóföldek hozamának
növelése) érdekében történő talajerő-utánpótlás és a kívánatos kemikális
környezetterhelés csökkentése.
 Funkció nélküli nagy területen lévő felhagyott mezőgazdasági telephelyek, állattartó
épületek táji megjelenése (volt Központi major, Daru-hát, Szent Istváni major).
 A település megközelítését szolgáló közlekedési utak jelenlegi állapota és a turizmus
fejlesztését kívánó törekvések (Alsó-Szászberek).

Zavaró táji látvány fogadja az érkezőt (az akkumulátor-gyár elhanyagolt telephelye).

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
Szászberek tervezetten kialakított, szabályos utcahálózatú település és a település méreteiből
adódóan nincs kialakult zöldfelületi rendszere.
A községen áthaladó közlekedési utak mentén nagyobb kiterjedésű közhasználatú
zöldfelületek, valamint kicsi, aprólékosan kialakított zöldterületek, parkok, intézménykertek
és a közösség szempontjából nem hasznosítható eltérő méretű zöldterületek találhatók.
A település zöldfelületeit részben a szétdaraboltság másrészt a használat nélküliség jellemzi.
(Sportpálya melletti 225 hrsz. rét-legelő, a 158 hrsz. mélyfekvésű terület, a 60 és 61 hrsz.
értékes csatornaparti területek „gazdátlansága”, stb.)
Szászberek belterületét belvízelvezető csatornarendszer hálózza be. Ennek vonalas jellege,
rendezettlen, elvadult zöldterületei fokozzák a fent említett hatást.(11 hrsz., 312 és 320 hrsz.
területek) Korábban egyetlen közparkja a nyírt fagyalsövénnyel körbevett Kossuth L. utcai
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gyermekjátszótér volt.(67/1 hrsz.) Napjainkban a település központi részén a közelmúltban
épült templom és az önkormányzat új épülete körül kialakított zöldfelületek meghatározó,
dekoratív elemei lettek a településképnek.
A község méreteihez képest nagyméretű a belterületi gazdasági-kereskedelmi hasznosítású
területek (volt akkumulátor-gyár területe, Központi major területe) hátrányosan befolyásolják
a község utcaképét.
A lakosságot szolgáló, minőségi, kondicionáló zöldfelületek aránya a község területéhez
képest megfelelő. Az új zöldfelületi elemek kialakítása, a régebbiek fejlesztése a jelenleg
hatályos rendezési terv szakági tervjavaslatában foglaltaknak megfelelően történik.

1.13.1.1.

Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a
zöldfelületi karaktert meghatározó elemek

Egy település zöldfelületi rendszerét területi és hálózati elemek alkotják. Területi elemek a
közhasználatú zöldfelületek és a jelentős zöldfelületi intézmények, a jelentős zöldfelülettel
rendelkező intézmények kertjei megjelenésükben, területi nagyságukban, és a település
életében betöltött szerepükben igen eltérőek. A zöldfelületi rendszer hálózati elemei a község
utcáit kísérő növényzet. (fasorok, virágágyak, sövények, stb.).
A település zöldfelületi rendszerének hármas funkciója van: ökológiai-, használati érték, és
vizuális-esztétikai jelentősége van. A zöldfelület ökológiai szempontból előnyösen módosítja
a helyi klíma alakulását. Előnyösen befolyásolja a település hő- és vízháztartási viszonyait,
valamint a levegő-szennyezettséget és a zajhatások mértékét is csökkenti. Kedvező
környezetminőségét biztosítanak a településen élőknek. A zöldfelületek vizuális, esztétikai
hatása: a dekoratív növényzettel borított közparkok, közkertek, a fásított utcák hozzájárulnak
a kedvező településkép kialakításához. (pl.: elfedik az előnytelen megjelenésű területrészeket,
ipari-, gazdasági használatú, vagy a rombolt területeket). Az utcafásítások „zöld folyósói” a
település zöldfelületei elemeit fűzik egybe, valamint a település területrészeit a szomszédos
külterület biológiailag aktív felületeivel kapcsolják össze. Használati érték szempontból a
zöldfelületek értékét a feltöltődést szolgáló kertberendezési tárgyak, (utcabútorok,
közvilágítás, ivó-kutak, kerti burkolatok, stb.) mennyisége, minősége, elrendezése, valamint a
zöldfelületen folytatható rekreációs tevékenységek sokfélesége (pihenés, sportolás, játékszórakozás, stb.) határozzák meg.
A zöldfelületi elemeket jelentőségük (közhasználatuk, elhelyezkedésük), kialakításuk és
növényzetük minősége, valamint a terület fenntartás gyakorisága, a zöldterület nagysága
alapján rangsorolva az alábbiak:
Közhasználatú,település szintű közparok, közkertek
Szászberek településközpontja a Kossuth Lajos és a Korvin Ottó utcák kereszteződésénél
található. A település kertépítészetileg is értékes igényesen létesített közhasználatú
zöldfelületei egymás mellett találhatók. Templomkert, játszótér, Községháza kertje.
Templom kertje
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A megszokottól eltérően Szászberken a templomkert nincs kerítéssel lehatárolva így a
település legszebb közterévé vált. Közelmúltban épített modern templom épülettömbjét a
körülötte kialakított park a községközpont felé nyitott, gondozott gyepfelületű, burkolt sétaúttal járható, ülőhellyel, kerékpártárolóval egyéb kertberendezési tárgyakkal (kandeláber,
szemétgyűjtő stb.), gömbkőrissel, juharfákkal, örökzöldekkel, színes lombú cserjékkel,
rózsákkal, egynyári és évelő kiültetéssel gazdagított zöldfelület.

Ivókút é,kerékpár tároló a templomkertben

Községi Játszótér
A községi játszóteret környezetbarát és gyerekbarát, természetes anyagú fa játszószerekkel
(hinta, madárfészek hinta, homokozó, egyensúlyozó, kerti pad, pad és asztal, stb.) felszerelt.
A szilfák felnőve majd árnyékot adónak. Szép és kimagasló növényzete a kertnek a lucfenyő.
Az utca felől sövény védi a játszóteret. Kevésbé szerencsés a betonakna elhelyezkedése.

A játszótér növényzete és a korszerű játszószerek.

Községháza kertje
A községháza környezetében az épület stílusával harmonizáló kert. A településközpont
szomszédos zöldfelületeivel összhangban lévő kertben széles díszburkolatú út mentén, az
intézményt látogatók, a várakozók számára padokat telepítettek. A padok mögött íves
állványzatra rózsát futtattak. Parkolási lehetőséget is biztosítva van.
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Korlátozott közhasználatú, de jelentős zöldfelülettel bíró intézményi zöldfelületek
A fenti elnevezés alatt a „nyitvatartási” időben, illetve a, a látogatók számában, tevékenységi
körében meghatározottak szerint használt, lehatárolt közösségi zöldfelületek értjük.
Iskola kertje
A községben a település történetét is felidéző épület most a Szászbereki Általános Iskola és
működik a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet kezelésében van. Az
általános iskola kertje gondozott, szétszórtan, de „sűrűn” ültetett fenyők, örökzöldek és
szabályos nyírt sövények jellemzik. Pihenőpadok és az épület mögött található sportudvar
egészítik ki a növényzetet.

Óvoda kertje

Az óvoda (168 hrsz.) kertjét az apróságok számára korábban fajátékokkal,
játszószerekkel szerelték fel. (homokozó, kerti ház, most ezek mellett fém mászóállvány, csúszda, fészekhinta áll a kicsik rendelkezésére. Árnyat adó terebélyes fák
(magas kőris) és gondozott gyepfelület jellemzi az óvoda kertjét.

Sajnos a régi gumikerekek is, igaz nem játszószerként, de az óvodakert részei.
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Temetőkert

Jelenleg a külterületen a község belterületi utcája mentén található. A temetőt (053
hrsz.) fák (akác, narancseper) sora határolja el az utca felől. A Temető utcán a
parkolási lehetőség van. A temetőkert rendezett, ápolt, kissé fátlan. A ravatalozó
mellett harangláb is helyet kapott. A sírkertben két hatalmas magas magas kőris óvja
az alattuk lévő kőkeresztet.

Sportpálya

Sportpálya (224 hrsz.) zöldfelülete jelenleg a lakóházak közé ékelődő hatalmas
gyepfelület. A sportterülethez öltözőépület, szabályos, füves játéktér tartozik.
A közelmúltban a Korvin Ottó utcában új piacteret hozott létre az Önkormányzat a
gyógyszertár előtti teresedésen.
Nem közhasználatú egyéb zöldfelületek
Szászberek belterületén mélyfekvésű, vízállásos, nádassal borított, vagy ligetes, fás-füves
területeket, valamint a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és használati értéket a
település közössége számára nem nyújtó nagyméretű belterületi, mezőgazdasági és
kertgazdasági hasznosítású kerteket, valamint az akácos, elegyes erdő területét soroltuk.

Az anyaggödör (158 hrsz.) jelenlegi területe részben feltöltött, de közhasználatra
alkalmatlan.
Nem közhasználatú erdő jellegű zöldfelületek jöttek létre a vonalas létesítmények pl.
belvízcsatorna-partokon és a lakótelkek által közbezárt területeken (11, 356/21, 356/19
hrsz. területek), illetve a község lakosaitól elhatárolt, elkerített jelentős méretű
erdőként nyilvántartott magánterületen (a település északi részén a 62/1és 61/3 hrsz.
partját kísérő zöldfelület). Növényzetük jelenleg elvadult aljnövényzet és felnövekvő
fiatal fűzekből, nyárakből, mezei juharokból és szélsőséges viszonyokat tűrő
cserjékből (vadrózsa, kökény, orgona) állnak.
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utcajelző tábla a központban

Utcafásítás:
Szászberek település szerkezetét követő egyenesvonalú utcák jellemzik. A településen
átvezető fő közlekedési utak mentén a lehetőséghez képest kevés fasor látható és a községben
nem alakult ki még egy egységes utcakép. Egyes utcákban gyümölcsfák, (főleg meggyfa),
máshol oszlopos örökzöldek (tuják, hamisciprusok), és a Temető utcában még kicsi, de szép
egységes állományú, pusztaszilek láthatók.

Kossuth Lajos utca és a Temető utca között

1.13.1.2.

Zöldfelületi ellátottság értékelése

Szászberek zöldfelületi ellátottsága a gondozott, fenntartott, területek nagyságának
tekintetében megfelelő (közkertek, intézménykertek). Nagy biológiai aktivitású, egybefüggő,
helyenként ligetes növényzettel borított területek aránya a beépített, lakott területekhez képest
igen jónak mondható. (erdők, erdőfoltok a csatornák mentén, füves területek a sportpálya
környékén, belső magánkertek, stb.)
Zöldfelületi használati érték szerint is megfelelő a települési zöldterületeinek jelentős
hányada. (intézménykertek, játszótér). Találhatók azonban kertépítészeti szempontból
„kihasználatlan”, (zöldfelületi funkciónélküli felületek: sportpálya környezete, agyaggödör
területe). Vizuális-esztétikai jelentősége a településközponthoz tartozó zöldfelületi elemeknek
van. (Templomkert, iskolakert Kossuth utcai része, Községháza előtti park)
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A település zöldfelületei rendszeresen fenntartottak, gondozottak. Ideillő, egységes
kertberendezési tárgyak (pihenőhelyek, padok, ismertetőtáblák, hulladékgyűjtők,útjelző
táblák, stb.) jellemzik a köztereket.

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A zöldfelületi rendszer konfliktusai a település történeti kialakulásából, utcaszerkezetéből, és
környező táj természeti és épített adottságaiból adódnak (a Zagyva folyó védművei,
belvízelvezető árkok mentén kialakult kisebb vizes élőhelyek közvetlen közelsége,
elhanyagolt ipari-gazdasági területek) .
- nagyon előnytelen a 32. számú közlekedési útról látható településkép (volt akkugyár
leharcolt állapotú épület és építményei, valamint az utat kísérő belvízelvezető árok
elvadult növényzete
- a településközponthoz közel lévő leromlott állapotú gazdasági épületek, területek (volt
major a Korvin O. utca mellett) vizuális és funkcionális konfliktust is okoznak.
(Templom épülete és a szomszédos épület és környezete, Játszótér és a romos terület
szomszédsága)
- jelentős az értékes, de zöldfelületi közösségi és rekreációs célú tájhasználati
szempontból kihasználhatatlan növényzettel borított terület (belterületi erdők, árkok,
vízfolyások mente)
- jelentős a település belterületén, vagy annak határán lévő, nagyobb felületen lévő
nehezen fenntartható, helyenként vízjárta, néhol természetközeli állapotú zöldterületek
nagysága. (legelők, füves területek a Jászladányi út és a lakóterület között, árkok
mente, agyaggödör területe)

1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
A település területfelhasználását tekintve külön vizsgáljuk a bel és a külterület
területfelhasználását.
A belterület nagy része jellemzően lakóterület családiházas lakóingatlanokkal. A település
központi részén a lakóépületek mellett intézményi területeket találunk, ahol a település
igazgatási, oktatási, egészségügyi, kereskedelmi létesítményei találhatók. Az intézményi
területek egy területegységen találhatók, egymáshoz térben közel az általános iskola, a római
katolikus templom, a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, az óvoda, gyógyszertár, ABC
áruház és piac.
A belterületen kisebb családi vállalkozások található családiházas környezetben, valamint a
belterület peremrészén az egykori Szász – Akku már nem üzemelő gyára.
A belterülethez közel, de külterületen található a temető, valamint a KITE szászbereki
lerakata.
A település zöldterületeihez soroljuk a település jelentős méretű sportpályáját és a
díszparkokat, valamint játszóteret.
A belterületi területfelhasználás a Tf-2 tervlapon ábrázolásra került.
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A külterület zöme általános mezőgazdasági, szántó terület.
A külterületen Alsó – Szászberken található tanyasor és nagyobb mezőgazdasági major,
valamint térben távolabb a pelletálóüzem félbehagyott csarnoka.
A külterületen a Zagyva folyó és árterülete a keleti határrészt érinti.

Külterületi területfelhasználás
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Belterületi területfelhasználás

1.14.1.1.

A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata

Községgé alakulása előtt a puszta területén három nagyobb központ volt: Alsó- és FelsőSzászberek, illetve Daruhát. 1950-től önálló község lett Szászberek néven.
Kialakulás történetéből következően, mérnökileg tervezett utcahálózat jellemzi.

I. Katonai felmérés(1763 - 1787) térképe, melyen Szászberek önállóan még nem létezik
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II. Katonai felmérés (1806 - 1887) térképe Szászberek (Felső – Szászberek puszta)
településről

III. Katonai felmérés(1869 - 1887) térképe Szászberek településről

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

oldal 92

Szászberek Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén
a művelési ágak és a minőségi osztályok

1.14.1.2.

Szászberek Község ingatlan - nyilvántartási területi kimutatása a Szolnoki Járási Hivatal,
Járási Földhivatala 2016. szeptember -i adatszolgáltatása alapján.

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

Fekvések területe ha/m2
Belterület
Külterület
3119,4717
142,7356

Összesen
Zártkert
3119,4717
142,7356

0,2336

0,2510
189,4158

0,2510
189,6494

4,8954
97,1073

89,8919
277,6143

94,7873
374,7216

102,2363

0,0747
3819,4550

0,0747
3921,6913

Földrészletek darabszáma:

1.14.1.3.

0,0000

Belterület:
520
Külterület:
656
Zártkert:
0
-----------------------Összesen
1176
Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

Szászberken jellemzően a beépítésre szánt területek a belterületen találhatók. A beépítésre
szánt területek zöme lakóterület. A településen a beépítés intenzitása és jellege alapján
jellemzően kertvárosias és a peremterületeken falusias lakóterület alakult ki. A beépítésre
szánt területek kisebb hányada településközpont terület ahol a lakó és intézményi területek
vegyesen találhatók.
A beépítésre szánt területeken a gazdasági területek egyrészt a belterület melletti részeken
(egykori akkumulátorgyár, KITE telephelye) másrészt a külterületen Alsó – Szászberek
területén találhatók. A külterületi telepek jórészt mezőgazdasági majorok, ahol a
mezőgazdasághoz kapcsolódó állattenyésztéssel és terménytárolással, szárítással
foglalkoznak.
A belterületen beépítésre nem szánt területek jellemzően a közterületek, valamint a
nagykiterjedésű zöldterületek, a sportpálya területe. A településen a belterülethez közel,
azonban külterületen található a temető területe.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

oldal 93

Szászberek Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat
A beépítésre nem szánt területek zöme a külterületen helyezkedik el. A település
külterületének egy része szántó terület, ahol szántóföldi növénykultúrákat termesztenek,
továbbá legelőterületek is találhatók, valamint a Zagyva folyó és árterülete.
1.4.

Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és
ellátási kapcsolatok)

A település intézmény- szervezete az elmúlt években jelentősen megváltozott.
Oktatási intézmények terén a település általános iskolájának fenntartója a római katolikus
egyház.
A településen az óvodai ellátás megoldott.
Egészségügyi ellátás terén az orvosi rendelő látja el a település háziorvosi szolgálatát, jelenleg
helyettesítéssel, az ügyeleti ellátás biztosított.
A szociális ellátás terén a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása segítségével valósul meg az
ellátás.
A kereskedelmi egységek terén az elmúlt évtizedekben változás volt tapasztalható. A nagyobb
áruházláncok közül a településen a COOP képviselteti magát, mellette pedig a magán kisebb
kereskedelmi egységek elsősorban a központi részen jelentek meg. A település központi
részén az orvosi rendelő mellett készült el a piac területe, parkolókkal.

Szászberek község kereskedelmi és vendéglátó üzletei (2016. augusztusban működő, forrás:
Önkormányzat)
Sorszám

Üzlet neve

Üzlet címe

1.
2.
3.
4.

10.

616. sz ABC
Bella Katalin üzlete
Berek Diszkont
Gold
Beer
Ker.
Vend. Orczy Söröző
Zöldség - gyümölcs
Szászker
Kft.,
Vegyesbolt
Postabolt
Virág – ajándék bolt
Szászakku
COOP
Kft
KITE vegyescikk

11.
12.

Vegyes Iparcikk
KITE

Móricz Zs. út 1
Külterület 051/12

13.

Hullám fodrászat

14.

AGRO – KERSZOL
Kft

5.
6.
7.
8.
9.

Fő termék

Móricz Zs. út 2.
Korvin O. 123/B
Móricz Zs. út 5.
Bajcsy út 1/B

Tevékenység
jellege
Kiskereskedelem
Kiskereskedelem
Kiskereskedelem
Vendéglátás

Móricz Zs. út 7.
Kossuth út 189/B

Kiskereskedelem
Kiskereskedelem

Élelmiszer
Élelmiszer, vegyes

Kossuth L. út 198
Rákóczi út 227/c
Jászberényi út 1

Kiskereskedelem
Kiskereskedelem
Kiskereskedelem

Élelmiszer, vegyes
Virág, vegyes
Élelmiszer, vegyes

Hunyadi út 1

Alkatrész

Táncsics út 133

Kiskereskedelem,
nagykereskedelem
Kiskereskedelem
Kiskereskedelem,
nagykereskedelem
Kiskereskedelem

Árpád út 34.

Kiskereskedelem

mezőgazdasági áru
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Turizmus, idegenforgalom
A településen jelenleg turizmusról az Alsó – szászberki részen beszélhetünk. A Kökényes
tanya iskolai táboroztatással, tanyai turizmussal foglalkozik.

1.14.1.5.

Alulhasznosított barnamezős területek

A településen alulhasznosított, barnamezős területek közé sorolható az egykori
akkumulátorgyár területe, valamit a felhagyott rendezetlen telephelyek, majorok mely szintén
ide sorolható.
Az elmúlt években a pellátálóüzem megépült vázszerkezeti is ide sorolható.
1.14.1.6.

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület

A településen konfliktussal terhelt területek közé sorolhatjuk a jelenleg be nem épített
területeket. Ugyanide sorolhatjuk a nem hasznosított, vagy alulhasznosított területeket.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1.
Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Szászberek község telekméret vizsgálata a mellékelt Tm-1 rajzszámú térképen került
ábrázolásra.
A település belső szerkezetét kétféle megközelítésben lehet vizsgálni.
A klasszikus morfológia elsősorban a települési utcahálózat vizsgálata alapján különíti el az
alaprajzi típusokat, míg a funkcionális morfológia elsősorban a települési szerepkörök térbeli
rendjét vizsgálja.
A klasszikus morfológia alapján általában a városok összetettebb típust képviselnek, vagyis
többféle morfológiai, alaprajzi alaptípus keverékéből tevődik össze. Valamely település
morfológiája a kialakulásához, az alapításához kötődik. Alapvetően meghatározó, hogy
létrejötte fokozatos, hosszú történeti folyamat eredménye, vagy meghatározott alapításhoz
kötődik.
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A település létrejöttével magyarázhatóan jellemzően szabályos telekméretek alakultak ki és
tömbökön belül közel hasonló telekméretke. Jellemzően falusias lakóterületnek megfelelő
telkek, az intézmények és gazdasági területek telkei ennél jóval nagyobbak.

1.14.2.2.

A tulajdonjogi vizsgálat

A településen az ingatlanok tulajdonjelleg szerint állami, önkormányzati, magán és egyházi
tulajdonban vannak. A magántulajdonú ingatlanok nagy része magánszemélyeké, míg kisebb
hányad magán tulajdonú gazdasági társaságoké. Az egyházak ingatlanai közé a templom,
plébánia területe tartozik.
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
Az önkormányzati tulajdonkataszter az önkormányzat adatközlése alapján került térképi
ábrázolásra az ÖT-1 tervlapon.
A belterületen az önkormányzati utakon, közterülteken kívül intézmények és lakóingatlanok
és nagykiterjedésű nem beépített, jellemzően mélyfekvésű területek tartoznak önkormányzati
tulajdonba. A külterületen a feltáróutak egy része, valamint mezőgazdasági terület
önkormányzati tulajdonú.
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1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
A készülő településrendezési tervhez a Nemzeti Kataszteri Program Kft-től kerül
megvásárlásra hiteles, digitális ingatlannyilvántartási alaptérkép állomány.
A hivatalos alaptérkép állomány mellett az épületállomány és környezet geodéziai felmérése
nem szükséges.

1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1.
Funkció, kapacitás
Szászberek teljes belterületének nagy részét a magántulajdonú lakóingatlanok alkotják. A
lakóingatlanokat elsődlegesen lakó célokra használják. A főbb utak mellett megfigyelhető a
lakóingatlanok vegyes célú használata elsősorban kisebb családi vállalkozások működnek az
ingatlan egy részében.
A településközpontban a települési ellátó, szolgáltató funkciónak megfelelő intézményeket
találunk. Itt található a községháza, a római katolikus templom, az óvoda, az általános iskola,
az orvosi rendelő és a gyógyszertár.
A nagyobb kereskedelmi létesítmények is a település központi részén találhatók.
Az intézményeket az adott funkciónak megfelelően használják. A kapacitás jellemzően
megfelelő, különböző pályázatok révén folyamatosan felújítják, korszerűsítik az
intézményeket. Az általános iskolának tornaterme nincs és a tetőtér beépítés sem fejeződött be
teljes mértékben. Az energetikai korszerűsítés egyes intézményeknél megtörtént, jellemzően
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homlokzati nyílászáró cserével és hőszigeteléssel, valamint a tetősíkon napelem
felszerelésével.
A gazdasági területeken az építmények funkciója a különböző gazdasági ágaknak megfelelő.
1.14.5.2.Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
Szászberek lakóterületein a jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló családiházas beépítés.
A beépítés mértéke jellemzően a családiházas részeken 30%. Az oldalhatárra épült
családiházas területek előkert tekintetében változatos képet mutatnak, a településen belül
előfordul az előkert nélküli a beépítés - jellemzően a régebbi építésű házaknál, máshol 3-5
méteres előkertek vannak.

A település központi részén lévő intézmények jellemzően szabadon állóak, és méreteik,
épületmagasságuk miatt a településkép hangsúlyos elemei. Az intézményi terület sűrűsége és
beépítési százaléka magasabb a családi házas területeknél, átlagosan 50 % körüli érték.
A családiházas lakóingatlanokon egylakásos épületek vannak, többlakásos, vagy tömbszerű
beépítés nem alakult ki.

1.14.5.3.

Magasság, szintszám, tetőidom

Szászberek lakóterületein a jellemző szintszám a földszintes családiház. A település régebbi
részein jellemzően utcára merőleges gerincű nyeregtetős épületek találhatók. Az 1960-70-es
években jellemzően sátortetős kockaházak épültek, míg az újabb részeken földszint+tetőtér
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
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beépítéses épületekkel és földszint + 1 emeletes házakkal találkozhatunk, és legújabban a
mediterrán tipusú földszintes, alacsony tetőhajlásszögű ingatlanok épületek elszórtan a
település több részén.
Épületmagasság tekintetében megfigyelhető, hogy a legrégebbi utcára merőleges
hagyományos háztipus belmagassága kicsi, padlóvonala alacsony, így az épületmagasság
ezeknél az épületeknél a legkisebb. A sátortetős kockaházak jellemzően pince és alagsor
nélküliek, azonban itt a lábazatmagasság, így a földszinti padlóvonal is magasabb,
belmagasság tekintetében pedig kb. 3,00 méteres belmagasságúak. A tetőtérbeépítéses házak
padlóvonala az előző tipuséval közel azonos, azonban az épületmagasság a tetőtér beépítés,
így a térdfal magasság miatt nagyobb. A legújabb, mediterrán épületek épületmagasság
tekintetében a kockaházakkal közel azonosan, azonban a tetőgerinc magasság alacsonyabb.
A település fontosabb intézményei jellemzően nagyobb épületmagasságúak, a községháza és
az általános iskola földszint + tetőtér beépítéses.

1.14.5.4.

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány,
jellegzetes épülettípusok

A településkarakterre jellemző, hogy a különböző településszerkezeti egységek más-más
képet mutatnak. A település központi részén a templom - községháza – római katolikus
templom alkotta terület mellett található az intézmények többsége.
Az utcaképek általában vegyesek, azonban jellemzően az épület elhelyezés előkertes.
A település egészére jellemző a változatos utcakép, a különböző épülettípusok és beépítések
egymásmellettisége. Az újabb osztású lakópark szerű családiházas részen találunk jellemzően
földszint+tetőtérbeépítéses épületeket,

1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1.Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Községgé alakulása előtt a puszta területén három nagyobb központ volt: Alsó- és FelsőSzászberek, illetve Daruhát. 1950-től önálló község lett Szászberek néven.
Kialakulás történetéből következően, mérnökileg tervezett utcahálózat jellemzi.
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I. Katonai felmérés(1763 - 1787) térképe, melyen Szászberek önállóan még nem létezik

II. Katonai felmérés (1806 - 1887) térképe Szászberek (Felső – Szászberek puszta)
településről
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III. Katonai felmérés(1869 - 1887) térképe Szászberek településről

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű
terület

1.14.6.2.

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Szászbereken az alábbi lelőhelyek
találhatók:
Azonosító
36959

Lelőhelyszám
1

Név
Felsőszászberek

65260

2

Bibic táblák

65262

3

81397

4

Nyilas vagy Berenta
dűlő
05/10, 047, 048, 05/7,
Gátőrház

89023

5

Berenta dűlő II

hrsz
011/2, 011/3, 011/4,
011/5, 011/6
145/1, 145/2, 144, 142/1,
143/1, 143/2, 143/3, 115,
142/2, 84, 054, 0128
030/2, 030/10, 033/1,
063/5, 032, 030/11, 054
046/3, 046/4, 046/1, 05/9
027/2, 027/1, 022/4,
022/5,
026,
0217/3,
022/6, 0217/2

A régészettel az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete foglalkozik
részletesen.
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1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító
építészeti jellemzők
A településen védett épített környezet nem található, de a helyi arculatot biztosító építészeti
jellemzőkkel rendelkezők épületek igen, melyről részletesen a településképi arculati
kézikönyv ír.

1.14.6.4.

Világörökségi és világörökség várományos terület

A településen ilyen terület nem található.

1.14.6.5.

Műemlék, műemlékegyüttes

Szászberken országos védelem alatt álló művi érték nincs.

1.14.6.6.

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

A településen védett történeti kert, temető és temetkezési emlékhely nem található.
Temető

A külterületen található a temető.
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1.14.6.7.

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

Szászberken műemléki terület nem került kijelölésre.
1.14.6.8.

Nemzeti emlékhely

A településen nemzeti emlékhely nem található.

1.14.6.9.

Helyi védelem

A településen a hatályos településképi rendelet az alábbi művi értékeket javasolja védelemre:
 Helyi védett művi értékek:
Az épített művi értékek közül az alábbi objektumok tervezett helyi védelme indokolt
a vizsgálat alapján:

-

Major épülete (Kohner kastélyhoz tartozó majorság)
Lovas szobor

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
Szászberek épített környezetének konfliktusai, problémái jellemzően a település belterületén a
lakó és gazdasági területek egymásmellettiségével kapcsolatos. A volt akkumulátorgyár ma
alulhasznosított területe településképi szempontból rehabilitációra szorul.
A belterületen lévő beépítés nélküli területek rendbentartása problémát okoz, továbbá
településkép szempontjából is konfliktusforrás.
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Ugyancsak konfliktusforrás az üresen álló, állagukban romló elsősorban gazdasági épületek.
Továbbá környezeti konfliktust okoz a pellettálóüzem félbehagyott épülete a külterületen.
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Szászberek község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhelytől észak, északnyugat irányban, mintegy 22 km-re található. A Hatvant Szolnokkal összekötő 32. számú
másodrendű főút biztosítja a település országos közúthálózatba való becsatlakozását. A város
közigazgatási területén belül, a belterületi határ mellett, már külterületen a 3227. jelű Újszász
– Jászapáti összekötőút biztosítja a további közúthálózati kapcsolatot.

Szászberek és környezete (Forrás: Google Maps)
1.15.2. Közúti közlekedés
Az országos közutak hálózata:
Az országos közúthálózat részeként az alábbi utak érintik a várost:
A 32. számú főút a belterület dél szélénél éri el a települést, majd északi irányban
továbbhaladva hagyja el a községet. Az átkelési szakaszán a 32. számú főút bal oldalán
árvízvédelmi töltés és támfal helyezkedik el, míg a város felőli jobb oldalon nagyszelvényű
csatorna húzódik, így a 32. számú főút közvetlen környezetében a beépítettségről nem
beszélhetünk. A község főút menti területeinek beépítettsége minimum 23,00 méterre
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
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található a főút tengelyétől, de összességében nagyon változó. A főút burkolt szélessége: 7,00
méter.
A 3227. jelű összekötőút a 32. számú főút 57+282 km szelvényében válik ki és észak-keleti
irányban haladva a belterület dél-keleti, keleti részén biztosítja a község második nagyobb
közúthálózati kapcsolatát. Ezen a szakaszon a beépítettség elhanyagolható, többnyire szántó
területek találhatóak. Néhány épület található a közös szakaszon, ezek minimális
elhelyezkedése a közút tengelyétől számítva 18,00 méter.
Az érintett 32. számú főút és 3227. jelű, állami kezelésű országos közutakon a 2014. évben
mért közúti forgalomszámlálási adatok alapján az alábbi értékek mutathatók ki:
32. számú főút:
Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 4301 jármű/nap, azaz 5264 E/nap volt a 2014. évben.
A számlálás a 56+400 km. szelvényben történt.
A járműtípusonkénti megosztás:
2014. évben:

2029-ben:

E/nap

MOF

Személygépkocsi

2761 j/nap x 1,369 = 3791 j/nap x 1,0 =

3791 x 0,15 = 569 E/óra

Autóbusz

181 j/nap x 1,041 =

470 x 0,15 = 71 E/óra

Tehergépkocsi

1346 j/nap x 1,441 = 1940 j/nap x 2,5 =

4850 x 0,15 = 728 E/óra

Motorkerékpár

9 j/nap x 1,072 =

10 j/nap x 0,8 =

8 x 0,15 =

1 E/óra

Kerékpár

3 j/nap x 1,000 =

3 j/nap x 0,3 =

1 x 0,15 =

0 E/óra

Lassú járművek

1 j/nap x 1,402 =

1 j/nap x 2,5 =

3 x 0,15 =

0 E/óra

4301 j/nap

5933 j/nap

9123 E/nap

1369 E/óra

188 j/nap x 2,5 =

A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2029. évben:
-

az átlagos napi forgalom (ÁNF): 5933 j/nap

-

a mértékadó óraforgalom (MOF): 1369 E/óra

A megengedett forgalomnagyság 1000 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi
geometriai kialakítása meg fog felelni a 2029. évig a várható forgalomnagyságnak.
3227. jelű összekötő út:
Az átlagos napi forgalom (ÁNF): 2361 jármű/nap, azaz 2845 E/nap volt a 2014. évben.
A számlálás a 3+032 km. szelvényben történt.
A járműtípusonkénti megosztás:
2014. évben:

2029-ben:

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
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Személygépkocsi

1464 j/nap x 1,340 = 1962 j/nap x 1,0 =

1962 x 0,15 = 294 E/óra

Autóbusz

42 j/nap x 1,033 =

108 x 0,15 = 16 E/óra

Tehergépkocsi

838 j/nap x 1,327 = 1112 j/nap x 2,5 =

2780 x 0,15 = 417 E/óra

Motorkerékpár

10 j/nap x 1,078 =

11 j/nap x 0,8 =

9 x 0,15 =

1 E/óra

Kerékpár

5 j/nap x 1,000 =

5 j/nap x 0,3 =

2 x 0,15 =

0 E/óra

Lassú járművek

2 j/nap x 1,330 =

3 j/nap x 2,5 =

8 x 0,15 =

1 E/óra

2361 j/nap

3136 j/nap

4869 E/nap

730 E/óra

43 j/nap x 2,5 =

A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2029. évben:
-

az átlagos napi forgalom (ÁNF): 3136 j/nap

-

a mértékadó óraforgalom (MOF): 730 E/óra

A megengedett forgalomnagyság 1000 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya jelenlegi
geometriai kialakítása meg fog felelni a 2029. évig a várható forgalomnagyságnak.
A fenti vizsgált országos közutak közül a 32. számú főút az osztályba sorolás szerint:
- a külterületet tekintve:

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

- a belterületet tekintve:

Tervezési osztály: B.IV.
Hálózati funkció: b
Környezeti körülmény: C
Tervezési sebesség: 50 km/óra

Az egyéb közlekedő utaknál forgalomszámlálás a jelentéktelen nagyságú forgalomnagyság
miatt nem történt, így adatok nem állnak rendelkezésre.
A belterületen a többi út a helyi Önkormányzat kezelésében lévő úthálózatot képezi.
A település belterületén a gyűjtő utak hivatottak a lakó utak közúti forgalmát az országos
úthálózat útjaihoz vezetni.
A települési gyűjtőút kategóriába sorolt út:
 Kossuth Lajos utca, beépítési szélessége 22,50 m, hossza 1290 m és 6 m széles
aszfaltmakadám burkolatú
A Kossuth Lajos utca beépítettsége az érvényben lévő előírásoknak nem felel meg, a
gyűjtőutaknál az érvényben lévő szabályozási szélesség (22,00 m) az új engedélyezéseknél a
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kialakult környezetet kell figyelembe venni, annál kevesebb beépítési szélességet nem lehet
megengedni. Lehetőleg törekedni kell a gyűjtőutakra vonatkozó szabályozási szélesség
megtartására.
Az osztályba sorolás szempontjából a gyűjtő utak a B.V. tervezési osztályú, a hálózati
funkció: C, a környezeti körülmény: C, a tervezési sebesség: 40 km/óra.
A város belterületén a többi utca a kiszolgáló- és lakóutak kategóriájába sorolható, a
lehetőségnek megfelelően 5,00 – 18,00 m közötti beépítési szélességgel.
A lakó utak osztályba sorolásukat tekintve a tervezési osztályuk jele: B.VI. , hálózati
funkciójuk : d, környezeti körülmény: C, a tervezési sebesség: 30 km/óra.
Kiépítettség:
A település belterületén az úthálózat kiépítettsége meglehetősen elmaradt az országos átlagtól,
a kiépítettség kb. 35%-osnak mondható.
Csomópontok:
A község belterületén a legforgalmasabb csomópont a 32. sz. főút - Kossuth Lajos úti
csomópont, valamint a Kossuth L. utca – Korvin Ottó utcai csomópont. A Kossuth Lajos út
kiépített csatlakozása tekinthető a település főfeltáró útjának, csomóponti elemek nélkül, a
csatorna feletti híd szűk, kedvezőtlen a ráfordulási sugár. További gondot jelent a
szintkülönbség az országos közút és a belső út között.
A csomópontok geometriai kialakítása megfelelő, területük elégséges, baleset a tervezés
időszakáig nem volt, új csomóponti kialakításhoz a terület helye biztosított.
A felszorzott forgalomnagysági értékek szerint a meglévő csomópontok kialakítása a
forgalomnagyságot tekintve meg fog felelni a 2029. évi tervezési időszak végéig várható
forgalmi igényeknek.
A csomópontok elhelyezkedését az K-2 rajzszámú Alaptérkép II. tartalmazza.
Töltőállomások:
A település területén töltőállomás nem található. A legközelebbi töltőállomás Újszászon
található.
Vízi közlekedés:
A területen vízi közlekedés nem üzemel.
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Légi közlekedés:
A területen légi közlekedés nem üzemel.
1.15.3.Közösségi közlekedés
1.15.3.1.

Közúti

Szászberek község lakói a környező településekre közúton egyéni- és tömegközlekedési
eszközökön juthatnak el. Az autóbuszjárat a helyi igényeknek teljesen megfelel. A településen
belül helyi tömegközlekedési járat nem üzemel.
Szászberek község közigazgatási területét 4 távolsági és 3 helyközi járat érinti az alábbiak
szerint:
Járatszám

Járat megnevezése

1078
1466
1515
1532
4601
4602
4660

Budapest – Jászberény – Alattyán – Szolnok
Szolnok – Jászberény – Eger
Szeged – Szolnok – Jászberény – Gyöngyös – Parádfürdő
Kiskunhalas – Kecskemét – Szolnok – Gyöngyös
Szolnok – Jászalsószentgyörgy – Jászberény
Szolnok – Jászladány – Jásziványi
Jászberény – Jászalsószentgyörgy – Újszász

A járatokból megállapítható, hogy a fővárossal, 4 megyeszékhellyel és 4 várossal van napi
kapcsolata Szászberek községnek ami az ellátási színvonalat tekintve kifejezetten jónak
mindható.
A településen belüli autóbusz megállóhelyek szintén a forgalmi sávon kerültek kijelölésre.

Autóbuszmegálló a Kossuth Lajos utcán (Forrás: magánarchívum)

1.15.3.2.

Kötöttpályás

A 32.sz. főúton az 54+892 km szelvényben a település közigazgatási területéhez tartozó
közút-vasút szintbeni kereszteződés található.
Ez a 86 jelzésű Újszász – Vámosgyörk vasútvonal. A vasútállomás területe a főút
szelvényezés szerinti jobb oldalán található. A szintbeni kereszteződést az országos közúton
fénysorompóval biztosított.
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1.15.4. Kerékpáros és gyalogosközlekedés
A településen belül kiépített kerékpárút nem található. A kerékpáros forgalom a környező
településekhez képest elenyésző.
A burkolt utcákban legalább az egyik oldalon a gyalogos közlekedés érdekében kiépített
szilárd burkolatú járdák találhatóak. A településen kijelölt gyalogos-átkelőhely nem létezik.
1.15.5. Parkolás
A településen belül jelentős férőhellyel rendelkező parkolóhely az általános iskola és a
polgármesteri hivatal előtt van, összesen 14 db.
A gépjárművek további elhelyezése a városon belül saját telken megoldott. A település
belterületén, az egyéb helyeken a keresztmetszeti elrendezés és a csekély forgalomnagyság
lehetővé teszi az útpadkán történő megállásokat, várakozásokat.
A közintézmények előtt a parkolás több esetben nem biztosított. Kiépítésük sürgős és
alapvetően fontos.

1.16. Közművesítés
1.16.1.Víziközművek
Szászberek község Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén, az Alsó-Jászság
szélén található, Szolnoktól 17 km-re, az Észak-Alföldi régió Szolnoki járásában.
Teljes területe sík, a tengerszint feletti magasság 85-90 méter közötti.
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Természetföldrajzilag az Alföld Közép-Tiszavidék középtájának (1.7.15. számú) Jászság nevű
kistáján fekszik, a Zagyva folyó bal partján.
A település közigazgatási területének a szomszédai:
Jászboldogháza,
Jászalsószentgyörgy,
Jászladány,
Besenyszög,
Zagyvarékas,
Újszász
Fontosabb statisztikai adatok:
Teljes népesség: 1017 fő (2015. január 1-i adat),
Lakásállomány: 414 db (2014. évi KSH statisztikai adat)
Népsűrűség: 25,17 fő/km2 (2015. január 1-i adat),
Közigazgatási terület: 39,22 km2 (2015. január 1-i adat),

TERMÉSZETFÖLDRAJZI, DOMBORZATI, ÉGHAJLATI, HIDROLÓGIAI
ADOTTSÁGOK
A 1017 fős lakosszámú község az Észak-alföldi régióban, az 1.7.15. számú Jászság nevű
kistájban helyezkedik el.
A kistáj települései:
Jászjákóhalma,
Jásztelek,
Jászberény,
Alattyán,
Jánoshida,
Jászboldogháza,
Jászalsószentgyörgy, Tápiógyörgye, Jászladány, Újszász, Szászberek, Zagyvarékas
A kistáj Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 701 km2 (a
középtáj
9,6%-a, a nagytáj 1,4%-a).
Domborzati adatok:
A kistáj 84,5 és 101 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D felé lejtő, túlnyomórészt
folyóvizek által feltöltött síkság. Az átlagos relatív relief 1,5 m/km2, a K-i és Ny-i peremen
ennél kissé nagyobb, de mindenütt 4 m/km2 alatti. A kistáj középső része az alacsonyártéri
szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható; a vízrendezés előtt sekély tavakkal,
mocsarakkal, apró szigetekkel volt borítva. Jelenleg is erősen belvízveszélyes. A K-i és Ny-i
peremeken ármentes síksági részek is találhatók. A felszíni formákat az alsószakasz jellegű
folyóvizek feltöltő tevékenysége szabta meg. A felszínt a kanyargós sekély holtmedrek, s a
hozzájuk csatlakozó árterek uralják. Az ÉNy-i részen futóhomokformák is találhatók.
Földtan:
A mélyföldtani viszonyokat alapvetően meghatározza a Közép-magyarországi vonal: az ehhez
kapcsolódó közép-miocén vulkanizmus anyaga triász, eocén és oligocén rétegsorra települt rá.
A Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig a legerősebben és legtartósabban süllyedő
fiókmedencéje. Az É-ról érkező folyók (Zagyva, Tárná) a területre már finomabb üledékeket,
túlnyomóan agyagot telepítettek. A 100-400 m posztpannóniai rétegsor zöme agyag, s ez
magyarázza, hogy a nagy kiterjedésű É-i hordalékkúpok közén létrejött Jászság a pleisztocén
folyamán mocsaras, vizenyős felszín volt. A pleisztocén végén a D-i és Ny-i felszíneket 1-4
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m-es infúziós lösztakaró fedte be. A középső részeket 1-5 m vastagságú holocén folyóvízi
öntésiszap, agyag és átmosott lösziszap fedi. ÉNy-on Jászberény és a Tápió völgye között a
futóhomok is megjelenik. Hasznosítható anyagokból úgyszólván csak az agyag áll
rendelkezésre.
A kevés és szeszélyes eloszlású csapadék határozza meg a növénytermesztést.

Szászberek elhelyezkedése a kistáj területén
Vizek:
A Zagyva Jászberény alatti 90 km-es szakaszának a medencéje. Ezen a részen csak két
mellékvize van: balról a Tárná (105 km, 2116 km2), jobbról a Tápió (59 km, 898 km2).
Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. Vízjárási adatok mindhárom vízfolyásról
vannak. A Zagyván és a Tápión a kora tavaszi, a Tárnán a kora nyári árvizek a gyakoriak. A
kisvizek ősszel uralkodnak. A vízminőség II. osztályú. A vízfolyásokat védgátak kísérik. A
belvizeket mintegy 300 km-es csatornahálózat vezeti le. 2 kis természetes tava jelentéktelen
(7 ha), de 5 mesterséges tározója és halastava eléri a 100 ha-t. Legnagyobb a Jánoshida
melletti (55 ha). A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van, de a Tápió mentén van 2 m-nél
magasabb vízállású terület is. Mennyisége jelentéktelen. A kémiai jelleg túlnyomóan nátriumkalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° közötti, ami a települések
körzetében a 45 nk°-ot is meghaladja. A szulfáttartalom általában nagyobb 300 mg/l-nél. A
rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége kevéssel haladja meg átlagban a 100
m-t. Vízhozamuk nem éri el a 100 1/p-et, de vannak bő hozamú kutak is. Hévizes kutak
vannak Alattyánban (45 °C), Jánoshidán (54 °C), Jászberényben (45 °C), Jászboldogházán
(42 °C), Jászjákóhalmán (40 °C), Jászladányban 50 °C feletti több is, Szászberekén (48 °C),
Újszászon (44 °C) és Zagyvarékason (48 °C).
Vezetékes vízellátás minden településen van, közműves csatornahálózat azonban csak a két
városban és néhány községben, így kistáji szinten csak minden 2. lakás volt közcsatornával
ellátott (2008). Ez mindenképpen problémát jelent a felszínközeli vizek minőségét illetően.
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Növényzet:
A döntően szántók uralta kistáj vegetációját hajdan mocsarakkal, lápokkal, sekély tavakkal
mozaikos puha- és keményfás ligeterdők uralták. A flórája a középhegységihez csak gyengén
kötődik. Jelenleg szolonyec sziki legelők és rétek, alföldi mocsárrétek, kisebb mocsarak és a
javarészt ültetvény jellegű származékerdők jellemzik, mindannyian igen fajszegények. A
gyepekben a szikesedés kisebb mértékű,
a cickórósok gyakoriak, padkásodás csak szórványosan fordul elő (bajuszpázsit - Crypsis
aculeata, bárányparéj - Camphorosma annua). Az álló- és folyóvizeket, csatornákat
szalagszerű mocsarak (mocsári, éles és parti sás - Carex acutiformis, C. acuta, C. riparia) és
itt-ott enyhén szikes mocsárrétek kísérik, melyekben néhol tömeges a fátyolos nőszirom (Iris
spuria) és a réti iszalag (Clematis integrifolia). Lösznövényzet (macskahere - Phlomis
tuberosa, buglyos kocsord – Peucedanum alsaticum, pusztai gyújtoványfű - Linaria
biebersteinii, taréjos búzafű – Agropyron pectiniforme, parlagi rózsa - Kosa gallica) és
homoki növényzet (homoki habszegfű – Silene conica, homoki pipitér - Anthemis ruthenica,
mezei üröm - Artemisia campestris, pusztai, homoki és hegyi ternye – Alyssum
turkestanicum, A. tortuosum, A. montanum subsp. gmelinii) inkább mezsgyéken,
kunhalmokon, gátakon, felhagyott, ill. extenzív gyümölcsösökben maradt meg legtöbbször
erősen degradált formában. Puhafás (nyári tőzike - Leucojum aestivum, komlóképű aranka Cuscuta lupuliformis) és keményfás ligeterdő-maradványok (gyöngyvirág - Convallaria
majalis, széleslevelű és fürtös salamonpecsét - Polygonatum latifolium, P. multiflorum) főleg
a Zagyva mentén (Jásztelek, Újszász)
találhatók. Az alföldi kocsányos tölgyesek (salátaboglárka - Ranunculus ficaria, kardos és
fehér madársisak - Cephalantera longifolia, C. damasonium, Tallós-nőszőfű - Epipactis
tallosii, őszi kikerics - Colchicum autumnale, magas gyöngyperje - Melica altissima, magas
zsombor – Sisymbrium strictissimum), ill. a sziki tölgyesek és sziki erdőspusztarétek
(bárányüröm - Artemisia pontica, sziki kocsord - Peucedanum officinale, réti őszirózsa - Aster
sedifolius, fátyolos nőszirom - Iris spuria) igen ritkák. A tátorján (Crambe tataria) kihalt.
Gyakori élőhelyek: Flb, BA, D34, F2; közepesen gyakori élőhelyek: J4, J6, Bla, Fia; ritka
élőhelyek: Al, A23, A3a, B2, B3, B5, B6, D2, Dó, F3, F4, F5, H5a, H5b, J3, L5, M3, P7
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40; özöngyomok: zöld juhar (Acer negundo) 3,
bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró (Asclepias
syriaca) 3, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanicd)
3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, amerikai alkörmös (Phytolacca americana)
1, kései meggy (Prunus serotina) 3, japánkeserűfűfajok (Reynoutria spp.) 2, akác (Robinia
pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3. (Nagy Janos, Urban Sandor, Toth
Tamas)
Talajok:
A talajtakaró 97%-a a Zagyva és a Tárná által lerakott finoman szemcsézett, agyagos
hordalékanyagokon és az arra 1-4 m vastagságban települt lösztakarón képződött, míg a
folyókat kísérő homokdűnesorokon humuszos- és csernozjom jellegű homoktalajok
találhatók, összesen 3%-nyi területen. A humuszos homoktalajok a tájban erdőterületi
hasznosításúak, míg
a csernozjom jellegű homoktalajok szántóként hasznosulhatnak. A táj legtermékenyebb talajai
a lösztakarón képződött 95-115 (int.) földminőségű alföldi mészlepedékes csernozjom (26%)
és a 100-125 (int.) földminőségi kategóriába tartozó réti csernozjom (7%). E talajok vályog
mechanikai összetételűek, kedvező víz- és tápanyag-gazdálkodásúak. Öntözéses
gazdálkodással nagy búza- és kukoricatermések érhetők el, valamint jól terem a cukorrépa, a
napraforgó és a lucerna is. A csernozjom talajok mélyben sós változatának (6%)
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termékenysége már korlátozottabb (int. 55-70) és a szántó hasznosítás mellett a rét-legelő kb.
15% lehet. E talajon az öntözéses gazdálkodás a másodlagos szikesedés lehetősége miatt
fokozott figyelmet igényel. A kistáj legnagyobb kiterjedésű talajtípusa az agyagos üledékeken
képződött, agyagos vályog mechanikai összetételű, nagy szervesanyag-tartalmú (4%),
mészmentes réti talaj. Termékenysége kedvező lehet (int. 45-60), de meszezése szükséges,
különösen öntözéses gazdálkodás esetén. Főként (70%) szántóterületként hasznosítható.
Öntözéssel a termékenység és a termésbiztonság különösen kedvezővé tehető. A szikes
talajok kiterjedése a tájban jelentős (20%). A szikes talajtípusok közül a sztyepesedő réti
szolonyecek (15%) a legnagyobb kiterjedésűek, termőképességük igen gyenge (int. <20).
Mechanikai összetételük agyag vagy agyagos vályog, amely a szikességgel együtt különösen
kedvezőtlen vízgazdálkodást eredményez. Az ugyancsak agyag, agyagos vályog szemcseösszetételű szolonyeces réti talajok (2%) termékenysége kedvezőbb (int. 30-45). A
szoloncsák- szolonyec talajok (3%) a többi szikes talajjal együtt főként legelőként
hasznosíthatók. A szikes talajok ellenére a táj mezőgazdaságilag értékes.
Közlekedés:
Arteriális közlekedési hálózati helyzetű terület. Középső részén, ENy-DK-i forgalmi
tengelyében fut a 32. sz. főút, D-i peremét metszi a 4. sz. főút és a Budapest-SzolnokDebrecen villamosított vasúti fővonal. A kistáj központjában fekvő Újszásznál találkoznak a
Budapest-Újszász-Szolnok kétvágányú és a Hatvan-Szolnok egyvágányú villamosított
fővonalak, továbbá a Vámosgyörk-Szolnok mellékvonal. Állami közútjainak hossza 140 km,
amelyből 64 km (45%) első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 20 km/100 km2, főútsűrűség
9 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya 58%. Vasútvonalainak hossza 78 km,
amelynek 75%-a villamosított. Vasútsűrűség: 11,2 km/100 km2. Településeinek 75%-a
rendelkezik vasútállomással.
Településhálózat:
A történeti-néprajzi Jászság magterületét magában foglaló kistájon tucatnyi település
helyezkedik el, így a településsűrűség (1,7 település/100 km2) alföldi jellegű. A hagyományos
táji központ, Jászberény (2001: 28 203 lakos), a térség É-i sarkában, periferikusán fekszik. A
kistáj központi részén Újszász rendelkezik városi jogállással, így a városi lakosság aránya
2001-ben 54%, alacsonyabb az országos értéknél. A falvak többsége jelentős népességgel bír
(2000-6000 lakos), többen közülük egykor mezővárosok voltak.
Népesség:
Népsűrűsége (2001: 86 fő/km2) elmarad az országos átlagtól, egyes részei pedig kimondottan
ritkásan lakottak. A maximális népességszámát 1941-ben érte el (76 712 fő), ez 2001-ig
mintegy 10 000 fővel csökkent, s ebben az utóbbi évtizedekben főleg a természetes fogyás
játszott szerepet. Ez a kedvezőtlen helyzet nyomot hagyott a korstruktúrán is: a 65 évesnél
idősebbek aránya már meghaladja a gyermekkorúakét (2001: 17,4, ül. 16,4%). Szélsőségesen
elöregedett települések azonban nincsenek, a kistáj nagyjából egységesen öregszik. A
lakosság iskolázottsági szintje elmarad az országos átlagtól: a diplomások aránya pl. csak
6,8%, az egyetlen osztályt sem végzetteké viszont megközelíti a 2%-ot. Az előbbiek több
mint 2/3-a Jászberényben él. A kistájat hagyományosan római katolikusok lakják, a népesség
közel 3/4-e 2001-ben is ide tartozott. A reformátusok aránya mindössze 4,3%, de viszonylag
alacsony a felekezeten kívüliek és az ismeretlen vallásúak részesedése is (2001: 10, ill. 9,8%).
A lakosság döntő része magyar (2001: 95,5%), említést ezen kívül csak a 3,5%-os
részesedésű cigányság érdemel. Legnagyobb, mintegy 700 fős közösségük Jászladányban él.
A munkaerő-piaci paraméterek valamivel rosszabb képet mutatnak az országosnál, így 2001ben a gazdasági aktivitás 34,2%, a munkanélküliségi ráta pedig 10,1%. A foglalkozási
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szerkezetben a szolgáltatás részesedése kereken 50%, az ipari foglalkoztatottak aránya –
Jászberény ipari város jellegét tükrözve - 42,3%, s a mezőgazdasági keresők aránya (7,6%) is
valamivel átlag feletti. 2007 nyarán a munkát keresők aránya mindössze 5,2%, s Jászladányt
leszámítva mindenütt 10% alatti volt a ráta értéke.
(Forrás: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere (2010.))
Közműellátási adatok a 2014-es évre vonatkozóan (Forrás: TEIR):
SZÁSZBEREK

2014.

Lakásállomány (db)

414

Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)

389

Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság)
Közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza (km)
Üzemelő közkifolyók száma (db)

93,96 %
7,2
4

Az összes szolgáltatott ivóvíz mennyisége (1000 m3)

31,40

Háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz mennyisége (1000 m3)

29,30

Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt ingatlanok száma (db)
Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások aránya
(ellátottság)
Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózat hossza (km)
Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban elvezetett összes
szennyvíz mennyisége (1000 m3)
A háztartásokból a közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózatban
elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3)

353
85,27 %
6,50
30,20
28,40

Háztartási gázfogyasztók száma (db)

349

Az összes gázfogyasztók száma (db)

367

Gázellátó hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság)
A teljes gázvezeték hálózat hossza (km)
Háztartási villamos energia fogyasztók száma (db)
Villamos energia hálózatba bekapcsolt lakások aránya (ellátottság)

84,30 %
13,60
433
~100 %

Az összes villamosenergia-fogyasztó száma (db)

469

A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza (km)

8,20

Statisztikai adatok Szászberek településre vonatkozóan (forrás: TEIR):
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Év

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Háztartásoknak
szolgáltatott víz
(m3)

27

26

28

31

31

31

32

34

32

33

31

31

30

29

29

Üzemelő
közkifolyó (db)

11

11

11

11

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

Közüzemi
ivóvízhálózat
hossza (km)

7

7

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Összes
szolgáltatott víz
mennyisége
(m3)

29

27

29

32

32

33

34

35

34

34

32

32

32

31

31

Közcsatornában
elvezetett összes
szennyvíz (m3)

0

19

209

25

26

27

28

31

30

30

29

30

30

29

30

Közüzemi
szennyvíz
csatorna hálózat
hossza (km)

0

9

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Közcsatornába
bekapcsolt
lakások száma
(db)

0

206

237

263

273

285

294

315

327

328

332

337

349

351

353

1.16.1.1.

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

Belterületi vízellátás
Szászberek község vízellátása Szolnok város felől épült ki, miután a helyi vízműtelep
megfelelő minőségű vizet nem tudott szolgáltatni. A szolnoki Felszíni Vízműtől (Zagyvarékas
és Újszász érintésével) 17,0 km hosszúságú távvezetéken érkezik Szászberekre az ivóvíz. A
vízellátórendszer üzemeltetője a VCSM Zrt. Szolnok.
Az NA 150 mm-es gerincvezetékről jórészt NA 80 mm-es ac. leágazó vezetékek biztosítják a
lakosság vízellátását.
A belterületi ivóvízvezeték hálózat hossza 11.200 fm (vegyes rendszerű), mely a község belső
részében körvezetékes, a település szélein viszont elágazó (ágvezetékes) kialakítással létesült.
Szászberek lakossága 1017 fő, a lakosok ivóvízzel 100%-osan ellátottak. A vezetékes
vízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok ellátására 4 db jelenleg is működő közkifolyó
szolgál. A település távlati vízigény növekedését a szolnoki vízmű biztonságosan ki tudja
elégíteni.
A település nem szerepel az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Program I. ütemében, mivel a
vízellátása a felszíni vízmű felől megoldott, ezért sok JNKSZ megyei településhez hasonlóan
nem küzd olyan ivóvízminőségi problémákkal, mint a magas vas- és mangán-tartalom, a
magas arzén-tartalom, vagy a magas nitrit-tartalom. A vízminőség javítását célzó későbbi
programokban való részvételnél azonban nagyon fontos lenne a települési elöregedett
azbesztcement csőhálózat részleges illetve teljeskörű cseréjét elvégezni korszerű, műanyag
(KPE) csövekre. Ez üzemeltetési (gyakori csőtörések) és egészségügyi (ac.) szempontból is
rendkívül kívánatos. Ezen kívül igen fontos lenne elvégezni a meglévő ívóvízhálózat
bővítését (NA 90 mm-es KPE csövekből), pl. a Dobó István utcában, ill. a település D-i
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
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részén lévő új osztású területen. További fontos teendő, a település elágazó rendszerű
vezetékhálózatát minden utcavégnél körvezetékké alakítani (pl. Árpád - Dózsa Gy. - Korvin
O. utcák), a pangó vizek kiküszöbölése és az üzembiztonság fokozása érdekében.
A vízellátó rendszer fontosabb adatai a 2014-es évre vonatkozóan (Forrás: TEIR):
SZÁSZBEREK
Lakásállomány (db)
Közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza (km)
Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások
száma (db)
Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások
aránya (ellátottság)
Üzemelő közkifolyók száma (db)
Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)
Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)

2014.
414
7,20
389
93,96 %
4
29,30
31,40

A település jövőbeni céljai között szerepel (a kedvező geomorfológiai és hidrogeológiai
lehetőségek kihasználásával) egy községi mélyfúrású kút létesítése, melynek segítségével a
termálvíz adta lehetőségek széles körben lennének kihasználhatók (pl. termálvizes strand,
közintézmények geotermikus energiával való fűtése, ...stb.). A településen (szakértői vélemények alapján) kb. 1.100 – 1.180 m mélyen található olyan vízadó réteg, mely megfelelő
minőségben és mennyiségben képes szolgáltatni termálvizet (kb. 70 C°) a település részére.
Erre vonatkozóan a községi önkormányzat előzetes vízjogi engedélyezési tervet készíttetett,
amely alapján a 61/4 hrsz.-ú önkormányzati területre célszerű lenne létesítési engedélyt beszerezni a mélyfúrású kút megvalósításához. A kút létesítése előtt azonban részletes elemzést
szükséges elvégezni arra vonatkozóan, hogy melyek a termálvíz hasznosítására vonatkozó
konkrét igények, és melyek a kitermelendő víz egyéb hasznosítási lehetőségei, mert ezektől
függően dől el, hogy a kút által termelt vizet vissza kell-e sajtolni a vízadó rétegbe, vagy sem.
Külterületi vízellátás
A Szászberek külterületén lévő majorok korábban a Zagyvarékasi Béke MGTSZ.
tulajdonában voltak. A termelőszövetkezet a ’90-es évek közepére szövetkezetté, majd az
ezredfordulóra korlátolt felelősségű társasággá alakult át. A majorok egy része a társaság, egy
része pedig magánszemélyek tulajdonában van, melyek az alábbiakban kerülnek ismertetésre:

1. Szászbereki belterületi major:
A belterület É-i részén lévő major a Béke Szövetkezet szászbereki központja volt. Vízellátását
egy 750 m talpmélységű hévízkútból biztosították. A kútból a szivattyú egy 2500 literes
hidroforon nyomta a vizet a hálózatba. Mivel a kút vize gázos volt, egy 25 m3-es medencében
próbálkoztak a gáz eltávolításával, de ez nem bizonyult hatékonynak.
Miután a község vízellátórendszere a Szolnoki Felszíni Vízműhöz kapcsolódott, a major
vízellátását is – egy korábban kialakított csatlakozási lehetőség felhasználásával – a települési
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
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ivóvízhálózatról oldották meg. Jelenleg az É-i, a külterületre áthúzódó állattartó rész üres,
csak a D-i részen lévő gépműhely és géptelep üzemel, néhány fővel. Vízigényüket a községi
hálózatról elégítik ki.
A korábban létesített hévízkút nem üzemel, tartalék vízbázisként szolgál. Távlati hasznosításáról csak szakértők bevonásával, a jelenlegi vízhozam ismeretében lehet dönteni.

A régi, ma már üzemen kívüli víztorony a Táncsics utcában

2. Zölei major:
A településtől kb. 5 km-re D-re terül el a korábban szarvasmarha tartásra szakosodott telep,
ahol jelenleg törzsludakat tartanak. A major vízellátását a területén található 730 m
talpmélységű hévízkútból biztosítják, melyet a VIKUV 1969-ben létesített. Erről a kútról
történik a többi, környező területen lévő majorok vízellátása is.
A kútból búvárszivattyú termeli ki a vizet, egy 25 m3-es tárolóba, ahonnan centrifugálszivattyú továbbítja a fogyasztóhelyekre, illetve a 25 m3-es hidroglóbuszba.
3. Alsószászbereki major:
A régi tanyaközpontban a mezőgazdasági kft. takarmánykeverőt és szárítót üzemeltet. Kisebb
mezőgazdasági vállalkozások és lakóépületek is találhatók a majorban. Vízellátásuk a Zölei
major vízellátórendszeréről történik, egy 100 mm átmérőjű nyomóvezetéken keresztül. Az
érkező vizet egy 50 m3-es térszinti tárolóba vezetik, ahonnan szivattyúval – egy 2000 literes
hidroforon keresztül – a fogyasztóhelyre juttatják.
4. Lúdháti major:
A községtől DK-re fekvő, a szövetkezet tulajdonában lévő, jelenleg üres libatelep vízellátása
a Zölei major kútjáról történik. A szükség esetén felmerülő vízigény 4 db 1”-os kerticsapról
elégíthető ki.
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
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5. Daruháti major:
A major vízellátása szintén a Zölei major felől történik, kis átmérőjű gerincvezetéken, melyen
2 db ¾”-os kerticsap létesült. A kft. tulajdonában lévő két épület jelenleg üres.
6. Újdaruháti major:
A szövetkezeti tulajdonú, jelenleg üres majorban szociális épület nincs. A telep vízellátása a
Zölei major felől, 2 db ¾”-os kerticsapon keresztül biztosított.
A majorok hasznosítása a távlatban is – akárcsak napjainkban – a mindenkori tulajdonostól
függ. A telepek vízellátása a későbbiekben is megoldható a fent leírt módon. Szükség, illetve
nagyobb vízigény esetén a Zölei majorhoz kapcsolódó rendszerek önálló vízmű létesítésével
leválhatnak a jelenlegi vízellátó rendszerről.
Ipari park:
A közel 20 ha területű ipari park a községtől 800 m-re keletre, az Alsószászbereki út mellett
került kijelölésre. A terület vízellátása a települési ivóvízhálózat bővítésével megoldható,
melynek nyomvonalát a Víziközművek áttekintő helyszínrajzon feltüntettünk.
Az ipari park vízellátására javaslat, hogy a 32. sz. fkl. út mellett húzódó ivóvíztávvezetékről közvetlenül kiépített vezeték épüljön.
A majorokat, az ipari parkot és a külterületen húzódó vízvezetékeket a VK-2. számú tervlap
tartalmazza.
A felszín alatti vizek védelme:
A víz alapvető és pótolhatatlan lételeme minden élőlénynek. Az érintetlen vagy
természetközeli állapotú tiszta felszíni és felszín alatti vizek a biodiverzitás megőrzése
szempontjából kiemelt jelentőségűek. A víz természeti erőforrásként is értékes. A felszíni és
felszín alatti vizeket megannyi gazdasági tevékenységhez használják fel: turizmus,
mezőgazdaság, ipar, bányászat és nem utolsósorban ezek az ivóvíz legfőbb forrásai is. Az
ivóvízbázisok védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás
megteremtése a települések kiemelten fontos feladatai.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szászberek község "érzékeny" felszín alatti
vízminőség védelmi területen fekvő településként van nyilvántartva.
"A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények
védelméről" rendelkező 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 23 §. (1) bekezdés a.) pontja
értelmében a vízbázisok hidrogeológiai védőidomát legkésőbb 2007. szeptember 01-ig meg
kellett határozni és ki kellett jelöltetni.
A térség területén a múlt század első felében több mélyfúrású (200 – 250 m talpmélységű)
kutat is létesítettek, melyeknek egy részét eltömedékelték, másik része viszont használaton
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
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kívüli, de azóta is létezhet. Fontos feladat a meglévő kutak pontos helyének feltérképezése,
tulajdonosának, vízjogi engedélyezettségének és távlati használatának kiderítése. Amennyiben
valamelyik kutat használaton kívül akarják helyezni, eltömedékelését – vízbázis védelmi
szempontok miatt – csak szakszerűen, engedélyek alapján lehet elvégezni.
A "vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az 500 m3/év kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó,
kizárólag házi vízigény kielégítésére szolgáló, sekély mélységű kutak önkormányzati
engedélyezési hatáskörbe tartoznak. (Létesítés, használatba vétel, megszüntetés,
eltömedékelés, stb..) Ezek engedélyezésénél figyelembe kell venni az alapvető vízbázis
védelmi követelményeket (palástcementezés).
A lakossági fúrt kutakra ugyancsak a 10 m – es védőtávolság megtartása kötelező.
A külterületi helyi, saját szükségletek kielégítésére szolgáló kutak esetén is kötelezően
érvényes a 10 m sugarú körnek megfelelő védőterületet kialakítása. Ennek, illetve a
vízbázisok védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltaknak a betartását
a hatóságoknak rendszeresen ellenőrizni kell.
A meglévő vízellátó rendszerek bővítését, illetve újak létesítését – a felszín alatti vízbázisok
ismeretében – a KÖTIVIZIG engedélyezi, igény szerint javaslatot is tesz rá. Tervezéskor
minden esetben – állattartó telep kialakításakor kiemelten – be kell tartani "a vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről" szóló
123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait.
A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire
10-30 m körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még
néhol ásott kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre
vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
szabályoz.
A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása a távlatban is csak egyedileg
oldható meg, a nagy távolságok miatt a városi hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók.
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés "C" pontja értelmében az 500 m³/év
vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet kitermelő kút
létesítését a település jegyzője engedélyezheti. Minden egyéb esetben a Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az engedélyező hatóság.
A kismélységű kutak különböző létesítményektől, potenciális szennyező forrásoktól való
minimális védőtávolságát mindenhol be kell tartani! Környezetvédelmi szempontból
különösen nagy figyelmet kell fordítani a kutak helyes kialakítására, a szennyező anyagok
bejutásának megakadályozására.
Szászberek a 27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet alapján érzékeny földtani
közegben található a felszín alatti vizek szempontjából. Ennek értelmében a tervkészítés
folyamán fokozottan kell figyelembe venni a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó
hatályos jogszabályokat:

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
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123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről különös tekintettel a település
ivóvízbázisára és a strandi kutakra.
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín
alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a
szennyezések méréséről
27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet

1.16.1.2.

Szennyvízelvezetés, tisztítás, elhelyezés

Belterületi szennyvízelvezetés és -tisztítás
A településen 2000. évben készült el a községi szennyvízcsatorna hálózat. A gravitációs
rendszerben gyűjtött szennyvizeket Újszász és Zagyvarékas szennyvizeivel együtt, közös
távvezeték szállítja a Szolnok városi szennyvíztisztító telepre.
A község elválasztott rendszerű csatornahálózattal rendelkezik, amelynek üzemeltetője a Vízés Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (VCSM Zrt. Szolnok).
A településen keletkező szennyvizeket DN 200 KG-PVC csatornákon, gravitációsan vezetik
az I. számú átemelőbe. Az átemelő Szászberek központjában, a sportpálya mellett épült meg.
A 180 m3/nap kapacitású átemelőből egy 3.010 fm hosszúságú, NA 160 mm-es KM-PVC
nyomócsövön jut a szennyvíz a 32. sz. út – Újszászi bekötőút – Zagyvarékasi bekötőút
csomópontja mellett elhelyezett közös átemelőbe, amely Újszász és Szászberek települések
szennyvizeit fogadja és továbbítja.
Szászberek község szennyvízcsatorna hálózatának hossza 11 100 fm, a házi bekötővezetékek
hossza 4.640 fm. A gyűjtőcsatornák 200 mm, a házi bekötések 160 mm átmérőjű KG-PVC
csövekből épültek ki.
A csatornahálózat bővítése 200 mm átmérőjű KG-PVC csövekből indokolt a Dobó István
utcában, valamint a település D-i részén lévő új osztású területen.
A szennyvízcsatorna hálózatot és a nyomóvezeték nyomvonalát a VK-1. sz. tervlap
tartalmazza.
A szennyvízelvezető rendszer fontosabb adatai a 2014-es évre vonatkozóan (Forrás: TEIR):
SZÁSZBEREK
Lakásállomány (db)
Közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózat hossza (km)
Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások
száma (db)
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

2014.
414
6,50
353
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Közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások
aránya (ellátottság)

85,27 %

Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában)
elvezetett összes szennyvíz mennyisége (1000 m3)

30,20

Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában)
tisztítottan elvezetett összes szennyvíz mennyisége (1000 m3)

30,20

Az összes tisztított szennyvízből III. tisztítási fokozattal is
tisztított szennyvíz mennyisége (1000 m3)

30,20

Háztartásokból a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban
(közcsatornában) elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3)

28,40

Külterületi szennyvízelhelyezés
A külterületi majorokban keletkező minimális mennyiségű, szociális szennyvizeket
elszikkasztják, illetve szippantókocsival hatóságilag kijelölt leürítőhelyre szállítják. Az állattartásból származó szennyvizeket aknákban gyűjtik és szippantókocsi segítségével (engedélyezett) mezőgazdasági területekre helyezik ki.
Távlatban, kis mennyiségű szennyvizek esetében továbbra is a gyűjtés és szállítás lehetősége
jöhet szóba, azzal a megkötéssel, hogy kizárólag zárt, szigetelt szennyvíztároló építhető.
Nagyobb szennyvíz mennyiségek esetén egyedi, kis szennyvíztisztító berendezés(ek)
létesítése javasolt.
Az ipari park szennyvízelvezetése – a vízellátásáéhoz hasonlóan – megoldható a
települési csatornahálózathoz való csatlakozással, a Korvin Ottó úti meglévő szennyvíz
nyomócsőre csatlakozva, az ipari park területén létesített új átemelővel. Nyomvonalát a
VK-2. számú külterületi tervlapon tüntettük fel.
A külterületen a szociális szennyvizek elhelyezhetők szikkasztással, amennyiben ennek
feltételei adottak. Ahol a szikkasztással kapcsolatos előírások nem teljesülnek, ott a zárt
térben történő gyűjtésről és fogadásra alkalmas szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésről
kell gondoskodni.
A meglévő csatornahálózattól távol lévő területek esetén lehetőség van egyedi
szennyvízkezelés megvalósítására is. Amennyiben a talajvízszint átlagos szintje viszonylag
alacsonyan helyezkedik el, valamint a terület nem minősül környezetvédelmi és
természetvédelmi szempontból érzékeny, illetve védett területnek, akkor az egyedi
szennyvízkezelést, illetve tisztítást végző berendezések alkalmazása lehetséges, a vonatkozó
jogszabályok szerint (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet).
Állattartással kapcsolatban keletkező trágyalevek zárt gyűjtéséről és trágyaszarvasra történő
öntözéséről, vagy alkalmas mezőgazdasági területen való szakszerű elhelyezéséről
gondoskodni kell.
A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a
felszín alatti vizek védelméről előírásait.
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A felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme szempontjából különösen nagy gondot kell
fordítani a szociális és az állattartásból származó szennyvizek elvezetésére, biztonságos
elhelyezésére. A szennyvízcsatornára nem csatlakozott lakosok házi gyűjtőaknáit
rendszeresen ellenőrizni kell. Ezen aknák általában nem megfelelő szigetelésűek, így azok
tulajdonosait fel kell szólítani a környezetvédelmi jogszabályok betartására. Ezen ingatlanok
esetében a lakosoknak gondoskodniuk kell a keletkező szennyvizek rendszeres
elszállíttatásáról.
Amely ingatlantulajdonosok a kiépült közcsatornákra nem hajlandóak rácsatlakozni, a 2003.
évi LXXXIX. törvény előírásai szerint környezetterhelési, illetve talajterhelési díj
megfizetésére kötelezhetők.
A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a talaj és a talajvíz védelme
érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még
átmenetileg, rövid időre sem megengedhető.
A nyílt árkokba, csatornákba, patakokba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásokba való
szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg
kell szüntetni.
Vállalkozási, gazdasági, ipari területekről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén
is) a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak
meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő egyedi
szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.
Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást
igényel, amelyhez a szakhatóságok (ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség) engedélyének a beszerzése is szükséges.
Közvetlenül az élővízfolyásba, az ipari-vállalkozási-gazdasági területekről származó ipari
eredetű szennyvíz kizárólag a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után, a hatóságok által
kiadott vízjogi létesítési engedéllyel, - az abban előírtak szigorú betartásával - vezethető be.
Közműlétesítmények és közműhálózatok, valamint elektronikus hírközlési hálózatok és
létesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, a megfelelő ágazati szabványokat és
előírásokat, valamint jelen helyi építési szabályzatban előírtakat kell figyelembe venni. Az
ágazati előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül
mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, és az érintett szakhatóság
hozzájárulása esetén végezhető.
A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés
hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági-,
védőövezeteinek számára közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a hálózatok
és létesítmények, valamint azok biztonsági-, védőövezeteinek helyigényét szolgalmi jogi
bejegyzéssel kell fenntartani.
Új út, utca létesítésekor a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek
elvezetéséről, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a
meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű kiépítéséről is
gondoskodni kell.
A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás
érdekében, az útburkolat alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű
elhelyezésére kell helyet biztosítani. Továbbá, a beépítésre szánt területeken a
közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy azok 12 m szabályozási szélességet el nem
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érő utcákban legalább egyoldali, 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű
utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.
Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények-ben (OTÉK) meghatározásra
került a szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb
távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari
kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől.
A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül lakó-, üdülő, kereskedelmi-szolgáltatási célú,
ipari gazdasági, településközponti vegyes és különleges övezethez tartozó építmény nem
helyezhető el, élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő,
élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem
forgalmazható.
A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített szagmentesen és zajmentesen kialakított
szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, a szagtalanító berendezés nélküli műtárgy 150 m-es
védőtávolság biztosítását igényli, az OTÉK előírásai szerint (Függelék az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekhez - Függelék "A").
1.16.2.3.

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

Belterületi vízrendezés
Szászberek település területe a 26 Felső-Szászbereki, és a 27 Milléri belvízrendszerekben
fekszik.
A község területe a 10.02. Ceglédi- és a 10.03. Jászberényi belvízvédelmi szakaszhoz
tartozik, amelyek a KÖTIVIZIG Szolnoki Szakaszmérnökség működési területén
helyezkednek el.
A belvízöblözet domborzata sík, a terület mélyfekvésű, belvízérzékeny, amit az elmúlt évek
jelentős belvizei is alátámasztanak.
A belvizek fő befogadója a Zagyva folyó, valamint a településtől ÉK-re húzódó Kender-éri
belvízcsatorna. A kiterjedt érvonulatban húzódó csatorna kiépítésének időpontjára
vonatkozóan megbízható adat nem áll rendelkezésre. A csatorna Szászberektől É-ra indul, a
belterület keleti határát érintve halad tovább, majd jórészt É-D-i irányban kanyarogva halad a
Zagyva felé. A befogadó balparti védtöltését a 18+035 fkm -nél keresztezi.
A korábbi, aszályos években elhanyagolt belvízcsatornák, ill. a belterületi csatornahiány
elöntésekhez vezetett a belvízveszélyes időszakokban.
A későbbi károk megelőzésére a meglévő bel- és külterületi csatornákat kikotorták, a belvizek
befogadására alkalmassá tették.
A belterületi csatornahálózat egy része 2000. évben, a belvízveszélyes időszakban kiépült. A
csatornahálózat többi részére időközben elkészültek a kiviteli tervek. A belterületről összegyűjtött csapadékvizeket az A-1 jelű csatorna vezeti a Kender-éri belvízcsatornába.
Az A-1 jelű csatorna a Korvin utcai telkek mögött húzódik, a telekhatártól 3 m-re, ezért nem
lehetett a tervezett telekosztást közvetlenül a régi telkek mögött kezdeni.
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Az érintett területen, a Kender-éri csatorna azon részén, ahol az ellaposodó szakaszon a
csatorna is szétterül, célszerű egy olyan záportározó létesítése a belterületen, amely fokozza a
belvízmentesítés hatékonyságát, egyenletes levezetést biztosít a befogadó felé, ugyanakkor
többcélú hasznosítást is enged a település közössége számára. A záportározó megépítésével a
Víz Keretirányelvben foglaltak is megvalósításra kerülnek, elsősorban a vizek visszatartására
vonatkozóan.
A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak,
azok folyamatos karbantartását kiemelt feladatként kell kezelni a belvízzel való
veszélyeztetettség miatt.

Szászberek térségének vízrajza

Vízhasznosítás
A Zagyva folyó mentén a mezőgazdasági területek öntözhetőek. A vízbeszerzés a Zagyvából
történik, vízjárástól függően feltételesen. Biztonságosabb vízbeszerzés csak a felszín alatti
vízbázisból lenne lehetséges. Néhány kisebb területet korábban is öntöztek, de nagyobb
területen csak a mezőgazdasági kft. tervez jelenleg (150 ha) öntözést.
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Külterületi vízrendezés, vízkárelhárítás
Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének
gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem
tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több
tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt
meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld
túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a
vízbefogadó képessége.
Szászberek település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz
okozta problémák.
A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi
csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken
keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól
került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok
változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak,
elgazosodtak, vagy megszűntek

Szászberek Topográfiai térképe (belterület)

A kizárólagos állami tulajdonú csatornáknál a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávokra
vonatkozó 2§ 3. b) pontja alapján a partéltől szabadon hagyandó sáv 6-6 m, míg a nem
kizárólagosoknál a c) pont szerint 3-3 m.
A csatornák megközelítésével, keresztezésével kapcsolatban a kezelő, üzemeltető
KÖTIVIZIG szakvéleménye a mértékadó.
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Szászberek és közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített Magyarország zonális
aszályossági térképe alapján a nagyon erősen aszályos kategóriába tartozik.
A településrendezési tervnek illeszkednie kell a település vízrendezési-, belvízvédelmi,
valamint vízkár-elhárítási terveihez.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Szászberek község területe,
valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.
A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek
és zárt csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell.
A csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell.
A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség
esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni.
Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését,
illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani.
Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot
(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt
csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba,
és ásott kutakba juttatni.
A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek,
továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt
szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható
ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével
megegyező síkban szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy
abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének
hozzájárulásával történhet.
A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres
felülvizsgálatát és aktualizálását el kell végezni.
Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak
gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét
is.
A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák
elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti
növelése után lehetséges.
Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló,
vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési
engedély alapján szabad.
A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig
ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a
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csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk
keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő
záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani.
20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel
és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne
szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló
felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő
csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.
"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett.
A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve)
élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az
elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető!
A nem állami tulajdonú belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 3-3 m széles
fenntartási sávot karbantartási célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú
vízfolyások, patakok és tavak esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles
területsáv.

1.16.2. Energia
1.16.2.1.

Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia,
közvilágítás,
gázellátás,
távhőellátás
ás
más

ellátórendszerek)
A TRT tervezési területének villamos energiaellátását a EON Hungária Z r t biztosítja a
saját tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A területen található 220kV-os
szabadvezetékek és a területet ellátó 22kV-os szabadvezeték hálózat. A
területen egy, a környező területet ellátó 22kV -os gerinchálózat található. Ezen
gerinchálózatokról
kap ellátást Szászberek község, valamint a területen található
mezőgazdasági majorok és telephelyek, melyek közigazgatásilag Szászberekhez tartoznak.
A gerinchálózatok megfelelő állagú és keresztmetszetű.
A területen 22kV-os szabadvezetékes illetve az szabadvezeték hálózaton keresztül
üzemelnek a fogyasztói transzformátorok állomások. A fogyasztói transzformátorok
állomásokról a villamos energiaelosztás kisfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózaton
keresztül jut el a fogyasztókhoz. Jelenleg már több fogyasztó kap földkábeles csatlakozást
a szabadvezeték hálózatról, illetve a transzformátor állomásokról közvetlenül.
A transzformátorállomások szabadvezetékes hálózat esetén oszlop állomások biztosítják az
energiaellátást. A településen mindenütt biztosítható a villamos energiaellátás, ezért ilyen
szempontból zárolt terület nincs.
Külterület energiaellátása:
- a villamos energiát az áramszolgáltató saját tulajdonú, üzembiztos hálózatról biztosítja
a külterületi fogyasztók részére. A karbantartásuk, korszerűsítésük folyamatos.
A belterület közvilágítása már korábban került korszerűsítésre (kompakt fénycsöves
lámpatestekkel), viszont jelenleg már a még energiahatékonyabb LED-es közvilágítás még
nem valósult meg a településen.
Villamosenegia fogyasztási adatok (forrás: TEIR)
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Év
Háztartási
vill. energia
fogyasztók
száma
Háztatások
részére
szolgáltatott
vill. energia
(1000kWh)

2000
456

2001
459

2002
461

2003
439

2004
411

2005
413

2006
416

2007
421

2008
429

2009
432

2010
429

2011
435

2012
431

2013
429

2014
433

680

701

722

983

937

992

996

917

1053

1125

1059

1038

964

997

968

Fejlesztések:
Idegen tulajdonú hálózatról ellátott területek nincsenek.
Belterületi telek kialakítás
A belterületen kialakításra kerülő fejlesztések ellátását a meglévő primer (22kV)
hálózat bővítésével új transzformátor állomás létesítésével és kisfeszültségű szabadvezeték
hálózat kiépítésével lehet megoldani.
Mindegyik fejlesztési területhez közel eső középfeszültségű elosztóhálózat van, melyről
az igényelt villamos energia biztosítható.
Ezen területek kisfeszültségű energiaellátása szabadvezeték hálózatról oldható meg. A
nagyobb energiaigényű fogyasztókat földkábeles hálózat építésével lehet ellátni.
Ellátatlan területek vizsgálata:
Az ellátatlan területen jelenleg
nincs a településen. A jelentkező fogyasztói
energiaigények műszaki-gazdasági feltételeit az áramszolgáltató határozza meg. A
villamos energiaellátás jelentős költségei miatt csak a ténylegesen jelentkező igények
kiszolgálását kell biztosítani. A fejlesztéseknél jelentkező költségek egy részét az
áramszolgáltató fedezi az érvényben lévő rendelkezések alapján.
A jelenlegi
belterület
energiaellátása
biztosított.
Az
új
létesítmények
kialakításához középfeszültségű hálózat, alállomás és kisfeszültségű hálózat létesítése
szükséges.
Közmű szolgáltató fejlesztései.
Az EON Hungária Zrt 2000 évtől kezdődően középtávú fejlesztésbe kezdett, melynek
célja a villamos energiaellátás minőségének javítása, az üzembiztonság fokozása, a
hálózatok átviteli kapacitásának bővítése .
A jelenlegi 22kV-os középfeszültségű hálózaton az EON Hungária Rt nem tervez
jelentősebb beavatkozást, mert azok állapota és kapacitása megfelelő, a később jelentkező
energiaigényeket is ki tudja elégíteni.
Az áramszolgáltató a fejlesztési terveiben Szászberek község jelenleg hálózat bővítést
nem tervez. A kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat korszerűsítését az
Áramszolgáltató (EON Hungária Zrt) folyamatosan végzi a biztonságos villamos
energiaellátás érdekében.
A

középfeszültségű

hálózatokon

az

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

alábbi

programszerű

fejlesztéseket

és

oldal 128

Szászberek Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat
korszerűsítéseket valósítja meg az áramszolgáltató a zavartalan és biztonságos
energiaellátás érdekében:
- középfeszültségű oszlopkapcsoló készülékek
cseréje
- közép/kisfeszültségű transzformátor állomások túlfeszültség
védelme
- közép és kisfeszültségű hálózatok rekonstrukciója – tartószerkezetek és
vezetékszakaszok cseréje.
- Kiskeresztmetszetű hálózatok cseréje kapacitásbővítés céljából
- Meghibásodott szerkezetek folyamatos cseréje.
Több helyen már korszerű, rádiófrekvenciás távműködtetésű oszlopkapcsolót helyezett el az
Áramszolgáltató, mely biztosítja a gyors beavatkozási lehetőséget.
A fejlesztési területen az alábbi védőtávolságokat kell betartani a létesítés során
a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján:
villamosmű
220kV-os szabadvezeték
22kV-os szabadvezeték
22kV-os szabadvezeték
22/0,4 kVos transzformátor állomás
22/0,4 kV-os transzformátor állomás
0,4 kV-os csupasz szabadvezeték
0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
0,4 kV-os földkábel

elhelyezkedés
külterület
külterület
belterület
külterület
belterület
kül- és belterület
kül- és belterület
kül- és belterület

biztonsági övezet
13m
5m
2,5m
5m
2.5m
1m
0,5m
1m

Figyelem: A területen található elbontott 22kV-os szabadvezeték hálózat oszlopai. Ebben az
esetben is érvényes a védőövezetre vonatkozó előírások, ugyanis az EON Hungária Rt -nek
továbbra is meg van a területre a bejegyzett vezetékjoga.
Tilalmak a biztonsági övezetben
a) a villamosműhöz nem tartozó
a1) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat,
a2) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint robbanás- és tűzveszélyes anyag (pl. gáz, benzin, olaj) tárolására alkalmas tartály,
a3) üzemanyag töltőállomás,
a4) gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétől mért 4 m-nél magasabb sorompó,
c) anyag tárolása és felhalmozása
c1) oly módon, hogy az oszlop járművel való megközelítését akadályozza,
c2) nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása (pl. siló, víztartály,
építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes
mérete,
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c3) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok
tárolása és felhalmozása,
c4) A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály rendelkezései szerint robbanás- és tűzveszélyes anyagok (pl. nád, fa, gumi, hulladék, szilárd, folyékony, gáznemű
tüzelő- és üzemanyag, lőszer) tárolása és felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben
szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem kazlazott széna
kivételével;
d) munkavégzés
d1) a c) pontban felsorolt A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály
rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági
termeléssel együtt járó szokványos munkaműveleteket,
d2) a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése,
d3) a c) pontban említett A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó - külön jogszabály
rendelkezései szerint - robbanás- és tűzveszélyes anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági
munkák végzése során szükségszerűen a táblán maradó szármaradványt, valamint a tarló
égetését. A tarló, illetőleg a szármaradvány égetésnél be kell tartani az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat előírásait;
e) a föld felszínétől mért 3 méternél magasabb idegen létesítményhez tartozó fémhuzal,
12. § Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos:
a) építeni, elhelyezni (pl. alapozás, oszlop), üzemeltetni bármilyen végleges épületet,
építményt, berendezést - ide nem értve nyomvonalas létesítménynek jogszabály, illetőleg a
szabvány előírásainak megfelelően kialakított keresztezését, illetőleg megközelítését - amely
a földben elhelyezett vezeték
- hűlési viszonyait rontja,
- folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza,
- üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi;
b) bármilyen ideiglenes épületet, építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték
üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül elhelyezni;
c) a vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül minden olyan, a föld felszíne
alatti és feletti tevékenység végzése, amely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a föld
alatti vezeték épségét, valamint folyamatos és biztonságos üzemét veszélyezteti, vagy
veszélyeztetheti.
E rendelet alkalmazásában ilyennek minősül:
c1) korróziót előidéző erősen savas vagy lúgos folyadék talajra öntése,
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c2) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása,
c3) a robbantás,
c4) éghető anyagoknak nagy tömegben való elégetése,
c5) az útburkolat felbontása,
c6) az árok- vagy gödörásás,
c7) a szondázás (különböző vizsgálati céllal fémrudak leverése),
c8) fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése,
c9) a talajba beágyazott műtárgy, oszlop, vízóraakna gépalap stb. daruval, vontatóval vagy
más géppel, eszközzel - a műtárgy kézi erővel végzett körülásása nélküli - kiszakítása;
d) a földben elhelyezett vezeték földművén (töltésén) a vezeték üzemben tartójának
hozzájárulása nélkül mindennemű munkavégzés, ami a földmű megbontásával jár.
13. § Az erőmű és az alállomás biztonsági övezetében a 11. § (1) bekezdésében és a 12. §-ban
foglalt rendelkezéseke kell alkalmazni.
(2) A biztonsági övezetben
a) tábor, kemping, vásártér, sportpálya, játszótér, gyakorlótér, karám, kijelölt autóparkoló,
tömegközlekedési járművek megállóhelye 100-500 kV-os névleges feszültségű vezeték esetén
akkor létesíthető, ha a 7. §-ban meghatározott távolságokra vonatkozó és egyéb előírások
megtarthatók (pl. a vezeték oszlopa körül a talajfelszín aszfaltozott vagy azzal villamos
szigetelés szempontjából egyenértékű vagy más anyagú réteggel ellátott, vagy az oszlop
körülkerített);
b) az épületre szerelt televízió- vagy egyéb antenna, villámhárító stb. úgy létesíthető, hogy
üzemszerű helyzetben a szél által a szabvány szerint kilengett áramvezetőket, feldőlés esetén
a nyugalomban levő áramvezetőket
b5) 1-35 kV névleges feszültségszint között 2,0 méternél,
b6) kisfeszültségnél l,25 méternél
jobban ne közelítse meg;
d) közúton és saját használatú szilárd burkolatú úton (a továbbiakban együtt: szilárd burkolatú
út) csak 4,5 méternél, illetőleg a magasságkorlátozó táblán feltüntetett magasságnál, ezen
kívüli területen csak 4 méternél alacsonyabb építésű vagy ezzel azonos magasságig anyaggal
rakott jármű közlekedhet, illetőleg dolgozhat; e magasságot a rakomány, a járművön szállított
személy, illetőleg szerszám legmagasabbra nyúló része, valamint a jármű működés közben
sem haladhatja meg.
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A jármű legkiállóbb része az oszlopot, kikötését, illetőleg ezek alapozását úgy közelítheti
meg, hogy abban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig sem vízszintesen, sem
függőlegesen, a következőkben megadott távolságértékeknél jobban a legkedvezőtlenebb
helyzetben és esetben sem közelítheti meg:
d5) 35-15 kV névleges feszültségszint között az 1,5 métert,
d6) 15 kV névleges feszültségszint alatt az 1,2 métert;
e) olyan fémtárgyat, amelyet hosszúsága vagy tömege miatt legalább két vagy több embernek
kell szállítani, a távvezeték tartószerkezetétől mért 15 m távolságon belül csak akkor szabad
vinni, illetőleg tartani, ha a munkavégzőket megfelelő anyagú, villamosan szigetelő,
sérülésmentes védőlábbeli védi, amely a talajtól villamosan elszigeteli vagy maga a
talajfelszín villamosan szigetelőanyaggal burkolt (pl. aszfaltozott);
f) a föld felett 3 méternél nem magasabb, összefüggő, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek,
fém szőlőkordon, fémkerítés, fém csővezeték (pl. öntözőberendezés csővezetéke)
érintésvédelemmel ellátva létesíthető;
g) föld alatti csővezeték (pl. gázvezeték, öntözőberendezés csővezetéke) érintésvédelemmel
ellátott fémcső, vagy szigetelőanyagú cső lehet;
(3) A villamosmű üzemben tartójának írásbeli hozzájárulása, kell a biztonsági övezetben:
a) épületnek, építménynek a létesítéséhez;
b) idegen létesítményhez tartozó, 0,2x0,3 méternél nem nagyobb jelzőtábla (pl. tűzcsapjel) a
vezeték oszlopán, illetőleg alapozásán a föld felszínétől mért legfeljebb 2 méter magasságban
történő elhelyezéséhez;
c) 4,5 méternél magasabb jármű vagy rakomány közlekedéséhez, illetőleg munkavégzéséhez.
A villamosmű üzemben tartója a hozzájárulásában előírhatja, hogy a közlekedés, illetőleg a
munkavégzés csak megbízottja jelenlétében történhet. A villamosmű megközelítésére ebben
az esetben is alkalmazni kell a (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásokat;
d) nem éghető anyag (pl. építőanyag, föld, törmelék, ócskavas) tárolásához. Az anyagot a
hozzájárulásban meghatározott módon és időtartamig, a földfelszíntől mért, legfeljebb 2 méter
magasságig szabad tárolni, amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszközmozgástér együttes mérete;
e) a terepszint megemeléséhez (pl. tereprendezés, gátépítés, vízszintszabályozás, halastó vagy
zagytér létesítése), amely munkákat a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően kell
elvégezni;
f) nyílt árok vagy gödör létesítéséhez
f1) a fa, illetőleg betonoszlop 5 méteres körzetében,
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f2) az acélszerkezetű oszlop, illetőleg kikötése alapozásának szélétől vízszintesen mért 8
méter távolságon belül vagy e távolságtól kezdődő 45°-os lejtőszögű sík alá nyúlóan. A 100
kV-os és ennél nagyobb feszültségű vezetéknél az árok vagy gödör az oszlop terepjáró
gépjárművel való megközelítését nem akadályozhatja;
Jelen tilalmak és korlátozások csak a legfontosabb előírásokat tartalmazzák, azok részletes
leírását a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.

Gázellátás:
A település az Abonyi MOL-os gázátadó állomástól kiépített, négy települést (Abony,
Újszász, Szászberek és Zagyvarékas) ellátó gázszolgáltatói rendszer része, szolgáltatói
végpont.
Szászberek déli irányból lett ellátva DN 160 dimenziójú nagyközépnyomású (pmax=6 bar) PE
gázvezetékkel, mely a déli külterületen a Zagyvarékas felöl vezető 0133 hrsz. út mentén
haladva éri el a belterületi határon, a FIORENTINI gyártmányú, RD2502N típusú
gáznyomás-szabályozó állomást (P1/P2=6/3 bar), ahonnan a községet ellátó vezeték hálózat
kiindul.
A belterületi gázellátási hálózat kiépítése 1993-ban kezdődött, és épült ki PE80/G SDR11
minőségű műanyag vezetékből.
A település jelenlegi belterülete gázszolgáltatási szempontból teljesen lefedett, elláthatatlan
telkek nincsenek, a későbbi lakóterületi telekosztások ellátása kis bővítéssel könnyedén
megoldható.
A településen jelenleg 360 lakossági és 20 közületi gázfogyasztót (közte a jelentős ipari
fogyasztónak számító Szászaku akkumulátorgyár) tart nyilván a TIGÁZ ZRt.
A felmerült családiházas kisfogyasztói bekötési igényeken túl esetlegesen a későbbiekben
felmerülő belterületi nagyfogyasztói (ipari nagyfogyasztó) fejlesztési igény esetén a
létesítendő intézmény gázellátását a tényleges fogyasztási igény ismeretében külön kell
vizsgálni, hogy a meglévő elosztó rendszerről megoldható-e, vagy speciális, egyedileg
kiépített célvezeték szükséges.
Gázszolgáltatási adatok (forrás: TEIR)
Év
Háztartási
gázfogyasztók
száma
Összes
szolgáltatott
vezetékes gáz
mennyisége
(1000m3)

2000
299

2001
305

2002
310

2003
325

2004
333

2005
341

2006
348

2007
357

2008
362

2009
369

2010
368

2011
368

2012
365

2013
349

2014
349

534

552

575

699

675

682

672

636

640

523

632

452

410

436

377
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Összes
szolgáltatott
gázból
háztartások
részére
szolgáltatott
(1000m3)
Összes
gázcsőhálózat
hossza (km)
Összes
gázfogyasztó
(db)
Gázzal fűtött
lakások
száma

467

471

513

623

585

587

557

515

535

456

456

411

350

376

324

12

12

12

12

12

12

13

13

13

14

14

14

14

14

14

312

318

323

338

347

359

367

376

382

387

389

386

383

367

367

299

305

310

325

333

336

343

357

362

369

367

368

365

349

349

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

Csővezetéki dimenzió
DN 110
DN 90
DN 63
DN 20

Összes hossz
6 570 fm
3 160 fm

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

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

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

Új utcanyitás, telekkiosztás, építési engedély kiadásánál, ill. egyéb közmű létesítésénél
figyelembe kell venni az MSZ 7048/3-83. ill. az azt módosító Szabványügyi Közlöny
2002. augusztus 01. (Sz. K.8.) számában közzétetteket, továbbá az MSZ 7487/2-80
szabványokban foglaltakat.
Külterületi gázellátás
A település külterületi fejlesztési koncepciója szerint gázellátást igénylő fejlesztések nem
találhatók, amennyiben az igény mégis felmerülne, úgy a bekötésük a település külterületén
déli-délnyugati irányban átmenő (Újszász) D 160 PE (6 bar-os) gerincvezetékről egyszerűen
megoldható.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

oldal 134

Szászberek Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat
A Szászberki Nagy major ellátása D 110 PE (6 bar-os) leágazó vezetékkel megoldott és
teljesítményük a meglévő saját szabályozó rendszerük és fogyasztói vezetékük eseti
vizsgálatának figyelembevételével jelentősen bővíthető.
Az ásványvagyon védelme, valamint az illegális ásványi nyersanyag kitermelés
megakadályozása érdekében, az igazgatási területen tervezett építkezésekhez csak legális
kitermelőhelyekről származó ásványi nyersanyag használható fel.

Új utcanyitás, telekkiosztás építési engedély kiadásánál illetve egyéb közmű létesítésénél
figyelembe kell venni az MSZ 7048 / 3 – 83 illetve az azt módosító Szabványügyi
Közlöny 2002. Augusztus 01. (SZ.K.8.) számában közzétetteket, továbbá az MSZ 7487 /
2 – 80 szabványokban foglaltakat.
CH ipari létesítmény:
Szászberek község közigazgatási területén bányatelek nem található.
A település közigazgatási területén található a Körös szénhidrogén kutatási terület.

1.16.2.2.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos
energiagazdálkodás lehetőségei

Az elmúlt években országosan, így Szászberken is előtérbe került a megújuló energiaforrás
alkalmazása. Jelenleg a településen még nem üzemel szélenergiát előállító létesítmény.
A megvalósítandó fejlesztések során elsősorban napenergiára és termálvízre kell gondolni
megújuló energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a település fekvését és egyéb
adottságait is figyelembe véve, szél erőművek telepítése és energiatermelés céljából történő
üzemeltetése nem lenne gazdaságos.
A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és
technológiai célú energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú
energiaigények kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú
alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol más
energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a völgyidőszakban) hőtárolós
fűtésre javasolható.

1.16.2.3.
értékelése

Az

önkormányzati

intézmények

energiahatékonysági

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysága javítható egyrészt a korszerűbb
energiatakarékosabb készülékekkel, alternatív kapcsolós vagy mozgásérzékelős
világításokkal, kompakt fénycsövekkel. Az energiahatékonyság növelését szolgálja az
épületek korszerűsítése mind gépészeti, mind építészeti oldalról. Építészet terén a
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

oldal 135

Szászberek Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat
homlokzatok utólagos hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, növeli az energiahatékonyságot.
Ugyancsak az energiahatékonyságot növeli a napkollektorok beszerelése, mellyel mind a
világítás, mind a melegvíz ellátáshoz nyerhető energia.
Az önkormányzati energia-költségek és károsanyag-kibocsátás csökkentésének csak az egyik
lehetséges módja a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ezen energiaforrások is csak akkor
jelentenek igazán nagy megtakarítást, ha korszerű, kis energia-igényű épületekben vannak
felhasználva. Ha a fűtés-korszerűsítés megelőzi az épületszerkezet hőszigetelését, az újonnan
telepített rendszernek a régi hőszükségletnek megfelelő teljesítményűnek kell lennie, hogy
elláthassa feladatát. Amikor a későbbiekben az épületszerkezet szigetelése elkészül, a
beépített teljesítménynek csak egy részére lesz szükség, amely a kapacitás-kihasználatlanság
miatt drágábban termel majd. Ebben az esetben nem fog hatékonyan működni a rendszer,
hiába korszerű a fűtési rendszer és az épületszerkezet is.
A nem felújított önkormányzati intézmények többségében a világítótestek elavultak,
üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért javasoljuk azokat lecserélni energiatakarékos izzóval
ellátott elektronikus előtétű egyedi kompenzálású lámpatestekre. Javasoljuk ezen kívül az
elektromos hálózat felújítását is. Különös figyelmet kell fordítani a különböző intézmények
térvilágításának gazdaságos működésére, tehát javasoljuk ezek alkonykapcsolóval történő
működtetését, de kézi lekapcsolásra való lehetőséggel.
Továbbá szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a
lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy:
csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson.
csak megfelelő, szükséges időszakban világítson.
Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. Ezek
azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel
rendelkeznek. Az IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a
világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés mentes világítás létesíthető.



1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli
hírközlési építmények)

Telefonellátás:
a./ Helyközi hálózat:
Szászberken nincs önálló központ. Újszász települési központról üzemel a szászberki
hálózat. Az Újszászi központ üzemeltetését a Magyar Telekom Nyrt végzi, az országos
hálózathoz kapcsolódik Szolnok irányából. Szászberek a Szolnok – Jászberény gerinc optikai
kábelről optikai kötésen keresztül ágazik le. A településre nyugati irányból érkezik az optikai
kábel
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b./ Helyi hálózat :
A Szászberki helyi hálózat központja az Magyar Telekom Távközlési Nyrt. műszaki
MSAN szekrénye. Innen földalatti és földfeletti vegyes rendszerű hálózaton keresztül üzemel
a hálózat. A helyi hálózat központja a Kossuth Lajos utca és a Móricz Zsigmond utca
kereszteződésében a Polgármesteri Hivatal előtt található. A kültéri földfeletti szekrény a
helyi igényeket kielégíti és a bővíthető.
2015-ben a településen új földfeletti és földalatti vegye rendszerű optikai előfizetői
hálózat épült ki. A hálózat a település minden ingatlanára optikai végpont leágazási
lehetőséget biztosít. Az új optikai hálózat nagysebességű adatátvitelre alkalmas a meglévő
hálózat kiváltására alkalmas.
A hálózat jelenlegi tulajdonosa az Magyar Telekom Nyrt.
c./ Kábel nélküli telefonellátás:
A település közigazgatási területén belül adótorony a temető út – Domb út Szolnok
Jászberény országos közút által határol területen található.
A jelentkező kábel nélküli telefonigények kielégíthetők.
d./ Mikrohullámú rendszer:
A településen mikrohullámú rendszer következtében az építési szabályozását
megkövetelő védősáv nem található.
Védőtávolság:
Telefon földkábel kábeltelevízió földkábeltől 0,5 m
Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94.§. (1)
alapján: „a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a
külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési
építmények elhelyezésének lehetőségét.”
A postai létesítmények vonatkozásában pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: „a
településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb
építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban
meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét.
Az elhelyezés területét a 253 / 1997 (XII.20.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdése szabályozza,
további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés
engedélyezésének feltételeit a 29 / 1999. (X. 6.) KHVM rendelet határozza meg.
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1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
Szászberek község bár a Zagyva folyó mellett helyezkedik el, mégis elválasztja a 32-es számú
közlekedési út. A település életére a Zagyva így éghajlati szempontból van csak hatással,
illetve árvízkor veszélyezteti azt, de turisztikai és környezet-esztétikai szempontból nem
játszik fontos szerepet.
A következő ábra a település topográfiai és domborzati elhelyezkedését szemlélteti, illetve a
közelben húzódó vízfolyásokat és erdős „zöld” területeket mutatja meg.

Szászberek település topgráfiai elhelyezkedése
A település igazgatási területe: 39,21 km2, ebből:
 belterület:
 külterület

1,02 km2
2

38,19 km .
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Szászberek a Magyarország kistájkataszteri besorolása szerint a 1.7.15 számú Jászság része.
A kistáj Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe 701 km2 (a
középtáj 9,6%-a, a nagytáj 1,4%-a).
A kistáj települései a következők:

Települések:
 Alattyán
 Jánoshida
 Jászberény
 Jászalsószentgyörgy
 Jászboldogháza
 Jászladány
 Jásztelek
 Portelek
(Jászberény)
 Szászberek
 Tápiógyörgye
 Újszász
 Zagyvarékas

Domborzati adatok
A kistáj 84,5 és 101 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D felé lejtő, túlnyomórészt
folyóvizek által feltöltött síkság. Az átlagos relatív relief 1,5 m/km2, a K-i és Ny-i peremen
ennél kissé nagyobb, de mindenütt 4 m/km2 alatti. A kistáj középső része az alacsonyártéri
szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható; a vízrendezés előtt sekély tavakkal,
mocsarakkal, apró szigetekkel volt borítva. Jelenleg is erősen belvízveszélyes. A K-i és Ny-i
peremeken ármentes síksági részek is találhatók. A felszíni formákat az alsószakasz jellegű
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folyóvizek feltöltő tevékenysége szabta meg. A felszínt a kanyargós sekély holtmedrek, s a
hozzájuk csatlakozó árterek uralják. Az ÉNy-i részen futóhomokformák is találhatók.

Területhasznosítás
Típus
1. lakott terület
2. szántó
3. kert
4. szőlő
5. rét, legelő
6. erdő
7. vízfelszín

%
6,1
80,5
0,3
0,0
8,6
3,1
1,3

Hektár
4301,1
56388,9
223,5
1,4
6035,5
2185,4
940,2

Földtani adottságok
A mélyföldtani viszonyokat alapvetően meghatározza a Közép-magyarországi vonal: az ehhez
kapcsolódó közép-miocén vulkanizmus anyaga triász, eocén és oligocén rétegsorra települt rá.
A Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig a legerősebben és legtartósabban süllyedő
fiókmedencéje. Az É-ról érkező folyók (Zagyva, Tárná) a területre már finomabb üledékeket,
túlnyomóan agyagot telepítettek. A 100-400 m posztpannóniai rétegsor zöme agyag, s ez
magyarázza, hogy a nagy kiterjedésű É-i hordalékkúpok közén létrejött Jászság a pleisztocén
folyamán mocsaras, vizenyős felszín volt. A pleisztocén végén a D-i és Ny-i felszíneket 1-4
m-es infúziós lösztakaró fedte be. A középső részeket 1-5 m vastagságú holocén folyóvízi
öntésiszap, agyag és átmosott lösziszap fedi. ÉNy-on Jászberény és a Tápió völgye között a
futóhomok is megjelenik. Hasznosítható anyagokból úgyszólván csak az agyag áll
rendelkezésre.
Éghajlat
A mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz övezet határán elterülő kistáj.
Évente 2000 óra körüli napsütést élvez. Ebből a nyári évnegyedben 780-800, télen valamivel
kevesebb mint 190 óra napsütés valószínű.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,1-10,3 °C, ül. 17,5 °C. A napi
középhőmérséklet ápr. 1-3. körül 10 °C fölé emelkedik és okt. 19—21-ig fölötte is marad
(198-200 nap). Kb. ápr. 4-8. és okt. 24-26. között (198-200 nap) nem kell fagyokra számítani.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C körüli, a minimumoké -17,0 °C.
A csapadék évi mennyisége 510 és 520 mm között változik, de a DNy-i részeken kevéssel
meghaladhatja az 530 mm-t. A vegetációs időszak csapadéka 310 mm körül van. A 24 órás
csapadékmaximum 97 mm (Jászladány és Zagyvarékas).
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A téli időszak hótakarós napjainak száma kb. 32, az átlagos maximális hóvastagság 16 cm.
Az ariditási index 1,35 körüli, DNy-on 1,30 körüli.
Uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. A kevés és szeszélyes
eloszlású csapadék határozza meg a növénytermesztést.
Vízrajz
A Zagyva Jászberény alatti 90 km-esszakaszának a medencéje. Ezen a részen csak
kétmellékvize van: balról a Tárná (105 km, 2116km2), jobbról a Tápió (59 km, 898 km2).
Száraz,gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
Vízjárási adatok mindhárom vízfolyásrólvannak.A Zagyván és a Tápión a kora tavaszi, a
Tárnána kora nyári árvizek a gyakoriak. A kisvizekősszel uralkodnak. A vízminőség II.
osztályú. Avízfolyásokat védgátak kísérik.
A belvizeketmintegy 300 km-es csatornahálózat vezeti le.2 kis természetes tava jelentéktelen
(7 ha), de5 mesterséges tározója és halastava eléri a 100ha-t. Legnagyobb a Jánoshida melletti
(55 ha).
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van, de aTápió mentén van 2 m-nél magasabb
vízállásúterület is. Mennyisége jelentéktelen. A kémiai jellegtúlnyomóan nátrium-kalciummagnéziumhidrogénkarbonátos.Keménysége 15-25 nk° közötti,ami a települések körzetében
a 45 nk°-ot ismeghaladja. A szulfáttartalom általában nagyobb300 mg/l-nél.
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutakmélysége kevéssel haladja meg átlagban a100
m-t. Vízhozamuk nem éri el a 100 1/p-et, devannak bő hozamú kutak is. Hévizes kutak
vannakAlattyánban (45 °C), Jánoshidán (54 °C),Jászberényben (45 °C), Jászboldogházán (42
°C),Jákóhalmán (40 °C), Jászladányban 50 °C felettitöbb is, Szászberekén (48 °C), Újszászon
(44 °C)és Zagy var ékason (48 °C).
Növényzet
A döntően szántók uralta kistájvegetációját hajdan mocsarakkal, lápokkal, sekélytavakkal
mozaikos puha- és keményfásligeterdők uralták. A flórája a középhegységihezcsak gyengén
kötődik. Jelenleg szolonyec szikilegelők és rétek, alföldi mocsárrétek, kisebb mocsarakés a
javarészt ültetvény jellegű származékerdőkjellemzik, mindannyian igen fajszegények.
A gyepekben a szikesedés kisebb mértékű,a cickórósok gyakoriak, padkásodás csak
szórványosanfordul elő (bajuszpázsit - Crypsisaculeata,bárányparéj - Camphorosmaannua).
Azálló- és folyóvizeket, csatornákat szalagszerűmocsarak (mocsári, éles és parti sás Carexacutiformis,C. acuta, C. riparia) és itt-ott enyhén szikesmocsárrétek kísérik, melyekben
néhol tömegesa fátyolos nőszirom (Irisspuria) és a rétiiszalag (Clematisintegrifolia).
Lösznövényzet(macskahere - Phlomistuberosa, buglyoskocsord- Peucedanumalsaticum,
pusztai gyújtoványfű -Linariabiebersteinii, taréjos búzafű - Agropyronpectiniforme, parlagi
rózsa - Kosa gallica) és homokinövényzet (homoki habszegfű - Sileneconica, homoki pipitér Anthemisruthenica, mezeiüröm - Artemisiacampestris, pusztai, homokiés hegyi ternye Alyssumturkestanicum, A. tortuosum,A. montanumsubsp. gmelinii) inkábbmezsgyéken,
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kunhalmokon, gátakon, felhagyott,ill. extenzív gyümölcsösökben maradtmeg legtöbbször
erősen degradált formában.
Puhafás (nyári tőzike - Leucojumaestivum, komlóképűaranka - Cuscutalupuliformis) és
keményfásligeterdő-maradványok (gyöngyvirág- Convallariamajalis, széleslevelű és fürtös
salamonpecsét- Polygonatumlatifolium, P. multiflorum)főleg a Zagyva mentén (Jásztelek,
Újszász)találhatók. Az alföldi kocsányos tölgyesek (salátaboglárka- Ranunculusficaria,
kardos és fehérmadársisak - Cephalanteralongifolia, C. damasonium,Tallós-nőszőfű Epipactistallosii, őszi kikerics- Colchicumautumnale, magas gyöngyperje -Melicaaltissima,
magas zsombor - Sisymbriumstrictissimum), ill. a sziki tölgyesek és sziki
erdőspusztarétek(bárányüröm - Artemisiapontica, sziki kocsord - Peucedanumofficinale, réti
őszirózsa- Astersedifolius, fátyolos nőszirom - Irisspuria)igen ritkák. A tátorján
(Crambetataria) kihalt.

Talajok
A talajtakaró 97%-a a Zagyva és a Tárna által lerakott finoman szemcsézett,
agyagoshordalékanyagokon és az arra 1-4 m vastagságbantelepült lösztakarón képződött, míg
a folyókatkísérő homokdűnesorokon humuszos- éscsernozjom jellegű homoktalajok
találhatók,összesen 3%-nyi területen.
A humuszos homoktalajoka tájban erdőterületi hasznosításúak, míga csernozjom jellegű
homoktalajok szántókénthasznosulhatnak.
A táj legtermékenyebb talajai a lösztakarónképződött 95-115 (int.) földminőségű
alföldimészlepedékes csernozjom (26%) és a 100-125(int.) földminőségi kategóriába tartozó
réti csernozjom(7%). E talajok vályog mechanikai összetételűek,kedvező víz- és tápanyaggazdálkodásúak.Öntözéses gazdálkodással nagy búza- éskukoricatermések érhetők el,
valamint jól terema cukorrépa, a napraforgó és a lucerna is.
A csernozjom talajok mélyben sós változatának(6%) termékenysége már korlátozottabb
(int.55-70) és a szántó hasznosítás mellett a rét-legelőkb. 15% lehet. E talajon az öntözéses
gazdálkodása másodlagos szikesedés lehetősége miattfokozott figyelmet igényel.
A kistáj legnagyobb kiterjedésű talajtípusa azagyagos üledékeken képződött, agyagos
vályogmechanikai összetételű, nagy szervesanyag-tartalmú(4%), mészmentes réti talaj.
Termékenységekedvező lehet (int. 45-60), de meszezése szükséges,különösen öntözéses
gazdálkodás esetén.Főként (70%) szántóterületként hasznosítható.Öntözéssel a termékenység
és a termésbiztonságkülönösen kedvezővé tehető.
A szikes talajok kiterjedése a tájban jelentős(20%). A szikes talajtípusok közül a
sztyepesedőréti szolonyecek (15%) a legnagyobb kiterjedésűek,termőképességük igen gyenge
(int.<20). Mechanikai összetételük agyag vagyagyagos vályog, amely a szikességgel
együttkülönösen kedvezőtlen vízgazdálkodást eredményez.Az ugyancsak agyag, agyagos
vályog szemcse-összetételű szolonyeces réti talajok (2%) termékenységekedvezőbb (int. 3045). A szoloncsák-szolonyec talajok (3%) a többi szikes talajjalegyütt főként legelőként
hasznosíthatók.A szikes talajok ellenére a táj mezőgazdaságilagértékes.
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Tájtipológiai összegzés:
Mérsékelten meleg, igen száraz, erősen vízhiányos terület. A DK-i nagyobb fele
alacsonyártéri síkság jellegű, holdmedrekkel és sűrű lecsapódó csatornahálózattal tagolt
mentesített ártér. Uralkodó talaptípusa a réti talaj, amelyet terjedelmes szikes talajú foltok
tarkítanak.
A táj É-i és DNY-i, Zagyva melletti része homokos, illetve löszös felszínű,
hordalékkúpsíkság. A kötött homokos felszíneken humuszos homoktalajokon a szántóföldi
művelés mellett kevés szőlőt, kertet találunk homoki tölgyes ligetek és főleg akácosok
társaságában. A löszös felszínek csernozjom talajain a szántóföldi hasznosítás csaknem
kizárólagos, ami a kultúrsztyep jelleg felerősödését jelenti. A geometrikus viszonyok
kedveztek számos hévizű fúrás létesítésének.

1.17.1. Talaj
A falu egész területe síkság, melynek tengerszint feletti magassága 86 - 89 méter.
A következő táblázat a művelési ágakat szemlélteti:
Művelési ág
szántó

Területe ha/m2
3.102,2

rét

0

kert

0

gyümölcsös

0,3

gyep

382,6

erdő

89,7

kivett

0

Összesen

3.574,8

A Szolnoki Vasipari vállalat akkumulátor gyártó egysége 1990-ben Szászakku néven önálló
vállalattá alakult, majd privatizálták. Jelenleg a telephely 1995 óta a Jászplasztik Kft. tulajdonában van. A területen 15 éve szünetel az akkumulátor-gyártás. Az akkumulátor gyártási
folyamatai során sav és ólom, továbbá a járműforgalom révén gázolaj jutott ki akörnyezetbe a
talajba és a talajvízbe, aminek eredményeként 1984-ben a telep környezetében lévő
területekre építési tilalmat rendeltek el, ami két telek kivételével mára feloldásra került. A
telep területének szennyezettsége a mai napig nem tisztázott, illetve a korábbi vizsgálati
eredmények alapján valószínűsíthető a szennyezettség fennállása.

1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek
Belterületi vízellátás
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Szászberek vízellátást a Tiszamenti Regionális Vízművek zRt. biztosítja.
A Felszíni Vízműtől – Zagyvarékas és Újszász érintésével – 17.030 fm hosszúságú
távvezetéken érkezik az ivóvíz a községbe. A belterületi ivóvízvezeték hossza 6.786 fm,
többnyire körvezetékes rendszerű, de a község szélein találhatók ágvezetékek is.
A szászbereki belterületi major a Béke Szövetkezet szászbereki központja volt, ami jelenleg
használaton kívül van. A vízellátása a települési ivóvízhálózatról történt, de a telepen található
egy 750 m talpmélységű hévízkút, ami tartalék ivóvízbázisként szerepelhet.
Külterületi vízellátás
A településtől kb. 5 km-re délre terül el a korábban szarvasmarha tartásra szakosodott Zölei
major, ami jelenleg libatelep (állatállomány: 3.000 db törzslúd) és a Zagyvarékasi Béke Mg.
Szövetkezet tulajdonában van. A major vízellátását a területen található 730 m talpmélységű
hévízkútból biztosítják. Erről a kútról történik a többi, környező területen lévő majorok
vízellátása is, melyek a következők: Alsószászbereki major, Lúdháti major, Daruháti major és
az Újdaruháti major. A felsorolt négy major közül csak az Alsószászbereki majorban folyik
termelő tevékenység, a többi major üresen áll.
Az Alsószászbereki major a belterületről délkeletre, a Jászladányi útról burkolt úton
közelíthető meg, ahol kisebb magángazdaságok, mezőgazdasági vállalkozók telephelyei
találhatók. A szárító, takarmánykeverő telep a Béke Mg. Szövetkezet tulajdona
Szennyvízelhelyezés és tisztítás
A településen 2001 évben került átadásra a szennyvízcsatorna hálózat, melynek üzemeltetője
szintén a Tiszamenti Regionális Vízművek zRt.
Az összegyűjtött szennyvizeket Újszász és Zagyvarékas szennyvizeivel együtt, egy közös
távvezetéken keresztül vezetik a Szolnok városi szennyvíztisztító telepre.
A településen keletkező szennyvizeket DN 200 KG-PVC csatornákon, gravitációsan vezetik a
180 m3/nap kapacitású átemelőbe.
A szennyvízelvezető csatornahálózat rendszere:
➞ gerincvezeték hossza:
5.876
fm
KG-PVC
gravitációs
csatornacső;
➞ házi bekötővezeték hossza:
4.640
fm
KG-PVC
gravitációs
csatornacső;
➞ külterületi nyomócső:
3010 fm (Zagyvarékasig);
➞ átemelők száma:
1 átemelő
Vízrendezés, vízhasznosítás
Belterületi vízrendezés
Szászberek a 10.02, 10.03 Ceglédi-Jászberényi belvízvédelmi rendszerbe tartozik. A belvizek
fő befogadója a Zagyva folyó, valamint a településtől ÉK-re húzódó Kender-éri
belvízcsatorna. A csatorna Szászberektől É-ra indul, a belterület keleti határát érintve halad
tovább, majd jórészt É-D-i irányba kanyarogva folyik a Zagyva felé.
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A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, azok
folyamatos karbantartást igényelnek a belvíz-veszélyeztetettség miatt.

Külterületi vízrendezés, vízhasznosítás
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról jogszabály szerint:Szászberek az érzékeny felszín
alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.

Szászberek külterületi részén húzódó csatornák
(http://80.249.165.197/belviz/index.html)
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A kockázatos anyagok elhelyezése, felszín alatti vízbe történő közvetlen vagy közvetett
bevezetése engedély köteles tevékenység, mely csak az illetékes környezetvédelmi
felügyelőség által kiadott engedély, illetve a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásával más
hatóság által kiadott engedély alapján történhet.
Fontos talaj és a felszín- és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos hatályos
jogszabályok betartása ill. betartatása!
Élővíz folyásba, kutakba, csapadék csatornába hulladékot és szennyvizet bevezetni tilos!
Vízgyűjtő gazdálkodás
Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat mellékleteként jelent meg. Ezen anyagban az ország négy vízgyűjtőre és 42 tervezési alegységre lett
felosztva, melyen belül Alattyán közigazgatási területe, az 2-10 számú Zagyva tervezési
alegységreesik.
A vízgyűjtő gazdálkodási terv célkitűzései és intézkedési tervei a következők:
Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése
Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése
Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése
Bekövetkezett szennyezések csökkentése, felszámolása, beleértve a felhagyott
szennyezett területek kármentesítését
5. Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, a duzzasztás és a vízszintszabályozás
hatásának csökkentése
6. Hidromorfológiai viszonyok javítása a hosszirányú átjárhatóságon kívül (vízfolyások
és állóvizek morfológiai szabályozottságának csökkentése)
7. A vízjárási viszonyok javítása illetve vízkivételek, más víztestre történő átvezetések
ökológiai hatásainaik csökkentése
8. A víz hatékony felhasználását elősegítő műszaki intézkedések, az öntözés, az ipar, az
energiatermelés és a háztartás területén
9. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a lakossági
vízi szolgáltatás területén
10. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében az ipari vízi
szolgáltatás területén
11. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a
mezőgazdasági vízi szolgáltatás területén
12. Mezőgazdasági tanácsadás vízvédelmi szemponttal kiegészített rendszere
13. .Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák)
14. Kutatás, tudásbázis fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében
15. Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és elsőbbségi anyagok
kibocsátásának csökkentése
16. Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése
17. Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag
terhelés csökkentése
18. Inváziós, tájidegen fajok és betegségek terjedésének megelőzése és szabályozása
19. A rekreáció (beleértve a horgászatot is) káros hatásainak megelőzése és szabályozás
20. A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és
szabályozása, amelyek állatok és növények eltávolításával járnak
1.
2.
3.
4.
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21. Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések
megelőzése és szabályozása
22. Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése
23. A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések
26. Halgazdasági hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása
27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt
28. Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása
29. Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése
30. . Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt
31. Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása
32. Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása, a
hatások enyhítése
33. Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló
hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül
34. Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal
szemben, az egyéb intézkedéseken felül
35. Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések
36. Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása
37. Balesetből származó szennyezések megelőzése
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
A településen imisszió (légszennyezettség) mérő állomás nem működik.
Tömegközlekedés szempontjából helyközi buszjáratokkal lehet megközelíteni Szászberek
községet, illetve a külterületen lévő lakott településeket.
A község a 32-es másodrendű főközlekedési út mentén fekszik, de a főút nem halad keresztül
a településen, azt nyugatról kerüli el. Így bár az itt áthaladó járművek száma meghaladja a
3000-et, a település nagyobb részén ez nem okoz problémát. Ugyancsak elkerüli a települést a
Jászapátiba vezető 3227-es összekötő út, amely Szászberektől délre ágazik ki a 32-es főútból,
és délkeletről érinti a települést.
A települést közvetlenül vasútvonal, vízi és légi forgalom nem érinti. Összegzésként
elmondható, hogy a közlekedésből származó légszennyezés nem számottevő.
A vezetékes gázhálózat 1993-ban épült ki, melyre a háztartások kb.82%-a rácsatlakozott.
Szászberek külterületi részén az Alsószászbereki major szárító, takarmánykeverő telepe
vehető figyelembe levegőtisztaság-védelmi szempontból. A kibocsátott anyagok mennyisége
nem számottevő.
A bűzhatás szempontjából meg kell említeni az állattartással foglalkozó Zölei majorban lévő
Béke Mg. Szövetkezetet, ahol 3000 db törzslúd tartásával foglalkoznak.
A jelenleg is működő és a használaton kívüli mezőgazdasági telepek pontos elhelyezkedését a
környezet átalakítási helyszínrajz szemlélteti.
Az állattartás káros hatással lehet a környezeti elemekre a nem megfelelő tartástechnológia
illetve a keletkező híg- és almostrágya nem megfelelő tárolása és kezelése révén.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM
rendelet 1. számú rendelete alapján a légszennyezettség tekintetében Szászberek az alábbi
kategóriába tartozik:
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Zónacsoport a szennyező anyagok szerint

10. Az ország
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F
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D

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. sz. melléklete a
zónabesorolásokat az alábbiak szerint értelmezi:
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó
határérték, az 1. sz. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában
szerepelő anyagok esetében a célérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja
meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.
A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. tartatni!

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
Települési zajforrások:
-

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

A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek. A rendezési
terv készítése során fontos szempont, a területi funkciók, telepítések olyan meghatározása,
hogy a megengedett határérték feletti zajterhelés ne keletkezzen.
A 32-es másodrendű főközlekedési út zajhatása okoz problémát a település nyugati szélén,
mivel az itt áthaladó járművek száma meghaladja a 3000-et.
Ipari tevékenységből származó zajjal kapcsolatos panasz nem érkezett.
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A kereskedelmi egységekkel összefüggésben jelentkező zajhatás minimális értékű, nem
meghatározó, panasz nem érkezett.
Szászberek településen lévő kereskedelmi, szórakoztató és vendéglátó egységek:

Üzlet neve

Üzlet címe

616. sz ABC

Móricz Zs. út 2.

Tevékenység
jellege
Kiskereskedelem

2.

Bella Katalin üzlete

Korvin O. 123/B

Kiskereskedelem

3.

Móricz Zs. út 5.

Kiskereskedelem

Bajcsy út 1/B

Vendéglátás

5.

Berek Diszkont
Gold Beer Ker. Vend. Orczy
Söröző
Zöldség - gyümölcs

Móricz Zs. út 7.

Kiskereskedelem

6.

Szászker Kft., Vegyesbolt

Kossuth út 189/B

Kiskereskedelem

7.

Postabolt

Kossuth L. út 198

Kiskereskedelem

8.

Virág – ajándék bolt

Rákóczi út 227/c

Kiskereskedelem

9.

Szászakku COOP Kft

Jászberényi út 1

10.

KITE vegyescikk

Hunyadi út 1

11.

Vegyes Iparcikk

Móricz Zs. út 1

12.

KITE

Külterület 051/12

13.

Hullám fodrászat

Táncsics út 133

Kiskereskedelem
Kiskereskedelem,
nagykereskedelem
Kiskereskedelem
Kiskereskedelem,
nagykereskedelem
Kiskereskedelem

14.

AGRO – KERSZOL Kft

Árpád út 34.

Kiskereskedelem

Sor
szám
1.

4.

Építkezésből, bontásból származó zaj nincs. Háztartási tevékenységből nem származik
meghatározó zaj.
A zaj- és rezgés védelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill.
tartatni!

1.17.5. Sugárzás védelem
Szászberek területének villamos energiaellátását a EON Hungária Zrt biztosítja a saját
tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A területen található 220kV-os
szabadvezetékek és a területet ellátó 22kV-os szabadvezeték hálózat.
A területen egy, a környező területet ellátó 22kV-os gerinchálózat található. Ezen
gerinchálózatokról kap ellátást Szászberek község, valamint a területen található
mezőgazdasági majorok és telephelyek, melyek közigazgatásilag Szászberekhez tartoznak. A
gerinchálózatok megfelelő állagú és keresztmetszetű.
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Kábel Televízió
➞ A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található. Optikai kábelen él
Jászalsószentgyörgy felöl.
➞ A helyi hálózat légkábel vezetékes rendszerű. A kábeltévé hálózat a helyi igényeket
kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa a PR-TELEKOM ZRt
Telefonellátás
➞ A településen és közigazgatási területén helyközi kábel található. A telefonközpont
Újszász településen található. Szászberek innen egy Nagyelosztón keresztül üzemel.
➞ A Szolnok-Jászberény optikai kábel keresztülhalad a településen.
➞ A helyi hálózat központja a Újszászon alatt található. A helyi hálózat földkábel
vezetékes és légkábel vezetékes vegyes rendszerű, 255 helyi előfizetőt tartalmaz.
➞ A település közigazgatási területén belül adótorony a KITE Hrsz:356/31 területén az
Antenna Hungária üzemeltetésében.
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének mérésére épült ki hazánkban az országos
sugárzásfigyelő rendszer, melynek legfontosabb eleme a több mint 130 mérőállomásból álló
hálózat. Ezek a műszerek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás, az óránkénti dózis, azaz
a dózisteljesítmény értékét. A dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra (nSv/h). A
természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. A
mérőállomásokról beérkező jeleket folyamatosan figyelik. A figyelmeztető szint 250
nSv/óra. Ez a szint a valós veszélyt jelentő szint töredéke, nem jelenti azt, hogy az állomás
közelében lévők veszélyben lennének, csak a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás
megkezdésére. A 250 nSv/óra alatti háttérsugárzás természetes és semmiféle veszélyt nem
jelent.
Szászberken nincs háttérsugárzástmérő berendezés, a legközelebbi Kisújszálláson és
Szolnokon található.
A katasztrófavédelem honlapján az aktuális adatsorok mindenki számára elérhetőek és
megtekinthetőek (www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_nbiek_terkep).

1.17.6. Hulladékkezelés
A kommunális hulladékok szállításaheti rendszerességgel, szerdai napokon történik. A
lakosság a keletkező hulladékokat 120 l-es hulladékgyűjtő-edényzetben tárolja, a közületek
részére 240 l-es edényzetek állnak rendelkezésre. A hulladék ideiglenes tárolása és tömörítése
az Újszászi úti Átrakóállomás és Válogatócsarnokban történik, majd a végső elhelyezés
(ártalmatlanítás) az 50 km-re lévő Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központban történik.
A települési kommunális hulladéklerakó a 040/2 hrsz.-ú területen található, melynek
tulajdonosa Szászberek Község Önkormányzata. A lerakó rekultivációja megvalósult az
utógondozása zajlik.Az utógondozást a Szászberki Önkormányzatnak kell ellátni, a 20/2006.
(IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
szabályokról és feltételekről szóló jogszabályban foglaltak szerint.
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Az építési-bontási hulladékot, a lakosság az építkezésnél használja fel.
Az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokat szabályszerűen gyűjtik
(megfelelő feliratozott edényzetben), amit ártalmatlanításra a Design Kft. szállít el.
A településen és a környezetében egy jelentősebb (működő) ipari telephely található a KITE
Rt tulajdonában lévő, amely mezőgazdasági gépkereskedelemmel és forgalmazással, valamint
növényvédő szerek, vetőmag forgalmazásával és raktározási tevékenységgel foglalkozik. Az
itt keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása a jelenlegi jogszabályoknak
megfelelő módon kerül megoldásra.
A termelésből származó veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról a termelő
köteles gondoskodni.
A lakosság életvitele során keletkező kommunális hulladékok szelektív gyűjtését teszi
lehetővé a település központjában elhelyezésre került gyűjtőszigetet. A szigeten 4
hulladékfrakció szelektív gyűjtésére van lehetőség, amelyek a következők: üveg, fém, papír és
műanyag. A lenti fotó a hulladékgyűjtő szigetet ábrázolja.

Hulladékgyűjtő sziget
A szigeteken lévő edényzeteket havi rendszerességgel üríti, illetve a telítődésnek megfelelően.
A gyűjtő konténerek űrtartalma 1.100 literes. A pontos elhelyezkedésüket a Kö jelű
helyszínrajz szemlélteti.
A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi
szabályozásba beépült alapelveit kell követni, melyek a következők:
-

megelőzés elve,
elővigyázatosság elve,
megosztott felelősség elve,
szennyező fizet elve,
közelség elve,
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valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jogszabályok követelményeit szükséges figyelembe venni.
A hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással összefüggő törvények és a hozzá
kapcsolódó rendeletek betartása ill. betartatása fontos feladat!

1.17.7. Vizuális környezetterhelés
A vizuális környezetterhelés témakörében a fényszennyezettség,valamint az illegális
hulladéklerakás kerül kifejtésre. Ma már egyre több információnk van arra vonatkozóan, hogy
a fényszennyezés érzékenyen érinti a természeti környezetet, az élővilág jelentős részét, az
éjszakai tájképet, ráadásul egészségügyi kockázatot is jelent.
A vizuális környezetterhelés Szászberken nem jellemző. Általánosságban jellemző az ország
városaira a különböző méretű és stílusú reklámtáblák. A települések arculatát adó
városmagban és a kaputérségben minél figyelemfelkeltőbb formában próbálják az érdeklődést
elérni a reklámtábla kihelyezői, amely időnként komoly ellentmondásban van a település táji-,
épített adottságaival. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosítása (211/2012. [VII. 30.] Korm.
rendelet) definiálta a fényszennyezés fogalmát, valamint megalkotta a fényszennyezés
kivédésére szolgáló építési szabályrendszert.
Az élhetőbb és egészségesebb környezet megteremtése érdekében fel lehet mérni a
fényszennyező forrásokat, és azok, az új szabályozásnak megfelelő, korszerűbb és
hatékonyabb eszközökkel való kiváltását, egyúttal a fényszennyezés kiváltó okait is
megszüntetve.
A vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településeken főként a
szegregált területeken: azillegális hulladék megjelenik több helyen, sajnos hiába a szervezett
hulladékgyűjtés.

1.17.8. Árvízvédelem
Szászberek a Zagyva folyó bal partján helyezkedik el. A folyó a község életében jelentős,
többnyire hasznos szerepet tölt be, de mint az elmúlt évek szélsőséges időjárása bebizonyította, néha veszélyessé is válik.
Szászberek térségére mind a Tisza, mind a Zagyva árhullámai hatással vannak. A település a
Tisza áradása esetén a 10.02. Szolnok – Újszász – Szórói, illetve a 10.11 Szászberek –
Jászberényi árvízvédelmi szakaszhoz tartozik, melynek mértékadó vízmércéje Szolnokon
található.
A vízmérce „0” pontja:
LNV (eddig előfordult legnagyobb vízállás):
LKV (eddig előfordult legkisebb vízállás):
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Az árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható:
I. fok
650 cm
II. fok
750 cm
III. fok
800 cm
A Zagyva áradása esetén a község a 10.11. árvízvédelmi szakaszhoz tartozik, melynek
mértékadó vízmércéje Jásztelken található.
A vízmérce „0” pontja:
LNV (eddig előfordult legnagyobb vízállás):
LKV (eddig előfordult legkisebb vízállás):

86,60 mBf.
650 cm (1999. 07.13.)
-279 cm (2000.10. 9-10)

Az árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható:
I. fok
II. fok
III. fok

350 cm
450 cm
500 cm

Szászberek közigazgatási területén közvetlen árvízveszélyt okozó hiányosság nincs, azonban
az árvízvédelmi fővédvonalak kiépítettsége jelentős hosszon nem éri el a rendeletben
meghatározott magassági és keresztmetszeti előírás értékét. A 32. sz. főközlekedési út mellett
található vasbeton támfal magasságilag megfelelő, azonban a jelentős betonkorrózió miatt
rekonstrukcióra szorul. A fővédvonalak fejlesztése a KÖTI-VIZIG középtávú fejlesztési
programjában szerepel. A földtöltések fejlesztése azok magasításával és keresztmetszetük
növelésével jár. A töltések erősítését döntően a víz felöli oldalon tervezik megvalósítani.
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Szászberket érintő árvízvédelmi öblözetek és műtárgyak
Az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalat, valamint 10-10 m széles védősávjait szabadon kell
hagyni, építési tilalommal kell védeni.
A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő épületek
nem bővíthetőek.
A Zagyva folyót, annak hullámterét, valamint az árvízvédelmi töltéseket és azok védősávjait
esetlegesen érintő munkák tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és
Folyószabályozási Osztályával egyeztetést kell tartani, majd az elkészült terveket hatósági
engedélyeztetés céljából a JNSZ-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére meg kell
küldeni.
A folyók hullámterének és parti sávjának hasznosítása, vagy azoknak bármilyen
igénybevétele csak a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak betartásával történhet.
Az elsőrendű árvízvédelmi vonal mentén, építési tilalommal kell védeni a töltéslábtól
számított 10-10 m széles területsávot.
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Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a lábvonaltól számított 60 m-en, a
mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad. Kivételes egyedi
esetben, részletes talajfeltárás és szivárgási vizsgálat alapján, a vízügyi hatóság külön
előírásainak betartásával lehetséges anyaggödör nyitása.
Munkagödröt nyitni elsőrendű árvízvédelmi vonal, valamint szükségtározó töltése mentén a
vízügyi hatóság esetenkénti külön előírásainak betartásával lehet.

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Szászberken fennálló környezetvédelmi konfliktust a felhagyott hulladéklerakó okozott, de a
2013-ban a rekultiváció megoldást nyújtott a problémára.
A település árvízvédelme okozhat környezetvédelmi konfliktust egy magas és tartós árhullám
kialakulásakor. Az új MÁSZ életbelépésével a jelenlegi töltéskorona magassága nem elégíti
ki az új árvízvédelmi biztonsági elvárásokat.
A A Szolnoki Vasipari vállalat akkumulátor gyártó egysége 1990-ben Szászakku néven önálló
vállalattá alakult, majd privatizálták. Jelenleg a telephely 1995 óta a Jászplasztik Kft.
tulajdonában van. A területen 15 éve szünetel az akkumulátor-gyártás. Az akkumulátor
gyártási folyamatai során sav és ólom, továbbá a járműforgalom révén gázolaj jutott ki a
környezetbe a talajba és a talajvízbe. A telep területének szennyezettsége a mai napig nem
tisztázott, illetve a korábbi vizsgálati eredmények alapján valószínűsíthető a szennyezettség
fennállása.

1.17.10. Természetvédelem
A következő képen a település külterületén és környezetében található védett Natura 2000-es
területek láthatók, a Újszász-jászboldogházi gyepek (HUHN20081), amely kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület. A terület a Hortobágyi Nemzeti Park területén
helyezkedik el. A lenti ábra megtekinthető a http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm honlapon.
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ÚJSZÁSZ-JÁSZBOLDOGHÁZI
GYEPEK

Szászberek környezetében lévő Natura 2000-es területek
1.17.11. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás,
egyedi közműpótlók
A fejlesztések során lehetőség szerint törekedni kell a megújuló energiaforrások egyedi
alkalmazására. A hálózati energia felhasználás csökkenthető napelemek v. napkollektorok
beépítésével. Fűtés rásegítésre és a használati melegvíz előállítására napkollektorok
alkalmazása célszerű.
Az önkormányzati energia-költségek és károsanyag-kibocsátás csökkentésének csak az egyik
lehetséges módja a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ezen energiaforrások is csak akkor
jelentenek igazán nagy megtakarítást, ha korszerű, kis energia-igényű épületekben vannak
felhasználva. Ha a fűtés-korszerűsítés megelőzi az épületszerkezet hőszigetelését, az újonnan
telepített rendszernek a régi hőszükségletnek megfelelő teljesítményűnek kell lennie, hogy
elláthassa feladatát. Amikor a későbbiekben az épületszerkezet szigetelése elkészül, a
beépített teljesítménynek csak egy részére lesz szükség, amely a kapacitás-kihasználatlanság
miatt drágábban termel majd. Ebben az esetben nem fog hatékonyan működni a rendszer,
hiába korszerű a fűtési rendszer és az épületszerkezet is.
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1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást; beépítést befolyásoló vagy
korlátozó
tényezők)
1.18.1. Építésföldtani korlátok
1.18.1.1.
Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Szászberek közigazgatási területén alábányászott területek, barlangok és pincék nem
találhatók. Ezen területek építésföldtani korlátozásával nem kell számolni.
1.18.1.2.

Csúszás, süllyedésveszélyes területek

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

Földrengés veszélyeztetett területei

A települést és környékét ritkán érik földrengések. Az ország szeizmikus veszélyeztetettségi
zónáiból, a település közvetlen környezete a 3. - 4. zónához tartozik.
Magyarország szeizmikus zónatérképe

(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda)

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

oldal 157

Szászberek Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat
A történelmi és a jelen korokban feljegyzett szeizmológiai események által közepesen érintett
területen fekszik Szászberek.
Magyarország szeizmotektonikája

(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda)
Magyarország földrengélyveszélyeztetettsége

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

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1.
Árvízveszélyes területek
Szászberek a Zagyva folyó bal partján helyezkedik el, a 2.37-es számú Laskó-Tisza-ZagyvaTarna közi ártéri öblözetben. A folyó a község életében jelentős, többnyire hasznos szerepet
tölt be, de mint az elmúlt évek szélsőséges időjárása bebizonyította, néha veszélyessé is válik.
Szászberek térségére mind a Tisza, mind a Zagyva árhullámai hatással vannak. A település a
Tisza áradása esetén a 10.02. Szolnok – Újszász – Szórói, illetve a 10.11 Szászberek –
Jászberényi árvízvédelmi szakaszhoz tartozik,
A 10.02. árvízvédelmi szakasz mértékadó vízmércéje Szolnokon, a Tisza 334,6 fkm-énél
található.
A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet szerint:
A vízmérce „0” pontja:
78,78 mBf.
LNV (eddig előfordult legnagyobb vízállás):
1041 cm (2000. 04. 19.)
LKV (eddig előfordult legkisebb vízállás):
-279 cm (2003.08.21.)
Az árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható:
I. fok
650 cm
II. fok
750 cm
III. fok
800 cm
A 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint:
A Tisza mértékadó árvízszintje (MÁSZ.)
a Tisza 334,6 fkm-énél (Szolnok, v.m., LNV = 1041) : 89,63 mBf.
A Zagyva áradása esetén a község a 10.11. árvízvédelmi szakaszhoz tartozik, melynek
mértékadó vízmércéje Jásztelken található a Zagyva 54,8 fkm-énél.
A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet szerint:
A vízmérce „0” pontja:
86,60 mBf.
LNV (eddig előfordult legnagyobb vízállás):
650 cm (1999. 07.13.)
LKV (eddig előfordult legkisebb vízállás):
-279 cm (2000.10. 9-10)
Az árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható:
I. fok
II. fok
III. fok

350 cm
450 cm
500 cm

A 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint:
A Zagyva mértékadó árvízszintje (MÁSZ.)
a Zagyva 54,8 fkm-énél (Jászteleki, v.m., LNV = 650) : 94,16 mBf.
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Önkormányzati kezelésben lévő árvízi védmű nincs. A település közigazgatási területén lévő
Tisza folyó árvízvédelmi létesítményein a védekezést a Közép-Tiszavidéki Vízügyi
Igazgatóság (KÖTIVIZIG) végzi.
Szászberek közigazgatási területén közvetlen árvízveszélyt okozó hiányosság nincs, azonban
az árvízvédelmi fővédvonalak kiépítettsége jelentős hosszon nem éri el a rendeletben
meghatározott magassági és keresztmetszeti előírás értékét. A 32. sz. főközlekedési út mellett
található vasbeton támfal magasságilag megfelelő, azonban a jelentős betonkorrózió miatt
rekonstrukcióra szorul. A fővédvonalak fejlesztése a KÖTIVIZIG középtávú fejlesztési
programjában szerepel. A földtöltések fejlesztése azok magasításával és keresztmetszetük
növelésével jár. A töltések erősítését döntően a víz felőli oldalon tervezik megvalósítani.
A nagyvízi medrek, a parti sávok és vízjárta, valamint a fakadó vizek által
veszélyeztettet területek használatára és hasznosítására vonatkozóan 21/2006. (I.31.)
Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
A Zagyva folyót, annak védősávjait és töltéseit megközelítő, vagy keresztező vonalas
létesítmények kialakításánál, illetve árvízvédelmi létesítmények és a folyót érintő egyéb
munkáknál be kell tartani a 379/2007. (XII.23.) Korm. Rendelet, valamint a 94/2007
(XII.23.) KvVM rendelet előírásait.
A KÖTIVIZIG kezelésű területeken csak az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása
mellett végezhető bármilyen, az eredeti állapotot megváltoztató beavatkozás.
A 32. számú főút melletti vasbeton támfal és annak két végéhez kapcsolódó néhány száz
méteres földmű előírás szerint kiépített, egyéb helyeken a töltések tervezett kiépítési szintje
MÁSZ+1 m.
A töltésfejlesztés szerepel a KÖTIVIZIG középtávú fejlesztési programjában. A közös
fejlesztés a töltések magasításával és keresztmetszetük növelésével jár. A töltés erősítését a
víz felőli oldalon tervezik megvalósítani.
Az elsőrendű árvízvédelmi töltés védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles sávban
szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők.
A Tisza és Zagyva folyókat, valamint ezek árvízvédelmi töltéseit, illetve a védősávokat
keresztező, vagy megközelítő vonalas létesítmények kialakításánál, illetve árvízvédelmi
létesítményeket és a folyókat érintő építési munkáknál be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendelet, valamint a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet előírásait.
A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999.
(VIII. 6.) Korm. rendelet előírásait a rendezési tervekben is figyelembe kell venni, így
különösen a 7. § rendelkezését, amely az alábbiakat tartalmazza:
7. § (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a
töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres
védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj
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szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak
elszennyeződését eredményezné.
(2) Az árvízvédelmi töltésen és az (1) bekezdésben meghatározott védősávon belül a
fenntartó hozzájárulása szükséges különösen a járműközlekedéshez, kivéve a kerékpárral való
közlekedést, állatok legeltetéséhez, hajtásához - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény 18. §-ának (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével -, anyagok ideiglenes
tárolásához.
A Tisza folyót és hullámterét, a Zagyva árvízvédelmi töltéseit, illetve azok védősávjait érintő
munkák tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási
Osztályával egyeztetni szükséges. A KÖTIVIZIG kezelésében lévő területeket érintő
munkákat csak az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának birtokában lehet végezni.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette a működési területét érintő nagyvízi
mederkezelési terveket. A tervek célkitűzése a kijelölt árvízvédelmi fővédvonalak között
levonuló árvízszintek csökkentése a területhasználatok szabályozásával, illetve műszaki
beavatkozásokkal. A jelenlegi alapállapot ismertetésén túl a tervezett állapotra vonatkozó
előírásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, melyek befolyásolhatják a nagyvízi mederben
található ingatlanok, létesítmények használatát, fejlesztését, kezelését is. A nagyvízi
mederkezelési terv a javasolt beavatkozásokat és azok árvízvédelmi szempontú hatását
tartalmazzák, figyelembe véve az egyéb használatokat is (természetvédelem, gazdálkodás,
településrendezés, stb).
A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a „Vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII.
törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit „A nagyvízi
meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
Védőterületek, védősávok:
-

-

Az elsőrendű árvízvédelmi töltést és védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles
sávban szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem
építhető, a védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők.
A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a alapján az árvízvédelmi földmű mentén
a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig a
mentett oldali töltésláb vonalától 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni,
szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós
eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság
hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási
vizsgálat alapján lehet.

A 18/2003. (XII. 9.) számú, települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő
besorolásáról szóló KvVM-BM együttes rendelet Szászberek települést ár- belvízzel
közepesen veszélyeztetett kategóriába sorolja.
A 4/1981. (IV.4.) OVH. rendelkezés idevonatkozó részeit be kell tartani, melyek a
következők:
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- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 1010 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni.
- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő
épületek nem bővíthetők.
- Az árvízvédelmi fővédvonal mentén, a hullámtéren a lábvonaltól számított 60 m-en,
a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad, csak a vízügyi
hatóság külön engedélyével, amennyiben a talajmechanikai, illetve szivárgási
viszonyok a vizsgálatok eredményei alapján nem veszélyeztetik az árvízbiztonságot.
A fejlesztések kialakításakor szigorúan figyelembe kell venni a 4/1981 (IV. 4.) OVH számú
rendelkezés (Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) árvízvédelmi fővédvonalakra vonatkozó
előírásait, valamint annak 123. §. (2) bekezdésében foglalt, az árvízvédelmi fővédvonalakra
vonatkozó védősávokat az alábbiak szerint:
Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített töltésnyomvonal
figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 46/1999. Korm.
rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a
Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.
A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell
figyelembe venni.
Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő
beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni.
A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési
művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével.
A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja
kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében
a töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres
védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj
szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak
elszennyeződését eredményezné.”
A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni.
A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint:
A parti sáv szélessége:
a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10
méterig,
b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók
és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
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c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3
méterig terjed.

1.18.2.2.

Belvízveszélyes területek

Belterületi vízrendezés
Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület.
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez
alapján Szászberek a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett.
Szászberek település területe a 26 Felső-Szászbereki, és a 27 Milléri belvízrendszerekben
fekszik.
A község területe a 10.02. Ceglédi- és a 10.03. Jászberényi belvízvédelmi szakaszhoz
tartozik, amelyek a KÖTIVIZIG Szolnoki Szakaszmérnökség működési területén
helyezkednek el.
A belvízöblözet domborzata sík, a terület mélyfekvésű, belvízérzékeny, amit az elmúlt évek
jelentős belvizei is alátámasztanak.
A belvizek fő befogadója a Zagyva folyó, valamint a településtől ÉK-re húzódó Kender-éri
belvízcsatorna. A kiterjedt érvonulatban húzódó csatorna kiépítésének időpontjára
vonatkozóan megbízható adat nem áll rendelkezésre. A csatorna Szászberektől É-ra indul, a
belterület keleti határát érintve halad tovább, majd jórészt É-D-i irányban kanyarogva halad a
Zagyva felé. A befogadó balparti védtöltését a 18+035 fkm -nél keresztezi.
A korábbi, aszályos években elhanyagolt belvízcsatornák, ill. a belterületi csatornahiány
elöntésekhez vezetett a belvízveszélyes időszakokban.
A későbbi károk megelőzésére a meglévő bel- és külterületi csatornákat kikotorták, a belvizek
befogadására alkalmassá tették.
A belterületi csatornahálózat egy része 2000. évben, a belvízveszélyes időszakban kiépült. A
csatornahálózat többi részére időközben elkészültek a kiviteli tervek. A belterületről összegyűjtött csapadékvizeket az A-1 jelű csatorna vezeti a Kender-éri belvízcsatornába.
Az A-1 jelű csatorna a Korvin utcai telkek mögött húzódik, a telekhatártól 3 m-re, ezért nem
lehetett a tervezett telekosztást közvetlenül a régi telkek mögött kezdeni.
Az érintett területen, a Kender-éri csatorna azon részén, ahol az ellaposodó szakaszon a
csatorna is szétterül, célszerű egy olyan záportározó létesítése a belterületen, amely fokozza a
belvízmentesítés hatékonyságát, egyenletes levezetést biztosít a befogadó felé, ugyanakkor
többcélú hasznosítást is enged a település közössége számára. A záportározó megépítésével a
Víz Keretirányelvben foglaltak is megvalósításra kerülnek, elsősorban a vizek visszatartására
vonatkozóan.
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A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak,
azok folyamatos karbantartását kiemelt feladatként kell kezelni a belvízzel való
veszélyeztetettség miatt.

A térség településeinek belvíz-veszélyeztetettsége

Szászberek és közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített belvíz veszélyeztetettségi
mutató alapján az erősen belvíz-veszélyeztetett kategóriába, Magyarország zonális
aszályossági térképe alapján pedig erősen aszályos kategóriába tartozik.
Vízállásos, illetve belvíz által veszélyeztetett terültek a község belterületén nem
jellemzőek. A belterület viszonylag magasan, 85-90 mBf-i szinten fekszik, ezért a
belvízveszély mérsékelt.
Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének
gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem
tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több
tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt
meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld
túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a
vízbefogadó képessége.
Szászberek település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz
okozta problémák.
A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi
csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken
keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól
került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok
változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak,
elgazosodtak, vagy megszűntek
A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres
felülvizsgálatát és aktualizálását el kell végezni.
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Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak
gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét
is.
A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák
elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti
növelése után lehetséges.
Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló,
vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési
engedély alapján szabad.
A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig
ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a
csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk
keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő
záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani.
20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel
és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne
szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló
felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő
csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.
"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett.
A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve)
élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az
elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető!
A nem állami tulajdonú belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 3-3 m széles
fenntartási sávot karbantartási célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú
vízfolyások, patakok és tavak esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles
területsáv.
A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek
és zárt csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell.
A csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell.
A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség
esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni.
Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését,
illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani.

1.18.2.3.

Mély fekvésű területek

Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által veszélyeztetett terület.
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A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. Ez
alapján Szászberek a „B” kategóriába került besorolásra, azaz közepesen veszélyeztetett.
Szászberek település területe a 26 Felső-Szászbereki, és a 27 Milléri belvízrendszerekben
fekszik.
A község területe a 10.02. Ceglédi- és a 10.03. Jászberényi belvízvédelmi szakaszhoz
tartozik, amelyek a KÖTIVIZIG Szolnoki Szakaszmérnökség működési területén
helyezkednek el.
A belvízöblözet domborzata sík, a terület mélyfekvésű, belvízérzékeny, amit az elmúlt évek
jelentős belvizei is alátámasztanak.
A belvizek fő befogadója a Zagyva folyó, valamint a településtől ÉK-re húzódó Kender-éri
belvízcsatorna. A kiterjedt érvonulatban húzódó csatorna kiépítésének időpontjára
vonatkozóan megbízható adat nem áll rendelkezésre. A csatorna Szászberektől É-ra indul, a
belterület keleti határát érintve halad tovább, majd jórészt É-D-i irányban kanyarogva halad a
Zagyva felé. A befogadó balparti védtöltését a 18+035 fkm -nél keresztezi.
A korábbi, aszályos években elhanyagolt belvízcsatornák, ill. a belterületi csatornahiány
elöntésekhez vezetett a belvízveszélyes időszakokban.
A későbbi károk megelőzésére a meglévő bel- és külterületi csatornákat kikotorták, a belvizek
befogadására alkalmassá tették.
A belterületi csatornahálózat egy része 2000. évben, a belvízveszélyes időszakban kiépült. A
csatornahálózat többi részére időközben elkészültek a kiviteli tervek. A belterületről összegyűjtött csapadékvizeket az A-1 jelű csatorna vezeti a Kender-éri belvízcsatornába.
A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, azok
folyamatos karbantartását kiemelt feladatként kell kezelni a belvízzel való veszélyeztetettség
miatt.
Vízállásos, illetve belvíz által veszélyeztetett terültek a község belterületén nem
jellemzőek. A belterület viszonylag magasan, 85-90 mBf-i szinten fekszik, ezért a
belvízveszély mérsékelt.
Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének
gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem
tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több
tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt
meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld
túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a
vízbefogadó képessége.
Szászberek település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz
okozta problémák.
A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi
csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken
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keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól
került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok
változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak,
elgazosodtak, vagy megszűntek
A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres
felülvizsgálatát és aktualizálását el kell végezni.
Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak
gondoskodni kell.
Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét is.
A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák
elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség
szerinti növelése után lehetséges.
Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló,
vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési
engedély alapján szabad.
A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig
ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a
csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk
keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő
záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani.
20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel
és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne
szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló
felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő
csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.
"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett.
A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve)
élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az
elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető!
A nem állami tulajdonú belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 3-3 m széles
fenntartási sávot karbantartási célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú
vízfolyások, patakok és tavak esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles
területsáv.
A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek
és zárt csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell.
A csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell.
A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni,
szükség esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni.
Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek
kiépítését, illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani.
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A tározók és a csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak
gondoskodni kell.
A rendezési terv által érintett tervezési területek fejlesztésével és az új épületek kialakításával
egy időben javasoljuk a felszíni vízelvezetést biztosító csatornák kapacitásának vizsgálatát. A
településrendezési terveknek és a beépítésre tervezett területek építési előírásainak
összhangba kell lennie a csapadékvíz-elvezető hálózat létesítésével és kiépítésével. A
településrendezési eszközök módosításánál figyelembe kell venni a település vízrendezési és
vízkár-elhárítási tervében foglaltakat.
A városfejlesztésnek törekednie kell, hogy a településen a belvíz, illetve árvízveszélyes
mélyfekvésű területek nagysága minél inkább csökkenjen. A belvizek komoly anyagi
károkat okozhatnak, és a területfelhasználást is erősen korlátozzák.
A mélyfekvésű, belvizes területekről csatornák építésével (gravitációsan) vagy szivattyúk
alkalmazásával (átemeléssel) kell eltávolítani a felszíni vizeket, amelyek a megfelelő
befogadókba vezethetők. Bizonyos esetekben a terület feltöltése is megfelelő megoldás lehet.
Feltöltés után a területfelhasználás, illetve területi besorolás is módosítható.
Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló,
vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési
engedély alapján szabad.

1.18.2.4.

Árvíz és belvízvédelem

Belterületi vízrendezés
Szászberek település területe a 26 Felső-Szászbereki, és a 27 Milléri belvízrendszerekben
fekszik.
A község területe a 10.02. Ceglédi- és a 10.03. Jászberényi belvízvédelmi szakaszhoz
tartozik, amelyek a KÖTIVIZIG Szolnoki Szakaszmérnökség működési területén
helyezkednek el.
A belvízöblözet domborzata sík, a terület mélyfekvésű, belvízérzékeny, amit az elmúlt évek
jelentős belvizei is alátámasztanak.
A belvizek fő befogadója a Zagyva folyó, valamint a településtől ÉK-re húzódó Kender-éri
belvízcsatorna. A kiterjedt érvonulatban húzódó csatorna kiépítésének időpontjára
vonatkozóan megbízható adat nem áll rendelkezésre. A csatorna Szászberektől É-ra indul, a
belterület keleti határát érintve halad tovább, majd jórészt É-D-i irányban kanyarogva halad a
Zagyva felé. A befogadó balparti védtöltését a 18+035 fkm -nél keresztezi.
A korábbi, aszályos években elhanyagolt belvízcsatornák, ill. a belterületi csatornahiány
elöntésekhez vezetett a belvízveszélyes időszakokban.
A későbbi károk megelőzésére a meglévő bel- és külterületi csatornákat kikotorták, a belvizek
befogadására alkalmassá tették.
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A belterületi csatornahálózat egy része 2000. évben, a belvízveszélyes időszakban kiépült. A
csatornahálózat többi részére időközben elkészültek a kiviteli tervek. A belterületről összegyűjtött csapadékvizeket az A-1 jelű csatorna vezeti a Kender-éri belvízcsatornába.
Az A-1 jelű csatorna a Korvin utcai telkek mögött húzódik, a telekhatártól 3 m-re, ezért nem
lehetett a tervezett telekosztást közvetlenül a régi telkek mögött kezdeni.
Az érintett területen, a Kender-éri csatorna azon részén, ahol az ellaposodó szakaszon a
csatorna is szétterül, célszerű egy olyan záportározó létesítése a belterületen, amely fokozza a
belvízmentesítés hatékonyságát, egyenletes levezetést biztosít a befogadó felé, ugyanakkor
többcélú hasznosítást is enged a település közössége számára. A záportározó megépítésével a
Víz Keretirányelvben foglaltak is megvalósításra kerülnek, elsősorban a vizek visszatartására
vonatkozóan.
A belterületi vízelvezető rendszerek önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak,
azok folyamatos karbantartását kiemelt feladatként kell kezelni a belvízzel való
veszélyeztetettség miatt.

Külterületi vízrendezés, vízkárelhárítás
Az elmúlt évek belvízveszélyes időszakai rámutattak a térség belvízvédelmi rendszerének
gyengeségeire. A hosszú száraz időszak után bekövetkező vizes periódus korábban nem
tapasztalt helyzeteket teremtett. A 2000. év eleje óta többször is kialakult belvízhelyzet több
tényező együttes hatásaként jött létre. Az Alföldön a csapadék helyenként megközelítette, sőt
meg is haladta az 1000 mm-t. A korábban igen mélyen húzódó talajvízszint az Alföld
túlnyomó részén a sokévi átlagos szint fölé került, így a talajnak gyakorlatilag megszűnt a
vízbefogadó képessége.
Szászberek település kül- és belterületein, szinte kivétel nélkül jelentkeztek a magas talajvíz
okozta problémák.
A belvizek elvezetésében jelentős szerepe van az üzemi csatornahálózatnak. Az üzemi
csatornák gyűjtik össze a belvizeket és továbbítják az üzemközi és állami főműveken
keresztül a főbefogadóba. Az üzemi és a magán vízrendezési művek egy része a társulattól
került üzemi kezelésbe, másrészt önálló beruházásként létesültek. A tulajdonviszonyok
változásával a csatornák műszaki állapota leromlott, a külterületi csatornák feliszapolódtak,
elgazosodtak, vagy megszűntek
A kizárólagos állami tulajdonú csatornáknál a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávokra
vonatkozó 2§ 3. b) pontja alapján a partéltől szabadon hagyandó sáv 6-6 m, míg a nem
kizárólagosoknál a c) pont szerint 3-3 m.
A csatornák megközelítésével, keresztezésével kapcsolatban a kezelő, üzemeltető
KÖTIVIZIG szakvéleménye a mértékadó.
Szászberek és közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített Magyarország zonális
aszályossági térképe alapján a nagyon erősen aszályos kategóriába tartozik.
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A településrendezési tervnek illeszkednie kell a település vízrendezési-, belvízvédelmi,
valamint vízkár-elhárítási terveihez.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Szászberek község területe,
valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.
A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek
és zárt csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról - gondoskodni kell.
A csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell.
A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, szükség
esetén pedig a meglévő létesítmények rekonstrukcióját el kell végezni.
Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését,
illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani.
Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot
(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt
csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba,
és ásott kutakba juttatni.
A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek,
továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt
szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható
ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével
megegyező síkban szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy
abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének
hozzájárulásával történhet.
A belterületi védekezési terv, illetve vízkár-elhárítási terv évenkénti rendszeres
felülvizsgálatát és aktualizálását el kell végezni.
Az árkok és csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak
gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának
lehetőségét is.
A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák
elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti
növelése után lehetséges.
Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló,
vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési
engedély alapján szabad.
A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig
ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a
csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk
keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő
záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani.
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20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel
és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne
szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló
felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő
csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.
"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett.
A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve)
élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az
elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető!
A nem állami tulajdonú belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 3-3 m széles
fenntartási sávot karbantartási célból szabadon kell hagyni. Kizárólagos állami tulajdonú
vízfolyások, patakok és tavak esetén a karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles
területsáv.
Árvízvédelem
Szászberek a Zagyva folyó bal partján helyezkedik el, a 2.37-es számú Laskó-Tisza-ZagyvaTarna közi ártéri öblözetben. A folyó a község életében jelentős, többnyire hasznos szerepet
tölt be, de mint az elmúlt évek szélsőséges időjárása bebizonyította, néha veszélyessé is válik.
Szászberek térségére mind a Tisza, mind a Zagyva árhullámai hatással vannak. A település a
Tisza áradása esetén a 10.02. Szolnok – Újszász – Szórói, illetve a 10.11 Szászberek –
Jászberényi árvízvédelmi szakaszhoz tartozik,
A 10.02. árvízvédelmi szakasz mértékadó vízmércéje Szolnokon, a Tisza 334,6 fkm-énél
található.
A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet szerint:
A vízmérce „0” pontja:
78,78 mBf.
LNV (eddig előfordult legnagyobb vízállás):
1041 cm (2000. 04. 19.)
LKV (eddig előfordult legkisebb vízállás):
-279 cm (2003.08.21.)
Az árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható:
I. fok
650 cm
II. fok
750 cm
III. fok
800 cm
A 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint:
A Tisza mértékadó árvízszintje (MÁSZ.)
a Tisza 334,6 fkm-énél (Szolnok, v.m., LNV = 1041) : 89,63 mBf.
A Zagyva áradása esetén a község a 10.11. árvízvédelmi szakaszhoz tartozik, melynek
mértékadó vízmércéje Jásztelken található a Zagyva 54,8 fkm-énél.
A 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet szerint:
A vízmérce „0” pontja:
86,60 mBf.
LNV (eddig előfordult legnagyobb vízállás):
650 cm (1999. 07.13.)
LKV (eddig előfordult legkisebb vízállás):
-279 cm (2000.10. 9-10)
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Az árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható:
I. fok
II. fok
III. fok

350 cm
450 cm
500 cm

A 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint:
A Zagyva mértékadó árvízszintje (MÁSZ.)
a Zagyva 54,8 fkm-énél (Jászteleki, v.m., LNV = 650) : 94,16 mBf.
Önkormányzati kezelésben lévő árvízi védmű nincs. A település közigazgatási területén lévő
Tisza folyó árvízvédelmi létesítményein a védekezést a Közép-Tiszavidéki Vízügyi
Igazgatóság (KÖTIVIZIG) végzi.
Szászberek közigazgatási területén közvetlen árvízveszélyt okozó hiányosság nincs, azonban
az árvízvédelmi fővédvonalak kiépítettsége jelentős hosszon nem éri el a rendeletben
meghatározott magassági és keresztmetszeti előírás értékét. A 32. sz. főközlekedési út mellett
található vasbeton támfal magasságilag megfelelő, azonban a jelentős betonkorrózió miatt
rekonstrukcióra szorul. A fővédvonalak fejlesztése a KÖTIVIZIG középtávú fejlesztési
programjában szerepel. A földtöltések fejlesztése azok magasításával és keresztmetszetük
növelésével jár. A töltések erősítését döntően a víz felőli oldalon tervezik megvalósítani.
A nagyvízi medrek, a parti sávok és vízjárta, valamint a fakadó vizek által
veszélyeztettet területek használatára és hasznosítására vonatkozóan 21/2006. (I.31.)
Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
A Zagyva folyót, annak védősávjait és töltéseit megközelítő, vagy keresztező vonalas
létesítmények kialakításánál, illetve árvízvédelmi létesítmények és a folyót érintő egyéb
munkáknál be kell tartani a 379/2007. (XII.23.) Korm. Rendelet, valamint a 94/2007
(XII.23.) KvVM rendelet előírásait.
A KÖTIVIZIG kezelésű területeken csak az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása
mellett végezhető bármilyen, az eredeti állapotot megváltoztató beavatkozás.
A 32. számú főút melletti vasbeton támfal és annak két végéhez kapcsolódó néhány száz
méteres földmű előírás szerint kiépített, egyéb helyeken a töltések tervezett kiépítési szintje
MÁSZ+1 m.
A töltésfejlesztés szerepel a KÖTIVIZIG középtávú fejlesztési programjában. A közös
fejlesztés a töltések magasításával és keresztmetszetük növelésével jár. A töltés erősítését a
víz felőli oldalon tervezik megvalósítani.
Az elsőrendű árvízvédelmi töltés védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles sávban
szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők.
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A Tisza és Zagyva folyókat, valamint ezek árvízvédelmi töltéseit, illetve a védősávokat
keresztező, vagy megközelítő vonalas létesítmények kialakításánál, illetve árvízvédelmi
létesítményeket és a folyókat érintő építési munkáknál be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendelet, valamint a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet előírásait.
A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999.
(VIII. 6.) Korm. rendelet előírásait a rendezési tervekben is figyelembe kell venni, így
különösen a 7. § rendelkezését, amely az alábbiakat tartalmazza:
7. § (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a
töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres
védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj
szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak
elszennyeződését eredményezné.
(2) Az árvízvédelmi töltésen és az (1) bekezdésben meghatározott védősávon belül a
fenntartó hozzájárulása szükséges különösen a járműközlekedéshez, kivéve a kerékpárral való
közlekedést, állatok legeltetéséhez, hajtásához - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény 18. §-ának (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével -, anyagok ideiglenes
tárolásához.
A Tisza folyót és hullámterét, a Zagyva árvízvédelmi töltéseit, illetve azok védősávjait érintő
munkák tervezési szakaszában a KÖTIVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási
Osztályával egyeztetni szükséges. A KÖTIVIZIG kezelésében lévő területeket érintő
munkákat csak az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának birtokában lehet végezni.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette a működési területét érintő nagyvízi
mederkezelési terveket. A tervek célkitűzése a kijelölt árvízvédelmi fővédvonalak között
levonuló árvízszintek csökkentése a területhasználatok szabályozásával, illetve műszaki
beavatkozásokkal. A jelenlegi alapállapot ismertetésén túl a tervezett állapotra vonatkozó
előírásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, melyek befolyásolhatják a nagyvízi mederben
található ingatlanok, létesítmények használatát, fejlesztését, kezelését is. A nagyvízi
mederkezelési terv a javasolt beavatkozásokat és azok árvízvédelmi szempontú hatását
tartalmazzák, figyelembe véve az egyéb használatokat is (természetvédelem, gazdálkodás,
településrendezés, stb).
A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a „Vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII.
törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit „A nagyvízi
meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
Védőterületek, védősávok:
-

-

Az elsőrendű árvízvédelmi töltést és védősávjait a töltéslábtól mért 10-10 m széles
sávban szabadon kell hagyni. A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem
építhető, a védősávba eső meglévő épületek nem bővíthetők.
A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a alapján az árvízvédelmi földmű mentén
a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig a
mentett oldali töltésláb vonalától 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni,
szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós
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eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság
hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási
vizsgálat alapján lehet.
A 18/2003. (XII. 9.) számú, települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő
besorolásáról szóló KvVM-BM együttes rendelet Szászberek települést ár- belvízzel
közepesen veszélyeztetett kategóriába sorolja.
A 4/1981. (IV.4.) OVH. rendelkezés idevonatkozó részeit be kell tartani, melyek a
következők:
- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 1010 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni.
- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő
épületek nem bővíthetők.
- Az árvízvédelmi fővédvonal mentén, a hullámtéren a lábvonaltól számított 60 m-en,
a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt nyitni nem szabad, csak a vízügyi
hatóság külön engedélyével, amennyiben a talajmechanikai, illetve szivárgási
viszonyok a vizsgálatok eredményei alapján nem veszélyeztetik az árvízbiztonságot.
A fejlesztések kialakításakor szigorúan figyelembe kell venni a 4/1981 (IV. 4.) OVH számú
rendelkezés (Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) árvízvédelmi fővédvonalakra vonatkozó
előírásait, valamint annak 123. §. (2) bekezdésében foglalt, az árvízvédelmi fővédvonalakra
vonatkozó védősávokat az alábbiak szerint:
Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített töltésnyomvonal
figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 46/1999. Korm.
rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a
Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.
A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell
figyelembe venni.
Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő
beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni.
A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési
művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével.
A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja
kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében
a töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres
védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj
szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak
elszennyeződését eredményezné.”
A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
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A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni.
A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint:
A parti sáv szélessége:
a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10
méterig,
b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók
és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3
méterig terjed.

1.18.3. Egyéb
1.18.3.1.

Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl lejtés, falszakadás)

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

Mélységi, magassági korlátozások

Szászberken mélységi, magassági korlátozással nem kell számolni.

1.18.3.3.

Tevékenységből adódó korlátozások

Szászberken településen tevékenységből adódó korlátozás a belterületen az országos
előírásoknak megfelelően a lakóterületek védelme érdekében, mind a gazdasági
tevékenységre, mind az állattartásra nézve van.
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
A település közigazgatási területén bányatelek nem található.
Szászberek község közigazgatási területét lefedi a Körös szénhidrogén kutatási terület.
A szénhidrogén kutatási területet nem kell különleges, bányászati területbe sorolni, és
az ott lévő szénhidrogén - ipari létesítményekre a bányafelügyelet külön eljárásban ad
engedélyt.
A Körös szénhidrogén kutatási területen lévő bányászati létesítményekről az O&GD
Centrál Kft. ad tájékoztatást.
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1.20. Városi klíma

Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a
különböző éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes
környezethez képest. E változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati
összefüggésben állnak.

Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos,
mesterséges felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül
hirtelen módosulhat, a különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A
városban lehulló csapadék a mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a
csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően nagyon gyorsan lefolyik, így a városban a
párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a városkörnyéki területeken. Ezáltal a
városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz.
A felszín másik fontos hatása a sugárzási paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt,
hogy egy adott felszín a ráeső napsugárzást milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a
felszín tulajdonságai döntően meghatározzák. A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt a
város felett nagyobb a súrlódás, ami a szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia
fokozódásához vezet.
Felszíntípus
Csupasz talaj

(sötét, nedves)

(világos, száraz)
Sivatag
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Albedó (α)

Emisszivitás (ε)

0,05-

0,98-

0,40

0,90

0,20-0,45

0,84-0,91
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Fű hosszú (kb. 1 m magasságú)

0,16-

0,90-

0,26

0,95

Mezőgazdasági földek, tundra

0,18-0,25

0,90-0,99

Gyümölcsös

0,15-0,20

rövid (kb. 0,02 m magasságú)

Erdő Lombhullató (lomb nélküli állapot)

0,15-

0,97-

0,20

0,98

0,05-0,15

0,97-0,99

0,03-0,10

0,92-0,97

0,10-1,00

0,92-0,97

Hó régi

0,40-

0,82-

friss

0,95

0,99

Jég tenger

0,30-0,45

0,92-0,97

Lombhullató (lombos állapot)
Örökzöld
Víz

(kis zenitszög esetén)
(nagy zenitszög esetén)

gleccser

0,20-0,40

Aszfalt

0,05-0,20

Beton

0,10-0,35

Fehér festett fal

0,50-0,90

Színes festett fal

0,15-0,35

Piros/barna tetőcserép

0,10-0,35

Tégla és kő

0,20-0,40

Kátrány és sóder

0,03-0,18

Hullámlemezes tető

0,10-0,15

Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a település területén hőmérsékleti
többlet alakul ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle
üvegházgázok koncentrációja a település fölött, ami erősíti az üvegházhatást.
1.20.2. Szászberek klímáját befolyásoló tényezők
A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre.
A település klímáját jelentősen befolyásoló geomorfológiai képződmény nincs, a település
közvetlen környezete nagyobb kiterjedésű vízfelülete a Zagyva folyó. Az alapvetően
érvényesülő kontinentális éghajlat az elhelyezkedésből adódik. Az ország egyik legszárazabb
területének (mérsékelten meleg - száraz) zónájához tartozik a település. A sokéves átlag 599
mm csapadék mennyiséget rögzít.
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Klimatikus viszonyok eloszlása Magyarországon

A település zöldfelületei klímahatás szempontból jelentősek. A Zagyva folyó mentén lévő
jelentős kiterjedésű zöldterületek a település külterületére nézve fejtenek ki környezeti hatást.
A belterületen lévő nagyobb zöldfelületek, és a laza beépítés kedvező feltételeket teremt.
Mindezen tényezők pozitívan hatnak a település klimatikus viszonyára.
A település szerkezetéből és jellemző beépítési módjából adódóan a burkolt felületek aránya
viszonylag alacsony, nem jellemzőek a városi un. faltól-falig szilárd burkolatú térrészek. A
tömbbelsőkben összeérő telekvégek zöldfelületei többnyire egyszintesek.
Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban
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(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)

2. rész Helyzetelemző munkarész

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetés, folyamataik
elemzése
Szászberek község Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén, Szolnoktól 18 km-re.
Jászberénytől 27 km-re található. A település közúti kapcsolat tekintetében Szolnok felől a 32.
számú országos főútról megközelíthető. A 32. számú főútról a településközpont a Kossuth
Lajos úton, valamint a 3227. jelű Újszász- Jászapáti útról érhető el. A település közigazgatási
területén halad az Újszász-Vámosgyörk vasúti mellékvonal, a vasúti megállóhely a
külterületen, a főút szelvényezés szerinti jobb oldalán található. A vasúti közlekedés jelentős
hatással nincs a településre, mert a tömegközlekedés a helyközi autóbuszjáratokkal megoldott.
Szászberek Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén, a Zagyva bal partján terül el.
A település igazgatási területe: 3.922 ha. A település a Jászság kistáj területén helyezkedik el.
Mérsékelten meleg, igen száraz, erősen vízhiányos terület. A DK-i nagyobb fele
alacsonyártéri síkság jellegű, holdmedrekkel és sűrű lecsapoló csatornahálózattal tagolt
mentesített ártér. Uralkodó talajtípusa a réti talaj, amelyet terjedelmes szikes talajú foltok
tarkítanak. A táj É-i és DNY-i, Zagyva melletti része homokos, illetve löszös felszínű,
hordalékkúp-síkság. A kötött homokos felszíneken humuszos homoktalajokon a szántóföldi
művelés mellett kevés szőlőt, kertet találunk homoki tölgyes ligetek és főleg akácosok
társaságában.
A löszös felszínek csernozjom talajain a szántóföldi hasznosítás csaknem kizárólagos, ami a
kultúrsztyep jelleg felerősödését jelenti.
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A geotermikus viszonyok kedveztek számos hévizű fúrás létesítésének.
A település népességszáma stagnálónak mondható, hosszú évek óta a lakónépesség száma kb.
5%-os eltéréssel 1000 fő körül mozog. A lakó és állandó népesség száma nagyjából
megegyezik, és kiegyenlített a nemek aránya is. A halálozások száma meghaladja a születések
számát, az el és bevándorlás változásai is nyomon követhetők a népességszám változásban.
A településen a helyi munkaerő felvevő vállalkozások, és a külterületi jellemzően családi
gazdálkodók mellett igen nagy a megyeszékhelyre ingázók száma. A viszonylag kis távolság
miatt a munkavállalók nagy része a szolnoki munkaerő foglalkoztató üzemekben, gyárakban
és a szolgáltatási, kereskedelmi szférában dolgozik.
A települési önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a munkanélküliség csökkentésére, a
foglalkoztatottság növelésére. Az önkormányzat a munkanélküliség kezelésére irányuló
törekvésként folyamatosan részt vesz a közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokon.
A munkanélküliséggel kapcsolatban összességében elmondható, hogy kedvezőbb a megye
átlagos települési mértékénél, amit nagyban befolyásol a település jó közlekedésföldrajzi
helyzet és Szolnok közelsége.
A munkanélküliséggel kapcsolatos adatokat befolyásolja a szociális védőháló változása. A
rendszerváltás után jelent meg a munkanélküliség. A regisztrált munkanélküliek a
munkanélküli járadék időszakán túl, amennyiben munkát nem találtak szociális
jövedelempótló támogatásban részesülhettek. Az időközbeni jogszabályi változások miatt
2008-tól regisztrált álláskeresőkről beszélünk, akik rövid ideig álláskeresési járadékot kaptak,
majd szociális helyzetüktől függően kaphattak támogatást illetve közhasznú munkát kellett
végezniük. Az utóbbi évek újabb változásokat hoztak és különböző területeken
közmunkásként foglalkoztatják az álláskeresőket.
Szászbereken jellemzően az álláskeresők zöme fizikai dolgozó, alacsonyabb iskolai
végzettséggel.
A településen a községi intézményellátási szintnek megfelelő intézmények: polgármesteri
hivatal, óvoda, iskola, könyvtár, sportpálya, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, gyógyszertár
találhatók.
A település egy központi belterületre, és Alsó – Szászberek külterületi lakott helyre tagolódik.
A közigazgatási területen a Zagyva keresztülfolyó területe határozza meg a külterület keleti
részét.
A település szerkezetére jellemző a viszonylag egyenes, egymást keresztező utcák hálózata.
Jellemzően a beépítés oldalhatáron álló, földszintes és tetőtérbeépítéses, valamint földszint+1.
emeletes családi házakkal. A méretükben nagyobb közintézmények jellemzően szabadonálló
beépítésűek utcával párhuzamos tetőgerinccel, tetőtérbeépítéssel a belterületen térbelileg
lehatárolható központi településrészén helyezkednek el, egymáshoz viszonylagos
közelségben. Az intézmények
jellemzően méretük és épületmagasságuk miatt is
kiemelkednek a környezetükből. Az elmúlt években készült el az új községháza, valamint az
általános iskola tetőtérbeépítése és a piac területe. Néhány intézmény még felújításra, vagy
átépítésre vár, és hiányt pótolna egy új művelődési ház, de összességében elmondható, hogy
az intézményhálózat rendezett képet mutat.
A településen belül szegregációt lehatárolni nem lehet, kisebbség, társadalmilag lecsúszott
réteg nem él a településen. Az alacsonyabb jövedelmű családok integrálódva élnek a
belterületen jellemzően alacsonyabb komfortú, régebbi lakásokban, azonban nagy társadalmi
szakadék nincs az egyes családok között. Az ingatlanárak az országos átlagához képest
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alacsonynak mondhatók, azonban térségi viszonylatban az ingatlanárak a környező falvaknál
magasabbak és eladhatóak az ingatlanok.
A településen a kereskedelmi ellátás a rendszerváltás után átalakult, a jellemzően
magánüzletek és a Coop üzlethálózat képviselteti magát. Az alapvető ellátáson túl néhány
szaküzletek is megtalálható. Minőségi fejlődést jelent a településen a közelmúltban
kialakított piac.
A település zöldterületei jelenleg egységes rendszert nem alkotnak, települési szintű nagy
központi rendezvénytér nem található
Közparkjai jellemzően dísztér funkciót töltenek be. A közterületek növényállománya
felújításra szorul, lehetőleg egységes zöldfelületi rendszert kell létrehozni.
A település egy műemlék épülettel nem rendelkezik, néhány helyi védelemre javasolt épület,
szobor található a településen.
A település társadalmi életét számos civil szervezet erősíti, néhány hagyományápoló
települési rendezvénnyel.
A településen kiépült az infrastruktúra minden rendszere, komfortos lakóhelyet kínál
polgárainak. A csatornázás, a víz- és gázellátás, a hulladékok kezelése megoldottnak
tekinthető.
A településen működő ipari és szolgáltató vállalatok helybeli munkaerőt is foglalkoztatnak.
A településen jellemzően a mezőgazdaság és a mezőgazdasághoz kapcsolódó iparszolgáltatás képviselteti magát.
Idegenforgalom tekintetében kiemelkedő Alsó – Szászberek, ahol a Kökényes – tanya
lovaglással egyéb falusi turizmussal várja az idelátogatókat, nyaranta rendszeresen
turnusszerűen gyermekcsoportokkal foglalkoznak.

3. rész Helyzetértékelő munkarész
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése , szintézis
3.1.1. A folyamatok értékelése

Szászberek és térsége társadalmi-gazdasági szempontból egyaránt az ország közepes
lehetőségekkel rendelkező térségei közé tartozik, melyek közül Szászberek erőssége a
megyeszékhelyhez való közelség, valamint a rendezett települési környezet. A foglalkoztatás
szempontjából a település ipari és mezőgazdasági vállalkozásai, valamint családi gazdaságai,
valamint Szolnok nagy ipari üzemei és humánerő felvevő munkahelyei kedvezően hatnak a
település munkaerő piacára. Napi ingázással biztosított a nagy munkaerő felvevő üzemekben,
közszférában, szolgáltatásban és egyéb munkahelyeken a foglakoztatás.
A település fejlődése érdekében fontos a tőkeabszorpciós képesség, illetve a helyi gazdaság
versenyképességének javítása, különös tekintettel a munkahelyteremtő beruházásokra és a
gazdaság fejlődését elősegítő infrastrukturális fejlesztésekre.
Demográfiai szempontból egyrészt a munkahelyteremtés, másrészt a rendezett, kulturált
lakókörnyezet indukál változást.
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A település jövőképe, hogy Szászberek prosperáló gazdasággal bíró, stabil népességmegtartó
képességű település legyen. A helyi gazdaság versenyképes, korszerű szerkezetű és magas
jövedelemtermelő képességű legyen továbbá megvalósuljon a település tőkevonzó
képességében erősítése. A legfontosabb prioritás a helyi gazdaság fejlesztése.
Népességmegtartás területén a település szeretné elérni, hogy a népességszám növekedjen, a
korösszetétel és korfa fiatalodjon, elsősorban kisgyermekes családok, fiatalok költözzenek
Szászberekre. A rendezett településkép, a nyugodt, csendes környezet, az etnikai összetétel,
ugyanakkor Szolnok közelsége egyaránt pozitívan hat a bevándorlásra.
A település gazdasági helyzetével összefüggésben a lakások avultsága és állaga a megyei
átlag feletti, mely nagyban meghatározza a vonzó településképet. A településen törekedni kell
a meglévő üres területek beépítésére és új lakóterületek kialakítására.
A helyi gazdaság fejlesztésére tőkeerős befektetőkre és piaci kapcsolatokra van szükség.
A gazdasági fejlődés kedvezően hatna az egyéb gazdasági - társadalmi folyamatokra, így a
munkanélküliség aránya mégjobban csökkenne, a helyben foglalkoztatottak aránya
növekedne, a településen a jövedelmi viszonyok emelkednének, amely kedvezően hatna a
településképre és vonzóvá válna a település a letelepedni szándékozóknak.

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső
tényezők
összefoglaló értékelése
Szászberek és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők sokszor
összefüggésben vannak egymással, vagy éppen egyik tényezőből következik a másik tényező.
Fejlesztést befolyásoló külső tényezők

Fejlesztést befolyásoló belső tényezők
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 Pályázati lehetőségek
 Tőkeerős befektetők
 M4 gyorsforgalmi út megvalósulása
 Gazdasági terület kialakításának
lehetősége
 Pályázatok benyújtása
 Kiépült infrastruktúra
 Képzett munkaerő
 Átképzési lehetőség
 Rendezett településkép
 Alulhasznosított területek fejlesztése
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3.1.3. A településfejlesztés- és rendezés kapcsolata
A település fejlesztés tartalmazza mindazon beavatkozási pontokat, elképzeléseket, melyek a
település közép- és hosszútávú tervezett elképzeléseinek eredménye. A fejlesztés
elképzelhetetlen rendezés nélkül. A fejlesztéssel kijelölt területek településszerkezetbe
illesztése, a beépítés paramétereinek, feltételeinek meghatározása a rendezés, amelyek
közvetlen és állandó kapcsolatban vannak. A fejlesztés és rendezés kapcsolata nem egyirányú,
hanem oda-vissza irányú folyamat, ahol a fejlesztésnél elképzelt fejlesztések rendezési
megvalósítása sokszor a környezetet is megváltoztatja, melynek rendezése viszont a
fejlesztési elképzelés nélkül megvalósíthatatlan.

3.2.

Problématérkép/értéktérkép

Szászberek problématérképét és értéktérképét külön- külön tervlapon ábrázoltuk. A
problématérkép belterület vonatkozásában tartalmazza mindazon objektumokat, területeket,
vonalas és térbeli létesítményeket melyeknek megléte vagy éppen hiánya a település számára
problémát okoz.
PROBLÉMATÉRKÉP
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A problématérképen jelöltek magyarázata és kiegészítése:







A település belterületén lévő jelentős nagyságú beépítetlen terület
A belterületen lévő beépítetlen zöldterület
A gazdasági terület (volt Tsz – központ) rendezésre váró területe
Egykori akkumulátorgyár területe
A települési kiszolgálóutak burkolatának állapota, felújításának hiánya
Félbehagyott pellettálóüzem a külterületen

ÉRTÉKTÉRKÉP

Az értéktérképen jelöltek magyarázata:






Művi érték (iskola)
Új községháza
Új templom
Jelentős zöldfelületek
Nyugodt lakókörnyezet
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Külterületen Kökényes - tanya
Külterületen működő állattartó telepek
Jelentős nagyságú külterületi mezőgazdasági területek
Külterületen a Zagyva folyó természeti értékei

3.3.

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

A településrészek lehatárolását külön tervlapon ábrázoltuk.
3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása,
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása

Településrészek lehatárolása

A településrészek lehatárolásánál figyelembevettük a településszerkezetet, az elhelyezett
létesítményeket, a településrészek jellegét. Fentiek alapján a belterületet a következő
településrészekre bontottuk:
1. Északi településrész
A terület a Kossuth Lajos út és a belterületi határ által határolt terület.
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A település északi részén található terület. A területen több területhasználat alakult ki. Az
északi részen a belterületi határ mellett található a volt Szászakku gyártelepének
alulhasznosított területe. A terület nyugati részén lakóterület található, míg a középső,
központi rézen az általános iskola területe. A központban az új templom , mellette a
központtól északra a volt TSZ központ és major jelenlegi alulhasznosított területe. A
területegység keleti része lakóterület családiházas beépítéssel.
2. Keleti településrész
Kossuth Lajos utca – Móricz Zs (Korvin Ottó) út - Belterületei határ által határol terület
A területegység központi részén található az óvoda, az orvosi rendelő, a könyvtár és a piactér,
A területegység nagy része lakóterület családiházas épületekkel. A területen található
beépítetlen terület.
3. Nyugati településrész
Kossuth Lajos utca – Móricz Zs. (Korvin Ottó) út - Belterületei határ által határol terület
Ezen a területrészen található a központban az új községháza, az élelmiszerbolt, a
takarékszövetkezet, a posta. A területegység középső részén a települési sportpálya található.
A viszonylag szabályos utcákon földszintes, vagy földszint+ tetőtérbeépítéses családiházak
vannak.
3.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
térképi ábrázolása és helyzetelemzése
A településen szegregált terület lehatárolása nincs. A településen kisebbség és a társadalmilag
lecsúszott réteg nem lakik. A társadalmilag alacsonyabb státuszú, alacsony jövedelmű
családok integrálódva élnek a város több pontján. A területek nem szegregáltak,
veszélyeztetett területről nem beszélhetünk.
3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése
A beavatkozást igénylő területek egy része lehatárolásra került a problématérképen, melyek
további területekkel kiegészítésre kerültek. Ezek a következők:
 Beavatkozást igénylő területek a be nem épített és alulhasznosított területek a település
belterületén, melyek rendezése szükséges
 A belterületi egykori Tsz - központ funkcióváltása, rehabilitálása, környezetrendezése
 A belterületi zöldfelületek rendezése
 Kerékpárút, kerékpársáv építésének nyomvonal kijelölése a belterületen és kerékpárút
kijelölése a külterületen
 A település több pontján található jelenleg be nem épített kisebb területek fejlesztése,
rendezése
 További közterületi parkolók kialakítása
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

oldal 186

Szászberek Község Településrendezési Terve - Megalapozó Vizsgálat
 Településközpont rendezése, a zöldfelület rendezése kertészeti eszközökkel
 Külterületen a pelletállóüzem befejezése, hasznosítása, rendezése
 Külterületi utak felújítása, burkolása

Felhasznált irodalom:
- Magyarország kistájainak katasztere
- Szászberek község településrendezési terv, Alátámasztó munkarész 2009.
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- Szászberek község honlapja,
- Természetvédelem. hu honlapja
- Wikipedia – Szászberek
- 2015-2019. évekre
vonatkozó gazdasági program
- Költségvetés
- Szolnok megye településeinek története - Szolnok Megyei Levéltár
- Magyarország Megyei Kézikönyvei 10.
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