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ALÁÍRÓ LAP 
 
Jelen program CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI 
PROGRAMJA, amelynek feladata feltárni Csanytelek környezeti problémáit és 
azok lehetséges megoldásait, figyelembe véve a helyi természeti- és környezeti 
adottságokat, valamint az önkormányzati, hatósági és környezeti tudatosság által 
szabott kereteket. 
 
A Program alapvető célja, hogy a település harmonikus fejlődésének érdekében a 
település minden lakosa kivegye részét a környezet védelmében és kialakuljon a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos gondolkodásmód. 
 
A Települési Környezetvédelmi Program „A fenntartható fejlődés szellemében” az 
EU-Phare HU 9402-01-01-L4 számú projekt keretében kiadott „Útmutató a 
települési környezetvédelmi programok készítéséhez” című irányelv figyelembe 
vételével és a Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (KÖVICE) 2004. évi 
„Zöld forrás” programjának támogatásával készült el. 
 
A Program területi hatálya Csanytelek Község közigazgatási területére terjed ki. 
 

A program érvényessége: 
 

Jelen program a második Nemzeti Környezetvédelmi Program által alkalmazott 
programozási időintervallumhoz igazodóan 2004 – 2008 időszakra készült. 

 
Megbízó: 

 
Csanytelek Község Önkormányzata 

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
 

A Programot készítette: 
 

VIKONA Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató BT 
6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 34. 

 
Felelős vezető: 

 
Vigchert Ferenc  

okl. vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök 
környezetvédelmi szakértő (KTM 173/1996) 

 
 
 
 

Csanytelek, 2005.04.15.         Aláírás: ……………………………………………………… 
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BEVEZETÉS 

 

 

A magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló módosított 1995. évi LIII. törvény határozza 
meg, mely kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete harmonikus 
kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételei 
biztosításának. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi VIII. tv. definíciója 
szerint a környezetvédelem olyan emberi tevékenységek és in tézkedések 
összessége, amelyeknek célja a természetes, vagy me sterséges úton létrejött 
környezeti értékek megóvása,  a környezet veszélyeztetésének, károsításának, 
szennyezésének megel őzése, a kialakult károk mérséklése vagy 
megszüntetése, a károsító tevékenységet megel őző állapot helyreállítása . 
 
A felsorolt célok eléréséhez az is szükséges, hogy a környezetvédelem képes legyen 
az értékek meghatározására. 
 
A definíció alapján a környezetvédelem három alaptevékenységre bontható: 

• Az értékek definiálása: a környezetvédelem tárgyának és céljának 
meghatározása, amely nagyon lényeges mind a létező, mind az emberi 
tevékenységek eredményeként létrejövő új értékek esetében. 

• A környezeti értékek megőrzése: egy meghatározható környezetállapot 
fenntartását jelenti jórészt emberi önkorlátozásokon keresztül, tehát 
elsősorban a megelőzés eszközével. 

• Környezeti értékek helyreállítása: az értéknek tekintett állapotok 
rekonstrukcióját jelenti, utólagos közvetlen beavatkozások segítségével. 

 
A felsorolt alaptevékenységek közül talán az értékek meghatározása a legfontosabb 
és legszükségesebb, mert az ember fejlesztési tevékenysége – melynek célja az új 
értékek létrehozása – gyakran kerül összeütközésbe a környezetvédelemmel, mivel 
az új értékek létrehozása időnként a régiek megszűnésével, vagy tudatos 
megszüntetésével jár. 
 
A környezetvédelemnek a fentiek szerint négy egymással összefüggő emberi 
törekvést kell képviselnie: 

• Az ember (egyén és társadalom) érdekében egy meghatározható 
környezetállapot fenntartását, 

• Az élet, mint különleges érték védelmét, 
• Környezetünkkel, a természeti erőforrásokkal „jó gazda” módjára való 

gazdálkodást, 
• És a fentiek szem előtt tartásával az ember etikai fejlődését. 

 
A környezeti értékek meghatározása, valamint ehhez kapcsolódóan a környezeti 
problémák feltárása és azok megszüntetése az emberiség egyik legnagyobb 
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kihívása a XXI. században. A környezet és elemei – a víz, a levegő, a talaj és a 
természet – ma már olyan mértékben szennyezettek, hogy a természetes 
környezetet és az emberi életminőséget alapvetően veszélyeztetik. 
 
Ezért született meg a fenntartható fejl ődés, mint a környezetvédelmi 
szabályozás alapelve , amelynek környezetvédelmi vetülete a környezet 
fenntartható használatát jelenti. Csak úgy lehet az emberi élet minőségét javítani, 
hogy közben a természeti erőforrások és az életfenntartó ökológiai rendszerek 
teherbíró és megújuló képességének határain belül maradunk. 
 
A fenntartható fejlődés nem egy új, divatos fogalom, amit ma a 
környezetgazdálkodás, a környezetvédelem, vagy az ökológiai gondolkodás helyett 
használunk. A "fenntartható fejlődés" egy szemléletforma, egy olyan gondolkodási 
mód, amelyet a tervezés és a gyakorlati megvalósítás területén alkalmazhatunk. 
 
A fenntartható fejlődés az ENSZ második környezetvédelmi világkonferenciájának - 
Rio de Janeiro, 1992 -, előkészítése során vált a környezetvédelem meghatározó 
elvévé. A gazdaság fejlődése ezen értelmezés szerint a gazdasági szerkezet és az 
ezek forrásait alkotó értékrendek megfelelő átalakításával környezetbarát módon is 
elképzelhető, tehát az a gazdasági fejlődés képviseli a fenntarthatóságot, amely 
tekintettel van a környezet értékeire és védelmére is. 
 
Legismertebb megfogalmazása a Brundtland Bizottság által 1987-ben készített 
„Közös jövőnk” című jelentésében található, mely szerint  
 
„A fenntartható fejl ődés olyan fejl ődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek 
kielégítését anélkül, hogy lehetetlenné tenné az el jövend ő generációk 
szükségleteinek kielégítését.” 
 
A fenntartható fejl ődés - Herman Daly megfogalmazása szerint - „a folyt onos 
szociális jólét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó 
módon növekednénk”. 
 
A Különböző megfogalmazások lényegében nem térnek el egymástól, mivel a cél az 
elv olyan gyakorlati megvalósítása, ahol a környezetvédelmi érdekek szempontjai 
helyet kapnak a nem környezetvédelmi döntések meghozatalában is.  
 
A környezetvédelmi célkitűzések gyakorlati megvalósításában az önkormányzatok 
kulcsszerepet töltenek be. 
 
A fentiek szellemében készült el Csanytelek Község Települési Környezetvédelmi 
Programja. 
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1. A KÖRNYEZETVÉDELEMI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK 
MÓDSZERTANA 

 

 

A települési környezetvédelmi program egyik legfontosabb része a program elvi és 
szakmai szint ű megalapozása . 
 
A programkészítés módszertanát a második Nemzeti Környezetvédelmi program 
szerkezetének és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
Törvényben (Kt.) megszabott tartalmi vázlatnak megfelelően alakítottuk ki, 
figyelembe véve a helyi és a tágabb területi (kistérségi, megyei) szabályozás 
sajátosságait. 
 
A program készítésének, tartalmi előírásainak másik alappillére a ”Decentralizált 
környezeti tervezés és management” cím ű EU-Phare HU 9402-01-01-L4 számú 
projekt keretében kiadott „Útmutató a települési kö rnyezetvédelmi programok 
készítéséhez” cím ű irányelv  volt. 
Az Útmutató használata azért nagyon lényeges a programkészítés során, mivel 
iránymutatást ad a legfontosabb, az egyedi igényekhez igazítható általános 
módszertani elemekhez, mivel 

• a környezetvédelmi törvény részletes tartalmi és formai követelményeket nem 
ír elő, 

• sem a hazai, sem a nemzetközi gyakorlatban nincsenek e tárgykörben 
„szabványosnak” számító eljárások, csupán ajánlások, irányelvek és 
útmutatók, továbbá 

• a települési önkormányzatok ezirányú munkája, környezeti, társadalmi, és 
gazdasági adottságaik, hagyományaik, környezeti problémáik, pénzügyi és 
egyéb lehetőségeik különbözősége miatt szükségszerűen egyedi megoldások 
alkalmazását, a „saját út” megtalálását teszi szükségessé. 

 

A programkészítést az NKP által definiált hatótényez ő   ����   környezetállapot   ����   
környezeti probléma   ����   cél   ����   megoldás   ����   feladat  összefüggés 
rendszernek megfelelően végeztük, ami az OECD terhelés   ����   állapot   ����   
válaszintézkedés  modelljével kompatibilis. 
 
A helyzetértékelés célja az volt, hogy a fennálló környezeti állapotokról minél 
hitelesebben és részletesen a helyi társadalmat, valamint, hogy minél pontosabban 
vázoljuk a fennálló problémákat, a stratégia megalapozását szolgáló fejlesztési 
célokat, továbbá, hogy kellő mértékben alátámasszuk a környezetvédelmi programot. 
 
A program készítésekor a Kt. 47.§.-ában meghatározott környezeti elemeket 
vizsgáltuk, - mint önállóan kezelt hatótényezőket – kiegészítve két olyan szorosan 
kapcsolódó területtel (természetvédelem és környezeti nevelés), amelyek nem 
kötelező tartalmi elemek, azonban a környezetvédelmi program lényeges és 
elengedhetetlen részének tartjuk. 
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A vizsgált hatótényezők így a következők: 
• Települési környezet tisztaság, 
• Csapadékvíz elvezetés 
• Szennyvíztisztítás, -kezelés, 
• Hulladékkezelés, 
• Zaj-, rezgés és légszennyezés elleni védekezés, 
• Közlekedésszervezés, 
• Ivóvíz ellátás, 
• Zöldterület gazdálkodás, 
• Természetvédelem, 
• Környezeti nevelés, 
• Környezetbiztonság, havária 

 
A megalapozó helyzetértékelési folyamatban törekedtünk az egyes környezeti 
elemek állapotának, dinamikájának bemutatására aktuális adatok, adatbázisok 
alapján, ahol erre lehetőség nyílott. 
 
Az adatgyűjtés korántsem zökkenőmentes folyamata, egy egységes és naprakész 
adatokat tartalmazó információs rendszer hiánya miatt nem mindenütt és nem 
minden esetben tette lehetővé a legaktuálisabb helyzetfeltárást, mivel egyes 
esetekben csak 2-3 évnél korábbi adatsorok álltak rendelkezésünkre. 
A helyzetfeltáró fejezetek a környezeti gondok problémakatasztereinek formájában 
zárulnak, amelyek előrevetítik a környezetvédelmi programozás további menetét. 
 
A célok, valamint a feladatok meghatározásánál megpróbáltunk tekintettel lenni a 
település anyagi és „természetbeni” lehetőségeire és adottságaira. A feladatok 
megvalósításához, pedig igyekeztünk megjelölni azokat a jelenleg működő állami és 
egyéb forrásokat, amelyek bevonása részben, vagy egészben biztosíthatja a 
financiális alapot. 
 
A programvégrehajtását kétéves időintervallumonkénti felülvizsgálattal javasoljuk 
segíteni. Erre szükség van az esetleges rövid távú feladatok korrekciója miatt, hiszen 
azok megvalósítása jelentős mértékben külső tényezőktől, sok esetben a települési 
önkormányzat anyagi lehetőségeitől függ. Itt feltétlen meg kell jegyezni, hogy az 
állami szerepvállalás nélkülözhetetlen, de nem garantálható. 
 
A környezetvédelmi program készítése során törekedtünk arra, hogy program 
igazodjon a már meglévő, helyi, kistérségi, megyei országos koncepciókhoz, 
programokhoz, illetve az EU elvárásaihoz és előírásaihoz. 
 
 

1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉDELMI 
FELADATAI 

 
 
Hazánkban az Alkotmány és az abban foglaltak érvényesítésére alkotott törvények 
és rendeletek szabályozzák az önkormányzatok feladatait a környezetvédelem 
területén. 
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Részletek a Magyar Köztársaság Alkotmányából: 
 

18.§.  A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti  mindenki jogát az 
egészséges környezethez. 

 
70/D.§.  (1)  A Magyar Köztársaság területén él őknek joguk van a lehet ő 

legmagasabb szint ű testi és lelki egészséghez. 
(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem , az 
egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás 
megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosítás ával, 
valamint az építette és a természetes környezet véd elmével 
valósítja meg. 

 
 
A települési önkormányzatok sokrétű szerepet játszanak a környezetvédelemben. 
Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szervezet, amely 
leginkább ismeri a település adottságait, problémáit és ennek alapján képes 
pontosan és konkrétan meghatározni a szükséges beavatkozások fontossági 
sorrendjét, valamint pénzügyi, szervezeti, műszaki és jogi eszközeit áttekintve 
megállapíthatja a megoldási lehetőségeket. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. Törvény 46.§. (1) 
bekezdése határozza meg az önkormányzatok általános környezetvédelmi feladatait, 
amelyek az alábbiakban foglalhatók össze: 
 

� A környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása 
� A hatáskörébe utalt hatósági feladatok ellátása 
� Önkormányzati rendelet alkotása 
� Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó hatóságokkal, más 

önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel 
� A fejlesztési feladatok során a környezetvédelem követelményeinek 

érvényesítése, a környezeti állapot javításának elősegítése 
� A környezet állapotának – illetékességi területén – elemzése, értékelése és 

arról szükség szerint, de legalább évente egyszer lakossági tájékoztatás 
� A II. Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a 

település rendezési terveivel összhangban – illetékességi területére a hatályos 
jogszabályokkal összhangban – önálló települési környezetvédelmi program 
kidolgozása, melyet a képviselő testület hagy jóvá 

� A környezetvédelmi helyzet pontos megismerése érdekében környezeti 
információs rendszert hoz létre, melyet naprakészen tartat 

� Környezetvédelmi feladatainak megvalósítása érdekében önkormányzati 
rendelettel települési környezetvédelmi alap létrehozása, az azzal való 
gazdálkodás 

 
A települési önkormányzatoknál a környezetvédelmi követelmények biztosításának 
egyik leghatékonyabb lehetősége jelenleg az építési igazgatásban rejlik. Az 
építésügyi igazgatás körébe tartozó környezetvédelmi előírások különös jelentőségét 
az adja, hogy a szennyező tevékenységek az estek jelentős részében az építésügyi 
hatóságok engedélyezési, illetve kötelezési jogkörébe tartozó tevékenységekhez 
kapcsolódnak. 
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A környezetvédelmi érdekek jogszabályi biztosítékát jelenti egyrészt az, hogy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény egyik 
alappillére az Alkotmány és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény, másrészt az, hogy magában a törvényben fogalmazódnak 
meg konkrét környezetvédelmi elvek. Az önkormányzatok építésügyi hatósági 
tevékenységével kapcsolatban ez azt jelenti, hogy az épített környezet alakítása 
csak a környezetvédelmi és természetvédelmi követelményekkel összhangban 
valósítható meg oly módon, hogy ez a tevékenység a település adottságait és 
lehetőségeit hatékonyan kihasználva biztosítsa a település működőképességét, a 
környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett. 
 
Építési engedélyt az önkormányzat, mint első fokú építési hatóság csak akkor adhat 
ki, ha az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a 
környezetben olyan károsító hatást, amely a terület rendeltetésének megfelelő 
határértéket meghaladná, az állékonyságot, az életet, a köz- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené. 
Az építési hatóságnak meg kell tagadnia az építési engedély megadását, ha a 
beruházás megvalósítása várhatóan a környezetre káros hatást gyakorolna, illetve 
ha az illetékes környezetvédelmi szakhatóság a hozzájárulás megadását 
megtagadja. 
Ez a garanciális jelentőségű rendelkezés beépült az építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások minden területébe: a területfelhasználás, az építési 
engedélyezés és a használatbavételi engedélyezés szabályaiba. Mindhárom 
engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi, vízügyi, közegészségügyi hatóságok 
szakhatóságként őrködnek a környezet védelméért. 
 

1.1.1. Települési önkormányzatok képvisel ő testületeinek 
környezetvédelmi feladatai  

 
 
A települési önkormányzat képviselő testülete, illetékességi területére a magasabb 
szintű jogszabályokban előírtaknál - kizárólag nagyobb mértékben  - korlátozó 
környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. 

� A helyi természeti értékek védetté nyilvánítása, megóvása, bemutatása. 
� Bizonyos területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté 

nyilvánítása, csendes övezetek kialakítása. 
� Helyi zaj- és vibrációvédelmi szabályok megállapítása. 
� Levegő tisztaságvédelmi követelményeknek a helyi körülményekhez 

igazodó szabályozása. 
� A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 

szabályok megállapítása. 
� Szmogriadó terv kidolgozása. 
� Önkormányzati környezetvédelmi alappal való gazdálkodás. 
� Környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet 

kibocsátása. 
� Települési környezetvédelmi program kidolgoztatása, jóváhagyása 
� Évenként a program végrehajtásához szükséges költségek 

költségvetésben való biztosítása 
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Azon túlmenően, hogy törvényi előírás rendelkezik a települési környezetvédelmi 
programok elkészítéséről és elfogadásáról, a környezeti/környezetegészségügyi 
akcióprogramok kidolgozásának kiinduló feltétele az önkormányzat közgy űlésének 
határozata . 
 
Ennek feladata 

♦ kinyilvánítani  az önkormányzat eszmei és gyakorlati támogatását, 
♦ biztosítani  az anyagi eszközöket és a hivatali hátteret (tervezés/terveztetés, 

szakmai és lakossági egyeztetések, koordináció és felelősség) a kidolgozáshoz 
és elfogadtatáshoz. 

 
Az esetek többségében az önkormányzat maga is érintett vagy érdekelt a települési 
környezet minőségét, állapotát meghatározó, befolyásoló tevékenységek, 
létesítmények kialakításában és/vagy üzemeltetésében, sokszor tulajdonosként is 
(pl. szennyvízkezelő telep, települési szilárd lerakó, fűtőmű, közterület és közút). 
Ezért az önkormányzati képviselőknek  - mint a helyi lakosság választott és hivatalos 
képviselőinek - fokozott érdekük és felelősségük a lakosság közérzetét és 
egészségét, a termelő és szolgáltató tevékenységek beruházásait, működését és 
kibocsátásait közvetlenül vagy közvetve befolyásolni képes környezeti 
akcióprogramok kidolgoztatása, elfogadtatása és azok intézkedéseinek 
végrehajtatása. Nagyon lényeges, hogy az ilyen elhatározás és testületi 
megerősítés, közgyűlési határozat, valamint ellenőrzés nélkül indított és folyó akciók, 
programok tényleges hatékonysága csak alacsony lehet hosszú távon.  
 

1.1.2. A település polgármesterének környezetvédelm i feladatai 
 
 
Feladatát részben közvetve, a jegyző és a hivatali apparátus bevonásával látja el. 
A polgármesternek államigazgatási területeken nem a képviselő testület, hanem a 
területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség a felettes szerve, így jogorvoslati 
kérelmeket is az bírálja el. 

 
� Rendkívüli levegőtisztaság védelmi intézkedési terv kidolgoztatása 
� Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény esetén a veszélyes 

mértékű zajt és rezgést okozó tevékenységek korlátozása, felfüggesztése. 
� A légszennyezést okozó szolgáltató, vagy termelő tevékenységet ellátó 

létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, vagy üzemmód 
használatára kötelezése, a tevékenység időleges korlátozása, agy 
felfüggesztése. 

� A védetté nyilvánítási eljárás megindításakor a védelemre tervezett 
természeti területet veszélyeztető tevékenység legfeljebb 3 hónapra 
történő betiltása és a tilalom legfeljebb 30 nappal történő 
meghosszabbítása. 

� A helyi védelem alatt álló természeti értéket veszélyeztető tevékenység 30 
napig terjedő időtartamra történő megtiltása és a tilalom legfeljebb 30 
nappal történő meghosszabbítása. 

� A helyi védelem alatt álló természeti területen a jogszabályokban előírtak 
teljesítésére történő kötelezés, a közlekedés és a tartózkodás korlátozása. 
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1.1.3. A település jegyz őjének környezetvédelmi feladatai 
 
 
Az önkormányzati jegyző feladatai szakmailag kapcsolódnak a képviselő testület és 
a polgármester feladat és hatásköréhez, azok jogi előkészítésében még akkor is 
részt vesz, ha a döntést nem ő hozza meg. 
Feladatát közvetve, beosztott szakügyintéző bevonásával is elláthatja. 
A jegyzőnek is államigazgatási területeken nem a képviselő testület, hanem a 
területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség a felettes szerve, így jogorvoslati 
kérelmeket is az bírálja el. 

 
Kifejezetten a települési jegyző hatáskörébe tartozik: 

� Az építésügyi hatósági munka ellátása során a környezetvédelmi érdekek 
érvényesítése.  

� Egyedi, a területi határértékeknél szigorúbb határértéket állapíthat meg 
működő, légszennyezést okozó, szolgáltató tevékenységet ellátó, helyhez 
kötött légszennyező forrás esetén. 

� Az országos és az önkormányzati szabályok keretei között jogosult a 
szolgáltató tevékenységet ellátó meglevő létesítményekre zajkibocsátási 
határértéket megállapítani, államigazgatási hatáskör birtokában. 

� A nem védett és a helyi védelem alatt álló területeken a nádas és más vízi 
növények égetésének engedélyezése. 

� A növényvédelmi hatóság állásfoglalásának figyelembe vételével a 
mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék nyílt téri és 
hagyományos energiatermelő berendezésben történő égetésének, 
valamint a tarlóégetésnek az engedélyezése. 

 
 

1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TERMÉSZETVÉDELMI 
FELADATAI 

 
 
A környezetvédelmi feladatok mellett és azokhoz szorosan kapcsolódva az 
önkormányzatoknak természetvédelmi feladatokat is el kell látniuk. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. és 63. §-a az alábbi 
feladatokat határozza meg az önkormányzatok részére: 
 

62.§.   (1) Törvényben meghatározott esetekben természetvédelmi feladatokat 
települési önkormányzatok is ellátnak. 

(2) A helyi jelentőségű védett természeti területi fenntartásáról, 
természet állapotának fejlesztéséről, őrzéséről a védetté nyilvánító 
települési önkormányzat köteles gondoskodni. 

(3) A települési önkormányzat a természet védelmének helyi-területi 
feladati ellátására az önkormányzat környezetvédelmi alapjában (Kt. 
58. §) természetvédelmi célokat szolgáló részt hozhat létre. 

63.§.   (1) A települési - fővárosban a fővárosi - önkormányzat képviselő 
testülete önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot 
működtethet. 
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(2) Az önkormányzati természetvédelmi őr feladata a helyi jelentőségű 
védett természeti terület védelme érdekében a külön törvényben és 
az 59. §-ban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése. 

(3) Az (1) – (2) bekezdésekben foglalt keretek között az önkormányzati 
természetvédelmi őrszolgálat tagjaira vonatkozó részletes 
szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg. Az 59. § /4/ 
bekezdésében meghatározott szolgálati szabályzat hatálya az ön 
kormányzati természetvédelmi őrre is kiterjed. 

 
 

1.3. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ÁLTALÁNOS TARTALMI 
IGÉNYEI 

 
 
A települési környezetvédelmi programok tartalmát a „fentről leosztott” (a 
hierarchikus rendben felette álló nemzetközi, országos és regionális, megyei szinten 
meghatározott) célok, programok, valamint az „alulról jövő” (az adott településen 
elsődlegesnek tekintett) célok és programok együttesen határozzák meg. 
 
A települési környezetvédelmi programnak - a Kt. 47.§-ban foglaltak szerint - 
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:  
 

• a települési környezet tisztasága, 
• a csapadékvíz-elvezetés, 
• a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, 
• kommunális hulladékkezelés, 
• a lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, település-üzemeltetés, 

kiskereskedelem) eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem, 
• a helyi közlekedésszervezés, 
• az ivóvízellátás, 
• az energiagazdálkodás, 
• a zöldterület-gazdálkodás, 
• a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a 

környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladatait és 
előírásait. 

 

Az előbbiekben meghatározott tartalmi elemek - a község települési környezetén 
értelmezve- képezik a környezetvédelmi programtól elvárható minimumot, és ehhez 
képest kiterjedhet mindazokra a kérdésekre, amit a program készítői még fontosnak 
tartanak: 

Ezek a következők: 

• Az esetleges környezeti kárelhárítás mielőbbi megkezdése, a legnagyobb 
környezetszennyezések felszámolása 

• A program intézményesítésének mielőbbi megkezdése 
• Tudatformálás, a környezetközpontú szemlélet kialakítása 
• A megvalósulás nyomon követésének információs / tájékoztatási, 

visszacsatolási rendszere 
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• Együttműködések kiépítése, formalizálása valamennyi érintett entitás: 
városi intézmények, környezetvédelmi hatóság, más gazdálkodó 
szervezetek és decentralizált állami intézmények, továbbá a civil szféra 
között 

 
A Kt. 47.§.-a továbbá az alábbiakat is előírja: 
 

• A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi 
programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek 
biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, 
és a programot szükség szerint - de legalább kétévente felülvizsgálja. 

• A jóváhagyott környezetvédelmi programban meghatározott feladatokat a 
település rendezési terveinek jóváhagyása során, illetve az önkormányzat 
által hozott más határozat meghozatalával - szükség esetén 
önkormányzati rendelet megalkotásával - kell végrehajtani. 

• Települési önkormányzatok közös települési környezetvédelmi programot 
is készíthetnek. 

 
A Kt. a tartalmi előírásokon kívül az adatok, információk nyilvánosságával 
kapcsolatban az alábbi tájékoztatási kötelezettséget írja elő: 
 

• A képviselő-testület polgármesteri hivatala a rendelkezésre álló 
tájékoztatási eszközökkel és hatósági jogalkalmazása során mindenkinek 
biztosítja azt a jogot, hogy megismerhesse a környezetre vonatkozó 
tényeket, adatokat, így különösen a környezet állapotát, a 
környezetszennyezettség mértékét, valamint a környezet emberi 
egészségre gyakorolt hatását. (12.§.(1) bekezdés) A környezet állapotáról 
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. (46.§.(1) bekezdés e) 
pont) Ennek fórumai: közmeghallgatás, falugyűlés.  

• A képviselő-testület az előző pontban leírt állampolgári jogok 
érvényesítéséhez eszközöket biztosít. Ezek köréről és igénybevételük 
lehetőségéről a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet ad 
szabályozást.  

• Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a 
környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását 
figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani, és - a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló törvény által megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni, és a 
megfelelő tájékoztatást megadni. (12.§.(3) bekezdés 

• A képviselő-testület rendeletben kötelezi a környezethasználót arra, hogy 
adjon tájékoztatást az általa okozott környezetterhelésről és 
igénybevételről, illetőleg a környezetveszélyeztetésről. (12.§.(4) bekezdés) 
Ennek fórumai: meghirdetett, nyilvános önkormányzati bizottsági ülés; 
fórum, falugyűlés stb.)  

• Az állampolgárok személyesen vagy képviselők útján, társadalmi 
szervezeteik révén, illetőleg a települési önkormányzatok útján vesznek 
részt a helyi környezetvédelemmel összefüggő feladatok megoldásában. 
(97.§.(3) bekezdés) 
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A fentiekben részletezettek szem előtt tartásával dolgozhatók ki a települési 
önkormányzat részére, az épített és a természeti környezet minőségét, állapotát 
befolyásoló fejlesztések, intézkedések megalapozását szolgáló feladatok. 
 
 

1.4. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA 
 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban és az ahhoz kapcsolódó Intézkedési 
Tervekben meghatározott feladatok eredményes végrehajtását nagymértékben 
elősegítheti a decentralizáció („gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”) és a 
szubszidiaritás („a döntéseket az állampolgárokhoz a lehető legközelebb kell 
meghozni”) elvének érvényesítése. 
 
Mindebben jelentős feladat hárul az önkormányzatokra, amelyek az alábbiakból 
fakadó számos problémával szembesülnek: 

• A településnek korábban nem volt saját, a lakossággal egyeztetett 
környezeti jövőképe, koncepciója, politikája. 

• Egyes korábbi (központi, vagy helyi) döntésnél a környezeti, 
környezetvédelmi szempontok vagy fel sem merültek, vagy más 
„fontosabbnak tartott” érdekek miatt (pl. munkahelyteremtés) nem 
érvényesültek, a környezetvédelmi tervezésnek, környezetközpontú 
gondolkodásnak nem volt kialakult hagyománya, valamint a legfontosabb, 
hogy sosem volt megfelelő és elegendő forrás a már ismert problémák 
megoldására. 

• A megváltozott körülmények között is számos új típusú környezeti 
probléma adódik, amelyek megelőzésében, vagy eredményes 
kezelésében a települési környezetvédelmi programnak fontos szerepe 
lehet. 

 
A települési környezetvédelmi programnak kettős szerepet kell betöltenie, egyrészt 
olyan tevékenységeket kell előirányoznia, amelyek megvalósításával aktívan 
hozzájárul az országos és regionális szinten prioritásnak tekintett környezeti 
problémák megoldásához, másrészt hatékony eszköznek kell lennie az adott 
település (önkormányzat, lakosság, vállalkozások) által legfontosabbnak tekintett 
helyi problémák kezelésére. 
A helyi problémák gyors és hatékony kezelésére sokszor olyan általános okból nem 
kerül, vagy kerülhet sor, mint amilyen a pénzhiány, szakértelem hiánya, sőt a ritkán 
előforduló érdektelenség. 
 
Vannak azonban olyan környezeti ügyek is, amelyek a probléma jelegéből adódóan 
eleve csak a helyieknél magasabb szintek bevonásával, koordinációjával kezelhetők 
eredményesen. 
 
A környezetvédelmi program elvi szintű megalapozottsága jelenti egyrészt a 
környezetvédelem alapelveinek, másrészt a programozás alapelveinek a figyelembe 
vételét, érvényesítését. 
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Ennek megfelelően a főbb elérendő (megvalósítandó) célok az alábbiak:  
a) A környezet igénybevételével, terhelésének és szennyezése 

csökkentésével összefüggő helyi feladatok számbavétele; a károsodások 
megelőzése, a károsodott környezet helyreállítása 

b) Az emberi egészség védelme, az életminőség helyi környezeti feltételeinek 
a javítása (korszerű helyi felvilágosító munka) 

c)  A helyi természeti erőforrások megőrzése, fenntartása, az azokkal való 
ésszerű takarékoskodás -az erőforrások megújulását biztosító- 
gazdálkodás személyi, szervezeti és anyagi feltételeinek a megteremtése 

d) A helyi környezetvédelmi feladatok összhangba hozatala egyéb 
önkormányzati feladatokkal, az utóbbiaknál a környezetvédelmi elvárások 
kiemelt megjelenítése;  

e) A helyi (civil) szerveződési formák bekapcsolása a környezet védelmére 
irányuló tevékenységbe; annak igénybevétele a környezet állapotának 
feltárásában, megismertetésében  

f)  A helyi gazdaság (vállalkozások) működésének, a társadalmi, gazdasági 
fejlődésnek a környezeti követelményekkel való összehangolása, azoknak 
a preferenciáknak a megteremtése, amelyekkel a helyi vállalkozók 
érdekeltté tehetők a helyi környezetvédelmi feladatok megoldásában. 
(Támogatások, mentességek, kedvezmények a helyi adók fizetése alól, 
stb.)  

g) A környezetvédelem helyi intézményrendszerének kialakítása, érdemi 
működés feltételeinek a megteremtése 

h) A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági munka személyi, szervezeti 
és tárgyi feltételeinek a folyamatos megteremtése.. 

 
A települési szintű környezetvédelem feladatai, lehetőségei az országos, európai és 
globális társadalmi, gazdasági folyamatok és történések által (pl. EU-csatlakozás) 
jelentős mértékben meghatározottak. Ezek - a településen kívüli - külső körülmények 
adják lényegében a települési környezetvédelem mozgásterét. 
 
 

1.5. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNÁL 
IRÁNYADÓ ALAPELVEK 

 
 
Ahhoz, hogy a különböző szintű feladatok jól elhatárolhatók, ugyanakkor 
összehangolhatók legyenek, elsőként a közös szemléleti megközelítést, a célokat és 
az alapelveket kell tisztázni. 
  
A Rio de Janeiróban 1992-ben (a 178 ENSZ tagállamból 172 ország részvételével) 
megtartott Környezet és Fejlődés világkonferenciáján elfogadott „AGENDA 21” 
(Feladatok a 21. századra) című dokumentum a helyi hatóságok feladatai között a 
következőket fogalmazza meg: 
 
„ Minden helyhatóságnak párbeszédet kell kezdenie a lakossággal, a helyi 
szervezetekkel és a magánvállalkozókkal, majd pedig elfogadni egy „helyi Agenda 
21-et”. A tárgyalások és a közmegegyezés során a helyi hatóságok megismerhetik 
az állampolgárok, a helyi, a civil, a közösségi, az üzleti és az ipari szervezetek 
egyéni, sajátos kezdeményezéseit és megszerezhetik a legjobb stratégiák 
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kialakításához szükséges információkat. A tárgyalások nyomán növekedne a 
háztartások tudatossága a fenntartható fejlődés különböző területein.” 
 
 
Az AGENDA 21-ben foglaltakkal összhangban az NKP-II a legfontosabb hazai és 
nemzetközi környezetpolitikai alapelvekre épül, amelyek három fő csoportba 
sorolhatók: 

� A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek 
(pl. az elővigyázatosság, a megelőzés, a helyreállítás, a felelősség, az 
együttműködés, a tájékoztatás, a nyilvánosság és a „szennyező fizet” 
elve). 

� A fejlett országok környezeti kormányzati tevékenysége alapján 
számunkra példaértékűnek tekinthető további alapelvek (a megosztott 
felelősség; az átláthatóság biztosítása a tervezés, döntéshozás, 
finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a 
szabályozásban és a finanszírozásban; számon kérhetőség, világos célok, 
mérhető teljesítmények; partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás, 
többszörös hasznú intézkedések). 

� A fenntartható fejlődés alapelveinek figyelembevételével az NKP-II-nek elő 
kell segítenie a fenntartható fejlődés irányába történő átmenethez 
szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti feltételek kialakítását. 

 
Mivel a települési környezetvédelmi programnak a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programmal összhangban kell lenni, ezért egyértelműen ugyanazokat az alapelveket 
kell követnie, valamint a program végrehajtása során (az NKP-hoz hasonlóan) a 
környezetgazdasági érdekeken kívül a nem számszerűsíthető etikai megfontolásokat 
is figyelembe kell venni. Az etikai szempontokat szem előtt tartó környezetvédelem 
elismeri a megóvandó értékek gazdasági érdekeken felül álló létjogosultságát. 
 
Hazánk csatlakozása a koppenhágai székhelyű Európai Környezeti Ügynökséghez, 
amely az EU környezeti politikáinak előkészítésén és megvalósításán dolgozik, 
várhatóan segíti a hazai környezetvédelmi dokumentumok EU-konformitásának 
növelését. 
 
A Maastrichti Szerződésben lefektették a környezetvédelmi alapelveket. Ezek 
lényege a következő: 
 
Magas szint ű védelem : A környezetpolitika figyelembe kell hogy vegye a 
tudományos eredményeket, a Közösség és az adott régió környezeti-társadalmi 
állapotát.  
 
Elővigyázatosság : A környezetkárosítást minden lehetséges eszközzel igyekezni 
kell elkerülni. A településen a progresszív gazdaságfejlesztési stratégia 
megvalósítása során fokozottan figyelni kell a gazdasági tevékenységek környezeti 
hatásaira. 
 
Megelőzés: A lehetséges környezeti szennyező hatásokat a forrásnál kell 
megszüntetni, megakadályozva ezzel annak elterjedését. Ennek bevezetése fejlett 
monitoring rendszert igényel, amelynek kiépítése hatalmas anyagi ráfordításokkal fog 
járni. 
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Szennyező fizet : A környezeti kár költségeit a kár okozójának kell viselnie. A 
régióban működő gazdasági egységek esetleges szennyezés esetén jelentős 
büntetés kifizetésével kell, hogy számoljanak. 
 
Integrálás : A környezetpolitikának nem szabad ellentmondásban állnia a többi 
politikával, illetve a környezetvédelemnek minden szektorpolitikába be kell 
ágyazódnia. 
 
Szubszidiaritás : A lehető leghatékonyabb cselekvést lehetővé tevő szinten kell az 
intézkedést meghozni, szükséges a különböző szintek közötti munkamegosztás. 
Esetünkben a régiós, megyei, kistérségi és települési önkormányzati szinteknek 
összehangoltan kell cselekednie. 
 
Fenntartható  fejlődés : Az ökológiai, társadalmi és gazdasági elveket egyaránt 
érvényesíteni kell a környezeti politikában. 
 
Partnerség : A fenntartható fejlődés szereplőinek párbeszédet és együttműködést 
kell kialakítaniuk a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében. 
Szükségesnek látszik az önkéntes és civil szervezetek, az állampolgárok fokozott 
bevonása a döntésekbe. 
 

1.5.1. A környezetvédelem általános alapelvei 
 

A környezet védelmének ügyét nagyon sokféle módon lehet szolgálni, ezeknek 
egyike a települési környezetvédelmi program. A különböző programok, jogi és 
gazdasági szabályzók akkor igazán hatékonyak, ha azonos elvek érvényesítését 
célozzák. Ezért fontos, hogy a települési környezetvédelmi program elkészítésekor is 
a környezetvédelem általános és speciális alapelvei érvényesüljenek. A 
környezetvédelem általános alapelveit a kör 
 

1.5.1.1. Megelőzés elve 
 
 
A környezeti problémák megelőzése könnyebb, gazdaságosabb, hatékonyabb, mint 
a helyreállítás, javítás. Ennek érdekében a környezethasználatot úgy kell 
megszervezni és végezni, hogy 

• a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 
• megelőzze a környezetszennyezést, 
• kizárja a környezetkárosítást. 

 
A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, 
továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető 
legjobb technikát kell alkalmazni. 
 
A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a 
környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a 
hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok 
visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. Ezért 
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környezethasználati, fejlesztési kérdésekben, tevékenységek folytatásánál a 
legnagyobb elővigyázatossággal kell eljárni. 
Ennek értelmében a környezetet veszélyeztető vagy károsító környezethasználó 
köteles azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító tevékenységet, továbbá  
köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás 
megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról. 
 

1.5.1.2. Felelősség elve 
 

A környezethasználó a Kt.-ben meghatározott, és más jogszabályokban szabályozott 
módon felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért, 
azaz a kedvezőtlen hatásokat, bekövetkezett károkat annak kell elhárítania, akinek a 
tevékenysége okozta azt. 
 

1.5.1.3. Kooperáció elve 
 

Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és 
szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi 
szervezetei, valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet 
védelmében. 
A fenntartható fejlődés elveinek megfelelő környezethasználatok kialakításában, 
fenntartásában, a környezeti problémák megoldásában az előbbiekben felsorolt 
szervezetek együttműködését mindenkinek elő kell segíteni. 
Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi feladatok 
megoldásának minden szakaszára. 
Az együttműködéssel járó jogokat és kötelezettségeket a Kt., illetve a települési 
önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
A környezetvédelmi érdekek érvényesítését a Magyar Köztársaság két- vagy 
többoldalú nemzetközi környezetvédelmi és más, a környezetvédelemmel 
összefüggő együttműködési, tájékoztatási, segítségnyújtási megállapodásokkal is 
elősegíteni köteles, különösen a szomszédos országokkal való kapcsolatában. 
Nemzetközi szerződés hiányában is figyelemmel kell lenni más államok környezeti 
érdekeire, az országhatárokon átterjedő környezetterhelés, illetőleg 
környezetveszélyeztetés csökkentésére, a környezetszennyezés és a 
környezetkárosítás megelőzésére. 
 

1.5.1.4. Tájékoztatás elve 
 

A környezet minőségére, állapotára, a környezet-egészségügyi veszélyekre 
vonatkozó adatok, információk megismerése és megismertetése alapvető 
állampolgári jog. 
 
Ennek megfelelően: 

• Mindenkinek joga van a környezetre vonatkozó tényeknek, adatoknak, így 
különösen a környezet állapotának, a környezetterhelés és 
környezethasználat a környezetszennyezettség mértékének, a 
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környezetvédelmi tevékenységnek, terveknek és programoknak, valamint a 
környezet emberi egészségre gyakorolt hatásainak a megismerésére. 

• A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése céljából az állam mindenki számára lehetővé teszi 
a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a környezetkárosító 
tevékenységek és azok fontosságának megismerését. 

• Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a 
környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását 
figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani, és - a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény által 
megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni, és a megfelelő tájékoztatást 
megadni. 

• A környezethasználót - e törvény rendelkezései szerint - tájékoztatási 
kötelezettség terheli az általa okozott környezetterhelés és -igénybevétel, 
valamint környezetveszélyeztetés tekintetében. 

 

1.5.2. A környezetvédelemhez kapcsolódó speciális a lapelvek 
 

1.5.2.1. A fenntartható fejl ődés elve 
 
 
Az 1970-es években kibontakozó különböző világmodellek alapján megállapítható, 
hogy a kizárólagosan csak a növekedést célzó modellek tarthatatlanok. A Római 
Klub jelentése alapján elkezdtek a „növekedés határairól” beszélni. Napjainkban 
egyre inkább a harmonikus fejlődés, fejlesztés elve válik uralkodóvá. 
Ez alapján csak olyan fejlődést szabad serkentenünk, amely a természet értékeinek 
rombolása nélkül megvalósítható, illetve ha ezzel nem sértjük az elkövetkező 
nemzedékek fejlődési esélyeit. Fontos továbbá az ökológiai határok megtartása, a 
megújuló energia- és erőforrások a megújulás mértékét túl nem haladó, azokat ki 
nem zsákmányoló kiaknázása. 
 
A településeknek meg kell érteniük, hogy a fenntartható fejlődés elvét kell 
alkalmazniuk és életszínvonalukat a természeti környezet teherviselő kapacitására 
alapozottan kell alakítani. Törekedniük kell a társadalmi igazságosság, a fenntartható 
gazdaság és a környezeti fenntarthatóság megteremtésére. A társadalmi 
igazságosság szükségszerűen a gazdasági fenntarthatóságra és egyenjogúságra 
alapszik, amelyekhez a környezet fenntarthatósága is elengedhetetlen (megújuló / 
nem-megújuló források használata, terhelések / szennyezések mértéke).  
 
A települések nem engedhetik meg maguknak a környezeti problémák elodázását, a 
jövőre és következő nemzedékekre hagyását. Ezért a települések vezetőinek, 
lakosainak törekednie kell a környezeti ügyek elintézésére, a problémák 
megoldására, amelynél a regionális és nemzeti szintű érdekekre is figyelemre kell 
lenni. A megoldásoknál a térségi érdekek, kapcsolatok figyelembe vétele módot ad 
külső források igénybe vételére is úgy, hogy a település döntési szabadsága a 
részvétel módjában, mértékében és a tevékenységek meghatározásában, 
felügyeletében megmaradjon.  
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1.5.2.2. Az élet tiszteletének és védelmének elve 
 

A környezetvédelem alapvető célja az élet komplex védelme, pusztulástól való 
széleskörű megóvása. Az igazi környezetvédelem az ember belsőjéből származik, 
nem pedig a külső szankcióktól való félelem tükröződik benne. 
 
A valódi környezettudat kialakításához megfelelő szocializáció szükséges minden 
életkorban. Az élet tisztelete kell, hogy tükröződjön az ember cselekedeteiben, ami 
alapját jelenti egy környezeti etika kialakításának. Egy, a környezeti etika 
intézményesítésére tett 1991-es javaslat szerint egy világszervezet kellene, hogy 
gondoskodjon a környezeti világerkölcs formálásáról. A következő lépésben a 
szervezet kidolgozna egy nemzetközi nyilatkozatot, amelyhez csatlakozó országok 
garantálnák, hogy beépítik az új etikát nemzeti joganyagukba. 
 
Magyarországon sajnos ez az etika még a társadalom igen kis részét érintette meg. 
A megszerveződő régiók a folyamat koordináló-vezető szervezeteivé válása 
mindenképpen szükségesnek látszik. 
 

1.5.2.3. Az egzakt megismerés elve 
 

Igazából megbízhatóan csak akkor tudjuk felmérni a környezet állapotát, ha minél 
több, egzakt paraméterrel jellemezni tudjuk azt. A megfigyeléseket hosszú távon kell 
végezni és egységes, korszerű módszerekre kell, hogy alapuljanak. Ezeknek a 
méréseknek a periodikus elvégzést és az adatok értékelését nevezzük környezeti 
monitoringnak. 
 
A monitoring kialakításának első lépése annak meghatározása, hogy a környezet 
mely elemeit, azokon belül is mely paramétereket kívánjuk mérni. A megfelelő 
paraméterek kiválasztásánál igyekezni kell a szükséges és elegendő elv betartására. 
Meghatározandó a legfontosabb elemek köre, melyek nélkül nem lehetséges valódi 
kép kialakítása, ugyanakkor a mérőműszerek és mérési tevékenységek nagy 
költségigénye miatt kerülni kell a felesleges paraméterek vizsgálatát. 
A monitoring eszközei között megkülönböztethetünk fizikai, kémiai és biológiai 
módszereket. A legutóbbi módszer használata élőlények reakcióira alapul, így 
ezekkel kapható a legkomplexebb kép a környezetről. Ma még sajnos nem 
megfelelően széles körben elterjedt ez a módszer. 
 

1.5.2.4. Az alkalmazkodás elve 
 

Hiába vannak a legkorszerűbb technikai, technológiai vívmányok, megállapíthatjuk, 
hogy az emberiség korántsem ura a természetnek. Hibás az a törekvés és 
elképzelés, hogy az embernek le kell igázni a természetet. 
Számtalan példa mutatja, hogy a környezeti adottságokat nem megfelelően 
figyelembe vevő fejlesztések visszaütnek a társadalomra. Időleges sikerek ellenére a 
végeredmény a felmérhetetlen és visszafordíthatatlan környezeti károkon túl 
felesleges anyag- és energia befektetést, emberi elnyomorodást jelent. 
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Sokkal célszerűbbnek látszik a környezeti adottságokhoz való alkalmazkodás, a 
lehetőségek környezetbarát felhasználása, a természettel való együttélés, 
figyelembe véve a természet igényeit a regenerálódásra. 
 

1.5.2.5. A környezetvédelem tervszer ű alakításának elve 
 

A harmonikus fejlesztéssel elengedhetetlen a környezetvédelem tervszerű alakítása. 
Ez a tervszerűség meg kell, hogy jelenjen országos, helyi és regionális szinteken is. 
A tervszerű környezetvédelem együtt kezelendő a terület- és gazdaságfejlesztéssel, 
településrendezéssel. 
Természetesen megfelelő környezetvédelmi tervezés végrehajtásához 
elengedhetetlen a megfelelő környezeti politika megléte, amelynek legfontosabb 
dokumentumai a hosszú távú környezetpolitikai koncepció és a középtávú nemzeti 
környezetvédelmi program. Ezekre épülhetnek azután a regionális és helyi 
sajátosságoknak megfelelő, de a központi forrással kompatíbilis területi programok. 
 

1.5.2.6. Az állami felel ősség- és kötelezettségvállalás elve 
 

Természetesen a környezetvédelem nem tekinthető csupán állami feladatnak, de 
alapvetően fontos szerepet kell vállalnia a különböző szinteken. Elsődlegesen a 
környezetvédelmet saját állami érdekként kell felfogni, így az államnak kell lennie a 
legfőbb irányítónak a környezetvédelmi tevékenységek rendszerében. Erre az 
irányítási funkció betöltésére ki kell alakítani egy különleges, elkülönült szervezet 
rendszert, amely jogi alapjának megteremtése ugyancsak állami feladat. 
A gazdasági szabályozás feladatkörének betöltése, a környezetvédelmi kutatások 
finanszírozása, irányítása ugyancsak elsősorban állami feladat kell, hogy legyen. 
A környezetvédelmi információs rendszer kialakítása és menedzselése is állami 
feladat, ahogyan az ilyen irányú oktatás és ismeretterjesztés is. 
Végül, de nem utolsósorban a különböző anyagi-információs támogatások 
folyósításán túl a nemzetközi együttműködés szervezése és koordinálása is 
elsősorban állami feladatnak minősíthető. 
Mindezeken túl az állam felelősséget és kötelezettséget is kell, hogy vállaljon a 
környezetvédelemért. 
 

1.5.2.7. A visszaforgatás (Recycling) elve 
 

Ez az elv azt jelenti, hogy az anyag- és energiaátalakítási folyamatokban keletkező 
hulladékokat különböző, speciális technológiák segítségével igyekszünk 
visszavezetni a termelésbe. A visszaforgatásnak három típusa van. Az egyik, amikor 
ugyanabban a formában, ugyanabba a termelési folyamatba vezetjük vissza a 
hulladékot. Ez jár a legnagyobb környezeti haszonnal, hiszen gyakorlatilag nem kell 
új adag energiát belefektetni a folyamatba. Erre jó példa lehet az üres üvegek 
újrafelhasználása begyűjtés, majd újratöltés révén. 
A második fajta a közvetlen visszaforgatás, vagy direct recycling, amely a hulladékok 
közvetlen visszaforgatását jelenti a termelési folyamat valamelyik fázisába. 
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Természetesen ez már nagyobb energiainputot igényel, erre legjobb példa az 
üvegtörmelék újraolvasztása lehet. 
A harmadik típus a közvetett visszaforgatás, vagy indirect recycling, melynek során a 
keletkezett hulladékok nem ugyanabba a termelési folyamatba kerülnek 
visszavezetésre, amelyben keletkeztek. Általában ez a módszer jelenti a legkisebb 
környezeti hasznot, de alkalmazása gyakran indokolt lehet. 
 

1.5.2.8. Az egyéni és kollektív társadalmi részvéte l elve 
 

A környezeti károk általában egész emberi közösségeket érintenek egyszerre. 
A káros hatások felmérése, elhárítása legnagyobb sikerrel úgy remélhető, ha a 
folyamatokba bevonjuk az érintett területek lakosságát egyénenként, de 
csoportonként is. A közösség részvétele nagyban javíthatja a hatásfokot bármilyen 
környezetvédelmi probléma megoldásánál, hiszen a helyi döntések mindig jobban 
érintik a lakosságot, mint az országos szintűek. 
A közösségek közül kiemelendők az önkormányzatok, a Regionális Fejlesztési 
Tanácsok, civil szervezetek. 
 

1.5.2.9. Az életmin őség javításának elve 
 
 
A társadalmi fejlődés leginkább úgy értelmezhető, hogy elsősorban az egészséges 
életre kell lehetőséget adni, másodsorban az emberi igényeket kell minél magasabb 
szinten kielégíteni, a társadalom tagjai számára jobb életminőséget biztosítani. Az 
alapvető élelmiszereken és egészséges ivóvízen túl a teljes emberi élet részét 
képezik az egészségügyi, a kulturális, oktatási igények is, amelyeknek biztosítása 
csakis a környezettel harmóniában lehetséges. 
 

1.5.2.10. A távlati gondolkodás elve 
 
 
Sajnos jelenleg áthidalhatatlannak tűnő szakadék feszül a környezeti problémák és a 
társadalmi-politikai döntéshozatali folyamatok időtávlata között. A politikusok 
általában rövidtávon, négy évre, a következő választásokig terveznek, míg a 
környezeti problémák több évtizedes tervezést tesznek szükségessé. 
Megállapítható, hogy valószínűleg generációváltás szükséges a megfelelő mentalitás 
meghonosításához a döntéshozó körökben. Kérdéses és éppen ezért nyugtalanító 
azonban, hogy az egyre sürgetőbbé váló környezeti gondok hagynak-e elegendő időt 
erre a természeténél fogva lassú változásra. 
 

1.5.2.11. A környezeti nevelés-oktatás kiszélesítés ének és magasabb 
szintre emelésének elve 

 

A legtöbb környezetvédelmi elv csak akkor érvényesíthető megfelelően, ha fogékony 
társadalommal és benne megfelelően művelt egyénekkel találkozik. Ezért kiemelt 
fontosságú az intézményes nevelés-oktatás környezeti szempontokra fogékonyabb 
átszervezése. Ma is folyik valamilyen szintű környezeti nevelési-oktatási 
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tevékenység, ennek elterjesztése és magasabb szintre emelése azonban 
elengedhetetlen. 
 

1.5.3. A környezetvédelemi tervezés alapelvei 
 
 
A környezetvédelmi programok készítése a környezeti  tervezés része, nem cél, 
hanem eszköz. 
A környezeti tervezés elsődleges feladata a környezetpolitikai célok ismeretében: 

• A környezet állapotát, minőségét, potenciálját befolyásoló társadalmi-
gazdasági tevékenységek tudatos irányításának megalapozása 

• A korábbi tevékenységek okozta környezeti károk okainak és kedvezőtlen 
hatásainak megszüntetése, mérséklése 

• Az egyes kedvezőtlen, illetve havariát okozó természeti események 
kezelésére való felkészülés biztosítása 

 

A tervezés tehát nem cél, hanem sokkal inkább a döntéseket és a cselekvést 
támogató eszköz, amely lehetőséget ad: 

• A sokrétű környezeti érdekek, szempontok, problémák feltárása 
• Az igények és korlátok, lehetőségek ütköztetése és harmonizálása, a 

szüksége beavatkozások, korlátozások meghatározása 
 
A tervezés megalapozása: jöv őkép, az értékek és a célok meghatározása. 
A környezeti tervezés egyik alapvető feltétele, hogy tudjuk, a tervezés segítségével 
honnan hova akarunk eljutni. Ehhez először meg kell határozni, mit tekintünk 
környezeti értéknek és ezen értékek megőrzéséhez milyen jövőképet kell elérni, ez 
ugyanis a folyamat minden további elemét meghatározza. A jövőkép alapján lehet a 
célokat és az ahhoz szükséges feladatokat meghatározni. 
 
A tervezés során a küls ő és bels ő kötelezettségek, objektív és szubjektív 
tények, szempontok egyaránt felmerülnek, amelyeket tudni kell kezelni. 

• Vannak olyan kötelezettségek – pl. törvényi előírások – amelyek teljesítése 
kötelező. 

• Vannak esetek, amelyekre nincsenek kötelező előírások, de a globális, 
regionális környezeti elvek és célok helyi érvényesítése mindenki számára 
közös előnyökkel jár. 

• Adódnak olyan helyzetek is, amikor egy környezeti probléma csak más 
önkormányzatokkal együttműködve oldható meg eredményesen és 
költséghatékonyan. 

• Előfordulnak olyan ügyek is, amelyek felvállalása elsősorban az adott 
település saját értékrendjének, erkölcsi, etikai magatartásának a függvénye. 

 
A környezetvédelmi tervezés legnagyobb problémája, hogy az önkormányzatok nagy 
részének „forráshiányos” helyzete miatt sokszor még a törvényi előírások 
teljesítésére sincs elegendő pénz. Ilyen helyzetben kockázatos dolog „önkéntes” 
kötelezettségvállalásra még csak gondolni is. 
 
A települések nem oldhatják meg a problémáikat úgy,  hogy azokat területileg 
vagy id őben exportálják.  A más térségekbe történő átjuttatás, az ott környezeti 
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gondokat okozó terhelések, szennyezések (pl. légszennyezők, szennyvíz, 
hulladékok) nem jelenthetnek elfogadható megoldásokat.  
 
A települések fenntarthatóságát rendszerint nem leh et kizárólag helyi szinten 
elérni.  A létfontosságú környezeti elemek egy része csak regionális vagy kistérségi 
szinten kezelhető (pl. térségi levegőminőség, felszíni és felszín alatti vizek 
mennyiségi és minőségi alakulása). Komoly veszély jelenthet, ha ezek helyi 
megoldásánál nem veszik figyelembe a térségi összefüggéseket, nem ismerik fel a 
regionális, az országos és a nemzetközi feladatokban rejlő lehetőségeket, a helyi, a 
térségi és a kormányzati kötelezettségeket. 
 
A környezeti tervezés hierarchikusan felépül ő, többszint ű tervezési 
tevékenység. 
A helyi célok, feladatok, módszerek meghatározása során számos olyan 
dokumentum áll rendelkezésre, amelyek szakmai előírásokat, keretet és 
iránymutatást biztosítanak a tervezéshez. Ezek közül a legfontosabbak a teljesség 
igénye nélkül: 

• Közös jövőnk (ENSZ Fenntartható fejlődés Bizottság jelentése, 1988) 
• AGENDA 21 – Feladatok a 21. századra (ENSZ Környezet és Fejlődés 

Világkonferencia,1992) 
• Közép-és Kelet-Európai Környezetvédelmi Akcióprogram (Európai 

Környezetvédelmi Miniszterek Találkozója, 1995) 
• EU direktívák, ajánlások 
• Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció 
• Nemzeti Környezetvédelmi Program 
• A környezet védelméről szóló törvény 
• A természet védelméről szóló törvény 
• A területfejlesztésről és a rendezésről szóló törvény 
• Országos Területfejlesztési Koncepció 

 
A települési környezetvédelmi program készítésének és megvalósításának 
felelőssége a települési önkormányzaté. 
Ezt a felelősséget nem csökkenti, csak fokozza, hogy ennek során partnereket 
(lakosság, hatóságok, gazdasági élet szereplői, kulturális élet képviselői) és esetleg 
további szakmai közreműködőket vonnak be. 
 
Nemcsak a problémák, hanem az értékek, lehet őségek meghatározása is 
nagyon fontos a környezeti tervezés során. 
A problémák hatékony megoldásában nagy segítséget jelent, ha vannak olyan 
értékek, tartalékok, lehetőségek, amelyekre lehet támaszkodni, és kiinduló pontot 
nyújtanak a problémamegoldásra. 
 
Minden terv vagy program annyit ér, amennyi megvaló sul bel őle. 
A környezeti tervezés során mindig figyelembe kell venni a realitásokat, fel kell mérni 
a koncepcionális elképzeléseket, a hosszú távú célokat és eldönteni azt, hogy a 
realitásokkal számolva mit kell tenni különböző időtávlatokban a célok eléréséhez. 
 
Az eredményes környezetvédelmi tervezéshez és a program megvalósításához 
rendszeres és folyamatos tevékenységgel  figyelembe kell venni a társadalmi – 
gazdasági környezet és a környezeti szempontok változásait, oly módon, hogy ez a 
tevékenység illeszkedjen a helyi, megyei, regionális és országos tervezési 
rendszerekhez. 
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2. CSANYTELEK KÖRNYEZETVÉDELMÉNEK 
HELYZETELEMZÉSE 

 

2.1. A TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK ISMERTETÉSE 
 

2.1.1. A település tágabb környezetének bemutatása 
 

Csanytelek község a csongrádi kistérségben, az Alföld déli, Csongrád megye 
északnyugati részén, a Tisza jobb partján helyezkedik el. 
 

A kistérséget alkotó települések: 

• Csongrád 

• Felgyõ 

• Csanytelek 

• Tömörkény  

 

A kistérség megegyezik az új KSH 

kistérség 2003-as meghatározásával. 

A kistérség területe:  339,24 km2 

  Népessége:  25.269 fõ. 

         Népsűrűsége:  74 fő/km2 

Erdõsültség:    6,6 %. 

Természetvédelmi terület: 2.832 ha . 

Napsütéses órák száma:  2.100 óra. 

Csapadék évi mennyisége: 500 mm 
 
A kistérség méretét tekintve Csongrád megye és a Dél-alföldi régió legkisebb területű 
kistérsége, a megye területének csak 10,2 %-a. A kistérségben a megye 
népességének 5,9 %-a él. A térség népsűrűsége jóval a megyei átlag alatti. A 
népsűrűségi adatok az elmúlt három év során nem mutattak változást. 
 

A Csongrádi kistérség települései a történelmi és gazdálkodási múlt nyomait őrzik. A 
kistérség egyetlen városa Csongrád, amely történelmi múltjánál, közlekedési 
helyzeténél és kapcsolatainál, ezekre épülő városi szolgáltatásainál fogva a térség 
központja. A kistérségi településrendszer jellegzetes eleme a kiterjedt és sűrűn lakott 
tanyavilág.  
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1. táblázat. A kistérség területére vonatkozó adatok. 

Megnevezés Csanytelek Csongrád Felgyő Tömörkény 
Kistérség 

összesen 

Belterület km2 1,77 10,51 1,35 1,12 14,75 

Külterület km2 32,94 163,38 75,38 52,79 324,49 

Összes terület km2 34,71 173,89 76,73 53,91 339,24 

Állandó népesség 3043 18.804 1.444 1.978 25.269 

        (KSH. 2002. Csongrád megyei adat) 

Az állandó népesség az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. Sőt amennyiben 
a térségben a népesség növekedésére hatást gyakorló komoly gazdasági változások 
nem következnek be, a KSH 16 éves prognózisa évenkénti 1 % népességcsökkenést 
tervez. 
 
A térség lakosságának 18,7 %-a külterületen lakik, azonban Csongrád kivételével a 
többi településen meghaladja az 50 %-ot. 
A települések, sikeres együtt működésükhöz 1996-ban hozták létre a Csongrád és 
Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulást. E szervezet a kistérségi 
fejlesztést, a települések területfejlesztési együttműködését hívatott koordinálni. 
 
Csongrád és kistérsége természeti erőforrások tekintetében a megye egyik legjobb 
adottságú területe. Jó termőfölddel, előnyös klimatikus viszonyokkal rendelkezik, 
amelyek kedvező feltételeket teremtenek a szántóföldi és a kertészeti növénykultúra 
termesztéséhez. 
 
Csongrád térsége az Alföld nagytájon belül helyezkedik el, ezen belül a Duna-Tisza 
közi síkvidék és az Alsó-Tisza vidék középtájon található. A Duna-Tisza közi 
síkvidéken belül Csanytelek, Felgyő és Tömörkény a Kiskunsági-löszöshát kistájhoz, 
Csongrád az Alsó-Tisza vidék középtájon levő Dél-Tisza-Völgy kistájhoz tartozik.  
A kistérség egész területe síkvidék. Területéből 4.830 ha tekinthető napjainkban is 
ősgyepnek. A gyepek, így az ősgyepek folyamatos csökkenése figyelhető meg az 
elmúlt években, ami az extenzív állattartás lecsökkenésének is következménye. 
 
Az ősgyepek mellett 3.800 ha vizes élőhely is található a térségben. 
 
A térség éghajlatát tekintve mérsékelten meleg-száraz éghajlatú kistáj. A térség 
települései között éghajlati viszonyokban nincs számottevő eltérés. Az igen 
szélsőségesen változó csapadék tekintetében a kistérség az ország hátrányos 
helyzetű területéhez tartozik. 
 
A térség talaja sokszínű, többségüknek lösz a talajképző kőzete, de a homokon 
kialakult talajok kiterjedése is számottevő. A térség területének 86,1 %-a kiváló 
minőségű, jelentős részében az országos átlagot meghaladó termőterület. 
A Csongrádi kistérség gazdaságában a mezőgazdaság szerepe a legnagyobb. 
Főbb termesztési ágak: 

• Fólia és üvegházi zöldség és virágtermesztés, valamint főként 
Csanyteleken a szabadföldi zöldségtermesztés 

• Hagyományos szőlőtermesztés és borászat 
• Állattartás, amely napjainkra jelentősen visszaesett 
• Szántóföldi gabona, elsősorban búza termesztés 
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A mezőgazdasági termékek közel 70 %-át a nagyüzemi módszerekkel gazdálkodó 
társas vállalkozások, illetve a nagy méretű magánvállalkozások állítják elő. 
 
A térségben a vizek jelentik a legjelentősebb természeti, és egyben idegenforgalmi 
értéket is. A Tisza és a Körös-völgye természetes kapcsolatot jelent más 
kistérségekhez és egyedi idegenforgalmi lehetőséget biztosítva ezzel a térség 
számára. A folyók, a folyó menti ártéri erdők, az erek, a Tömörkény és Csanytelek 
mellett fekvő Csaj-tó (ma halastó) őrzi a táj egykori képét. A vízminőségi adatok 
alapján a Tisza és a Hármas-Körös vízminősége II. vízminőségi kategóriába 
sorolható. A folyók jelenléte azonban nemcsak a térség jelentős erőforrása 
(idegenforgalom, mezőgazdasági öntözés, stb), hanem a potenciális árvízveszély 
miatt nagyfokú veszélyforrást is hordoz minden évben. A legfontosabb belvízi 
csatorna a térségben a Dong-ér.  
A kistérség védett természeti értékei: a Csaj-tó, a csongrádi Kónyaszék, a helyi 
védettségű Tisza ártér Csongrád fölött, amely a Csongrád Nagyréti 
Természetvédelmi Terület. 
 
A kistérség önkormányzatai a helyi gazdaság megerősödését, szerkezetváltását és 
növekedését, a befektetéseket és beruházásokat vállalkozásbarát önkormányzati 
politikával támogatják, mind a mezőgazdasági, mind az ipari szektorban. 
A térség gazdasági struktúrája a kilencvenes években átalakult. A régi nagyvállalatok 
felbomlottak kisebb gazdasági társaságokra, másrészt új, többnyire kisméretű 
gazdálkodó szervezetekké alakultak. 
Az ipar Csongrád városában koncentrálódik, főként a kis- és középvállalkozások a 
jellemzőek. A falvakban kevés a vállalkozás, az ipar, a szolgáltatás, így a térség 
vállalkozási aktivitása elmarad a megyei élvonaltól. 
A kistérség élen jár a területfejlesztési törekvésekben, azonban infrastruktúrája a 
számos pályázat ellenére is komoly fejlesztésre szorul, az utak burkolata hiányos, 
mezőgazdasági és bekötő utak építése szükséges, kerékpárutak építésével a 
turizmus szerepe bővíthető. 
 
A kistérségben a lakások 85,8 %-a be van kapcsolva a közüzemi vízhálózatba, csak 
a külterületi tanyás részeken nehéz, vagy lehetetlen megoldani. A közüzemi 
szennyvízhálózatba kapcsolt lakások aránya már jóval kevesebb. Felgyőn a 
csatornázottság teljes, míg Csongrádon 95 %-os, azonban Csanytelek és 
Tömörkény még egyáltalán nem tudja megfelelő műszaki megoldás hiányában 
kihasználni a Csongrádon épült új biológiai szennyvíztisztítót. 
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2.1.2. A település általános jellemzése 
 

Csanytelek a Tisza jobb partján elterülő, enyhén hullámos alföldi síkságon, 
Csongrádtól 14 km-re, délre a Tisza folyó mellett helyezkedik el. A Tisza menti 
földrajzi helyzet az oka annak, hogy igen régen lakott terület. Közúton jól 
megközelíthető, érinti a Szeged-Csongrád közötti autóbuszjárat. 
 
Már az Árpád-háziak idejéből 
származó oklevelek megemlítik a 
települést. A Bars megyében fekvő 
monostor egyik birtoka lett Csanytelek 
is. A nagy távolság ellenére is 
tulajdona maradt a szerzetesrendnek a 
XV. Század közepéig, valószínűleg a 
Mátyás király által foganatosított birtok 
átcsoportosításokig. Az apátság 
alapító oklevelében szerepel először a 
falu neve Chonu névalakban.  
A tatárjárásig erősen fejlődött, azután 
azonban pusztává vált. A fejlődés 
ismét az 1700-as évek második 
felében indult el, 1828-ban már 1699 
lakosa volt. 1902-ig Csanynak 
nevezték 

 
 
 

. 
Csanytelek népessége a század negyvenes éveiben érte el maximumát. Az 1960-as 
évektől kezdődően a község népessége folyamatosan csökken. A halálozási arány 
magas, csaknem duplája a születésinek, ezért az elmúlt negyven év alatt 
lakosságának csaknem 40 %-át elvesztette. Erősen negatív a vándorlási egyenleg is, 
főként a fiatalok hagyják el a települést, ami újabb demográfiai változásokat 
eredményez: az időskorúak aránya nagyon magas a lakosságon belül, kb. 25 %.  
 
Elsősorban a külterületi népesség – ezen belül is a munkaképes korúak – 
elköltözése volt jellemző. 
A munkanélküliek aránya magas, de csökkenő tendenciájú. 
A községben és vonzáskörzetében élő lakosok száma a 2003 év végi adatok szerint 
2950 fő. 
 
A község jellemzően agrár település , a környező földterületek felszínének 
alakításában nagy szerepe volt a Tiszának és az uralkodó széljárásnak. A felszín 
legnagyobb részére a homokkal kevert réti agyagtalaj a jellemző. A mélyebben fekvő 
részeken mezőségi talaj található. 
 
Gazdaságában a mezőgazdaság a meghatározó, lakossága mezőgazdaságból él. 
Területének 65 %-a szántó, 16 %-a legelő. Mezőgazdasági kapcsolatrendszere 
Felgyőhöz köti. Az 1990-es években gazdaszövetkezet működött a településen. 
Egykori dohánykertész múltjára épül a zöldséghajtatás, mellette a szántóföldi 
kultúrák termesztése jellemző. A homokon elsősorban a zöldségtermesztés jelentős, 
a jó minőségű földeken azonban gabonatermesztéssel is foglakoznak. Növény és 
állattenyésztéssel (különösen a szarvasmarha- és sertéstenyésztés) elsősorban a 
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helyi mezőgazdasági szövetkezet keretein belül foglalkoznak, míg a tanyákon főként 
magángazdálkodói szféra tevékenykedik. 
 
Az 1960-as évektől Csanytelek az ország egyik legjelentősebb korai 
zöldségtermesztő helye. Az 1970-es években általánossá vált a hideg és melegfóliás 
termelési technológia. Fő terményei: a karalábé, a karfiol, a zöldpaprika és a virág. 
 
A környező településekkel, Tömörkénnyel és Felgyővel szilárd burkolatú út köti 
össze. 
 
A község településszerkezetére jellemző az elszórt, laza szerkezetű tanyavilág. 
Csanytelek településszerkezetét az enyhén hullámzó terepadottságokat követő utak 
mentére települt sortanyák jellemzik. 
 
Infrastruktúrája fejlődő: belterületi útjai többségében szilárd burkolatúak, gáz- és 
vízvezeték hálózata teljes, a bekapcsolt lakások száma folyamatosan nő, 
telefonellátása is fejlődik. 
 
Csanytelek és környéke gazdag természeti értékekkel rendelkezik, melyet 
idegenforgalmi értékként is hasznosítanak. 
A település környezetének lényegi eleme a Tisza és a hozzá kapcsolódó védett 
területek, az ártéri erdők, gyepek, halastavak, 
Meghatározó tényező még a környezet természetes állapota, csendes, nyugodt 
hangulata, valamint fontos szerepet játszanak az emberi adottságok, amely ma is 
meglátszik a település arculatán, az utcák, terek, parkok gondozottságán. 
 
Határában terül el a Csaj-tó, Közép-Európa egyik legmodernebb halastórendszere, 
ahol pontyot és busát tenyésztenek. E terület a szomszédos pusztával és a Tisza 
árterével egyben a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetbe tartozó természetvédelmi terület 
is. Madárvilága és növényvilága országosan védett természeti érték, amely az 
idegenforgalom fejlődéséhez is kiváló alapot nyújt. 
 
Az utóbbi években a fejlesztések elsődleges célkitűzése a település 
népességmegtartó képességének javítása volt, melynek eredményeként a községből 
elköltözők számának mérséklődése tapasztalható. 
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2.2. A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA 
 

Ahhoz, hogy a környezetvédelmi program szakmai és információs szempontból is 
megalapozott legyen, elengedhetetlen az aktuális környezeti állapot bemutatása. 
Erre több okból is szükség van, egyrészt azért, hogy a jövőképben, környezeti 
koncepcióban meghatározott célokat milyen tényleges környezeti állapotból kiindulva 
kell elérni, másrészt azért, hogy a programban a környezeti minőségjavító 
intézkedéseket és beavatkozásokat fontossági és sürgősségi sorrendbe lehessen 
állítani. 
 
A környezeti állapot felmérésére és leírására számos különböző logikai keret 
alkalmazható. Ezek közül a legelterjedtebb és egyben legelfogadottabb az OECD és 
az EU által is alkalmazott, az alábbiakban bemutatásra kerülő ún. Hatás-Állapot-
Válasz rendszer. 
 

1. ábra 

 
 
 
A környezetminőséget az egyes környezeti elemek állapota határozza meg. A 
talajok, a felszíni, felszín alatti vizek, a levegő minősége, a különböző hulladékok 
kezelésének módja, a zaj- és rezgésvédelmi helyzet, a zöldfelületek, természeti 
értékek állapotának vizsgálata teszi lehetővé a környezetminőség javításához 
szükséges önkormányzati stratégia kialakítását. 
A hatásviselő környezeti elemeket és rendszereket a 2. ábra mutatja be. A felosztás 
lényege, hogy ne keveredjenek a hatásviselő környezeti elemek a környezeti 
hatásokkal. Hatásviselőnek az a környezeti elem, vagy rendszer tekinthető, 
amelynek állapotában a változás megtörténik. 
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2. ábra 
 

 
 
 

2.2.1.  Levegő 
 

2.2.1.1. A leveg őszennyezés forrásai és fajtái 
 
 
Levegőszennyezőnek kell minősíteni származásuktól és állapotuktól függetlenül 
azokat az anyagokat, amelyek olyan mértékben jutnak a levegőbe, hogy azzal az 
embert és környezetét kedvezőtlenül befolyásolják, vagy anyagi kárt okoznak.  
 
A légszennyez ő forrásokat csoportosíthatjuk a kibocsátás módja sz erint: 
 

• Primer szennyező források, amelyek a szennyező anyagot termelik és a 
légkörbe juttatják 

• Szekunder szennyező forrásoknak azokat nevezzük, ahonnan a levegőből 
egyszer már távozott, eltávolított, illetve a termelésből kivont szennyező 
anyagok ismételten a légkörbe kerülhetnek. Ilyenek a meddőhányók, az ipari 
létesítményeknek a talajra, utakra, növényzetre, épületekre ülepedett pora, 
amelyet a szél felkavar, a szeméttelepek, továbbá a szennyvízek, amelyekből 
az elnyelt gázok, oldószerek gőzei kidiffundálnak. 

 
 
A légszennyez ő források f ő típusai a kibocsátás helye szerint: 
 

• Pontszer ű forrás 
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A pontforrások (ún. koncentrált paraméterű források) azok, amelyeknél a 
légszennyező anyagok koncentrációja és a hordozó gázok térfogatárama, ezáltal a 
környezetbe lépő káros anyagok mennyisége egyértelműen meghatározható. A 
pontforrásokhoz tartozik a kémény, kürtő és szellőző. 
 
A pontforrás elnevezés arra utal, hogy a szennyező anyagok a terjedés-hígulási 
számítások szempontjából „egy pontban” lépnek ki a környezeti szabad levegőbe. Az 
ún. magas pontforrásoknál (erőművek, ipartelepek magas kéményei) a légkör 
természetes hígító-képessége az év nagy részében optimális mértékben tud 
érvényesülni. 
 
Felületi forrás 
A felületi (ún. szórt paraméterű vagy diffúz) forrásoknál a szennyező anyagokat 
kibocsátó felület nagysága ugyan meghatározható, de a hordozó gáz térfogata és 
sebessége nem, így a környezetbe kerülő anyagok mennyiségére csak közvetett 
mérések és számítások útján lehet következtetni. Itt a meteorológiai viszonyok, pl. 
szélsebesség nemcsak a már kilépett szennyező anyagok hígulását, hanem a diffúz 
forrásokból történő anyagkibocsátást is jelentősen befolyásolják. 
 
A diffúz források lényeges alcsoportját képezik az ún. vonalas légszennyező 
források. Ide tartoznak a közutak, vasútvonalak, víziutak és légifolyosók. Ezeket a 
forrásokat az jellemzi, hogy szennyező hatásukat a rajtuk áthaladó járművek száma 
és egyedi kibocsátása határozza meg. Szennyező hatásuk mértéke közvetve ezen 
adatok mérésével és számítás útján határozható meg. 
 
A légszennyezés folyamata három jól elkülöníthet ő szakaszból áll, ezek:  

• emisszió, 
• transzmisszió 
• immisszió. 

 
A különböző típusú forrásokból időegység alatt a környezeti levegőbe bocsátott 
szennyező anyag mennyiségét emissziónak nevezzük, értékét általában kg/h 
egységben adjuk meg. A kibocsátás koncentrációja (emissziókoncentráció, g/Nm3) a 
légszennyező anyagoknak a hordozó gáz normál térfogatára vonatkoztatott 
mennyisége. 
 
A második szakaszban, a transzmisszió során a levegőbe került szennyező anyagok 
hígulnak, ülepednek, fizikai és kémiai változásokon mennek át. A transzmissziót leíró 
összefüggéseket a légkörfizikai jelenségek mérése és értékelése útján számítják. 
A harmadik szakasz — amely környezetünkkel, tevékenységünkkel közvetlen 
kapcsolatban van — az immisszió a környezeti levegőminőség. A kibocsátott 
szennyező anyagoknak a talajközeli levegőben kialakult koncentrációját nevezzük 
immissziónak. 
 
A leveg őszennyez ő anyagok lehetnek természetes és mesterséges eredet űek. 
 
A légkörbe jutó szennyező anyagok tekintélyes része természetes eredetű. 
A természetes eredet ű légszennyez ő anyagok  közül a legnagyobb mennyiségben 
a vízi élővilág anyagcsere termékeként keletkező szén-dioxid jut a légkörbe. 
A különböző időjárási jelenségek a talajok porával együtt számos egyéb, 
karbonátokból, szulfátokból és oxidokból álló vegyületet, szilárd fázisú szennyező 
anyagokat juttatnak a levegőbe. 
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A természetben keletkező tüzek égéstermékei a szén-dioxidon kívül kormot, ehhez 
kapcsolódóan karcinogén szén-hidrogéneket hordoznak. 
A légkör oxigén- és szén háztartásának alakulását döntő módon befolyásolják a 
növények és az állatok bomlástermékei, amelyek közül főleg a kéntartalmúak 
(ammónia, kén-hidrogén, aminok és merkaptánok) gyakran bűzösek. 
Bár a természetes szennyező források összkibocsátásukat tekintve a mesterséges 
szennyező forrásokat jelenleg még többszörösen meghaladják, a bioszféra szem-
pontjából káros szennyezőanyag-koncentrációk kialakulásához nem vezetnek. Sőt a 
növényzet visszahat a levegőszennyeződés alakulására: szűri, tisztítja a levegőt. 
Ezért nagyon lényeges és bizonyított a védőerdősávok, erdők kedvező hatása a 
levegőszennyeződés terjedésének meggátlásában. 
 
A mesterséges szennyez ő források  egyik fő jellegzetessége, hogy általában 
területileg koncentráltan — nagy városokban, ipartelepeken — helyezkednek el, 
ezért a szennyező anyagokat erősen korlátolt kiterjedésű légtérbe bocsátják, és 
azoknak a környezet szempontjából ártalmatlan szintre hígulására csak jóval a 
városok határain túl kerül sor. 
 
Légszennyező forrás minden berendezés, épület, jármű vagy szabadban elhe-
lyezkedő anyag (meddőhányó, széntároló, szemétlerakó hely), amely 
légszennyezést okoz. 
 
Az emberi tevékenység során jelentős mennyiségben emittált légszennyezők a kén-
dioxid (SO2), a nitrogén-oxidok (NOx), a szén-monoxid (CO), a szén-dioxid (CO2) és 
a szilárd anyag. 
A mezőgazdasági tevékenység részben ugyanolyan anyagokat juttat a levegőbe, 
mint amilyenek természetes körülmények között is keletkeznek. Emellett a 
mezőgazdaság kemikalizálódásával számos új, a természet egyensúlya 
szempontjából is sok veszélyt rejtő, különböző halmazállapotú anyag került 
alkalmazásra. 
Korábban a mezőgazdaság csak kismértékű, főleg helyi jelentőségű szennyező volt, 
ma azonban már a biológiai egyensúly szempontjából veszélyes légszennyező 
forrás. 
 
A mesterséges eredetű levegőszennyeződés legnagyobb részét a közlekedés, az 
ipari és az erőművi technológiák, valamint a háztartások tüzelése okozzák. Ezen 
források részaránya az idők során folyamatosan változik. 
Néhány évtizeddel ezelőtt az ipari tevékenység volt a fő légszennyező forrás, 
azonban a motorizáció ugrásszerű fejlődése következtében ma a közlekedés a 
legnagyobb szennyező. 
Az egyéb eredetű szennyeződések folyamatosan csökkennek az alábbi okok miatt: 
 

• az ipari szennyezők szankcionálása, környezetbarát technológiák 
alkalmazása 

• kevésbé szennyező energiahordozók és körszerű tüzelőberendezések 
használata az erőművekben, iparban és a háztartási tüzelésben. 

 
Habár napjainkban a közlekedési eredetű légszennyezés a legnagyobb részarányú, 
a korszerűsödő gépjárműállomány a gépjárművek számának növekedése mellett 
sem növeli tovább a szennyezettséget. 
 
A közlekedés általában port, ormot, különféle szénhidrogéneket és származékait, 
kén-dioxidot, szén-oxidokat (CO, CO2) juttat a levegőbe. A robbanómotorok közül a 
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dízel üzemű motorok kipufogógáza a magas nyomáson lezajló égés következtében 
nitrogén-oxidokban dús (NO, NO2, NOx). A gázolaj kéntartalma SO2 alakjában jelenik 
meg a kipufogógázokban. 
 
A benzin üzemű motorok kipufogógázai szén-monoxidot, benzingőzt, aldehideket, 
egyenes láncú és gyűrűs szénhidrogéneket tartalmaznak. Az ólom-tetraetil tartalmú 
adalékból származó ólom néhány éve még jelentős mennyiségű volt a levegőben, 
azonban az ólommentes üzemanyagok elterjedésével kibocsátása jelentősen 
csökkent. 
 
A háztartási tüzelés, fűtés levegőszennyező hatásának fő oka a tökéletlen elégetés. 
Egységnyi tüzelőanyag mennyiség lényegesen több szennyeződést okoz, ha kis 
tüzelőegységekben égetik el, mintha korszerű nagyteljesítményű kazánokban égetik 
el. Szén használata esetén termelődik a legnagyobb mennyiségű, legtöbb fajta 
szennyező anyag. Előnyösebb az olajtüzelés, míg a gáztüzelésnél szilárd 
szennyeződés gyakorlatilag nem keletkezik, nő viszont a nitrózus gázok emissziója. 
 

2.2.1.2. Csanytelek leveg őszennyezettségi állapota 
 
 
Csanytelek légszennyezettségi állapotának felmérésé ben a legnagyobb 
problémát az jelentette, hogy a településen, az Önk ormányzattól és az ANTSZ-
től kapott információk alapján, a légszennyez ő anyagok kibocsátására 
vonatkozó mérések az elmúlt években nem történtek, a légszennyezettségi 
állapotra vonatkozó lakossági panasz nem volt. 
 
Ezért a település légszennyezettségi állapotának felmérésekor csak a Csongrád 
megyei, illetve az elméleti számításokból kapott adatokra hagyatkozhattunk, amelyek 
azonban a helyi körülmények ismeretében megbízható alapot szolgáltatnak a 
település légszennyezettségi állapotával kapcsolatos következtetések levonására. 
 
Csanytelek az ország kevésbé szennyezett régiójában, illetve megyéjében fekszik. A 
korábbi évtizedekben, elsősorban az ipari tevékenység háttérbe szorulása és a 
közúti forgalom viszonylagos elmaradottsága miatt, egyértelműen a délkeleti megyék 
voltak a legtisztább levegőjűek. 
 
Napjainkban, főleg a közúti közlekedésnek az utóbbi néhány évben bekövetkezett 
nagyléptékű fejlődésének következtében a nagyobb települések belterületén, illetve a 
nagyobb forgalmat lebonyolító átmenő utak mentén ebben az országrészben is 
megnőtt a levegőszennyezettség. 
 
A Központi Légkörfizikai Intézet mérései és terjedés-számításai szerint a térségben a 
háttérszennyezettség a többéves átlagok alapján országos viszonylatban a 
legalacsonyabbak között van, az alábbiak szerint: 
 

• kén-dioxid      9 µg 
• nitrogén-dioxid     6 µg 
• szén-monoxid 150 µg 
• por     15 µg 
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Az Intézet adatai alapján a környezet savasodását okozó légszennyező anyagok 
országos eloszlását figyelembe véve a térség a legkevésbé terhelt területek közé 
tartozik.  
Az összes (száraz és nedves ) ülepedés  mennyisége: 
 

• kén vegyületek   1,5.2,0 g/m2 év 
• oxidált nitrogén vegyületek 0,8-0,9 g/m2 év 

 
Csongrád megyében a légszennyező anyagok kibocsátása az utóbbi két évtizedben 
tartósan és folyamatosan csökkent. Ennek okai a rendszerváltás utáni időszakban jól 
ismertek: a csökkenő és ésszerűbb – részben az energiahordozók árának 
emelkedése miatt bekövetkező – ipari és lakossági energiafelhasználás, az 
energiatakarékosságot elősegítő modern háztartási készülékek kereskedelmi 
forgalmazása, korszerűbb ipari technológiák bevezetése, a katalizátoros 
gépjárművek és az ólommentes benzin elterjedése, a gépkocsik szén-monoxid 
kibocsátásának csökkenése az évenkénti környezetvédelmi ellenőrzés 
bevezetésével, illetve nem utolsó sorban a több mint két évtizedes környezetvédelmi 
hatósági munka eredményessége. 
Az ÁNTSZ által üzemeltetett Országos Imissziómérő Hálózat mérései szerint a 
térség túlnyomó részén az átlagos imissziós állapot megfelelő. 
 
Csanytelek  településen az ANTSZ Csongrád Megyei Igazgatóságának adatai szerint 
imissziós mérések nem történtek, ezért a település légszennyezettségi állapotának 
értékeléséhez az ANTSZ által rendelkezésünkre bocsátott Csongrád megyei 
részletes és összesített adatokat használtuk, amelyeket az alábbi táblázatokban 
mutatunk be. A mintavételek Csongrád megye 10 településén történtek és 1999-
2001 közötti időszak két fűtési és két nem fűtési félévét fogják át. 
 
2. táblázat CSONGRÁD MEGYEI IMISSZIÓS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

1999/2000. fűtési félév (1999.október – 2000. március) 
SO2 NO2 Ülepedő por Szálló por Ólom Mintavételi 

helyek Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
g/m 2/hó 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Szeged 10,51 0 52,84 14,7 3,82 0 107,77 47,9 0,08 0 

Ásotthalom 10,76 0 32,41 0,9 2,94 0 69,25 0 0,02 0 

Csongrád 10,75 0 33,93 0,4 2,36 0 96,44 44,4   

Kistelek 10,76 0 33,44 0 3,43 0 74,33 33,3 0,02 0 

Szentes     3,59 0     

Makó     3,80 0     

Hódmező-
vásárhely 

    3,52 0 96,64 36,4   

Zákányszék     2,80 0     

Maroslele     2,11 0     

Székkutas     2,28 0     

Határérték 150 µg/m 3 85 µg/m 3 16 g/m 2/hó 100 µg/m 3 0,3 µg/m 3 
(Forrás: ANTSZ Csongrád Megyei Igazgatósága) 

 
 
3. táblázat  CSONGRÁD MEGYEI IMISSZIÓS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

2000. nem fűtési félév (2000.április – szeptember) 
SO2 NO2 Ülepedő por Szálló por Ólom Mintavételi 

helyek Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
g/m 2/hó 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Szeged 11,28 0 51,40 13,7 5,14 0 115,60 58,3 0,09 0 

Ásotthalom 10,69 0 33,51 0,4 6,37 0 86,64 18,2 0,05 0 

Csongrád 11,09 0 31,63 0 4,08 0 113,33 66,7   
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Kistelek 10,33 0 30,85 0 6,17 0 120,90 70,0 0,07 0 

Szentes     5,68 0     

Makó     4,65 0     

Hódmező-
vásárhely 

    4,27 0 110,82 54,5   

Zákányszék     4,60 0     

Maroslele     3,83 0     

Székkutas     4,80 0     

Határérték 150 µg/m 3 85 µg/m 3 16 g/m 2/hó 100 µg/m 3 0,3 µg/m 3 
(Forrás: ANTSZ Csongrád Megyei Igazgatósága) 

 
 
4. táblázat  CSONGRÁD MEGYE ÖSSZESÍTETT ADATAI 

SZILÁRD LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOK 
(1999. OKTÓBER – 2000. SZEPTEMBER) 

 Fűtési id őszakban Nem f űtési id őszakban ÖSSZESEN 
 Összes 

vizsgálat 
Határérték 

felett % 
Összes 

vizsgálat 
Határérték 

felett % 
Összes 

vizsgálat 
Határérték 

felett % 
Ülepedő por 236 0 249 0 485 0 
Szálló por 82 40,24 101 55,44 183 48,63 
Ólom 25 0 32 0 57 0 

(Forrás: ANTSZ Csongrád Megyei Igazgatósága) 
 
 
5. táblázat  CSONGRÁD MEGYE ÖSSZESÍTETT ADATAI 

GÁZHALMAZÁLLAPOTÚ LEVEG ŐSZENNYEZŐ ANYAGOK 
(1999. OKTÓBER – 2000. SZEPTEMBER) 

 Fűtési id őszakban Nem f űtési id őszakban ÖSSZESEN 

 Összes 
vizsgálat 

Határérték 
felett % 

Összes 
vizsgálat 

Határérték 
felett % 

Összes 
vizsgálat 

Határérték 
felett % 

Kén-dioxid 1206 0 1277 0 2483 0 
Nitrogén 

dioxid 1201 6,74 1282 5,38 2483 6,04 

(Forrás: ANTSZ Csongrád Megyei Igazgatósága) 
 
 
6. táblázat  CSONGRÁD MEGYEI IMISSZIÓS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

2000/2001. fűtési félév (2000.október – 2001. március) 
SO2 NO2 Ülepedő por Szálló por Ólom Mintavételi 

helyek Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
g/m 2/hó 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Szeged 11 0 50 8,4 3,8 0 115 53,4 0,12 0 

Ásotthalom 11 0 39 0 2,9 0 84 33,3 0,05 0 

Csongrád 11 0 39 0 3,0 0 93 28,6   

Kistelek 11 0 47 2,9 4,6 0 127 57,1 0,05 0 

Szentes     4,6 0     

Makó     2,6 0 178 100,0   

Hódmező-
vásárhely 

    3,7 0 107 50,0   

Zákányszék     3,2 0     

Maroslele     1,7 0     

Székkutas     2,7 0     

Határérték 150 µg/m 3 85 µg/m 3 16 g/m 2/hó 100 µg/m 3 0,3 µg/m 3 
(Forrás: ANTSZ Csongrád Megyei Igazgatósága) 

 
 
 



CCSSAANNYYTTEELLEEKK  KKÖÖZZSSÉÉGG  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  PPRROOGGRRAAMMJJAA 

  VVIIKKOONNAA  KKöörrnnyyeezzeettggaazzddáállkkooddáássii  TTaannááccssaaddóó  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  BBTT  3399..oollddaall   

 
7. táblázat  CSONGRÁD MEGYEI IMISSZIÓS VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

2001. nem fűtési félév (2001.október – szeptember) 
SO2 NO2 Ülepedő por Szálló por Ólom Mintavételi 

helyek Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
g/m 2/hó 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Átlag 
µg/m 3 

Határérték 
túllépés % 

Szeged 10 0 43 5,6 4,2 0 116 62,5 0,10 0 

Ásotthalom 10 0 35 0 4,6 0 82 0 0,04 0 

Csongrád     3,1 0     

Kistelek 10 0 41 1,1 3,6 0 95 40,0 0,06 0 

Szentes     5,4 0     

Makó     3,1 0 122 100   

Hódmező-
vásárhely 

    3,9 0 124 50   

Zákányszék     4,0 0     

Maroslele     2,9 0     

Székkutas     4,2 0     

Határérték 150 µg/m 3 85 µg/m 3 16 g/m 2/hó 100 µg/m 3 0,3 µg/m 3 
(Forrás: ANTSZ Csongrád Megyei Igazgatósága) 

 
 
8. táblázat  CSONGRÁD MEGYE ÖSSZESÍTETT ADATAI 

SZILÁRD LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOK 
(2000. OKTÓBER – 2001. SZEPTEMBER) 

 Fűtési id őszakban Nem f űtési id őszakban ÖSSZESEN 
 Összes 

vizsgálat 
Határérték 

felett % 
Összes 

vizsgálat 
Határérték 

felett % 
Összes 

vizsgálat 
Határérték 

felett % 
Ülepedő por 251 0 252 0 503 0 
Szálló por 90 51,1 66 58,1 156 53,2 

Ólom 23 0 20 0 43 0 
(Forrás: ANTSZ Csongrád Megyei Igazgatósága) 

 
 
9. táblázat  CSONGRÁD MEGYE ÖSSZESÍTETT ADATAI 

GÁZHALMAZÁLLAPOTÚ LEVEG ŐSZENNYEZŐ ANYAGOK 
(2000. OKTÓBER – 2001. SZEPTEMBER) 

 Fűtési id őszakban Nem f űtési id őszakban ÖSSZESEN 

 Összes 
vizsgálat 

Határérték 
felett % 

Összes 
vizsgálat 

Határérték 
felett % 

Összes 
vizsgálat 

Határérték 
felett % 

Kén-dioxid 1192 0 1084 0 2276 0 
Nitrogén 

dioxid 1176 3,9 1082 3,0 2258 3,5 

(Forrás: ANTSZ Csongrád Megyei Igazgatósága) 
 
A kén-dioxid  koncentrációja az összes vizsgálat során egyszer sem haladta meg a 
lakott területre vonatkozó határértéket. 
Az összesített vizsgálati adatok nitrogén-dioxid  esetében kismértékű határérték 
túllépést mutat, ami elsősorban Szegedet és közvetlen környezetét érinti, valamint 
elenyésző mértékben (0,4 %) Csongrád városát. Az adatokból egyértelműen kitűnik, 
hogy a téli fűtési idényekben a nitrogén-dioxid koncentráció kismértékben 
megemelkedik minden mintavételi helyen. 
Csongrád megyében a legsúlyosabb levegőminőségi problémát a szálló por  okozza. 
Ez fokozottan igaz Szeged, Csongrád, Hódmezővásárhely és Makó térségében. 
Ezeken a településeken a szálló por koncentrációja folyamatosan a levegőminőségi 
határérték körül, illetve felette alakul, Szeged esetében mindig meghaladja. 
A szálló por koncentrációja jellemzően a tavaszi hónapokban éri el maximumát, 
egyrészt a közúti közlekedés fokozódásának köszönhetően, másrészt a megye 



CCSSAANNYYTTEELLEEKK  KKÖÖZZSSÉÉGG  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  PPRROOGGRRAAMMJJAA 

  VVIIKKOONNAA  KKöörrnnyyeezzeettggaazzddáállkkooddáássii  TTaannááccssaaddóó  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  BBTT  4400..oollddaall   

jelentős mezőgazdasági területein elkezdődő tavasz talajmunkák által eredményezett 
kiporlás miatt. 
Nagyon lényeges, hogy az utóbbi néhány csapadékos év magas szálló por értékei 
még mindig messze elmaradnak a korábbi száraz években gyakran mért 5-10-szeres 
határérték-túllépésektől. 
A kapott adatok egyértelműen tükrözik, hogy sem a szálló porból mért 
ólomkoncentráció , sem az üleped ő por  értékei nem haladták meg a 
levegőminőségi határértéket egyik mintavételi helyen sem. 
 
A település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002.(X.7.) KvVm rendelet 1. számú melléklete szerint a következő besorolást 
kapta. 
 
10. táblázat 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint Kén-
dioxid 

Nitrogé
n-

dioxid 

Szénm
onoxid 

Szilárd 

(PM10) 

Benzol 

Légszennyezettségi agglomeráció 

10. Az ország többi területe F F F E F 

 
A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 
légszennyezettségi határértékei a következők: 
 
11. táblázat  Kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok 

Határérték (µg/m³) 

Órás Éves 

Légszeny-
nyező 

anyag 
Határérték Tűréshatár 

24 órás 

Határérték Tűréshatár 

Veszélyes-
ségi 

fokozat 

Kén-dioxid 250 50% 125 50  III. 

Nitrogén-
dioxid* 100 50% 85 40 50% II. 

Nitrogén-
oxidok 200  150 100  II 

Ózon  110**    I. 

Szén-
monoxid 10.000  5.000*** 3.000  II. 

Ólom   0,3 0,3  I. 

*  Emissziócsökkentő intézkedési terv készítésénél a nitrogén-dioxid határértéket kell figyelembe venni. 

**  8 órás középértékre, mely egy nem-átfedő mozgó átlag. 

***  9 órás mozgó átlag. 
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12. táblázat 

Határérték (µg/m³) 

24 órás éves 

Légszeny-
nyező 

anyag 
Órás 

Határérték Tűréshatár Határérték Tűréshatár 

Veszélyess
égi fokozat 

Szálló por  50 50% 40 20% III. 

Szálló por 
(TSPM: 
összes 
lebegő 

portartalom) 

200 100  50  III. 

Benzol****  40  5 100% I. 

**** Rákkeltő anyag 

13. táblázat 

Határérték Légszeny-
nyező 

anyag 
30 napos Éves 

Veszélyességi fokozat 

Ülepedő por, 
toxikus 
anyagot 
nem 

tartalmaz 

16 g/m² x 30 nap 120 t/km² x év  

Ólom 10 x 10³ µg/m² x 30 nap   

Kadmium**
** 

150 µg/m² x 30 nap   

Vízoldható 
fluoridok 

10 x 10³ µg/m² x 30 nap   

**** Rákkeltő anyag 

 
Az ANTSZ Csongrádon mért adatai szerint a szálló poron kívül egyik légszennyező 
anyag koncentrációja sem lépte túl a megengedett értéket. Ez valószínűleg annak 
tudható be, hogy Csanytelek és főleg Csongrád térségében nincs olyan ipari 
tevékenység, amely jelentős légszennyezést okozna. 
 
A településen nem működik olyan ipari vállalkozás, ahol bírságolás alapját képező 
légszennyezettséget okozó tevékenységet végeznek, ilyen ipari jellegű bejelentett 
légszennyező forrás nem üzemel. 
Csanytelek mezőgazdasági jellegéből adódóan a mezőgazdasághoz kapcsolódó 
légszennyezés, elsősorban a talajmunkák végzésével együtt járó kiporlás a jelentős, 
ami a szálló por koncentációját növeli. 
A megyei adatok alapján Csanytelek térségében a levegőből származó savas 
ülepedés (savas esők) nem fordul elő. 
 
Kettő légszennyezettséget okozó, bejelentett légszennyező forrásként nyilvántartott 
mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozás található Csanyteleken. 
Az egyik a Csanyi Takarmánygyártó és Értékesít ő KFT. Megkeresésünkre arról 
tájékoztattak, hogy a Csanytelek község északi oldalán fekvő keverőtelep Felgyő 
község közigazgatási területéhez tartozik, a neve ellenére felgyői gazdálkodó 
egységnek számít, így Csanytelek környezetvédelmi helyzetét nem érinti. A telep a 
közigazgatási határtól és Csanytelek lakott külterületétől több mint 200 m-re 
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található, bejelentett pontforrásként van nyilvántartva, azonban a tevékenység és az 
alkalmazott technológia határérték túllépést nem eredményez, bírságolás alapját 
nem képezi, Csanytelek Önkormányzatához a telep működésével kapcsolatosan 
lakossági panasz nem érkezett. 
A másik mezőgazdasági vállalkozás a Csanyteleki Agrárszövetkezet, amely két 
telephellyel rendelkezik. Az egyik telephely egy gázüzemű szárítótelep, amely 
szintén Felgyő közigazgatási területén, az előbbiekben részletezett keverőtelep 
közvetlen szomszédságában található. 
A szárítótelep bejelentett pontforrásként üzemel. Az engedélyezett határértékek 60 
kg/h tömegáram esetén: 

• CO    500 mg/m3 
• Nox    500 mg/m3 
• Szilárd anyag  150 mg/m3 
 

A kapott információk szerint a tevékenység és az alkalmazott technológia határérték 
túllépést nem eredményez, bírságolás alapját nem képezi, Csanytelek 
Önkormányzatához a telep működésével kapcsolatosan lakossági panasz nem 
érkezett. 
Az Agrárszövetkezet másik telephelye a Tiszai úton található tehenészet, amely 
jelenleg a mezőgazdaságban lezajló kedvezőtlen folyamatok eredményeként 
alacsony kapacitás kihasználtsággal üzemel. A telepen 240 fejőstehenet tartanak. 
Légszennyező anyag kibocsátása, az állattartással és a szabálytalan 
trágyatárolással együtt járó bűzhatáson kívül nincs. A tehenészet lakossági panaszt 
nem eredményez. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelő trágyatárolás 
megoldására 2007-ig kaptak halasztást. 
 
Az ország más területeihez hasonlóan a megye településein is súlyos egészségügyi 
problémát okoznak az allergén pollenek. Az ÁNTSZ mérései szerint ezek közül a 
parlagfű (Ambrosia) mennyisége minden nyár végén (augusztus, szeptember) magasan 
100 db/m3 felett van, ilyenkor a légköri pollenmennyiségnek több, mint 90%-át teszi ki. A 
többi allergén virágporszem közül a nyír és fűz, illetve az üröm haladja meg ezt az 
értéket, de akkor is csupán néhány napon keresztül. Az elmúlt évek adatai alapján az 
allergén pollenek mennyisége nő, s időben is egyre jobban kitolódva jelennek meg. Az 
okok között nagy súllyal szerepel a nagyszámú kül- és belterületi gondozatlan ingatlan. 
 
Csanytelek és környezete I. leveg őtisztasági osztályba sorolt, a Tájvédelmi 
Körzet területe a „Kiemelten védett” kategóriába ta rtozik. 
 
Az országos tendenciához hasonlóan, Csanyteleken is az elmúlt években a 
motorizáció fejlődése következtében a közlekedési légszennyező anyagok 
jelentősége megnőtt a levegő minőségének alakításában. Jellemzően a nitrogén-
oxidok, a szén-monoxid, az illékony szerves vegyületek, a kén-dioxid (elsősorban a 
dízelüzemű járművekből), az elemi szén (korom) és az aeroszol részecskék 
mennyisége növekedett meg a közlekedés hatására. 
 
A forgalmi eredetű terhelés, a gépkocsik kipufogógázai rontják a levegő minőségét, 
veszélyeztetik az emberi egészséget, rossz közérzetet okoznak, károsítják a 
növényzetet, nem kívánt elszíneződéseket okoznak az épületeken. Különösen a 
település legforgalmasabb útja mentén, amely a településen az átmenő forgalmat is 
levezeti. 
A közlekedésből eredő levegőszennyezés mérséklése forgalomtechnikai 
eszközökkel, a települést az átmenő forgalomtól tehermentesítő elkerülő út 
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megépítésével, környezetkímélőbb járművek használatával (anyagi lehetőségektől 
függ) és kerékpárutak építésével valósítható meg. 
 

A levegőtisztasággal kapcsolatos legfontosabb problémák az alábbiak: 
• A közlekedésből származó kibocsátások egyre nagyobb szerepet 

játszanak a nagy forgalmú utak környezetének és a nagyobb települések 
levegőjének por, nitrogén-dioxid, közvetve pedig ózon szennyezésében.  

• A tavaszi szántóföldi szélerózió domináns forrása a homokháti és az ezzel 
szomszédos területek rendkívül nagy szálló por terhelésének. 

• A tavaszi-őszi porterhelés fő oka a löszterületekről származó, a déli szelek 
által szállított poranyag. 

• Az allergén pollenek mennyisége folyamatosan növekszik, és az év egyre 
hosszabb időszakában okoznak allergiás tüneteket. 

 
 
Problémakataszter 

� Közlekedésből származó kibocsátások növekedése (szálló por, ülepedő por, NO2 
� A település közelében a mezővédő erdősávok hiánya fontos szerepet játszik az 

ülepedő- és szálló por terhelés növekedésében 
� Korszerűtlen közlekedési eszközök magas aránya 
� A levegő allergén pollenmennyiségének növekedése 
� A belterületi állattartás bűzkibocsátással járhat 

 
 

2.2.2. Víz 
 

2.2.2.1. Vízminőség 
 

A vízminőség a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak összessége. 

Magyarországon 1994. január 1-től a vizek minősítését, osztályozását az MSZ 12749 
szabvány alapján végzik. A vizek minősítése az egy adott évben elvégzett 
mintavételek mérési eredményei alapján történik az alábbi jellemzők alapján: 
oxigénháztartás (A csoport), nitrogén- és foszforháztartás (B csoport), mikrobiológiai 
jellemzők (C csoport), mikroszennyezők (szerves és szervetlen mikroszennyezők), 
toxicitás (D csoport) valamint egyéb jellemzők (E csoport). Az egyes csoportokba 
számos mérendő komponens tartozik. 

A víz fizikai tulajdonságai közül elsősorban a vízmozgások, a hőmérsékleti és a 
fényviszonyok azok, amelyeknek mind a vízterek jellemzése, mind az élőlények 
előfordulása szempontjából döntő jelentősége van. 

A víz kémiai minősége szempontjából a vízben oldott gázok, az oldott sók és a 
szerves anyagok jelentősége a legnagyobb. A vízben részben fizikailag, részben 
kémiailag oldott gázok közül az oxigén, a széndioxid, az ammónia és a kénhidrogén 
a legjelentősebbek. 

 
A felszíni vizekben végbemenő életfolyamatokhoz oldott oxigén szükséges, 

hiánya a víz minőségére rendkívül káros. Oxigén szükséges a szennyvízzel bejutó 
különféle anyagok oxidálásához, illetve lebontásához is. 
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A vizek, különösen a szennyvizek igen sokféle szerves anyagot tartalmaznak, 
amelyek a vizekben oldott és formált formában találhatók (ide tartoznak maguk a 
vízben lévő élőlények is, mint élő formált szerves anyag). A szerves anyagok 
egyenkénti mennyiségi meghatározása (sőt kimutatása is) ma még rendkívül 
körülményes, ezért a gyakorlati vízanalitikában általában nem egyedi vegyületeket, 
hanem a víz szerves anyag tartalmára összességében utaló ún. 
csoportparamétereket határoznak meg, mennyiségüket azzal az 
oxigénmennyiséggel jellemezik, amely adott körülmények között oxidálásukra elfogy. 
Az oxigénigény biokémiai vagy kémiai módszerrel határozható meg. 

 
A biokémiai oxigénigény (BOI ) az az oxigénmennyiség, amely a vízben levő 
szerves anyagok aerob úton meghatározott idő alatt (rendszerint 5 nap) történő 
biokémiai lebontása során elfogy, értékét mg/l-ben adjuk meg (BOI5). A teljes 
biokémiai oxigénigény (TBOI) a szerves szennyezők teljes biokémiai lebontásához 
szükséges oxigén mennyisége, ez nem azonos az elméleti oxigénigénnyel (EOI), 
amely a szén-dioxidig és vízig történő teljes oxidáláshoz elméletileg szükséges 
oxigénmennyiség. 
Bár a biokémiai oxigénigény meghatározása közelíti meg legjobban a természetben 
lejátszódó folyamatokat, időigénye miatt a szerves szennyezettség mértékére 
elterjedtebben használják a kémiai oxigénigényt (KOI),  amit a vízminta kálium-
permanganáttal (KOIps) vagy kálium-dikromáttal (KOIk) történő egyórás forralása so-
rán elhasználódott vegyszerrel egyenértékű oxigénfogyasztással jellemeznek. A 
kálium-dikromát erélyesebb oxidálószer, így vele az elméleti oxigénfogyasztás 
jobban megközelíthető. Műszeresen mérhető az összes szerves szén (TOC) ill. az 
oldott szerves szén (DOC). 

 
A szerves anyagcseretermékek és az elpusztult élőlények testének anyagai 
ammóniává alakulnak, de számottevő mennyiségben ürítenek ammóniát a gerinces 
és gerinctelen állatok is. Az ammóniát mind az algák, mind a növények közvetlenül – 
mint nitrogénforrást – hasznosítják. 

 
A nitrogénvegyületek  közül az ammónia a legkárosabb: egyrészt zavarja a 
vízelőkészítést az ivóvíz tisztítás során, mert a klórozás során szag- és ízrontó 
klóraminok keletkeznek, másrészt magasabb pH-értéknél a szabad ammónia 
halpusztulást okoz. A talajvizek fokozódó nitrát tartalma nemcsak a csecsemőkre 
jelent életveszélyt, de az idősebbek rákos megbetegedését is elősegíti.  
Állóvizekben a többi nitrogénvegyület felhalmozódása éppoly káros, mint 
foszforvegyületek é: a bekövetkező tápanyagdúsulás sietteti a tavak öregedési 
folyamatát (eutrofizálódás). A vizek foszforkoncentrációjának növekedését 
elsősorban külső – döntően antropogén eredetű – szennyezés (szennyvízbevezetés, 
műtrágya bemosódás, mosószerek) idézi elő. 
 
Mikroszennyez ők 
 
Elsősorban a felszíni vizek ivóvízként való felhasználása során jelent gondot, hogy a 
hagyományos szennyező anyagokon kívül egyre több olyan anyag kerül a vizekbe, 
amelyek viszonylag kis mennyiségben is rendkívül káros hatásúak. Ezek az ún. 
mikroszennyezők nemcsak íz- és szagrontó hatásul jelentkeznek, hanem többnyire 
mérgező, esetleg rákkeltő anyagok, amelyek emberen kívül más élőlényeket is 
közvetlenül vagy a táplálékláncban akkumulálódva károsíthatnak. anyagot, és nem 
ismerjük valamennyi anyag hatását az emberi szervezetre. Veszélyességüket 
fokozza, hogy többségük a hagyományos szennyvíztisztítás, illetve vízelőkészítés 
során nem távolítható el. A mikroszennyezők két nagy csoportja a szervetlen 
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mikroszennyez ők (pl. vas, mangán, higany, kadmium) és a szerves 
mikroszennyez ők (pl.kőolajszármazékok, mosószerek, növényvédő szerek). 

 
Biológiai vízmin ősítés 
 
A biológiai vízminőség a víz azon tulajdonságainak összessége, amelyek a vízi 
ökoszisztémák életében fontosak, létrehozzák és fenntartják azokat.  
A biológiai vízminőség jelenségei, változásai és mutatószámai négy tulajdon-
ságcsoportba sorolhatók: 

— halobitás; 
— trofitás; 
— szaprobitás; 
— toxicitás. 

A halobitás, trofitás, szaprobitás és toxicitás egymással szorosan összefüggnek. 
  

A fotoszintetizáló szervezetek szaporodásához fényre és tápanyagra van szükség. 
Azokat a vizeket, amelyek tápanyaggal bőségesen ellátottak, s így bennük mind az 
algák, mind a makrofitonok nagy mennyiségben vannak jelen, eutrófoknak nevezzük. 
Az a jelenség, amely során a tavakban a tápanyagdúsulás hatására nagymértékben 
elszaporodnak az elsődleges termelők az eutrofizáció . Az eutrofizálódás a tavak 
kialakulásától azok feltöltődéséig tartó természetes folyamat, amelyet az emberi 
tevékenység tápanyagok vízbejuttatásával olyan mértékben képes meggyorsítani, 
hogy a természetes körülmények között esetleg több tízezer évig tartó folyamatnak 
az ember számára káros következményei (algaszaporodás, oxigénhiány, 
halpusztulás, üdülésre alkalmatlanság, vízellátásban zavarok) már egy emberöltőn 
belül jelentkezhetnek 
 
Bakteriológiai vízmin ősítés 
 
A háztartási szennyvizekkel olyan kórokozó (patogén) baktériumok is kerülnek a 
vízfolyásokba, amelyek közegészségügyi ártalmakhoz, járványokhoz vezethetnek, 
ha a kutakból vagy vezetékes vízellátással fertőzést okoznak. A felszíni kórokozó 
baktériumot tartalmaznak. Az ivóvizekre vonatkozó egyik legfontosabb minőségi 
kritérium, hogy kórokozó baktériumot nem tartalmazhatnak. 
 A vizek fertőzöttségére a fekáliás szennyezést jelző és biztonságosan kimutatható 
kólibaktériumok (pl. Escherichia coli) meghatározása nyújt általános tájékoztatást, 
ezek a baktériumok ugyanis az emberi béltraktus természetes, az emésztéshez 
nélkülözhetetlen flórájához tartoznak. Megjelenésük a vízben azt jelenti, hogy a 
kérdéses víz a közelmúltban valamilyen módon fekáliával szennyeződött, ekkor az 
egyes betegségeket (hastífusz, dizentéria, kolera) okozó baktériumok tenyésztését is 
megkísérlik. 
A vizet a kólititer vagy a kóliszám alapján minősítik. 

 
Vízminőségi osztályok 
 
Felszíni vizeinket a vízi ökoszisztéma viszonylagos stabilitását biztosító és 
egyidejűleg a mértékadó vízhasználatok (ivó- és ipari vízellátás, öntözés és 
halgazdaság) igényeit kielégítő integrált követelményrendszer alapján minősítjük. A 
minősítéshez kiválasztott komponensek kívánatos és tűrhető határértékeit a hatályos 
szabvány (MSZ-12749) tartalmazza.  
 
Az integrált követelményrendszer alapján felszíni vizeink öt osztályba sorolhatók. 
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I. Kiváló 
II. Jó 
III. Tűrhető 
IV. Szennyezett 
V. Erősen szennyezett 

 
 

I. osztály: kiváló víz. 

Mesterséges szennyező anyagoktól mentes, tiszta, természetes állapotú víz, 
amelyben az oldottanyag-tartalom kevés, közel teljes az oxigéntelítettség, a 
tápanyagterhelés csekély és szennyvízbaktérium gyakorlatilag nincs. 

 

II. osztály: jó víz. 

Külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal 
kismértékben terhelt, természetes szagú és színű víz. A vízi szervezetek 
fajgazdagsága nagy, egyedszámuk kicsi, beleértve a mikroorganizmusokat is. 
Szennyvízbaktérium kevés. 

 

III. osztály: tűrhető víz. 

Mérsékelten szennyezett (például tisztított szennyvizekkel már terhelt) víz, amelyben 
biológiailag hasznosítható tápanyagterhelés eutrofizálódást eredményezhet. 
Szennyvízbaktériumok következetesen kimutathatók. Az életközösségben a fajok 
számának csökkenése és egyes fajok tömeges elszaporodása vízszíneződést is 
előidézhet. Esetenként szennyeződésre utaló szag és szín is előfordul.  

 

IV. osztály: szennyezett víz. 

Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve szennyvizekkel terhelt, 
biológiailag hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénháztartás jellemzői 
tág határok között változnak, előfordul anaerob állapot is. A nagy mennyiségű 
szerves anyag biológiai lebontása, a baktériumok nagy száma (ezen belül a 
szennyvízbaktériumok uralkodóvá válnak), valamint az egysejtűek tömeges 
előfordulása jellemző. A víz zavaros, esetenként színe változó, előfordulhat 
vízvirágzás is. A biológiailag káros anyagok koncentrációja esetenként a krónikus 
toxicitásnak megfelelő értéket is elérheti. Ez a vízminőség kedvezőtlenül hat a 
magasabb rendű vízi növényekre és a soksejtű állatokra.  

 

V. osztály: erősen szennyezett víz. 

Különféle eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, 
esetenként toxikus víz. Szennyvízbaktérium-tartalma közelít a nyers 
szennyvizekéhez. A biológiailag káros anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az 
életfeltételeket. A víz átlátszósága általában kicsi; zavaros, bűzös, színe jellemző és 
változó. A bomlástermékek és a káros anyagok koncentrációja igen nagy, a vízi élet 
számára krónikus, esetenként akut toxikus szintet jelent.  

 

A szabvány a jellemző paramétereket öt mutatócsoportba sorolja: 
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• A – oxigénháztartás  

• B – tápanyag (nitrogén és foszfor) háztartás  

• C – mikrobiológiai jellemzők  

• D – mikroszennyezők és toxicitás, ezen belül alcsoportok  

• D1 – szervetlen mikroszennyezők  

• D2 – szerves mikroszennyezők  

• D3 – toxicitás  

• D4 – radioaktív anyagok  

• E – egyéb jellemzők  

 

2.2.2.2. A felszíni és felszíni alatti vizek min ősége Csanytelek 
területén 

 
 
A felszíni és felszín alatti vizek helyi monitoring rendszerének hiánya miatt, csak a 
megyei adatok alapján lehet bármilyen következtetést levonni. 
A felszíni vizek előfordulását tekintve Csongrád megye kedvező adottságúnak 
tekinthető: a megye É-D-i tengelyében folyik a Tisza, melybe ÉK-en a Hármas-Körös, 
DK-en pedig a Maros kapcsolódik. A megye területének felét (2020 km2) 
veszélyeztetik a Tiszán és mellékfolyóin levonuló árhullámok, s a probléma mintegy 
400 ezer embert érint közvetlenül. Az árvízvédelmi biztonságot nem elsősorban a 
gátak magassági hiányai csökkentik, hanem a gátak állékonysági problémái, az 
altalajproblémák, az ősmeder-keresztezések helyei és a gátakat a mértékadó 
árvízszint alatt keresztező műtárgyak. 
 
Vízminőségi problémák miatt felszíni vízfolyások inkább csak mezőgazdasági 
célokra használhatók fel, s két jól elkülöníthető csoportra oszthatók: élővizek és 
csatornák. Ez utóbbiak minden paraméter tekintetében szennyezettebbek az 
előzőeknél. 
A megye élővizeinek a minőségére alapvető hatással van a folyók országhatáron 
túlról érkező szennyezettsége. Ezt a helyzetet tovább rontja az, hogy Bács-Kiskun, 
Békés és Csongrád megyében a települések szennyvizei, illetve a mezőgazdasági 
területekről elfolyó/elvezetett szennyezett többletvizek a csatornákon keresztül a 
vízfolyásokba kerülnek. 
A megye homokhátsági területein, illetve annak peremrészein található néhány 
szikes tó. Az 1980-as és '90-es évek száraz időszaka után az utóbbi évek 
csapadékos időjárása többnyire megoldotta ezek vízháztartási problémáit. A tavak 
között különleges helyet foglal el a Fehér-tó, amelynek természetes medrét tovább 
alakították és természetvédelmi oltalma, illetve halászati hasznosítása rendszeres 
konfliktusforrás. 
A megye legjelentősebb csatornái többnyire kettősfunkciójúak, nedves időszakokban 
a belvíz elvezetését szolgálják, száraz időszakokban pedig öntözővizet szállítanak a 
mezőgazdasági területekre. A belvízelvezetés következtében jelentős mértékű a 
csatornák vizében a növényi tápanyagok mennyisége, állapotukat rontja az is, hogy 
helyenként az üvegházakban, fóliasátrakban fűtésre használt termálvizeket is beléjük 
engedik. 
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A felszín alatti vizek közül a talajvizet - mennyiségi-minőségi problémák miatt - csak 
a nem ivóvízminőséget igénylő egyedi kutas vízhasználatok (pl. öntözés) 
kielégítésére használják fel, illetve egyre csökkenő mértékben még külterületi 
(tanyai) vízellátásra is igénybe veszik. A vízkészlet kihasználtsága az 1980-as évek 
végén volt a legnagyobb mértékű, emiatt talajvízszint-süllyedésben megmutatkozó 
vízháztartási problémák jelentkeztek - különösen a Duna-Tisza közi homokhátságon. 
Az utóbbi évek csapadékos időjárásának köszönhetően a talajvízszint-változás 
tendenciája megfordult. 
 
A rétegvíz-készlet az Alföld és a megye legnagyobb és földtanilag leginkább védett 
helyzetű felszín alatti vízfélesége. Az Alsó-Tisza völgye, így Csongrád megye 
területe is jellegzetes feláramlási terület. A víz minőségileg sok esetben közvetlenül 
is felhasználható ivóvíz-ellátási célokra, de a megye déli területein oldott vas-, 
mangán-, arzén-, ammónia- és metántartalma miatt - ivóvízként történő fogyasztás 
előtt - kezelni szükséges. A Tiszántúlon problémát jelent a víz lágysága is. 
 
A rétegvíz szinte mindenfajta vízellátási célra felhasználható, ezért intenzív 
termeltetése miatt tároló rétegeinek nyugalmi szintje 0,1-0,3 m/év ütemű süllyedést 
mutatott az 1980-as évek végéig. Azóta - a csökkenő vízkitermelés miatt - a víztartók 
visszatöltődése tapasztalható, amely a rétegnyomások stabilizálódásában, illetve 
minimális emelkedésében nyilvánul meg. 
 
A felszín alatti vízhasználatokat jellegük szerint kommunális (ivóvíz), 
mezőgazdasági, valamint ipari vízhasználatok közé sorolhatjuk. Csanyteleken az 
ipari vízhasználat nem jellemző, ezért a legjelentősebb felszín alatti vízhasználati 
mód a mezőgazdasági célú felhasználás, azaz az öntözés. 
 
Csanytelek rendelkezik közüzemi ivóvíz ellátással, amely a rétegvíz készletre 
települt. 
 
Vízföldtani szempontból Csanytelek az un. Dunai szerkezeti árok területén 
helyezkedik el. A település területén a felszín alatti vízkészlet tárolói üledékes 
kőzetek, amelyek folyóvizi és tavi környezetben rakódtak le a földtörténeti 
jégkorszakban (pleisztocén), valamint az azt megelőző pliocén időszakban, a 
Pannon tó medencéjének feltöltésével. A mintegy 700 m vastagságú folyóvizi 
hordalékok talaj- és rétegvizet, a pliocén hordalékok már magasabb hőmérsékletű 
termálvizet is tartalmaznak. 
 
A község rétegvíz készlete földtanilag védettnek tekinthető, jelenleg szennyeződése 
nem tapasztalható. 
Közüzemi ivóvíz bázisára hidrogeológiai védőidom kialakítása még nem történt meg, 
de a 123/1997.(VII.18) Korm rendeletnek megfelelően 2007. szeptember 1-ig ki kell 
alakítani. Vélhetően felszíni védőterület (tekintettel a község közigazgatási területén 
és annak környezetében folytatott tevékenységekre) nem lesz szükség, a rétegbeli 
védelem elegendőnek mutatkozik. 
 
14. táblázat: A vízjogi engedélyek által lekötött vízmennyiség az ATIVIZIG adatai 
alapján (1999) (m3/év)  
Helység neve Felszíni  víz Talajvíz Rétegvíz Termálvíz 
Csanytelek - 9 541 200 576 15 000 

 
Csanytelek a 33/2000.(III.17.) Korm. Rendelet 1. melléklete szerint „B” azaz a 
„érzékeny felszín alatti vízminőségi területre eső települések” közé tartozik. 
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Problémakataszter 

� A felszíni és a felszín alatti vízbázis megóvása kiemelt feladat a település számára. 
 
 

2.2.3. Talaj 
 
Csongrád térsége az Alföld nagytájon belül helyezkedik el, ezen belül a Duna-Tisza 
közi síkvidék és az Alsó-Tisza vidék középtájon található. A Duna-Tisza közi 
síkvidéken belül Csanytelek, Felgyő és Tömörkény a Kiskunsági-löszöshát kistájhoz 
tartozik. 
A két középtáj geomorfológiailag élesen elválik egymástól, a Felgyő-Csanytelek-
Baks-Sándorfalva, Röszke vonalon. 
A két táj nemcsak geomorfológiai jellege alapján, hanem keletkezésében, földtani 
felépítésében és földtani képződményeiben is jelentősen különbözik egymástól. 
A Duna-Tisza közi hátságot döntően eolikus képződmények, futóhomok vagy lösz, 
és ezek kombinációi építik fel. A hátsági rész felszínének uralkodó képződménye 
északon a lösz, délen a futóhomok. A két terület határán foltokban homokos lösz is 
előfordul. 
Ezek a pleisztocén végi eolikus képződmények az uralkodó északnyugati 
széliránynak megfelelően általában északnyugat-délkelet irányú dombokba, illetve 
vonulatokba rendeződnek és a közöttük levő völgyekben időszakos, vagy állandó 
vizű tavak alakulhatnak ki. 
A futóhomok és a lösz általában 3-5 méteres vastagságú rétegekben váltakozva 
települ, de előfordulhat, hogy valamelyikük 10 métert meghaladóan is kivastagszik.  
 
A homokbuckák, illetve löszvonulatok közötti láposokban az ott kifejlődött tavak 
halocén korú mésziszapos, vagy szikes üledékei, illetve a dombokról lemosott, 
ugyancsak holocén korú deluviális képződmények (kőzetliszt, agyagos kőzetliszt, 
homok) található. 
 
A Duna-Tisza közi hátság keleti lejtőjén, mely a megye nyugati részét foglalja el, főként 
a homokon kialakult talajtípusok jellemzőek. A megyében leggyakrabban a karbonátos 
humuszos homoktalajok változatai fordulnak elő. Jellemző rájuk az alacsony 
szervesanyag-tartalom (általában 1 % alatt), a talajvíz átlagos 100–150 cm mélysége 
és a deflációveszély. 
 

2.2.3.1. Csanytelek talajainak jellemzése 
 
 
Csanytelek közigazgatási területén az Alföld földtani atlaszfúrásai alapján a homok 
és a homokos lösz a jellemző talajtípus. A felszín alatt 5 méterre már az agyagos 
lösz és a finom kőzetliszt a jellemző.  
 
A talajfelszín jó vízfelvevő és jó víztartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50 cm-es 
mélységben az altalaj mésztartalma 10 és 30 % között változik.  
A talajvíz átlagos mélysége 1-2 m között változik, a szintingadozás az 50 cm-t nem 
haladja meg. A talajvíztükör nyugalmi helyzete a tenger szintje felett 85 m-nél 
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található. A település belterülete alatt a talajvízszint 1m alá is csökken a 
környezethasználat eredményeként. 
 
A legjobb felszín alatti vízadó réteg 200-300 m között található. 
 
A talajvíz összetételét tekintve nátrium és kalcium hidrogénkarbonátos. Klorid és 
szulfát csak csekély mennyiségben tapasztalható. A talajvíz összes sótartalma 
átlagosan 1200-1500 mg/l közötti, azonban egyes szikes területeken megközelíti az 
5000mg/l-t is. 
 
A település közigazgatási területén belül elsősorban a beépített területeken 
jelentkezik a szennyvizek okozta talaj (talajvíz) szennyezés.  
A Község területe teljes mértékben csatornázatlan, ahol a keletkező házi 
szennyvizek kezelése túlnyomórészt szikkasztással történik. Ez gyakorlatilag a talaj 
és talajvizek direkt fekáliás szennyezése. 
A beépített területeken kívül jelentős talajszennyező források lehetnek a különböző 
típusú hulladékok, veszélyes hulladékok. A folyékony, iszapszerű és szilárd 
hulladékok nem megfelelő kezelése által viszonylag nagy területek szennyeződtek el, 
elsősorban a korábban nagyobb jelentőséggel bíró állattartás következtében a 
település különböző pontjain, különösen a külterületeken. 
 
Az a tény, hogy korábban a szervezett hulladékszállítás nem volt teljes körű a 
község közigazgatási területén, továbbá hogy 2000. január 1előtt nem volt kötelező a 
hulladékszállítási szolgáltatás igénybevétele azt eredményezte, hogy a lakosság és a 
hulladéktermelők egy része, hulladékait a korábban a Városi tanács által kijelölt 
ideiglenes lerakóhelyeken és a külterületi zöldsávokban helyezte el. 
 
A települési folyékony települési hulladékok (szippantott szennyvizek) kezelése nem 
megnyugtató. Van kijelölt ürítőhely (Csongrádi Szennyvíztisztító telep), azonban 
gyakorlatilag ellenőrizhetetlen, hogy a szippantó kocsik hol és mikor ürítenek. 
Feltételezhető, hogy jelentős mennyiségű szennyvíziszap ürítése történik különböző 
félreeső helyeken, illegálisan, komoly talajszennyezést előidézve.  
 
A talajok mezőgazdasági eredetű elszennyeződése nem számottevő, feltehetően 
jelentősen alatta marad az intenzív művelésbe vont nagyüzemi mezőgazdasági 
területek esetében mérhető értékeknek.  
 
A kiváló klimatikus és talajadottságoknak köszönhetően a terület talajait 
mezőgazdaságilag jól hasznosítják. 
 
 
 
Problémakataszter 

� A szikkasztós rendszerű szennyvízaknák nagymértékben szennyezik a talajt és a 
talajvizet 
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2.3. TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A természetvédelemről szóló 1996. Évi LIII. Törvény alapján elkészített Nemzeti 
Természetvédelmi Alaptervvel összhangban a természet megőrzése és védelme 
szervezett, törvényileg szabályozott, központilag irányított és finanszírozott szakmai 
és hatósági tevékenység, de egyszersmind társadalmi, önkormányzati, állampolgári 
érdek és feladat is. 
 
Az Alapterv részletesen meghatározza az elérendő természetvédelmi célokat, 
célállapotokat és feladatokat a talajjal, a földtani-felszínalaktani értékekkel, a 
barlangokkal, a vizes élőhelyekkel, a növényvilággal, az állatvilággal és a tájakkal 
kapcsolatban. 
 
Csanytelek térségében a természetvédelmi feladatok ellátásában jelentős feladat 
hárul a Kiskunsági Nemzeti Parkra, melynek eredményes végrehajtását bizonyítja, 
hogy a térség turistaparadicsomnak tekinthető. 
 
Az önkormányzat feladata is meghatározó, elsősorban a természetes élőhelyek 
védelmében, a helyi lakosság és a turizmus iránt érdeklődő látogatók 
tudatformálásában. 
 
Csanytelek és környékének növény és állatvilágát elsősorban a település 
szomszédságában levő Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet határozza meg. 
 
Közigazgatási határ: Hódmezővásárhely, Szeged és Szentes városok, valamint 
Baks, Csanytelek, Dóc, Felgyő, Ópusztaszer, Pusztaszer, Sándorfalva, Szatymaz és 
Tömörkény községek. Területe 22226 ha. A védetté nyilvánítás időpontja 1976. 
Természetvédelmi kezelő szerv a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. Egy része 
korlátozottan látogatható! 
 
A Tájvédelmi Körzet rendeltetése, hogy védje és őrizze meg a táj jellegzetes 
arculatát és természeti értékeit, a ritka erdő és állománytípusokat, természetes 
növénytársulásokat, ritka növény és állatfajokat. További feladata a TK-nek, hogy 
őrizze meg a táj kulturális értékeit, biztosítsa a tudományos kutatásokhoz szükséges 
természeti feltételeket, a természetes környezet megőrzésével segítse elő a 
szabadban történő felüdülést és élményszerzést, szolgálja a természeti- és 
kultúrértékek megismerésére irányuló turizmust és idegenforgalmat. 
 
A tájvédelmi körzet vizei, élőhelyei fészkelő madárvilágán kívül a Kárpát medencén 
keresztülvonuló madarak nagy tömegének megfelelő pihenő- és táplálkozó helyet 
nyújt. 
A szikes tavak és puszták magas sótartalmú szolonyeces és szoloncsákos talajain 
sóspusztai növények alkotnak társulásokat. A legfontosabbak: a kamilla /Matricaria 
chamomilla/ a bárányparéj /Camphorosmaannua/, a sófű /Suaeda maritima/, a 
bajuszpázsit /Crypsis aculeata/, a sziki mézpázsit /Puccinellia limosa/, a sóvirág 
/Limonium gmelini/, a sziki ballangó/Salsola soda/, a sziki útifű /Plantago maritima/, a 
sziki őszirózsa /Aster tripolium ssp. Pannonicus/ stb. A Tisza hullámterében a 
füzesek, hazai nyárasok aljnövényzetében az erdei szőlő /Vitis silvestris/ még 
nagyobb területeken található. 
A terület állatai közül elsősorban madárvilága jelentős. A szikes puszta időszakos 
vízállásaiban fészkel a ritka gulipán, a gólyatöcs és a széki lile. A homokos talajok 
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gyér növényzetű élőhelyeinek madara az ugartyúk. A pusztai erdőfoltokban több 
helyen alakult ki kékvércse telep, de gyakori a szalakóta is. 
A csanyteleki Csaj-tó különleges szerepet töltenek be a dél-alföldi madárvonulásban. 
A Tisza vonala Közép-Európa egyik legfontosabb és legforgalmasabb madárvonulási 
útja. A tömegesen vonuló madarak számára különösen vonzó pihenő, gyülekező és 
táplálkozó terület kínálkozik az ilyenkor többnyire lehalászás alatt levő, vagy 
feltöltésre váró halastavak sekély vizű, zátonyos életterében. 
 
A tájvédelmi körzet mezőgazdálkodással hasznosított területe egyrészt tetszetős 
kultúrtáj, másrészt pedig a nagyüzemi és kisparaszti gazdálkodás emlékét őrzi - 
sajátos tájképi elemként. 
 
A Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesületének közössége a 
környezettudatos magatartás ismérveit következőkbe foglalta össze.  
„Az ember a természet része. Az ember elismeri a természet nagyságát, fenségét, 
titokzatosságát, szakralitását, világképe ennek megfelelő, nem akarja a természetet 
birtokolni, uralni, leigázni. 
Az ember a természettel természettörténeti rokonságban van: élettelen–élő, Föld 
(anya) - élet–ember. Az emberi tiszteli e rokonságát, a Föld-anyát, a másik embert: 
életképességét, sokféleségét, másságát óvja. 
A természet az ember élő/lakóhelye. Az ember élvezi, elfogadja a természet adottsá-
gait, megőrzi, megóvja utódainak is, csak elfogadható határokon belül – indokolt 
esetben – változtatja. 
A természet az ember és utódai létének feltétele, eszközkészítésének tárgya, 
nyersanyagainak, energiájának forrása. Az ember kész a természet történetét, 
folyamatait, szerkezetét, funkcióit megismerni, élettelen, élő anyagait, kincseit 
számba venni. Képes létfenntartásához folytatott tevékenységében a természet 
törvényeit betartva, kincseit csak indokolt mértékben felhasználva, a Föld eltartó 
képességét figyelembe véve, célját elérni. 
 
A Csaj-tó Közép-Európa egyik legmodernebb halastórendszere. A szomszédos 
pusztával és a Tisza árterével együtt része a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetnek is, 
melynek madár- és növényvilága országosan védett természeti érték. 
Olyan ritka madárfajokat figyeltek meg, mint nemeskócsag, rétisas, kormorán. 1977-
ben madárfigyelő tornyot állítottak fel. A tó körül telepített nyírfaerdő hasznos és szép 
része a területnek. 
Az Iránban megkötött Nemzetközi Ornitológiai egyezmény (Ramsari) szerint a 
csanyteleki Csaj-tó területe egy része a védett madárvonulási útvonalnak. 
 
Csanytelek község közigazgatási területét a Pusztaszeri Természetvédelmi Körzettel 
átfedésben az Európai Unió madárvédelmi (SPA) és élőhelyvédelmi irányelve (pSCI) 
alapján NATURA 2000 területnek felterjesztett területek is érintik. Ezek az alábbiak: 

• Alsó-Tiszavölgy elnevezésű madárvédelmi terület 
• Baksi-puszta megjelölésű élőhelyvédelmi terület 
• Alsó-Tisza hullámtér megjelölésű élőhelyvédelmi terület 

 
Csanytelek egyik nagy, részben még kiaknázatlan turisztikai erőforrása a Tisza 
közelsége. Ezzel együtt az Önkormányzat felelőssége is megnő, mivel a Tisza 
partját, ártéri területeit csak megfontolt tervezéssel lehet idegenforgalmi célra 
használni. 
A Tisza folyó, annak hullámtere és mentett ártere még ma, a számos, 
természetességi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen, antropogén (szabályozás, 
töltések emelése, a természetközeli erdők jelentős részének kiirtása, 
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szennyezések)után is kiemelkedő természeti értéket képvisel, amelynek megőrzése 
és az eredeti állapotok lehetőség szerinti visszaállítása általi növelése nemcsak 
hosszú távú érdeke mindenkinek, hanem a nemzeti kincsek megtartása és méltó 
kezelése kapcsán kötelessége is. 
A Tisza völgyének tájökológiai szerepe egyértelmű. Összefüggő sávot képez, 
melyben adott élőhelyek és társulások (vízparti bokorfüzesek, fűz-nyár ligeterdők, 
ártéri rétek, gátoldali gyepek) longitudinális zónái helyezkednek el, az abiotikus 
feltételek, elsősorban a folyótól való távolság által és egymás viszonylatában is 
meghatározva. 
 
 
Problémakataszter 

� A település nem rendelkezik átfogó tájrendezési-tájhasznosítási tervvel 
� A védett és védelemre javasolt területek feltárása, bemutatása nehézkes 
� Alacsony erdősültségi arány 

 
 

2.4. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 
 
A települések fejlesztése, építése és maga a fenntartása jelentős környezeti 
problémák forrása. Egyrészt a kiterjedt és sokszor hosszan elhúzódó építkezések, 
másrészt a létrehozott települési funkciók, létesítmények jelenthetnek alapvető 
környezeti változásokat, válhatnak kisebb-nagyobb környezetterhelő forrásokká. 
A környezet minőségének, állapotának tényleges és hatékony alakításánál, 
befolyásolásánál a természeti, művi és társadalmi környezet összhangját kell 
biztosítani, amelynek kapcsán az környezeti, ökológiai és környezet egészségügyi 
szemléletnek fokozott szerepet kell kapnia. 
A települési környezetben leggyakrabban előforduló főbb környezeti problémák körét 
a 3. táblázat foglalja keretbe, megadva azok eredetét is. Látható, hogy míg az építési 
tevékenység végül is átmeneti, a beépítési mód és a területi funkciók kialakítása és 
az ebből eredő, fenntartással és üzemeléssel együtt járó terhelések, zavarások, 
szennyezések, károsítások tartós hatásként vehetők figyelembe a környezeti állapot, 
minőség alakulásánál. 
 
15. táblázat 

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK A TELEPÜLÉSI ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN 
 

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG BEÉPÍTÉSI MÓD TERÜLETI FUNKCIÓ 

� növényzet kiirtása 
� porképződés 
� erózió 

� a helyi klíma kialakulása 
(átszellőzés, hőszigetek 
kialakulása, stb.) 

� lakó-, pihenő- és  zöldterületek nem 
megfelelő védettsége, 
elkülönítettsége; 

� felszíni vizek 
feliszapolódása 

� zárórétegek átvágása 

� beszivárgási/lefolyási viszonyok 
megváltozása 

� iparterületek, létesítmények tartós  
környezetterhelése 

� építési zaj és vibráció � légszennyezés fokozódása � környezeti szempontokat figyelmen 
� építési hulladékok 
� földhasználat 

megváltozása 

� fokozódó szennyvíz- és 
hulladék kibocsátás 

kívül hagyó terület- használatok 
(hidrogeológiai  védőterületek 

 � zöldfelületek csökkenése, 
állagromlása a fokozott   

beépítése, rossz útvonalvezetések, 
stb.); 

 igénybevétel miatt � művi elemek túlsúlyba kerülése  
 � a környezeti zajszint (zöldfelületek, parkok, pihenőhelyek 
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növekedése 
� sugárzások 

hiánya) 

 � zsúfoltság kialakulása  
(beépítés, laksűrűség, 
járműforgalom növekedése, 
stb.) 

� munka- és lakóhelyek, intézmény-  
és iparterületek elkülönítéséből  
eredő ingázás és 
forgalomnövekedés  

Szerk. : Bunyevácz J., 1985 

 

2.4.1. Demográfiai jellemz ők 
 
 
Csanytelek népessége a múlt század negyvenes éveiben érte el maximumát. A 
közel 4.500 fős lakos szám a hatvanas évektől kezdődően rohamosan csökkent. A 
csökkenés napjainkban is tart, de szerencsére az üteme mérséklődött. 
A népesség alakulását a gazdasági, társadalmi körülmények, termelési viszonyok 
sokrétűen befolyásolják. 
 
A település szerkezetét jellemzi, hogy a belterület aránya kicsi a külterülethez képest, 
így a külterületen élők aránya a megyei átlaghoz képest százalékosan elég magas. 
Csanytelek népességének területi elhelyezkedése a településszerkezeti adottságok 
következtében egyedi jellemzőkkel rendelkezik. A község igazgatási területének 
közel 70 %-át behálózó utcasoros tanyavilágból az 50-es években jelölték ki a 
jelenlegi belterület határait. Ennek a határvonalnak sok esetben mindkét oldalán 
hasonló jellemzőkkel épült lakóterület található, így a bel és külterületi 
népességszám alakulása speciálisan értékelhető. 
 
A későbbi fejlesztések során nem az arányok javítását, hanem a külterületen élők 
életminőségének javítását kell célul kitűzni. 
 
16. táblázat A népességszám alakulás 
 1980 1990 2000 2003 
 Fő % Fő % Fő % Fő % 
Össznépesség  3572 100 3161 100 3068 100 3008 100 
         belterület  1656 46 1641 52 1630 53 1632 54 
         külterület  1916 54 1520 48 1438 47 1376 46 

(Csongrád megyei KSH adatok 2003) 

 
A táblázat adataiból megállapítható, hogy a „ténylegesen” külterületen lakó idős 
emberek elhalálozásával a külterületen lakók száma csökken. 
 
17. táblázat Demográfiai helyzetkép 

Élveszületés Halálozás 
Természetes 
szaporodás-

fogyás 
Elvándorlás Odavándorlás 

24 71 -47 113 136 
(Csongrád megyei KSH adatok 2002) 

 
A természetes szaporodás csökkenő értéket mutat, viszont az odavándorlás 
kismértékben nagyobb az elvándorlásnál, ami a kilencvenes évek elején elkezdődött 
város-falu áramlási folyamat eredménye. Fontos tehát az elvándorlás megállítása 
megfelelő munkahelyek teremtésével, a foglalkoztatottság növelésével. 
A korábbiakban elsősorban a külterületi népesség – ezen belül is a munkaképes 
korúak – elköltözése volt jellemző. 
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A település népességmegtartó képességének javítása kiemelt feladata az 
önkormányzatnak. 
 
18. táblázat A népességszám alakulás 
 1980 1990 2000 2010 
 Tény adat (KSH) Prognózis 
 Fő % Fő % Fő % Fő % 
Összesen 3572 100 3161 100 3068 100 3000 100 

0-14 éves 586 16,4 405 12,7 465 15 450 15 
15-39 éves 1020 28,6 970 30,7 911 30 900 30 
40-59 éves 1058 29,6 844 26,8 850 28 750 25 
60-  éves 908 25,4 942 29,8 842 27 90 30 

(Csongrád megyei KSH adatok 2003) 

 
A 60 éves és idősebb korosztály aránya folyamatosan növekszik, a fiatalkorúak 
aránya először csökkent, majd 15 %-on stagnál, ami a település „elöregedését” 
eredményezi. 
 
A fenti adatok alapján egyértelműen leszögezhetjük, hogy a település lakossága 
folyamatosan csökken, a fogyás mértéke ma a megyei városok átlagának több mint 
kétszerese. 
 
19. táblázat A lakásellátás alakulás 
 1970 1990 2000 2010 
 Tényadatok (KSH) Prognózis 

Népesség 3803 3161 3068 3000 
Fő/ lakás 2,86 2,26 2,13 2,04 

Lakásszám 1333 1409 1441 1470 
(Csongrád megyei KSH adatok 2003) 

 
Amennyiben a prognosztizált arányok megvalósulnak, bekövetkezhet a község 
népességszámának stabilizálódása, ami nélkülözhetetlen a további fejlődéshez. 
 
Csanyteleken 2003-ban a működő vállalkozások száma 147 volt, azonban ezek egy 
része is un. kényszervállalkozó. Az aktív keresők megközelítően 30 %-a dolgozott a 
korábban egyedüli munkalehetőséget biztosító mezőgazdaságban. Mind többen 
őstermelőként, vagy vállalkozóként, illetve kiegészítő tevékenységként végzik ezt a 
munkát. 
A regisztrált munkanélküliek száma meghaladja a 10 %-ot. 
2000-ben az 1446 aktív keresőből 1296 fő (90 %) dolgozott helyben és 150 fő (10 %) 
naponta ingázott. 
 
 

2.4.2.  Épített környezet 
 
 
Az épített környezet a környezet tudatos, építési munka eredményeként létrehozott, 
illetve elhatárolt mesterséges része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi 
lét feltételeinek megteremtését szolgálja. 
Az épített környezet védelme, annak funkcionális és esztétikai fejlesztése, illetve 
tájjellegének fenntartása a régió-imázs és -marketing, továbbá a turizmus 
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szempontjából szintén fontos feladat. A tájspecifikus építészeti műemlékeknek a 
természeti értékekkel harmonikus egységet kell képeznie a fenntartható 
vidékfejlesztést szolgálva. 
 
A Csongrád Megyei Területrendezési Terv alapján a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet 
területére eső Csanytelek az épített környezet, a táj és a település harmonikus 
kapcsolatának igénye alapján, a Tájképi értékük miatt együtt kezelendő települések 
csoportjába tartozik. 
 
Csanytelek a történelmi és a gazdálkodási múlt nyomait őrzi. A község 
településszerkezetére jellemző az elszórt, laza szerkezetű tanyavilág. Csanytelek 
településszerkezetét az enyhén hullámzó terepadottságokat követő utak mentére 
települt sortanyák jellemzik. A tanyák kialakulása a táj művelhetőségével, a 
gazdálkodási tradiciókkal van összefüggésben. 
A tanyavilág ma is meghatározza a település szerkezetét. 
Az 1800-as években kezdődött tanyaépítések a Szeged – Csongrád közötti út 
mentén sűrűsödtek. Az erre közel merőleges, néhol 1km-t is elérő, hosszú utcák, 
mint „csápok”, majd ezek újabb elágazásai a község igazgatási területének közel 
kétharmadát behálózzák. 
A többségében mindkét oldalon beépített utcák között zárványszerűen, külterülethez 
tartozó szántóterületek találhatók. 
 
A külterületi lakott helyeken kivételesen találhatók komfortos, netán összkomfortos 
tanyák. Jellemzően a tanyavilágot komfort nélküli épületek alkotják. Mindez 
alacsonyabb életszínvonalat feltételez az ott élők vonatkozásában, de állampolgári 
jogon a tanyasit is ugyanazok a szolgáltatások (energiaellátás, járható út) illetik meg, 
mint a belterületen élőt. Ezek igénybevétele többletterhet ró a külterületen élő 
emberre és az önkormányzatra egyaránt. 
 
Valamennyi tanyás utcasor belterületbe vonása nem lehetséges, ehelyett olyan 
övezetek kialakítása a cél, amelyen belül a jelenleg külterületen fekvő lakóingatlanok 
a belterületihez hasonló építési és ellátási lehetőségeket kaphatnak. 
Ezáltal a jelenleg pangó építési szándék fellendíthető lenne. 
A külterületi utak jellemzően földutak (a leginkább tanyás térség domborzati 
adottságainak megfelelően homok borításúak), melyek az időjárástól függően télen 
az esőzés, havazás, míg nyáron homokfúvás miatt jelentős karbantartásra szorulnak. 
Az Ötv. alapján ezek fenntartása az önkormányzatot terhelik. 
A hulladékszállítás az önkormányzat rendeletében szabályozott kötelező 
közszolgáltatás, de a külterületi úthálózat kiterjedtsége miatt a tanyavilág számára 
nehezen megvalósítható. 
 
Csanytelek infrastrukturális fejlettsége megfelelő szintű, amelyet azonban 
nagymértékben ront a szennyvíz elvezető hálózat kiépítettségének teljes hiánya. 
 
Az egészségügyi és szociális ellátás megfelelő. A község rendelkezik körzeti orvosi 
rendelővel és egészségházzal, gyógyszertárral és 24 fős létszámú Öregek 
otthonával, melynek létszámát korszerűsítés eredményeként 50 főre kívánnak 
emelni. 
Az önkormányzati intézmények, 120 férőhelyes óvoda, 12 tantermes, bővítésre 
szoruló általános iskola, szabadidő központ és sporttelep a község lakosságának 
igényeit megfelelő módon kiszolgálják. Természetesen mindezek felújítása, 
korszerűsítése, szükség szerinti bővítése szerepel az Önkormányzat hosszú távú 
fejlesztési programjában. 
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Az Önkormányzat fontos feladatának tekinti a község központjának, főterének és az 
azt körülölelő épületek rekonstrukcióját. 
 
A község főterén, parkosított környezetben található a Strasbourg-kő, amely az 
európaiság jelképe  
A főtér másik meghatározó eleme az országos védettségű műemlékként 
nyilvántartott, jelenleg Sapard pályázati támogatással felújítás alatt álló, 1804-ben 
felszentelt Nepomuki Szent Jánosról elnevezett római katolikus templom. 
 
 
Problémakataszter 

� Elengedhetetlen a település központjának felújítása 
 
 

2.4.3. Közmű ellátottság 
 

2.4.3.1. Ivóvízellátás 
 
 

Az ivóvízellátás (mint közszolgáltatás) környezetvédelmi szempontból általában nem 
vizsgálandó tényező, de egy település életében és az ott élők életminőségében 
meghatározó fontosságú elem. Egyrészt infrastrukturális fejlettségi mutató, hogy a 
lakásokba hogyan jut el a vezetett ivóvíz. Csanyteleken a belterületen a vezetett 
vízzel ellátott lakások aránya gyakorlatilag 100 % (vezetett vízzel való ellátásnak 
minősül az is, ha 150 m-en belül van vízvételezési lehetőség). Másrészt környezet-
egészségügyi szempontból nem mindegy, hogy a lakosság milyen minőségű vizet 
fogyaszt, ezért mint kritikus faktort, az egészséges ivóvízzel való ellátást is meg kell 
vizsgálni. Ugyanis a vízbázis védelembe helyezésével és a megfelelő víztisztítási 
technológia üzemeltetésével sem garantált teljes mértékben az, hogy a lakossághoz 
kifogástalan víz jut el, hiszen a vízelosztás és a vízvezetés során is szennyeződhet 
az ivóvíz. Ennek az ún. másodlagos vízszennyezésnek a megelőzése, felderítése, a 
bekövetkezett minőségromlás emberi egészséget veszélyeztető hatásának kivédése 
üzemeltetési és környezet-egészségügyi feladat.  

 
A víz használatával kapcsolatos leggyakoribb veszély a közvetlen vagy közvetett 
mikrobiális szennyezésből eredő fertőzés (fekália, szennyvíz vagy egyéb fertőzött 
hulladék bejutása). Az ivóvíz útján terjedő patogén mikroorganizmusok általában ún. 
enterális kórokozók, melyek gyomor-bélrendszeri tüneteket (hányás, hasmenés) és 
lázas megbetegedéseket (Salmonella, hastífusz, vérhas) okoznak. Az ivóvíz 
minőségének jelentős szerepe van a nem fertőző betegségek kialakulásában is. 
 
A víz rendkívül jó poláris oldószer, igen nagy számú különböző oldott szerves és 
szervetlen mikroszennyezőt tartalmaz. Az ivóvíz kezelése során – a fertőzések 
megakadályozása miatt - elmaradhatatlan lépés a fertőtlenítés. A fertőtlenítés során 
azonban – a vízben lévő szerves anyagok (huminsavak, fulvinsavak stb.) tökéletlen 
eltávolítása miatt – nagyon sokféle vegyület képződik, ezek egy része mutagén 
illetve karcinogén hatású. Ezen vegyületek spektruma egyrészt a vízben lévő 
szerves anyagoktól, a fertőtlenítés módjától és egyéb tényezőktől is függ. Hazánkban 
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a legelterjedtebb fertőtlenítési eljárás a klórozás, mely során nem kívánatos szerves 
klórvegyületek képződnek. Az emberi test szöveteibe felvett szerves 
halogénvegyületek lebontása sok esetben igen lassú folyamat, mely krónikus 
egészségügyi károsodásokat okozhat.  
 
A szervetlen mikroszennyezők közül a legfontosabb a nitrát, mely természetes 
körülmények között is előfordul a talajvizekben, általában azonban az emberi 
tevékenység következtében (műtrágyázás) dúsul fel. Az ivóvízben lévő nitrát 
elősegíti az idősebbekben a daganatos betegségek kialakulását, nagy 
koncentrációban irritálja a belek nyálkahártyáját. Legsúlyosabb veszélyt azonban a 
csecsemőkre jelent, mivel redukáló bélflórájuk hatására a nitrát átalakul nitritté. A 
nitrit a csecsemők vérében lévő fetális hemoglobin F molekulát methemoglobinná 
alakítja át, amely az oxigén megkötésére és szállítására már nem alkalmas. Ez akár 
halálos kimenetelű légzőszervi és idegrendszeri károsodáshoz is vezethet.  
 
Jelentős közegészségügyi problémát jelent az ivóvizek geológiai eredetű 
arzénszennyezése. Az arzén a májban, a vesében és a bőrben halmozódik fel, s 
csak egy része ürül ki a szervezetből. A magas arzéntartalmú vizek fogyasztása 
bőrtünetekkel jár, de hajritkulás, májduzzanat is előfordul. Gyermekeknél fogazat- és 
bőrelszíneződést, festékes anyajegyeket, gyakori légcső- és hörgőhurutot is okozhat. 
A hosszú arzén expozíció ugyan ritkán kialakuló, de súlyos következményekkel 
járhat, úgy mint halvaszülés, spontán abortusz, bőrrák, hólyagrák. 
 
A jód a szervezet számára fontos nyomelem, hiányában terhes anyák esetében 
gyakoribb a koraszülés ill. a spontán vetélés, gyermekeknél a testi és szellemi 
fejlődésben való elmaradás és a pajzsmirigy kötőszövetes megnagyobbodása 
(golyva). Felnőtteknél a pajzsmirigy problémák mellett elhízás, fáradékonyság, 
fejfájás, hajhullás, izom és izületi fájdalmak fordulnak elő. 
 
A fluor fontos szerepet játszik a szervezet kalcium anyagcseréjében, a csontok és a 
fogazat megfelelő fejlődésében. Hiányában a fogzománc ellenálló képessége kisebb 
lesz, a nő a fogszuvasodás valószínűsége. Ugyanakkor a magas fluortartalom is 
egészségkárosító, károsodhat a fogzománc, a csontrendszer, elősegíti a golyva 
kialakulását. 
 
A víz állandó keménységét az oldott kalcium- és magnézium-sók okozzák. A 
túlzottan lágy vízzel ellátott területeken az egyes szív-érrendszeri megbetegedések 
(szívinfarktus) gyakorisága nagyobb, melyért részben a víz alacsony 
magnéziumtartalma felelős. Feltételezések szerint a víz magas keménysége 
hozzájárul az epe- és vesekőképződéshez. 
 
Egyéb vízhasználattal kapcsolatos veszélyforrás még a medencés közfürdők 
higiénés helyzete, mely ún. strandjárványok veszélyforrása lehet (dizentéria-vérhas). 
 
Csanyteleken az ivóvíz hálózat, néhány külterületi tanyás ingatlan kivételével 
teljesen kiépült. A meglevő vízmű mintegy kétszeres kapacitással bír a lakossági 
fogyasztással összevetve. 
 
Az ivóvíz szolgáltatást önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság végzi, mivel ez 
kötelező önkormányzati tevékenység. 
A vízműhöz 3 db mélyfúrású, búvárszivattyúval ellátott kút tartozik, melyből jelenleg 
csak 2 üzemel folyamatosan. A kutak névleges kapacitása: 2.700 m3/nap 
A kutak adatai: 
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� Botond utcai kút  - kapacitása 800 l/perc 
- talpmélysége 280 m 
- nyugalmi vízszint: + 2,1 m 

� Pókföldi kút   - kapacitása 1.366 l/perc 
- talpmélysége 360 m 
- nyugalmi vízszint: + 4,2 m 

� Síróhegyi kút  - kapacitása 700 l/perc 
- talpmélysége 268 m 
- nyugalmi vízszint: + 2,45 m 
jelenleg üzemen kívüli tartalék 

 
A kutak II. osztályú rétegvízből, búvárszivattyúval termelnek. 
 
A 2003 évi adatok szerint a belterületi lakások 100 %-a, azaz 1.406 lakás van 
bekapcsolva a közüzemi vízhálózatba. 
A teljes közüzemi vízhálózat hossza: 47,7 km. 
Átlagos napi vízigény:   547 m3 
Átlagos éves vízigény:      250.000 m3 
Napi csúcsfogyasztás:          1.200 m3 
Tűzcsapok száma:    112 db 
Közkifolyók száma:           6 db 
2003-ban kitermelt összes víz:     315.000 m3 
Közületi nagyfogyasztó: a helyi Agrárszövetkezet Tehenészeti telepe (9.000 m3/év) 
 
 
A központi vízmű telepen a hálózati nyomást egy 30 m magas, 200 m3 térfogatú 
hidroglóbusz biztosítja. 
A szolgáltatott víz minősége olyan mértékben megfelelő, hogy semmilyen kezelést 
nem igényel. 
A kútfertőtlenítéseket rendszeresen végzik, nyugalmi vízszint mellett a kútfejen 
adagolt nátrium-hipoklorit oldattal. 
 
A Csongrád Megyei ANTSZ 2002.9.10-i vízhálózati hatósági mintavételezése alapján 
a víz minőségi jellemzői az alábbiak voltak: 
 
20. táblázat 
coliform 0 Nitrit < 0,05 
E.coli  0 Nitrát < 1 
F.coliform 0 Klorid 5,0 
F.streptococus 400 Szulfát < 20 
Ps.aerug 0 m-lúgosság 6,0 
Zavarosság 2,72 Összes keménység 154,0 
Ph 7,95 Vas 0,27 
Fajlagos vezetőképesség 465 Mangán 53,0 
Kémiai oxigénigény 2,4 Összes szerves szén 2,14 
Ammonium 0,32 Arzén 2,0 
 
 
Problémakataszter 

� A kutak állapotát felül kell vizsgálni a biztonságos vízszolgáltatás érdekében. 
� A vízminőséget folyamatosan figyelni kell, és különös gondot kell fordítani a 

vízhálózat fertőtlenítésére (pangó ágak átalakítása körvezetékké) 
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2.4.3.2. Szennyvízelvezetés, - tisztítás, - elhelye zés 
 
 
Az ivóvizet - mint az élet alapvető elemét - elsősorban kommunális vízként (a 
háztartásokban, úgymint mosás, takarítás stb.) használjuk fel, amely során a 
háztartásokban felhasznált víz elszennyeződik. Az így keletkező szennyvizek 
elszikkasztása a talajvizet terheli, a szippantott szennyvizek illegális ürítései a talajt 
ill. talajvizet, míg a nyers, előtisztított ill. tisztított szennyvizek elvezetése a felszíni 
vizeket veszélyeztetik. 
 
Csanytelek legnagyobb problémája és a következő évek kiemelt feladata a 
szennyvízelvezetés és elhelyezés megoldása. A település jelenleg egyáltalán nem 
rendelkezik szennyvízelvezető csatornahálózattal, ezért a közintézmények és a 
lakóépületek jelenlegi szennyvízkezelési rendszere a továbbiakban nem tartható. 
A szikkasztó aknák - ha működőképesek – környezeti ártalmat jelentenek a talajvíz 
szennyezésével. Ha már eltömődtek, a zárt tárolómedencékkel egyenrangúan egyre 
növekvő költséget jelentenek a szennyvízszippantás és elszállítás miatt. 
Az önkormányzat rendeletben tiltja szikkasztós jellegű szennyvízaknák 
üzemeltetését, azonban kevés lehetőségük van az ellenőrzésre és a 
szankcionálásra. 
A szippantott folyékony hulladék ártalmatlanítására a csongrádi szennyvíztisztító 
telep alkalmas a térségben. 
 
A szennyvízelvezetést csak több ütemben lehet és kell megoldani, mindenképpen 
kormányzati segítség (pályázat, címzett- és céltámogatás) igénybevételével. 
Az első ütemben a közintézményeket és a több lakást magába foglaló területeket kell 
a rendszerbe bekapcsolni. 
A település domborzati viszonyi és úthálózata a legtöbb helyen nem teszi lehetővé a 
gravitációs rendszer kiépítését. Vélhetően a legjobb megoldásnak az átemelőkkel 
ellátott nyomott rendszer kiépítése tűnik. 
A szennyvíz tisztítására a Csanytelek és Tömörkény között közös beruházásban 
megépülő, mindkét település szennyvizének fogadására alkalmas szennyvíztisztító 
telep létesítése a legcélszerűbb. 
A települések a közeljövőben megkezdik a telep létrehozásához szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetését, amely az összes lehetséges 
alternatívát elemzi, és javaslatot tesz a legcélszerűbb, leggazdaságosabb és a 
környezetbe illeszkedő változat megvalósítására. 
A döntésben fontos részt képviselnek a különböző szakhatóságok véleményei, 
amelyek messzemenően a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekek 
érvényesülését szolgálják. 
A tisztított szennyvíz tervezett befogadója a Tisza. 
 
Problémakataszter 

� A szennyvízelvezetés,-tisztítás, -elhelyezés egyáltalán nem megoldott. 
� A folyékony kommunális hulladék teljes körű összegyűjtését, kijelölt lerakóhelyre való 

szállítását meg kell oldani. 
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2.4.4.  Ár- és belvízvédelem, belterületi csapadékv íz elvezetés 
 
Csanytelek a Tisza vízgyűjtő területén helyezkedik el, ez a befogadó vízfolyás a 
térség vízrendezési problémáiban kulcsszerepet játszik. 
A Tisza közelsége a településen jelentős erőforrás (mezőgazdasági öntözés), 
ugyanakkor kedvező tulajdonságai mellett minden évben nagyfokú veszélyforrást is 
hordoz magában. A Tisza szélsőséges viselkedése miatt potenciális árvízveszélyt 
jelent, amely nem jósolható meg előre és ennek következtében, valamint pusztító 
ereje miatt komoly gazdasági károkat okozhat. 
Az áradások veszélyeztetik az ártéri gazdaságok életképességét, illetve az 
idegenforgalomra is negatív hatással vannak, mivel a Tisza parti homokos strand 
magas vízállás mellett használhatatlan. 
Habár az árvízvédelem helyi érdek, azonban messze túlhalad Csanytelek helyi 
lehetőségein, így az ATIVIZIG feladatkörébe tartozik. Helyi feladat azonban a 
védművekhez szükséges védőtávolságok betartása és betartatása. 
 
Belvíz szempontjából a település a veszélyeztetett települések közé tartozik. 
Csanytelek utcáinak 20 %-a rendelkezik zárt, vagy nyílt vízelvezető csatornával az 
alábbi megoszlás szerint: 

� 400 mm átmérőjű zárt vízelvezető csatorna   4,2 km 
� betonlapokkal burkolt, nyílt földárok    7,1 km 
� földmedrű, nyílt vízelvezető csatorna    1,7 km 

 
A meglevő belvíz és csapadékvíz elvezető csatornahálózat üzemeltetése az 
Önkormányzat feladata, azonban a folyamatos karbantartáshoz lakossági segítség is 
szükséges. 
A csatornahálózat az Alsó főcsatornába torkollik, melynek befogadója a Tisza. Ezért 
is nagyon lényeges, hogy a belvíz és csapadékvíz elvezető csatornahálózatba nem 
kerülhet semmilyen szennyező anyag (pl. kommunális szennyvíz), mivel az 
közvetlenül hatással lehet a befogadó vízminőségére. 
 
 
Problémakataszter 

� A település nagy részén a csapadékvíz elvezetés egyáltalán nem megoldott. 
� Belvízi kockázat nő egyes területeken 
� A meglévő csatornahálózat gondozottsága (főleg az átereszek) egyes területeken 

nem éri el az elvárható színvonalat 
� A burkolt felületek egyre növekvő aránya miatt a fajlagos lefolyás egyre jobban 

emelkedik 
 
 

2.4.5.  Zaj- és rezgésvédelem 
 
 
Zajnak nevezünk minden olyan nemkívánatos vagy túl hangos hangjelenséget, 
amely az egyén életfunkcióit, munkáját, munkájának és pihenésének egyensúlyát 
zavarja. A szubjektivitás miatt a zaj zavaró hatásának megítélése csak kísérleti úton 
és statisztikai átlagértékek alapján lehetséges, a 65 dB(A) feletti környezeti zajt 
potenciális egészségkárosító hatásúnak minősül. 
A zaj hatására kezdetben átmeneti halláscsökkenés, később maradandó 
nagyothallás alakul ki, mely először csak a magasabb frekvenciájú, majd az alacsony 
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frekvenciájú hangokra is érvényes lesz. Fokozatosan csökken a beszédhangok 
hallása is, és kialakul a nagyfokú nagyothallás. 
A halláscsökkenésen kívül a zaj káros hatással lehet a vegetatív idegrendszerre, a 
gyomor és bélrendszer működésére, emelheti a vérnyomást, fokozhatja az 
anyagcserét az agyra kifejtett hatásának következtében, ingerlékenységet, 
idegkimerültséget, alvászavarokat és munkateljesítmény-csökkenést, sőt fokozott 
balesetveszélyt is eredményezhet. 
 
A település területén különösen feltűnő, zajjal járó tevékenység nem folyik. 
 
Ipari és vasúti zajterhelés a településen nem fordul elő. 
 
A településen keletkező környezeti zaj és a vele járó rezgések forrásai elsősorban a 
következők: 

� közlekedés 
� szórakozóhelyek 
� alkalmankénti kulturális-, szórakoztató- és sportesemények 
� mobil hangosító berendezések 

 
A felsorolt zajforrások lakossági panaszokra adhatnak okot, mivel zavaró, esetenként 
egészséget veszélyeztető hatással bírhatnak. A zaj megítélése ugyanakkor 
meglehetősen szubjektív, függ az egyéni érzékenységtől is. 
A probléma a településen megnyugtató módon megoldásra került, mivel a 
környezetvédelemről szóló 18/2003.(X.22.) ÖKT. sz. rendelet szabályozza a 
zajkibocsátással járó tevékenységeket. A rendelet napszaktól és a lakóterület 
funkciójától függően határoz meg zajterhelési határértékeket. 
Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2003. (X.22) ÖKT sz. 
rendelete a környezetvédelemről, 3. számú melléklete az alábbi előírásokat 
tartalmazza 

  
„Szórakoztatóipari, kulturális, szórakoztató vendéglátó, reklámcélú, közösségi, 
üdülési, sport és más, hasonló létesítmények, továbbá helyi hírközlési, vagy hirdetési 
célokat szolgáló hangosító berendezések üzemeltetéséből eredő zajterhelési 
határértékek:” 
  
21. táblázat 
Kat. Megengedett egyenértékű hangnyomásszintek {dB(A)} 
    Az üzemeltetés gyakorisága  
  Zajtól védendő terület Nappal 6.00-22.00 óráig Éjjel 22.00-6.00 óráig 
 1. Szoc.intézmény, óvoda 45 35 
  Oktatási int., templom 45 35 
2 Lakó- és intézményterület 

falusias beépítéssel 
50 40 

 
Csanytelek közigazgatási területére a nagyüzemi mezőgazdaság nem jellemző, így a 
mezőgazdaság két ágazata közül a növénytermesztés panaszokra okot nem, vagy 
csak elvétve okozhat (munkagépek zaja). 
Az állattartással kapcsolatban leginkább az intenzív, kis helyigényű tartás okozhat 
lakossági panaszokat, (sertés-, libatartással összefüggésben az állatok hangja, 
másrészt (egyes állattartási módoknál) a kapcsolódó technológiai berendezések-, 
jobbára a mesterséges szellőztetés zaja). 
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Az állattartás szabályozása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik (védőtávolság, 
egyedszám meghatározása stb.). 
 
A település zajterhelése alapvetően a közlekedésb ől származik , amely nem 
egyenletes lefutású. A forgalom sűrűsége napszakonként és havonta is változik. A 
legsűrűbb a közúti forgalom a reggeli, (5-8 h- között) és délutáni (15-18 h között) 
időszakokban. A nagy forgalmú, Szegedet Csongráddal összekötő 4519 számú 
országos közúton a forgalom eloszlása egyenletesebb, mint az egyéb utakon. Havi 
eloszlásban a személygépjárművek részaránya a nyári időszakban magasabb, mint 
a többi évszakban. A tehergépjármű hányad ősszel (főleg a mezőgazdasági 
áruszállítás miatt) jelentősebb. A közutak forgalma hétköznap nagyobb, mint 
hétvégén, de az említett közúton a hétvégi járműforgalom többszörösére emelkedhet 
a hétköznapinak, főleg a nyári csúcsidőszakban. 

 
A közúti közlekedés  által okozott zaj két összetevőből áll. Egyrészt a településen 
átmenő tranzit -, másrészt a belső forgalomból. A belső forgalom okozta zajterhelés 
mértéke elhanyagolható, azonban a 4519 sz. összekötőút és a 4504 sz. összekötőút 
zajterhelése lényeges. 
 
A településen közlekedési eredetű zajok mérése az elmúlt években nem történt, 
azonban a  közlekedési eredetű zajok az ÁKMI 2002. évi forgalmi adatai alapján az 
ÚT 2 – 1.118:2000 ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁS – Közutak távlati forgalmának 
meghatározása előrevetítő módszerrel – szerint az alábbi útszelvényekre 
számítással meghatározhatók az alábbiak szerint:  
 
22. táblázat  4519 sz. összekötőút a 11+642 - 15 + 900 km szelvények között 

Évi átlagos napi forgalom, j/nap – 2005. 

Személy 

gépjármű, 

kisteher 

Egyes 

busz 

Csuklós 

busz 

Közepes 

tehergépjá

rmű 

Nehéz 

tehergépjá

rmű 

Többtenge

-lyű 

gépjármű 

Motorkerék

-pár 

Kis 

sebességű 

jármű 

1337 52 5 33 45 31 52 17 

 

23. táblázat  4504 sz. összekötőút a 11+077 – 15+090 km szelvények között 
Évi átlagos napi forgalom, j/nap – 2005. 

Személy 

gépjármű, 

kisteher 

Egyes 

busz 

Csuklós 

busz 

Közepes 

tehergépjá

rmű 

Nehéz 

tehergépjá

rmű 

Többtenge

-lyű 

gépjármű 

Motorkerék

-pár 

Kis 

sebességű 

jármű 

457 10 1 26 60 78 35 28 
 

A számításokat az ÚT 2 – 1.302:2000. – Közúti közlekedési zaj számítása – Útügyi 

műszaki előírás alapján végeztük. 

 
4519 sz. összekötőút a 11+642 - 15 + 900 km szelvények között 
Az útburkolat típusa, érdessége: B  

A számítási pont: 7,5 m-es referenciaérték 

A forgalom haladása egyenletes. 
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Az út lejtése 0°,  

A mértékadó menetsebesség minden járműkategóriában: v = 50 km/ó.  

A 7,5 m-re vonatkozó referenciaérték: 

– LAeq(7,5) = 62,9 / 56,0 dB – nappal / éjszaka. 

A zajterhelési határérték a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM r. 3. sz. melléklete szerint: 

LTH = 60 / 50 dB(A) – nappal / éjjel 

A zajterhelési határértékek teljesüléséhez szükséges védőtávolság: 

d = 12 / 19 m – nappal / éjjel 

(Az LTH = 65 dB-hez tartozó védőtávolság kb. 6 m az úttengelytől) 

 
4504 sz. összekötőút a 11+077 – 15+090 km szelvények között 
Az útburkolat típusa, érdessége: C  

A számítási pont: 7,5 m-es referenciaérték 

A forgalom haladása egyenletes. 

Az út lejtése 0°,  

A mértékadó menetsebesség minden járműkategóriában: v = 50 km/ó.  

A 7,5 m-re vonatkozó referenciaérték: 

– LAeq(7,5) = 62,6 / 55,8 dB – nappal / éjszaka. 

A zajterhelési határérték a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM r. 3. sz. melléklete szerint: 

LTH = 60 / 50 dB(A) – nappal / éjjel 

A zajterhelési határértékek teljesüléséhez szükséges védőtávolság: 

d = 11 / 18 m – nappal / éjjel 

(Az LTH = 65 dB-hez tartozó védőtávolság kb. 5 m az úttengelytől). 
 
A közlekedés okozta zaj és rezgésterhelés enyhítésének lehetséges módja a 
forgalom sebességének korlátozása, illetve az átmenő forgalom kivezetése a 
településről, amely azonban csak abban az esetben kivitelezhető, ha megépül az 
elkerülő út. 
Csanytelek területén sem helyi tömegközlekedés, sem vasúti közlekedés nincs. 
 
Zajforrásként nyilvántartott ipari üzem, vagy ipari vállalkozás nem található a 
településen, azonban Csanyteleken kettő olyan mezőgazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás van, amelynek tevékenysége zajkibocsátást eredményez. 
Az egyik a Csanyi Takarmánygyártó és Értékesít ő KFT. Megkeresésünkre arról 
tájékoztattak, hogy a Csanytelek község északi oldalán fekvő keverőtelep Felgyő 
község közigazgatási területéhez tartozik, a neve ellenére felgyői gazdálkodó 
egységnek számít, így Csanytelek környezetvédelmi helyzetét nem érinti. A telep a 
közigazgatási határtól és Csanytelek lakott külterületétől több mint 200 m-re 
található, azonban a kapott információk szerint a tevékenység és az alkalmazott 
technológia zajhatárérték túllépést nem eredményez, Csanytelek Önkormányzatához 
a telep működésével kapcsolatosan lakossági panasz nem érkezett. 
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A másik mezőgazdasági vállalkozás a Csanyteleki Agrárszövetkezet , amelynek 
egyik telephely egy gázüzemű szárítótelep, amely szintén Felgyő közigazgatási 
területén, az előbbiekben részletezett keverőtelep közvetlen szomszédságában 
található. 
A szárítótelep nyilvántartott zajforrásként üzemel. Környezetvédelmi zajmérés a 
szárítótelepen nem történt, azonban a Munkavédelmi Felügyelőség nyilatkozata 
szerint a telep zajkibocsátási szempontból megfelelő, a tevékenység és az 
alkalmazott technológia zajhatárérték túllépést nem eredményez, a lakott területet 
nagy távolsága miatt nem befolyásolja, Csanytelek Önkormányzatához a telep 
működésével kapcsolatosan lakossági panasz nem érkezett. 
 
Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő 
területeken a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet, 1. sz. melléklete szerint 
 
24. táblázat 
Sor-  
szám 

 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre  
(dB) 

    nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 
 1. Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett 

természeti terület kijelölt része 
45 35 

 2.  Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű) 

50 40 

 3.  Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 55 45 
 4.  Gazdasági terület és különleges terület 60 50 

 
 
 
Problémakataszter 

� A főút mentén tapasztalható időnkénti zajterhelés 
 
 

2.4.6. Települési zöldterület gazdálkodás 
 
 
A zöldfelületek a településeknek rendkívül értékes, biológiai szempontból aktív, 
jellegüktől és összetételüktől függően termelő elemei, amelyek aktívan részt vesznek 
a környezet kialakításában. A zöldfelületek növénytakarója más lehetőségekkel 
össze nem vethető mértékben nyújt védelmet a települési környezetben előálló 
szennyezések ellen. 
 

A település növényzettel fedett területei, a közparkok, a köz- és magánkertek, az út- 
és térfásítások, a zártkertek, az erdők és a mezőgazdaságilag művelt területek 
együttesen alkotják a település zöldfelületét. A zöldfelületek a növényzet tömegétől, 
állomány-szerkezetétől függően befolyásolják, módosítják a környező térség 
klímaviszonyait, vízháztartás adottságait, a levegő összetételét, minőségét, s 
együttesen kondicionáló hatásúak. Kísérletek bizonyítják, hogy a jól kialakított 
növényfal a betonfalnál is hatékonyabban véd az egészséget károsító zajtól. A 
városok levegőminőségének kedvezőtlen alakulásában szembetűnő kapcsolat van a 
folyamatosan fogyó növényzet és a gyarapodó gépjármű állomány között. Egy idős 
fa évente közel 200 kg oxigént termel, miközben egy személyautó évente több mint 
5.000 kg oxigént használ fel. Vagyis 25 idős fa tudná pótolni egyetlen személyautó 
évi oxigén felhasználását, miközben a városban lassan több a gépjármű, mint a fa.  
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A növények városképi szerepe is fontos, és a zöldterületek rekreációs hatása is 
páratlan érték a városlakó ember számára.  

A növényzetről való gondoskodást előírja az OTÉK (az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló kormányrendelet) és más jogszabály is, ezeknek 
azonban az önkormányzat szerezhet érvényt. Ugyancsak az önkormányzatok 
gondoskodnak a fák és más növények telepítéséről. Ehhez azonban segítségre lehet 
szükségük az ellenálló fafajok kiválasztásában. 

 

Kevéssé ismert jogszabályi kötelezettség, hogy a fákat, cserjéket, gyepet, valamint 
általában a zöldterületeket az ingatlankataszterben nemcsak természetes 
mértékegységben (db, m

2
), hanem pénzben kifejezve is folyamatosan nyilván kell 

tartani [az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és 
adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet]. Itt az „előállítási 
költséggel” célszerű szerepeltetni a növényzetet, ami kifejlett fa esetén több tízezer 
forintra is rúghat. Egy kisméretű (1000 m

2
-es) városi park értéke elérheti a 10 millió 

forintot. 

 

Az OTÉK meghatározása szerint a zöldterület: „állandóan növényzettel fedett 
közterület (közkert, közpark)”. A zöldterület használata szerint szokás még 
megkülönböztetni: 

• közhasználatú zöldterületet (közparkok, közkertek, sétányok, lakóterületi 
közkertek, játszóterek stb.), 

• korlátozottan közhasználatú zöldterületet (temetők, fürdők, füvészkertek). 

A zöldterületeket a településrendezési terv határozza meg, amelynek elfogadása a 
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az önkormányzati törvényben az 
önkormányzatok közszolgáltatási feladatai között szerepel „a településrendezés, a 
közterületek fenntartása, és a közösségi tér biztosítása”. 

A zöldterületek az önkormányzati törzsvagyon részét képezik, és a törvény erejénél 
fogva forgalomképtelenek. 
 
Ahhoz, hogy a város zöldfelületei - benne a közparkok és játszóterek - a jövőben 
tényleges rekreációs területek legyenek, és egyben a városi agóra funkcióját is be 
tudják tölteni, elengedhetetlenül szükséges, hogy a zöldfelületek tervezésénél és 
rehabilitációjánál - de tágabb értelemben a várostervezésnél is - más, 
határozottabban a városlakó ember, mint természeti lény igényeit figyelembe vevő 
tervezési szemlélet érvényesüljön.  
 
Csanytelek teljes területe egyedi telkes beépítésű, így a település viszonylag 
alacsony közpark ellátottsága megfelelőnek tekinthető. A legtöbb családi háznak 
ugyanis van kertje, és ezek jelentős részét gondozzák, mint házi kertet, illetve 
virágos kertet. 
 
Kiemelten védend ő összefügg ő zöldterületek: 

- Volentér János tér Polgármesteri Hivatal előtti virágágyás, 
- Vásártér területe, 
- Községi és iskolai futballpálya területe, 
- Kispark területe. 

 
Védendő fasorok, fák: 
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• Radnóti utca: 
- platánfa    67 db 
- gömbakác    11 db 

• Iskola előtti háromszög: 
- nyárfa    12 db 
- juharfa    5 db 

  - akácfa    2 db 
  - almafa    1 db 

• Volentér tér: 
- gesztenye cserje   3 db (ha védeni akarjuk a villanyvezeték miatt át 

kell ültetni) 
  - gesztenyefa   1 db 
  - szilfa     1 db (fiatal) 
  - ezüstfenyő    3 db (átültetni 2 db) 
  - juhar       1 db 
  - nyugati ostorfa   3 db  
  - japán akác       1 db 

• Kossuth utca: 
  - gömbakác    39 db 
  - csavartfűz    5 db 

• Pókföld: 
  - szomorúfűz    1 db 

• Vásártér: 
  - juhar     6 db 
  - platán    15 db 
  - nyárfa    4 db 
 

• Síróhegy (0198/10 hrsz-ú gyep sarkában): 
  - Úgynevezett csörgőfa  1 db 
 
A felsoroltakon kívül a település többi része közepes minőségű zöldfelületi elem. 
A legértékesebb fasorok (platánok, hársak) védelméről megfelelően és tervszerűen 
gondoskodni kell a jövőben. 
A közterületek gondozása az önkormányzat hatáskörébe tartozik, melyet saját 
szervezeti egységén belül lát el (fűnyírás, parkgondozás). 
 
 
Problémakataszter 

� Kevés a használati értékkel bíró zöldterületek összessége 
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2.4.7.  Közlekedés 
 
 
Csanytelek csak közúton közelíthető meg. A települést keresztezi a Szegedet 
Csongráddal összekötő 4519 számú országos közút, amely a Csongrád megyei 
Állami Közútkezelő KHT hatáskörébe tartozik. 
 
A KHT forgalomszámlálási adatai szerint a 15.900/11.642 szelvényben az alábbi 
forgalmat regisztrálták 2003-ban: 

• összes jármű/nap: 2.199 db, melyből  - személygépkocsi: 1.279 db 
- tehergépkocsi:    292 db 

• átlagos jármű/nap: 3.404 db, melyből  - személygépkocsi: 1.673 db 
- tehergépkocsi:    234 db 

• személygépkocsira átszámított egységjármű/nap:  2.236 db 
• átlagos személygépkocsira átszámított egységjármű/nap: 3.061 db 

 
A forgalom mértéke indokolja a régóta tervezett, de anyagi lehetőségek hiánya miatt 
nem megvalósult elkerülő út megépítését. 
Az elkerülő út megvalósítását követően a 4519-es számú közút jelenlegi átkelési 
szakasza – a Pusztaszeri, Radnóti, Széchenyi és a Tömörkényi utca érintett 
szakasza – gyűjtőútként funkcionál. 
A Csongrád megyei közlekedésfejlesztési koncepció tartalmazza a 4519-es számú 
közút belterületi szakaszának kiváltását. Az előzőek szerinti elkerülő út az átmenő 
forgalom szempontjából lényegesen tehermentesítené a települést és csökkentené a 
balesetveszélyt. 
Tehermentesítő funkciója miatt kiemelt lakóutcaként indokolt kiépíteni a külterületi 
útnak számító Ady E. utcát, amely beruházás megvalósítása Sapard pályázati 
támogatással folyamatban van. A későbbiekben feltétlenül össze kell kötni a 
Csongrádi úttal, illetve a másik oldalon az új elkerülő úttal, mivel így kedvező hatást 
lehet elérni a Tiszai idegenforgalom fellendülésére. 
A településen belüli úthálózat szilárd burkolattal történő ellátása, illetve a meglevő 
burkolatok felújítása, a közlekedési utak melletti vízelvezető árkok és járdák kiépítése 
hosszú ideig kiemelt feladata lesz az Önkormányzatnak. 
Az Önkormányzat saját erőből, illetve jelenős pályázati támogatással 2002-ben 1050 
m2 utat és 350 m2 járdát épített, továbbá 2003-ban 1 km járdafelújítást és 5 km 
útfelújítást valósított meg. 
 
A helyközi tömegközlekedés a településen autóbuszokkal megfelelően megoldott, a 
járatok száma és indulása további folyamatos egyeztetést igényel. 
 
Az európai kerékpáros főhálózatnak két vonala megy át Magyarországon, melyek 
közül az egyik átszeli Csongrád megyét. A Csongrád megyei Állami Közútkezelő 
KHT közreműködésével Csongrád, Felgyő, Csanytelek, Baks, Ópusztaszer, Dóc, 
Sándorfalva és Szeged polgármesterei egy megállapodást írtak alá arra 
vonatkozóan, hogy az EUROVELO útvonal Csongrád megyei szakasza a Csongrád-
szegedi út mentén haladjon, sűrű kikötésekkel a közel párhuzamosan folyó Tiszához. 
Az útvonal a megye turisztikai tengelyén halad végig. 
 
A tervek szerint a kerékpárút a tiszai töltésen haladna, amelyhez Csanytelek is 
kapcsolódhatna. A töltés ezen szakaszáról látható a szinte érintetlen természet. 
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A tervezett kerékpárút megvalósítása nagymértékben fellendítené Csanytelek 
idegenforgalmát, emellett a kerékpárosok kivonása a közúti forgalomból jelentősen 
csökkentené a balesetveszélyt. 
 
Problémakataszter 

� A települést elkerülő út hiánya miatt jelentős és fokozódó tranzitforgalom terheli a 
belterületet 

� A kerékpárút hiánya növeli a balesetveszélyt 
� A főút mentén tapasztalható időnkénti zajterhelés 
� Néhány közlekedési csomópont forgalmi helyzetének javítása, 

balesetveszélyességének csökkentése 
� Egyes utcák nem optimális nyomvonalvezetése 

 
 

2.4.8.  Energiagazdálkodás 
 
 
A rendszerváltozás után frissen megalakult önkormányzatok megörökölték a korábbi 
tanácsok feladatait a közvilágítás és a helyi intézmények energiaellátása területén. 
Az elmúlt évek tendenciái rávilágítottak arra, hogy az inflációt meghaladó mértékű 
energiaár-emelkedések miatt a lakosság és az önkormányzat intézményei egyre 
többet kénytelenek energiára költeni. 
 
Mindegyik település érdeke, hogy a szükséges energiaellátás összes költsége a 
lehető legkevesebb legyen. Egyre jobban előtérbe kerül az a feltétel is, hogy az 
energetika környezetre gyakorolt káros hatásai is mérséklődjenek. Ezeknek a 
követelményeknek a teljesítéséhez tudatos energiagazdálkodásra van szükség. 
 
Az önkormányzatok közvetlenül felelősek az önkormányzati energiaellátásért, a 
közvilágításért, valamint a településfejlesztés energetikai vonatkozásainak 
felügyeletéért. Ennek megfelelően az energetikai, energiahatékonysági beruházások 
tervezése, finanszírozása és részben lebonyolítása is önkormányzati feladat. 
 
Csanytelek energiaellátása az elmúlt években megnyugtatóan megoldásra került. 
A vezetékes gázhálózat kiépítettsége megközelíti a 100 %-ot. Jelenleg 985 lakásban 
használnak vezetékes gázt. A 2003 évben felhasznált gáz mennyisége 1.682.000 m3 
volt. Azokon a helyeken, elsősorban a szétszórt tanyás ingatlanoknál, ahova a 
gázvezeték kiépítése gazdaságtalan, egyre gyakrabban alkalmazzák a tartályos 
gázzal való fűtési módot. 
A földgázenergia hatékony felhasználása egyrészről gazdasági kényszerűség, 
másrészről környezetvédelmi igény. Kevesebb földgázfelhasználás esetén a 
környezetbe jutó szennyeződések is csökkenthetők. 
 
A villamos energia ellátás a településen teljes mértékben légvezetéken biztosított. A 
hárompontos betáplálásnak köszönhetően az üzembiztonság is megfelelő. 
 
Csongrád megye hazánk hévizekben leggazdagabb megyéje. Az itteni mintegy 150 
hévízkútból évente kb. 20 millió köbméter hévizet termelnek ki. A hasznosítás fő 
területe a mezőgazdaság (kertészetek, állatnevelő telepek stb.) és a kommunális 
szféra (lakások és közintézmények fűtése, használati melegvíz-ellátása). A fürdők is 
nagymennyiségű hévizet használnak fel.  
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A hévízhasznosítás fő problémája a használt, nagy sótartalmú hévizek elhelyezése. 
Energetikai célú hasznosítás esetén az irányadó megoldás a 2003. évi CXX. 
törvényben előírt vízvisszatáplálás a hévíztároló rétegekbe. Így nem szennyeződik a 
környezet és a hévízkészlet is megőrződik. 
 
Csanyteleken is potenciális lehetősége van a termálvíz felhasználásának, azonban 
elsősorban anyagi lehetőségek akadályozzák az ilyen irányú fejlesztési törekvéseket. 
 
Problémakataszter 

� Az energia megtakarítás terén meglehetősen kevés a fejlesztési beruházás 
� A közvilágítás további fejlesztésre szorul 
� A megújuló energiaforrások alacsony kihasználtsági foka 

 
 

2.5. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZ ŐK 
 

2.5.1.  Hulladékgazdálkodás 
 
 
Csanytelek község közigazgatási területén a 11/2004.(II.27.), önkormányzati rendelet 
szabályozza a kötelező települési szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatás 
igénybevételét. 
A település önkormányzatának Képviselő testülete a közszolgáltatás ellátásával az 
.A.S.A. – Hódmezővásárhely Köztisztasági KFT-t bízta meg. A rendeletek 
értelmében a települések minden lakosának és települési szilár d hulladék 
képződésével járó tevékenységet végz ő vállalkozásának kötelez ő a 
közszolgáltatás igénybevétele.  
Mindkét településen a közszolgáltatás végzésének módja egységes. A 
közszolgáltató a hulladék gyűjtését az Önkormányzatokkal egyeztetett, utcára és 
gépjárműre bontott járatterv alapján, kétheti gyakorisággal végezik. 
A közszolgáltató a települések belterületén levő ingatlannak a képződő hulladék 
gyűjtésére 120 literes, DIN 30 740 szabványos hulladékgyűjtő edényzetet biztosít. 
A települések gazdálkodó szervezeteinél képződött hulladékot térfogatalapú 
szerződés keretében szállítják el. 
A hulladékok elhelyezése a közszolgáltató társaság tulajdonában levő, 
Hódmezővásárhely melletti regionális hulladéklerakón történik. 
 
 
25. táblázat. Csanyteleken közszolgáltatási szerződésekben rögzített települési 

szilárd hulladék mennyisége 2002 évben 
Lakosság 2.130 m 3 

Gazdálkodó szervezetek 122 m 3 

Önkormányzat és intézményei 98 m 3  

Összesen 2.350 m 3  

 
A közszolgáltatási szerződésekben térfogatra vetített hulladékmennyiség szerepel. 
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26. táblázat. A települési szilárd hulladék mennyiségének havi megoszlása 
 tonna 

Január 31,42 

Február 43,75 

Március 45,72 

Április 48,02 

Május 67,03 

Június 44,22 

Július 46,16 

Augusztus 61,18 

Szeptember 41,58 

Október 63,02 

November 60,38 

December 40,36 

Összesen 592,84 

 
 
27. táblázat. Csanyteleken begyűjtött települési szilárd hulladék összetétele (tonna) 

 Csanytelek 

Az összetételre vonatkozó információ 

jellege 
Becsült adat 

Települési kommunális hulladék összesen 

(tonna) 
592,84 

Ebből:  

Papír 
94,9 

Műanyag 
94,9 

Textil 
11,9 

Üveg 
11,9 

Fém 
11,9 

Szerves 
266,8 

szervetlen 
100,8 

 

A szervetlen anyagok csekélyebb mennyisége egyrészt a területen folyó építési 
tevékenység kisebb volumenére utal, másrészt az önkormányzattól kapott 
információk megerősítik, hogy  az építési törmelék útalapokba helyezéssel hasznosul 
és csak kisebb százaléka kerül a lerakóra. 
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A települési szilárd hulladék  szinte teljes mennyiségében lerakókba kerül. 
Korábban a kistérség településeire az „egy település – egy hulladéklerakó” megoldás 
volt jellemző. A csanyteleki lerakó is engedély és megfelelő műszaki védelem nélkül 
létesült. 
A lerakó a Csanyteleket Tömörkénnyel összekötő út mellett, a lakott területtől kb. 800 
m távolságban van. A területen korábban agyagkitermelést végeztek 
vályogveréshez, ezeket a gödröket töltötték fel hulladékkal. 
A hulladéklerakás helyenként 10 m mély gödrökbe történt. A terület vízállásos, a 
csurgalékvíz a talajvizet nagymértékben szennyezheti. 
A lerakó műszaki védelemmel nem rendelkezik, jelenleg rendezett. 
A közszolgáltatás igénybevétele kötelező, az önkormányzat a hulladéklerakást 
jelenleg tiltja. A lerakó teljes körű felülvizsgálatra kötelezett. 
A bezárás határidejéről a teljes körű felülvizsgálat alapján a Környezetvédelmi 
Felügyelőség dönt. 
Megfelelő nyilvántartás hiányában a hulladéklerakón lévő hulladék mennyiségét csak 
a települések lakos száma és az eltelt idő alapján fajlagos értékekkel lehetne igen 
pontatlanul megbecsülni. A Csanyteleki lerakó teljes körű felülvizsgálati 
dokumentációja még nem készült el így mennyiségi adatok nem állnak 
rendelkezésre, sem az nem állapítható meg, hogy a lerakó mikor kerül felszámolásra 
vagy rekultiválásra. 
 

A települési folyékony hulladék  esetében vízjogi engedéllyel rendelkező leürítő 
helyre (csongrádi szennyvíztelep) a keletkező hulladék kb. 15-20 %-a kerül. 
Csanyteleken csatornahálózat nincs. A településen és a külterületi részeken a 
szennyvíz 60-70 %-a elszikkad. A tengelyen történő gyűjtés végállomásaként 2002-
ben a folyékony hulladék jelentős része a korábban kijelölt és a jelenlegi 
környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő tömörkényi folyékonyhulladék leürítő 
helyre került. 
 
A település 2004-ben elkészíttette Hulladékgazdálko dási tervét, melyet 
szakhatósági jóváhagyás után a képvisel ő testület rendeletben fogadott el. 
A Terv részletesen tartalmazza a település hulladék gazdálkodásának helyzetét, 
a fejlesztési irányokat és a célkit űzéseket. 
 
Problémakataszter 

� Nem történt meg a régi hulladéklerakó felülvizsgálata 
� Az irodai, intézményi hulladékok szelektív gyűjtése nem megoldott 
� A szelektív hulladékgyűjtési rendszer nincs megoldva 
� A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése nem megoldott 

 
 

2.5.2.  A települési környezet tisztasága 
  
 
A közterület tisztítás a közlekedési utakon és a járdákon, valamint az egyéb 
közterületeken, az önkormányzat hatáskörében és szervezésében kézi erővel 
történik. A gépi tisztítás, jelenleg csak a téli hó eltakarítási munkák során lehetséges. 
A település közútjainak portól, hulladéktól történő gépi tisztítása jelenleg még nem 
megoldott, a porszennyezés csökkentése érdekében azonban biztosítani kellene ezt 
a lehetőséget is. 
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Csanyteleken a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 15/2004. (II.24) ÖKT 
rendelet adja meg azokat a kereteket, mely alapján megóvható a település 
köztisztasága. 
A rendelet értelmében a közterületek tisztántartásáról, téli síkosság mentesítéséről a 
közterülettel határos ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Az önkormányzati 
tulajdonú utak közterek parkok tisztántartásáról az önkormányzat saját szervezeti 
egységén keresztül gondoskodik. 
A települési köztisztaság javítása érdekében javasolt több hulladékgyűjtő 
kihelyezése, de nem elhanyagolható feladat a lakosság környezettudatos 
magatartásának fejlesztése sem. 
 
 
Problémakataszter 

� Síkosság menetesítésnél törekedni kell a környezetbarát szóróanyagok használatára 
� A pollenallergiás megbetegedések számának növekedése a nem adekvát módon 

kezelt gyomirtás következményeként 
 
 

2.6. KÖRNYEZETI NEVELÉS 
 
 
Az oktatás, a nevelés és a tudatformálás, mint humáneszközök igénybevétele a 
települési környezetvédelmi program következetes végrehajtásához elengedhetetlen. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Program helyzetértékelése az alábbiakat fogalmazza 
meg:  
 
„A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető vissza arra a 
tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelő szintű a környezeti tudatosság 
foka. A lakosság ismeretei a környezetről, a környezetvédelemről, annak 
megóvásáról hiányosak, és többnyire nem megfelelő színvonalúak. Gondoskodni kell 
arról, hogy a természetvédelem oktatása már óvodás kortól tudományosan 
megalapozott és egyúttal élményszerű legyen.” 
 
A környezeti tudat kialakításában életkortól függően más és más eszközök lehetnek 
segítségünkre. Ilyen eszközök: 

� Családi nevelés 
� Intézményes oktatás 
� Média 
� Önkormányzati hatáskörbe tartozó eszközök 
� Társadalmi szervezetek által felvállalt tevékenységek 

 
Mai olykor eldologiasult, anyagiasodott korunkban gyakran hallani, hogy mindenre 
megoldás a pénz. Természetesen a környezetvédelem is pénzbe kerül, de 
ugyanolyan szükséges a szemléletváltás, a meggyőzés, a hit, amelyért akár 
áldozatvállalásra is képesek vagyunk, vagy azzá válhatunk.  
E magatartásmód kialakításának eszköze a környezeti nevelés. 
Azért nevelés és nem oktatás, továbbá azért környezeti és nem környezetvédelmi, 
mert a környezetvédelem fogalmát csak az utóbbi fél évszázadban alkalmazzuk, 
környezetünk tudatos alakítása, megóvása pedig az emberi civilizáció része volt 
mindig. 
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E nevelési terület holisztikus elvű: az ember külső (természeti, társadalmi), és belső 
környezetét is figyelembe veszi. A személyiség egészére (kíváncsiság, érzelem, 
akarat, értelem) kíván hatni, a művészet és tudomány a hit és a technológia 
nevelésben való arányos részvételével. 
 
A környezeti nevelés „a bölcsőtől a sírig” tartó folyamat. 
Az óvoda lehetőségeiből az életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési 
eljárásokból, a szülőkkel való szoros kapcsolatból adódóan már e területen is komoly 
eredmények érhetők el. Az Európai Unió gondolat atyja Jean Monett véleménye: „Ha 
újra kellene kezdeni az oktatással kezdeném.” A nevelés ugyanis az iskolában 
folytatódik, annak legfontosabb színtere. A természetszeretetre  és -védelemre való 
nevelést lakóhelyünk élővilágának, a helyi értékek megismertetésével kezdhetjük. A 
kirándulások során a gyerekek felfedezhetik környezetük növény és állatvilágát, a táj 
sokszínűségét. 
A rácsodálkozást követi a természet megszeretése, megismerése és tisztelete, az 
érte való cselekvés esetleg áldozatvállalás. 
 
1998-ban megjelent 13 környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet 
bevonásával a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, amely a hazánkban 
tevékenykedő neveléssel foglalkozó szakemberek számára fogalmaz meg 
ajánlásokat, a következő 3–6 éves időintervallumra, de részletes helyzetfelmérésre 
és helyzetelemzésre építve nemcsak az iskolai nevelés területén fogalmaz meg 
módszertani ajánlásokat éppúgy, hanem a felnőttoktatásban, illetve a munkahelyekre 
is. 
A gyerekek számára a személyes példamutatás, az utánozható magatartásminták, a 
médiák közvéleményt, közgondolkodást formáló szerepe egyaránt fontos. Éppúgy a 
jeles napok, mint ünnepnapok figyelemfelkeltő szerepe: hisz már Herman Ottó az 
„utolsó polihisztor” javaslata óta ünnepeljük május elején a „Madarak és Fák Napját”. 
 
Az iskolai munkát irányító NAT hét közös követelménye között található a környezeti 
nevelés. „A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 
magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét 
meghatározó erkölcsi alapelv.” 
A NAT általános és részletes követelményrendszerét áthatja a környezetorientáltság. 
 
Az iskolai oktatásban a környezeti nevelés megvalósítása érdekében az alábbiak a 
legfontosabb feladatok: 

� valamennyi tantárgyban a környezettudatos magatartáshoz szükséges 
ismeretek elsajátítása a helyi tantervekben 

� tanórán kívüli foglalkozások 
� élményközpontú pedagógia 
� helyi és különleges természeti értékek megismerése 
� tehetséggondozás 
� tanári példamutatás 
� iskolai élet „környezetbaráttá” tétele 

 
A környezeti nevelés megvalósítása érdekében szükséges követelmények: 

� A gyermekekben alakuljon ki a tisztaság fogalma, törekedjenek saját maguk, 
szűkebb és tágabb környezetük rendjére. 

� Ismerjék meg a társadalmi környezet őket körülvevő formáit, azok értékeit, és 
tudják megfogalmazni e területen saját szerepüket. 

� Ismerjék a lakóhely építészeti értékeit. 
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� Ismerjék a közvetlen környezet élőlényeinek néhány képviselőjét, és élőlény 
együtteseit. 

� A lakóhely közeléből ismerjenek meg egy védett területet. 
� Mutassunk be lakóhelyünkről egy-két környezeti gondot. 
� A világ problémái közül a saját szintjükön ismerkedjenek meg néhánnyal 

(édesvízhiány, táplálékigény). 
� Az egészséges életmód igényének kialakításához szükséges táplálkozási, 

mozgási és pihenési szokásrendszer. 
� Ismerjék meg a biokertészet értékeit.  
� Tudják, hogy a vegyszerek, tisztítószerek használatának mérséklésével 

önmagukat és környezetüket egyaránt védhetik. 
� Ismerjék meg a takarékos életvitel és fogyasztói szokásokra való törekvés 

elveit. 
 
Valamennyi tantárgy alkalmat és lehetőséget kínál a környezeti nevelésre, közülük 
óraszámi lehetőségeinél, tantervi anyagánál fogva mégis kiemelkedik a 
környezetismeret. 
„A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa 
iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló 
megismerésére, alkotóinak, jelenségeinek felfedezésére. Jól értelmezett, könnyen 
felidézhető, egyszerű kognitív műveletek végzésére alkalmas képzeteket alakítson ki 
a közvetlenül vagy közvetve megismerhető természeti és ember által létesített 
környezetről. Javítsa a tanulóknak a környezetük állapota iránti érzékenységét, 
alapozza meg a környezet értékeit tisztelő azokat megóvni kész magatartásokat. 
Segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, intse őket a 
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra.” 
 
A helyi média szintén hozzájárulhat a környezeti neveléshez, elsősorban a felnőtt 
korú lakosság esetében, amikor is beszámolnak a környezeti témájú helyi 
aktualitásokról, kampányokról (pl. parlagfű elleni védekezés). 
 
A polgárbarát települési önkormányzatoknak is nemcsak lehetőségeik, de feladataik 
is vannak ezen a téren. Ilyen eszköz a nyilvánosság biztosításán túl, az éves 
környezeti állapotjelentés közzététele és indokolt esetekben lakossági fórumok 
meghirdetése a tájékoztatás céljából. 
 
 
Problémakataszter 

� Környezeti információs rendszer hiánya 
� Fokozni kell a környezeti nevelői munkát és a környezetvédelmi aktivitásokra 

késztető szakköröket kell szervezni 
� A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szemléletalakítás hatékonysága 

alacsony 
� Lakossági érdektelenség a környezeti problémák iránt 

 
 

2.7. KÖRNYEZETBIZTONSÁG, HAVARIA 
 
 
A környezetbiztonság, környezeti csapások, ökológiai katasztrófák jelen korunkban 
országos és helyi szinten is nagyobb veszélyt jelentenek, mint a katonai fenyegetés. 
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A természetben élő ember amellett, hogy folyamatosan beavatkozott annak 
folyamataiba, már a kezdetektől fogva – sőt akkoriban fokozottan – ki volt téve a 
természeti folyamatok hatásainak. Ezek egy – történelmileg változó – része pedig 
éppenséggel az ember számára volt veszélyes, tehát védekeznie kellett ellenük. 
Ennek sokféle módja volt. 

- Esetenként a legegyszerűbb a katasztrófákkal is fenyegető veszélyek elől 
elmenekülni (passzív védekezés) 

- Ennél “fejlettebb” változat az adott természeti folyamat hatásának 
lokalizálása vagy éppen semlegesítése 

- Végül arra is sor kerülhet, hogy magának a folyamatnak a megjelenését 
kialakulását akadályozzuk meg. 

A két utóbbi – aktív – védekezési mód azonban mindenképpen a természetbe való 
beavatkozással jár. Így a veszély ill. a katasztrófa elhárítása – elvben – önmagában 
is okozhat környezeti károkat. 
 
Csanytelek község belterületén jelentős katasztrófa helyzetet előidéző potenciális 
veszélyforrás nem található. Ezért a települést elsősorban a közigazgatási határon 
túlról származó hatások veszélyeztethetik. 
Csanyteleken és környezetében semmi olyan ipari vagy egyéb tevékenységet végző 
üzem, gyár nem található, amely közvetlen, vagy közvetett fenyegetettséget jelent a 
településre. 
Közvetlen veszélyforrásként jelentkezik a nagy átmenő gépkocsiforgalom, amely 
elsősorban balesetveszélyességével, illetve baleset esetén bekövetkező helyi 
környezeti katasztrófával növelheti a veszélyeztetettséget. 
Az ilyen típusú balesetek esetén a közvetlenül beavatkozó operatív szervezet az 
önkormányzati tűzoltóság, illetve rendőrség. A kárelhárítás a tűzoltók feladata, a 
rendőrség jogosult kényszerintézkedésekre és korlátozásokra, veszélyeztetés 
csökkentésére az élet- és vagyonbiztonság megőrzése érdekében. 
 
A település egészét érintő katasztrófahelyzet kialakulása elsősorban egy nagyobb 
árvíz esetén várható, illetve az annak eredményeként kialakuló belvízveszély is 
jelentős. 
Az árvízvédelmi művek fenntartása, felújítása és fejlesztése állami feladat, így a 
települési önkormányzat kiemelt feladata, hogy a védművek nem megfelelő állapota 
esetén a veszélyhelyzet kialakulásának lehetőségére felhívja az illetékes állami 
szervek figyelmét. 
 
 
Problémakataszter 

� A belvíz elleni védekezés egyes területeken egyáltalán nem megoldott 
� A település nem rendelkezik elkerülő úttal, így a közlekedésből, tranzitforgalomból, 

szállításból eredő veszélyekkel komolyan számolni kell 
 

 



CCSSAANNYYTTEELLEEKK  KKÖÖZZSSÉÉGG  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  PPRROOGGRRAAMMJJAA 

  VVIIKKOONNAA  KKöörrnnyyeezzeettggaazzddáállkkooddáássii  TTaannááccssaaddóó  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  BBTT  7777..oollddaall   

2.8. CSANYTELEK KÖRNYEZETI SWOT ANALÍZISE 
 

ERÕSSÉGEK Gyengeségek 
• Vonzó természeti környezet, 

adottságok a falusi turizmushoz 
• Nincs elkerülő út, ezért az átmenő 

forgalom miatt közlekedési eredetű 
lég- és zajszennyezés lehet 

• Gázvezetékrendszer kiépítettsége • A lakossági légszennyezésre 
vonatkozó adatok hiánya 

• Korszerűsített közvilágítási 
rendszer 

• A településen nincs kiépített 
szennyvízcsatorna hálózat 

• A jelentős szennyvízkibocsátók 
folyamatos ellenőrzése 

• A csapadékvízelvezető-hálózat 
állapota nem mindenhol megfelelő 

• Jó minőségű ivóvíz és teljesen 
kiépített ivóvíz hálózat 

• Illegális hulladéklerakások 
előfordulása 

• Rendszeres, szervezett 
hulladékszállítás 

• Szelektív hulladékgyüjtés nem 
megoldott 

• Csatlakozási szándék a felgyői 
hulladékgazdálkodási rendszerhez  

• Veszélyes hulladékok gyűjtése 
nem teljes 

• Szelektív hulladékgyűjtés 
kialakításának szándéka 

• A burkolt külterületi utak alacsony 
aránya, a belterületi közutak, 
járdák rossz állapota 

• Van rendelettel elfogadott, 
szakhatóság által jóváhagyott 
Hulladékgazdálkodási terv 

• Rosszak a belterületi és a 
külterületi zöldfelületek hálózati 
kapcsolatai 

• Az állati eredetű hulladékok 
elszállítása megoldott 

• Települési Környezeti Információs 
Rendszer hiánya 

• Helyi védettségű zöldterületek, 
fasorok 

• Az önkormányzati intézmények 
energetikai átvilágítása nem történt 
meg 

• Az utóbbi 10 évben több fásítás és 
zöldfelület fejlesztés is történt 

• Kihasználatlan természeti, 
turisztikai előnyök 

• Kedvező termőföldi adottságok • Elöregedett lakosság 
• A mélységben meglevő jelentős 

termálvíz vagyon 
 

• Szoros együttműködés a térségen 
belül 

 

• Területrendezési terv léte  
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LEHETŐSÉGEK Veszélyek 

• Jó minőségű vízbázis • Ár- és belvízveszélyes területek 
léte 

• Változatos természeti adottságok • A lakosság környezetvédelemmel 
kapcsolatos közönye nő 

• Vizes élőhelyek jelentős 
kiterjedése 

• Beszűkülő pályázati források 

• Kiváló turisztikai adottságok • Elmaradó Környezetvédelmi 
beruházások 

• A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet 
közelsége 

• A közutak forgalmának további 
emelkedése, az utak állapotának 
romlása, a balesetveszély 
növekedése 

• A Csaj tó, mint kiemelt 
természetvédelmi terület 

• Nem épül meg a települési utakat 
tehermentesítő elkerülő út 

• Szerteágazó településközi 
kapcsolatokat lehetővé tévő 
alsóbbrendű úthálózat 

• A megújuló energia technológiák 
ára magas marad 

• Jó közlekedési elérhetőség • A hagyományos energiahordozók 
ára jelentős mértékben 
megnövekszik 

• Energiahatékonyság, 
energiatakarékosság növelésére 
irányuló pályázati források 
nagyságának bővülése 

• A település elöregedése, fiatalok 
elvándorlása 

• Hazai és Európai Uniós 
Környezetvédelmi források 

 

• Az új – EU direktívákon alapuló – 
jogi szabályoknak való megfelelés 
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3. STRATÉGIAI PROGRAM 

 

3.1. KÖRNYEZETI JÖVŐKÉP 
 
A környezeti problémák egyrészt szakterületi szempontok alapján, másrészt aszerint 
határozhatók meg, hogy a jelenlegi helyzet mennyire tér el a település jövőképében 
felvázolt „elvárásoktól”. 
 
 
 
 

CSANYTELEK KÖZSÉG POZITÍV JÖV ŐKÉPE: 
 

A HELYI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKRA ÉPÜLŐ, A TELEPÜLÉS ÖKOLÓGIAI , A 
LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁT SZEM EL ŐTT TARTÓ, A 
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELVÉNEK MEGFELELŐ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA . 

 
 
 
 
 
 

A JÖVŐKÉP MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A TELEPÜLÉS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

MISSZIÓJA : 
 

A KÖRNYEZETVÉDELEM OLYAN IRÁNYÚ ÉS MÉRTÉK Ű FEJLESZTÉSE , AMELY 
EGYRÉSZT ELŐSEGÍTI A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK JAVULÁSÁT , A 
TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK MEGÓVÁS ÁT, MÁSRÉSZT A 

LAKOSSÁG SZÁMÁRA MEGFELEL Ő, MINDEN ALAPVETŐ EMBERI IGÉNYT KIELÉGÍTŐ 
EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOT BIZTOSÍT . 
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3.2. PROBLÉMAKATASZTER 
 

3.2.1.  Levegő 
 

� Közlekedésből származó kibocsátások növekedése (szálló por, ülepedő por, NO2 
� A település közelében a mezővédő erdősávok hiánya fontos szerepet játszik az 

ülepedő- és szálló por terhelés növekedésében 
� Korszerűtlen közlekedési eszközök magas aránya 
� A levegő allergén pollenmennyiségének növekedése 
� A belterületi állattartás bűzkibocsátással járhat 

 

3.2.2.  Víz 
 

� A felszíni és felszín alatti vízbázis megóvása kiemelt feladat a település számára 
 

3.2.3.  Talaj 
 

� A szikkasztós rendszerű szennyvízaknák nagymértékben szennyezik a talajt és a 
talajvizet 

 

3.2.4. Természetvédelem 
 

� A település nem rendelkezik átfogó tájrendezési-tájhasznosítási tervvel 
� A védett és védelemre javasolt területek feltárása, bemutatása nehézkes 
� Alacsony erdősültségi arány 

 

3.2.5.  A települési környezet állapota  
 

� Elengedhetetlen a település központjának felújítása 
� A kutak állapotát felül kell vizsgálni a biztonságos vízszolgáltatás érdekében. 
� A vízminőséget folyamatosan figyelni kell, és különös gondot kell fordítani a 

vízhálózat fertőtlenítésére (pangó ágak átalakítása körvezetékké) 
� A szennyvízelvezetés, -tisztítás, -elhelyezés egyáltalán nem megoldott. 
� A folyékony kommunális hulladék teljes körű összegyűjtését, kijelölt lerakóhelyre 

való szállítását meg kell oldani. 
� A település nagy részén a csapadékvíz elvezetés egyáltalán nem megoldott. 
� Belvízi kockázat nő egyes területeken 
� A meglévő csatornahálózat gondozottsága (főleg az átereszek) egyes területeken 

nem éri el az elvárható színvonalat 
� A burkolt felületek egyre növekvő aránya miatt a fajlagos lefolyás egyre jobban 

emelkedik 
� Kevés a használati értékkel bíró zöldterületek összessége 
� A települést elkerülő út hiánya miatt jelentős és fokozódó tranzitforgalom terheli a 

belterületet 
� A kerékpárút hiánya növeli a balesetveszélyt 
� A főút mentén tapasztalható időnkénti zajterhelés 
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� Néhány közlekedési csomópont forgalmi helyzetének javítása, 
balesetveszélyességének csökkentése 

� Egyes utcák nem optimális nyomvonalvezetése 
� Az energia megtakarítás terén meglehetősen kevés a fejlesztési beruházás 
� A közvilágítás további fejlesztésre szorul 
� A megújuló energiaforrások alacsony kihasználtsági foka 

 

3.2.6.  Hulladékgazdálkodás  
 

� Nem történt meg a régi hulladéklerakó rekultivációja 
� Az irodai, intézményi hulladékok szelektív gyűjtése nem megoldott 
� A szelektív hulladékgyűjtési rendszer nincs megoldva 
� A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése nem megoldott 

 

3.2.7.  A települési környezet tisztasága  
 

� Síkosság menetesítésnél törekedni kell a környezetbarát szóróanyagok 
használatára 

� A pollenallergiás megbetegedések számának növekedése a nem adekvát módon 
kezelt gyomirtás következményeként 

 

3.2.8.  Környezeti nevelés  
 

� Környezeti információs rendszer hiánya 
� Fokozni kell a környezeti nevelői munkát és a környezetvédelmi aktivitásokra 

késztető szakköröket kell szervezni 
� A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szemléletalakítás hatékonysága 

alacsony 
� Lakossági érdektelenség a környezeti problémák iránt 

 

3.2.9.  Környezetbiztonság, havaria  
 

� A belvíz elleni védekezés egyes területeken egyáltalán nem megoldott 
� A település nem rendelkezik elkerülő úttal, így a közlekedésből, 

tranzitforgalomból, szállításból eredő veszélyekkel komolyan számolni kell 
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3.3. KÖRNYEZETVÉDELMI  PRIORITÁSOK 
 
A település környezeti állapotának elemzése, valamint Csongrád megye 
Környezetvédelmi programja és a Nemzeti Környezetvédelmi Program alapján a 
településen az alábbi prioritásokat lehet megfogalmazni. 
 

 

1. 
KÖZMŰELLÁTÁS  JAVÍTÁSA 

 
 

2. 
FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI  VIZEK VÉDELME 

 
 

3. 
TALAJ  VÉDELME 

 
 

4. 
A KÖZLEKEDÉSI  INFRASTRUKTÚRA  FEJLESZTÉSE 

 
 

5. 
A KORSZERŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE 

 
 

6. 
A KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 

 
 

7. 
ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 
 

8. 
ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 

 
 

9. 
ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉS 

 
 

10. 
TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 

 
 

11. 
AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS RACIONALIZÁLÁSA 

 
 

12. 
KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

 
A feltüntetett prioritások alapján lettek meghatározva a településen azok az 
intézkedések, melyek végrehajtásával a megfogalmazott célok és célállapotok 
elérhetőek. 

 
 



CCSSAANNYYTTEELLEEKK  KKÖÖZZSSÉÉGG  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  PPRROOGGRRAAMMJJAA 

  VVIIKKOONNAA  KKöörrnnyyeezzeettggaazzddáállkkooddáássii  TTaannááccssaaddóó  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  BBTT  8833..oollddaall   

3.4. KÖRNYEZETI CÉLOK  ÉS FELADATOK 

3.4.1.  Levegőtisztaság – védelem 
 

CÉL: 
 

� A talaj eredetű porterhelés csökkentése 
� A környezeti levegő minőségének javítása  
� A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése  
� A bűzszennyezések mérséklése (állattartás) 
� A pollenszennyezés csökkentése 

 
FELADAT : 

 
� A 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján ökológiailag 

sérülékeny területek kijelölése 
� Levegővédelmi rendeletek megalkotása és betartatása 
� A légszennyező források feltárása, ellenőrzése 
� A környezeti levegő minőségének megfigyelése céljából imissziós és 

emissziós vizsgálatok végzése, vagy végeztetése 
� A környezetbarát technológiák alkalmazása 
� A környezetet fokozottan terhelő termelő egységek működésének 

felderítése, felülvizsgálata, új engedélyek ki nem adása 
� A talaj növényzettel való borítottságának növelése, megfelelő 

mezőgazdasági technológiák alkalmazása 
� A gyomok fokozott irtása, különös tekintettel a parlagfűre 
� A földgáz tüzelés arányának növelése a lakosság körében 
� A levegőt nem szennyező energiaforrások felhasználásának 

elterjesztése, pl. napkollektorok felszerelése, geotermikus energia fűtési 
célú alkalmazása 

� A települést elkerülő út építése 
� A településfejlesztés és rendezés során a légszennyezés 

csökkentésében és a klimatikus viszonyok alakításában szerepet játszó 
környezeti tényezők megőrzésére kell törekedni 

 

3.4.2.   Vízvédelem 
 

 
A FELSZÍNI VIZEK MINŐSÉGE 
 
CÉL: 

 
� A felszíni vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme 
� A Csaj tó vízminőség romlásának megakadályozása 
� Takarékos vízhasználat a vízhiányos helyzetek kialakulásának elkerülése 

céljából 
� Az élővízbe bejuttatott szennyvizek által okozott szerves-anyag terhelés 

csökkentése az eutrofizáció mérséklése céljából  
� A vízfolyások természetközeli állapotának fenntartása  

 
FELADAT : 
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� Takarékos öntözési eljárások bevezetése 
� A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 
� A szippantott szennyvíz leürítés ellenőrzése 
� A kemikáliák alkalmazásának csökkentése a mezőgazdasági 

termelésben 
 

A FELSZÍN ALATTI VIZEK MIN ŐSÉGE 
 
CÉL: 

 
� A vízháztartás egyensúlyának kialakítása és megőrzése érdekében a 

felszín alatti vízkészletek felhasználásának mérséklése 
� Ivóvízbázis-védelem fejlesztése 
� A sérülékeny vízbázis területén a védősávok és védőidomok fokozott 

ellenőrzése, védelme 
 

FELADAT : 
� Az illegális hulladéklerakások felszámolása, veszélyes hulladékok 

szakszerű gyűjtése, tárolása 
� A felszín alatti vízkészletek minőségének nyomon követése, a szennyező 

források felderítése 
� A tisztítatlan szennyvizek kezelésének megoldása 
� A kommunális szennyvizek csatornahálózatba való vezetése és 

megfelelő kezelése az élővizekbe való bevezetés előtt 
� A szippantott szennyvíz leürítés ellenőrzése, az illegális leürítések 

felszámolása 
� A kemikáliák alkalmazásának csökkentése a mezőgazdasági 

termelésben 
� Az állattartó telepek által okozott esetleges talajvízszennyezések 

felszámolására teendő intézkedések (figyelőkutak telepítése, műszaki 
védelem kialakítása, a tartási technológiák korszerűsítése stb.) 

� Ivóvízbázisok fokozott védelme 
� A vízkivételek mennyiségi optimalizálása 

 
 

3.4.3.  Talajvédelem 
 

CÉL: 
 

� a termőföld minőségének, termékenységének megőrzése, javítása 
� a termőföldterület csökkenésének minimalizálása 
� a környezeti károkozás lehetőségeinek csökkenése 
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FELADAT : 

 
� környezetföldtani - környezetérzékenységi felmérések elvégzése 
� a gazdálkodók és az intézmények közötti gyors információcsere 

feltételrendszerének kialakítása 
� a szakmailag megalapozott szaktanácsadás biztosítása a talajvédelem 

területén 
� a mezőgazdasági kemikáliák alkalmazásának korszerűbb, a megváltozott 

termelési viszonyoknak megfelelő szabályozása (szerves és zöldtrágyák, 
biotrágyák széleskörű alkalmazása) 

� mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható területeken a viszonyoknak 
megfelelő hasznosítás (gyepesítés, erdősítés, vizes élőhelyként való 
hasznosítás) 

� racionális földhasználat, az ökológiai szempontok alapján művelési ág 
rendezés 

� a tájrendezési feladatok végrehajtása (rekultivációk) 
� öntözési és meliorációs létesítmények védelme, hasznosítása és 

fejlesztése 
� védelmi növényzet (mezővédő erdősávok) telepítése (talaj- és tájvédelmi 

fásítás) 
� védett területek, érzékeny természeti területek védelme 
� ár- és belvízvédelmi művek korszerűsítése 

 

3.4.4.  Települési és épített környezet védelme 
 

CÉL: 
 

� egészséges, kulturált, biztonságos lakókörnyezet kialakítása 
 

FELADAT : 
 

� Települési Információs Rendszer (TEKIR) kialakítása 
� helyi környezetvédelmi rendeletek elkészítése, illetve aktualizálása 
� a lakosság bevonása a települési környezetvédelmi döntésekbe és azok 

végrehajtásába 

 
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGÁNAK VÉDELME  

 
FELADAT : 

 
� a köztisztasági feladatok ellátásának fejlesztése 
� a Hulladékgazdálkodási terv ütemezett feladatainak végrehajtása 
� kommunális szilárd hulladékok megfelelő kezelése és ártalmatlanítása 
� szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 
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KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZKEZELÉS , - GYŰJTÉS, -ELVEZETÉS, - TISZTÍTÁS 
 
FELADAT : 
 
� A szennyvízcsatorna beruházáshoz megvalósíthatósági tanulmány 

készítése 
� A szennyvízcsatorna beruházáshoz kiviteli tervek elkészítése 
� A szennyvízcsatorna hálózat teljes körű kiépítése, a rácsatlakozások 

számának növelése 
� A kommunális szennyvizek csatornahálózatba való vezetése és 

megfelelő kezelése az élővizekbe való bevezetés előtt 
 

IVÓVÍZELLÁTÁS  
 

FELADAT : 
 

� az ivóvízhálózat rendszerének korszerűsítése 
� az ivóvíz termelő kutak felülvizsgálata 
� az ivóvíz minőségének megőrzése 

 
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS , BEL- ÉS ÁRVÍZVÉDELEM  

 
FELADAT : 

 
� csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, ill. korszerűsítése 
� ár- és belvízvédelmi művek korszerűsítése 

 
LAKOSSÁGI ZAJ -, REZGÉS- ÉS LÉGSZENNYEZÉS ELLENI VÉDELEM  

 
FELADAT : 

 
� szennyező források felmérése, adatgyűjtés, rendszeres mérések 
� légszennyező és zajforrások pontos nyilvántartása 
� a lakossági és közszolgáltatási eredetű légszennyezés csökkentése 

hatósági, illetve műszaki eszközökkel 
� önkormányzati levőtisztaság-védelmi és zajrendelet megalkotása és 

betartatása 
 

ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS  
 

FELADAT : 
 

� Az építési szabályzatban előírt zöldterület rendezési előírások 
betartatása 

� Intézményi területek zöldfelületének növelése 
� Újabb közkertek kialakítása a zöldfelülettel kevésbé ellátott település 

részeken 
� A hiányos belterületi fasorok pótlása 
� Terv kidolgozása a játszóterek EU-szabvány szerinti felújítására 
� Átfogó zöldfelület rekonstrukciós terv készítése, amely a belterületi 

zöldfelületeket bekapcsolja a tágabb környezet ökológiai hálózatába 
� A helyi védelem kiterjesztése egyes értékes fákra és fasorokra 
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� Parlagfű irtás közterületen 
� Belterületi patakmeder rekonstrukciós program készítése 
� A téli sószórás helyettesítése környezetbarát anyagokkal 
 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME  
 
FELADAT : 
 
� Településrendezési terv folyamatos aktualizálása 
� A főtér körüli épületek állagának a felmérése 
� A sérült épületek rendbehozatala 
� A főtér felújítása, fokozott védelme 
� Településképi, történelmi, néprajzi szempontból értékes épületek 

védelem alá vonása 
� Műemlékek védelme 

 
KÖZLEKEDÉS  
 
FELADAT : 

 
� A települést elkerülő út megépítése 
� A kül- és belterületi úthálózat fejlesztése 
� A kerékpárút hálózat kiépítése, fejlesztése 

 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS  

 
FELADAT : 

 
� Települési energiagazdálkodási terv készítése, folyamatos aktualizálása 
� A gázhálózatra való rácsatlakozások növelése 
� A megújuló energiaforrások hasznosításának a népszerűsítése, 

bevezetése 
 
 

3.4.5.  Az emberi egészség védelme 
 
CÉL: 
�  
� Megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosítása 
� A talajszennyeződésektől való védelme az egészségre ártalmas anyagok 

táplálékláncba való bejutásának megakadályozása céljából 
� A levegő allergén hatású pollenterhelésének csökkentése az asztmás és 

allergiás megbetegedések visszaszorítása érdekében 
� A környezeti levegő minőségének javítása a légúti és egyéb betegségek 

kialakulásának megelőzése céljából 
� Sportolási és rekreációs lehetőségek biztosítása 
� A környezeti tudatosság szintjének emelése 

 
FELADAT : 

 
� A vezetékes ivóvízhálózatba még be nem kapcsolt háztartások bekötése 

ill. e lehetőség híján az egészséges ivóvíz más módon való biztosítása 
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� Az ivóvíz szabványban rögzített határértékeknek nem megfelelő 
paraméterek értékeinek javítása akár új vízkezelési eljárások bevezetése 
által is 

� Az elágazásos ivóvízvezetékek körvezetékessé alakítása, az 
elhasználódott vezetékek cseréje 

� A konyhakertekben történő szennyvízszikkasztások felszámolása 
� A parlagfű irtása, gyommentesítés 

 

3.4.6.  Természet- és tájvédelem 
 

CÉL: 
 

� Az erdő és zöldterületek növelése 
� A Tisza part megóvása 
� A természetvédelmi területek megóvása 
� A táji diverzitás megőrzése ill. növelése 

 
FELADAT : 

 
� A Tisza parti vegetáció védelmi programjának kidolgozása 
� A települést határoló külterületi utak mentén fásított zöldsáv kialakítása 
� Belterületi zöldfelületek területének növelése 
� A mezőgazdasági területeken hagyományos, fenntartható gazdálkodási 

módok alkalmazása, az intenzív művelésre alkalmatlan területek 
kivonása 

� A rekreációs- és üdülő funkciójú területek zöldfelületi arányának növelése 
 
 

3.4.7.   Hulladékgazdálkodás 
 

CÉL: 
 

� A keletkező hulladék mennyiségének csökkenése 
� Korszerű hulladékkezelés és –hasznosítás kialakítása 
� A Hulladékgazdálkodási terv ütemezett feladatainak végrehajtása 
� A környezet terhelésének csökkentése 

 
FELADAT : 

 
� Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása 

 
TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK : 

 
� Hulladékszegény technológiák kialakítása 
� Illegális hulladéklerakók felszámolása 
� Regionális és házi komposztálás, biogáz hasznosítás támogatása 
� A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése 
� Növelni kell a hulladékhasznosítás arányát 
� Az önkormányzatok által a hulladékgazdálkodásra, a 

környezetvédelemre, és a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletek 
jogszabályi változásoknak megfelelő folyamatos aktualizálása.  



CCSSAANNYYTTEELLEEKK  KKÖÖZZSSÉÉGG  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSII  KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  PPRROOGGRRAAMMJJAA 

  VVIIKKOONNAA  KKöörrnnyyeezzeettggaazzddáállkkooddáássii  TTaannááccssaaddóó  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  BBTT  8899..oollddaall   

� A hulladékok szervesanyag-tartalmának csökkentésére szolgáló 
megoldások kidolgozása 

� A csomagolási hulladékok mennyiségének csökkentését, illetve a 
csomagolási hulladékok hasznosítását 

� Tudatformálás 
 

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK : 
 

� A csatornázott területek arányának növelése 
� Az illegális szennyvízleürítők felszámolása 

 
TERMELÉSI NEM VESZÉLYES HULLADÉK : 

 
� Fel kel mérni a keletkező termelési nem veszélyes hulladék mennyiségét 
� Csökkenteni kell a mennyiségét a hulladékszegény és fajlagosan 

kevesebb alapanyagot felhasználó technológiák bevezetésével, az 
újrafelhasználás és újrahasznosítás arányának növelésével 

� Az újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtése és értékesítésének 
megszervezése 

 
VESZÉLYES HULLADÉKOK : 

 
� A keletkező lakossági veszélyes hulladékok felmérése 
� A lakossági veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése, tárolása és 

ártalmatlanítása, különös tekintettel a háztartási veszélyes hulladékokra 
és az állati hullákra 

 

3.4.8.  Zaj- és rezgés elleni védelem 
 

CÉL: 
 

� A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés csökkentése  
� A lakosság nyugodt pihenésének biztosítása  

 
FELADAT : 

 
� A települést elkerülő út megépítése 
� Zajvédelmi rendeletek megalkotása és betartatása 
� A szórakozóhelyekről és azokhoz kapcsolódó helytelen viselkedésből 

eredő „lárma” megszüntetése (működési engedélyének rendkívüli 
figyelmet igénylő kiadása) 

� Ipari tevékenység engedélyezése, telepengedély kiadása csak akusztikai 
szakvélemény alapján történjen annak érdekében, hogy a határértékek 
betartása biztosított legyen 

� Zajvédő sávok telepítése 
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3.4.9.  Lakossági környezeti tudat és szemléletfejl esztés 
 
Cél:  
 

� A lakosság környezettudatos szemléletének a kialakítása 
 
Feladat:  
 

� A környezetvédelmi tudati nevelés beépítése a helyi iskolák és óvodák 
oktatásába 

� A lakosság állandó tájékoztatása a környezet állapotáról 
� A lakosság bevonása a környezetvédelmi döntésekbe 
� Környezetvédelmi célú rendezvények megvalósítása 

 

3.4.10. Környezetbiztonság 
 
Cél:  
 

� A környezetet és a lakosságot veszélyeztető veszélyekre való hatékony 
felkészülés megvalósulása 

 
Feladat:  
 

� Kárelhárítási tervek készítése települési szinten 
� A környezeti káresemények során riasztásra kerülő szakszemélyzet 

felkészítettségének ellenőrzése, a szükséges pótlólagos és kiegészítő 
oktatások és gyakorlatok végrehajtása 

� Az önkormányzatok és a lakosság felkészítése egy esetlegesen bekövetkező 
környezeti káresemény folytán végzendő teendőkről 

� Helyi környezetbiztonsági rendszer kiépítése szükséges 
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4. OPERATÍV PROGRAM 

 
 

4.1. A LEVEGŐ MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ 
ALPROGRAM 

 
 
A PROGRAM CÉLJA : A levegő minőségének javítása, a meglevő kedvező paraméterek 
fenntartása, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatások megelőzése, az 
„élhető” települési környezet megóvása. 
 
PRIORITÁSOK :  6. A környezeti levegő minőségének javítása 
   8. Az épített környezet védelme 
   4. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
   9. Zöldfelület fejlesztése 
   7. Zaj- és rezgésvédelem 
   11. Az energiagazdálkodás racionalizálása 

SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA : Az elsősorban megyei adatokon alapuló 
helyzetfelmérés szerint Csanytelek község nem tartozik a szennyezett települések 
közé. Helyben keletkező, jelentős ipari emisszió nem éri a települést. Csanytelek 
területén elsősorban a szálló por és a növekvő közúti forgalom miatt, a közlekedési 
eredetű légszennyező anyagok, illetve az allergén növények pollenjei (Kiemelten 
parlagfű) okozhatnak problémát. 
A környező mezőgazdasági területeken alkalmanként végzett tarlóégetés, vagy az 
őszi belterületi avarégetés a levegő füstgáz terhelését növeli. 
Csanytelek nem rendelkezik önálló levegőtisztaság-védelmi rendelettel. A levegő 
minőségének megőrzése, javítása az emberi élet, egészség, a létminőség 
szempontjából kiemelt jelentőségű. Minden lehetőséget, így a jogi eszközöket is fel 
kell használni ennek érdekében. 

INTÉZKEDÉSEK : 
4.1.1. Közlekedési eredet ű légszennyezés csökkentése 

� Átmenő forgalom csökkentése az elkerülő út megépítésével 
� Kerékpárút hálózat kibővítése, kerékpáros közlekedésre ösztönzés 
� Főút menti fa és bokorsorok telepítése (lakossági ösztönzés) 
� Úthálózat felújítása, hiányzó közúti elemek pótlásával (járda, belvíz 

csatorna) 
4.1.2. Kommunális f űtési eredet ű légszennyezés csökkentése 

� A lakossági gázbekötések arányának teljessé tétele 
� Ösztönzés korszerű tüzelőberendezések alkalmazására 
� Kémények, tüzelőberendezések rendszeres ellenőrzése 

4.1.3. Ipari légszennyezés megel őzése 
� Új üzem létesítésekor környezetkímélő technológiák előnybe 

részesítése, támogatása 
4.1.4. Épített környezet védelme 

� Bel és külterületen rendszeres parlagfű mentesítés 
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� Belterületi állattartás fokozott ellenőrzése a bűzhatás csökkentése 
érdekében 

� A település zöldfelületeinek növelése 
4.1.5. Települési leveg őtisztasági rendelet megalkotása 

 

EREDMÉNYMUTATÓK : 
� a levegőtisztaságra vonatkozó helyi rendelet megléte 
� légszennyező komponensek paraméterei 
� légúti megbetegedések száma 
� a települést elkerülő út megléte 

TÁRSADALMI , GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HATÁS : 
� a település komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk 

kivédése 
� a környezeti levegő minősége javul 
� a lakosság egészségi állapota javul 
� a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő 

ÜTEMEZÉS ÉS FORRÁSOK : 
 

Intézkedés 
száma 

Ütemezés Források 

4.1.1. Útépítés központi besorolás 
szerint, 

a többi folyamatosan 

Kormányzati forrás, céltámogatás, 
DARFT, KÖVICE, AVOP pályázat, 
önkormányzati saját forrás 

4.1.2. folyamatosan saját forrás, pályázat, lakosság 

4.1.3. folyamatosan saját forrás, pályázat, vállalkozások 

4.1.4. folyamatosan saját forrás, pályázat, lakosság 

4.1.5. 2005.12.31. Önkormányzati saját forrás 

 

VÉGREHAJTÁSÉRT FELEL ŐS:  CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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4.2. FELSZÍNI-, FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS TALAJVÉDELMI 
ALPROGRAM 

 
A PROGRAM CÉLJA : Csanytelek közigazgatási területén a földtani közeg, a felszíni- és 
a felszín alatti vizek szennyezésének, veszélyeztetésének megelőzése érdekében az 
önkormányzat hatáskörébe tartozó potenciális szennyező források feltárása, és a 
felszámolásukra irányuló lehetőségek számbavétele, megtervezése és kidolgozása. 
A vízbázist veszélyeztető szennyező források felderítése, a szennyezők 
szankcionálása, a környezetkárosítás megszüntetése. Az ivóvízbázis megóvása 
érdekében vízbázis védelmi tanulmány kidolgozása. A vízbázis védelme érdekében 
a túlhasználat elkerülése, a védőzónák betartása hatósági eszközökkel. Az ivóvíz 
minőségének megóvása érdekében intézkedési terv készítése. A szennyvízhálózat 
és a szennyvíztisztító létrehozásához a lehetőségeket részletesen feltáró 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, majd a kiválasztott megoldás alapján a 
kiviteli tervek elkészítése. A bel- és külterületi állattartás esetén ösztönzés a trágya 
előírások szerinti tárolására. Az illegális hulladéklerakások, folyékony hulladék 
leürítések felszámolása. A nem üzemelő hulladéklerakó felülvizsgálata és a 
felülvizsgálat eredményétől függően rekultiválása, vagy felszámolása. 
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program és 1. 
számú melléklete szerint a 2994 lakosegyenértékű Csanyteleken 2015-ig kella teljes 
szennyvízhálózatot és a szennyvíz ártalmatlanítását megvalósítani. 
 
PRIORITÁSOK :  2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 
   3. Talajvédelem 
   4. Közműellátás javítása 
   5. A korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése 
 
SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA : A település lakossága  számára alapkövetelmény az 
előírásoknak megfelelő környezetvédelmi infrastruktúra kialakítása. A 
szennyvízcsatorna-rendszer a község belterületén egyáltalán nem épült ki, a 
szippantott szennyvíz megfelelő elhelyezése, kezelése nem megoldott. Közüzemi 
ivóvíz bázisára hidrogeológiai védőidom kialakítása még nem történt meg. Az épített 
és természeti környezet megóvása a felszíni és a felszín alatti vizektől ugyanolyan 
alapvető feladat, mint a vízbázisok védelme, fenntarthatósága, a felszíni és felszín 
alatti vizek minőségének megóvása, javítása. 
Az elmúlt időszak tendenciái azt mutatják, hogy a jövőben a területhasznosítás elveit 
teljesen új alapokra kell helyezni. A jelenlegi hasznosítás nem feltétlenül az igények 
és a lehetőségek összhangját tükrözi. Ésszerűen mérlegelni kell, hogy az adott 
terület talajainak mekkora a terhelhetősége, és a mi az a hasznosítási forma, ami a 
hasznosítás szempontjából a legmegfelelőbb. A kisebb állattartó telepek 
tevékenységük folyamán tovább terhelik környezetüket. A nem megfelelően kezelt 
hígtrágya a talaj mellett befolyással van a vizekre és a levegőre is. 

INTÉZKEDÉSEK : 
4.2.1 Szennyvízelvezetés, -tisztítás, -elhelyezés 

� Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
� Kiviteli tervek elkészítése 
� Többlépcsös céltámogatási és pályázati források keresése 

4.2.2 Belvízelvezetés javítása 
� Belvízcsatorna hálózat teljessé tétele 
� Meglévő belvízcsatorna hálózat folyamatos karbantartása 
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4.2.3 Potenciális szennyez ő források feltárása 
� Tényfeltáró dokumentáció készítése 
� Illegális hulladéklerakások, folyékony hulladék leürítések felszámolása 

4.2.4 Vízbázis védelme 
� Vízbázist veszélyeztető szennyező források felderítése  
� Közüzemi ivóvíz bázisára hidrogeológiai védőidom kialakítása 
� Az ivóvíz minőségének megóvása érdekében intézkedési terv 

készítése 
4.2.5 Bel és külterületi állattartás 

� Hígtrágya tárolásának elhelyezésének ellenőrzése 
� Állattartási rendelet betartatása ösztönzéssel és szankcionálással 

EREDMÉNYMUTATÓK : 
� szennyvízcsatorna hálózat hossza 
� a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya 
� a település közműellátottsága 
� belvíz által okozott károkozás költsége 
� a belvízvédelmi művek korszerűségi foka 
� az újonnan épített, ill. felújított csapadékvíz-elvezető rendszer hossza 
� szennyező források megszüntetése 
� hosszútávra tervezhető, megfelelő minőségű ivóvíz 
� korszerű állattartó telepek 

TÁRSADALMI , GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HATÁS : 
� a település komplex környezetvédelmének biztosítása, földtani közeg 

és vízbázis megóvása 
� az infrastrukturális szolgáltatás bővülésével a település megítélése 

javul, vonzereje megtartó képessége nő 
� belvíz okozta károk csökkenése 
� a lakosság egészségi állapota javul 
� a település lakosságmegtartó képessége nő 

ÜTEMEZÉS ÉS FORRÁSOK : 
 

Intézkedés 
száma 

Ütemezés Források 

4.2.1. Szennyvízhálózat a központi 
besorolás szerint, a források 

meglététől függően 
a többi folyamatosan 

Kormányzati forrás, céltámogatás, 
DARFT, KÖVICE, AVOP pályázat, 
önkormányzati saját forrás 

4.2.2. Pályázati forrásoktól függöen 
2006-ig 

saját forrás, pályázat 

4.2.3. 2006-ig folyamatosan saját forrás, KÖVICE pályázat 

4.2.4. 2007-ig saját forrás, DARFT, KÖVICE, pályázat 

4.2.5. folyamatosan Önkormányzati saját forrás 

 
Potenciális fejlesztési források: 
Céltámogatás, Területfejlesztési Célelőirányzat, ISPA, Környezetvédelmi Alap 
Célfeladat előirányzata, Vízügyi Célelőirányzat, Önkormányzati források, Vállalkozási 
források, Bankhitelek 
 
VÉGREHAJTÁSÉRT FELEL ŐS:  CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
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4.3. TELEPÜLÉSI ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS 
INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE ALPROGRAM 

 
 
A PROGRAM CÉLJA : Olyan települési környezet kialakítása és fenntartása, amely a 
folyamatosan változó életfeltételeket biztosítja, az emberi egészségre elfogadható 
kockázatot jelent. Jobb környezeti állapotjellemzőkkel és kisebb környezet-
egészségügyi kockázatta rendelkező, kevesebb környezeti stresszhatást 
eredményező települési környezet kialakítása és megóvása. A település tervszerű 
rendezése révén a lakosság számára egy egészséges, kultúrált lakókörnyezet jöjjön 
létre. Az észszerű beépítések révén, valamint a történelmi, kulturális, népi és 
természeti értékek fokozott védelmével a település vonzereje nő, térségi megítélése 
javul. 
 
PRIORITÁSOK :  8. Az épített környezet védelme 
   1. Közműellátás javítása 
   4. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
   9. Zöldfelület fejlesztése 
   11. Energiagazdálkodás racionalizálása 
 
SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA :  A település kül- és belterületén élők életminőségét a 
települési környezet minősége, az ellátottság színvonala, infrastrukturális fejlettsége 
jelentősen befolyásolja. Az épített környezet szempontjából fontos, hogy a meglévő 
országosan és helyileg védett emlékek állagmegóvása mellett, a még védendő 
területeket vonják helyi védelem alá, ezúton is őrizve a település hagyományait. Az 
elkerülő út megépítése csökkenti az átmenő forgalmat és az azzal együtt járó 
égszennyezettség és közúti zaj mértékét. Az infrastrukturális fejlesztések csökkentik 
a potenciális környezeti eredetű egészségügyi veszélyeket (ivóvíz, szennyvíz) és az 
egyéb környezeti kockázatokat (forgalmi eredetű zaj, légszennyezettség, 
balesetveszély). 

INTÉZKEDÉSEK : 
4.3.1. Települési területhasználat felülvizsgálata 

� Települési területhasználat teljes körű felmérése 
� A települési Rendezési Terv folyamatos aktualizálása 
� Védőtávolságok felülvizsgálata, betartása 

4.3.2. Történelmi, kulturális, népi emlékek védelme  
� Értékes, védett, vagy védendő épületek állagmegóvása, felújítása 
� Főtér kialakítása 

4.3.3. Infrastruktúra fejlesztés 
� Közműbekötések arányának teljessé tétele 
� Kommunális szolgáltatások teljessé tétele, minőségének javítása 
� A települést elkerülő út megépítése 
� Kerékpárút hálózat fejlesztése 
� Főút menti fa és bokorsorok telepítése (lakossági ösztönzés) 
� Úthálózat felújítása, hiányzó közúti elemek pótlásával (járda, belvíz 

4.3.4. Zöldfelületek fejlesztése 
� Bel és külterületen rendszeres parlagfű mentesítés 
� Ritka, vagy értékes közterületi növények fák védelme 
� A zöldfelületi ellátottság mennyiségi és minőségi javítása 

4.3.5. Megújuló energiaforrások használata 
� Energiastratégiai program készítése 
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� A geotermál energia hasznosítási lehetőségeinek felmérése 
� Megvalósíthatósági tanulmány készítése 
� Közintézmények fűtésének átállítása geotermál energiára 

 

EREDMÉNYMUTATÓK : 
� Hatályos rendezési terv megléte 
� védett épületek, létesítmények száma, állapota 
� Zöldfelületek növekedése 
� Tiszta, rendezett környezet 
� Közműellátottság 
� Fűtési költségek csökkenése 
� Települési úthálózat korszerűsödése 

TÁRSADALMI , GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HATÁS : 
� a településkép javul 
� egyediség megőrzése 
� a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő 
� a lakosság életkörülményei javulnak 

ÜTEMEZÉS ÉS FORRÁSOK : 
 

Intézkedés 
száma 

Ütemezés Források 

4.3.1. folyamatosan önkormányzati saját forrás, vállalkozások, 
gazdálkodók 

4.3.2. 2005 – 2007 pályázati 
lehetőségektől függően 

saját forrás,  AVOP pályázat 

4.3.3. 2008-ig saját forrás, címzett és céltámogatás, 
pályázat 

4.3.4. folyamatosan saját forrás, pályázat, lakosság 

4.3.5. 2005 Önkormányzati saját forrás 

 

VÉGREHAJTÁSÉRT FELEL ŐS:  CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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4.4. A TISZTA KÖRNYEZETÉRT ALPROGRAM 
 
A PROGRAM CÉLJA : Az egészségesebb, higiénikusabb környezet kialakulásának 
elősegítése. Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet 
megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás 
kialakítása a hulladékgazdálkodás és a közterület fenntartás eszközeivel. A 
fogyasztói társadalom velejárójaként keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentése, újrahasznosítása, újrafeldolgozása, energiatermelésre való 
felhasználása, végül lerakása a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
Törvény és az Országos Hulladékgazdálkodási Terv előírásainak és elveinek 
betartásával. A tiszta egészséges környezet feltételeinek biztosítása. Az illegális 
hulladéklerakások, folyékony hulladék leürítések megakadályozása és felszámolása. 
A nem üzemelő települési hulladéklerakó telep felülvizsgálata, annak eredményétől 
függően rekultivációja, vagy felszámolása. A veszélyes hulladékok képződésének 
minimalizálása. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A települési közterület 
fenntartási feladatok maximális szinten való ellátása. 
 
PRIORITÁSOK :  5. A korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése 
   8. Az épített környezet védelme 
   3. Talaj védelme 
   2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 
   10. Természet és tájvédelem 

SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA : Csanyteleken van önkormányzati rendelettel 
szabályozott szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatás. A település rendelkezik az 
illetékes környezetvédelmi hatóság által jóváhagyot t és a képvisel ő testület 
által rendeletben elfogadott Települési Hulladékgaz dálkodási Tervvel , melynek 
részletes cselekvési programját jelen alprogramhoz mellékeljük. Az Önkormányzat 
elsődleges feladata a Tervben részletezett cselekvési program és ütemezés 
megvalósítása. A már nem üzemelő települési hulladéklerakó felülvizsgálata nincs 
elvégezve, e nélkül a lerakó rendezése nem megoldható. Nincs megnyugtatóan 
rendezve a települési folyékony hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása.  
A pollenallergiás megbetegedések számának növekedése a nem adekvát módon 
kezelt gyomirtás következményeként 
 

INTÉZKEDÉSEK : 
4.4.1. Települési Hulladékgazdálkodási Tervben fogl alt feladatok és 

ütemezés megvalósítása 
� Hulladékszegény technológiák kialakítása 
� A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése 
� A hulladékok szervesanyag-tartalmának csökkentésére szolgáló 

megoldások kidolgozása 
� A csomagolási hulladékok mennyiségének csökkentését, illetve a 

csomagolási hulladékok hasznosítását 
4.4.2. Illegális hulladéklerakások és szippantott s zennyvíz ürítések 

felderítése és megakadályozása 
� Lakossági ösztönzési rendszer kidolgozása 
� Szankcionálások kidolgozása 

4.4.3. Felhagyott települési hulladéklerakó rendezé se 
� Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése 
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� Rekultiváció, vagy felszámolás a felülvizsgálattól függően 
� A felhagyott hulladéklerakó utógondozása 

4.4.4. Köztisztasági feladatok fejlesztése 
� Bel és külterületen rendszeres parlagfű mentesítés 
� Síkosság menetesítésnél törekedni kell a környezetbarát szóróanyagok 

használatára 
4.4.5. Környezettudatos szemlélet kialakítása 

� Környezetkímélő vásárlói szemlélet kialakítása 
� Iskolai és települési környezeti nevelői akciók 
� Szelektív hulladékgyűjtés megismertetése és elfogadtatása 
� Kistérségi környezetvédelmi szemlélet fejlesztése 

EREDMÉNYMUTATÓK : 
� "tudatformáló oktatásban" résztvevő lakosok száma 
� tisztább települési környezet 
� a lerakóban elhelyezett hulladék mennyisége, alkotók aránya 
� a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás 

céljára történő átadásból származó bevétel 
� illegális lerakók száma, odahordott hulladék mennyisége, minősége 
� begyűjtött állati eredetű hulladék mennyisége 
� felszíni vizek és a talaj szennyezettségének csökkenése 
� levegő szennyezettsége 
� lakosság elégedettségi szintje a hulladékszállítás szolgáltatásának 

minőségével, ár/érték viszonyával 
� környezetvédelmi előírásoknak megfelelően rendezett bezárt 

hulladéklerakó 

TÁRSADALMI , GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HATÁS : 
� A lakosok tisztább környezetben jobban érzik magukat, környezetükre 

jobban vigyáznak 
� A rend és rendtartás az emberek életmódbeli változását hozza magával 
� A szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás bevezetése új 

vállalkozások beindítását ösztönzi a településen 
� Korszerűbb, környezetbarát technológiák honosulnak meg 
� A tisztább település értékesebb 
� A kistérségi környezetvédelmi szemlélet összetartóbb, gondviselőbb 

közösséget eredményez, a lakosság más minőségi programokban is 
partner  

� a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő 

ÜTEMEZÉS ÉS FORRÁSOK : 
 

Intézkedés 
száma 

Ütemezés Források 

4.4.1. A Hulladékgazdálkodási Terv  
szerint, folyamatosan 

céltámogatás, DARFT, KÖVICE, KIOP 
pályázat, önkormányzati saját forrás 

4.4.2. folyamatosan saját forrás, pályázat 

4.4.3. 2005 saját forrás, pályázat 

4.4.4. folyamatosan saját forrás, lakosság 

4.4.5. folyamatosan Önkormányzati saját forrás 

 

VÉGREHAJTÁSÉRT FELEL ŐS:  CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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Kivonat Csanytelek Község Települési Hulladékgazdál kodási 
Tervéből 

„A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁT 
SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM 
 

A cselekvési program pontos ütemtervének elkészítésében komoly problémát jelent, 

hogy a tervezett fejlesztések szoros összefüggésben vannak a Felgyői Regionális 

Hulladékkezelő rendszer üzembe helyezésével. Ezért némely esetben a határidő 

nem objektíven adható meg, hanem a regionális lerakó üzembe helyezését követően 

eltelt időtartam függvényeként. A folyamatos határidő megadása arra utal, hogy a 

terv rendeletben történő kihirdetését követően azonnal meg kell kezdeni az adott 

programot és a lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül végre kell hajtani. 

 

Intézkedés      Határid ő, felelős, becsült költség 

Települési szilárd hulladékok 
   

• A begyűjtött települési szilárd hulladék összetételének közszolgáltatók általi 
pontos meghatározása, főleg a kiemelt hulladékáramok mennyiségének 
felmérése céljából, ezzel együtt nyilvántartási rendszer bevezetése, illetve 
bővítése 

folyamatos 
 

• A hulladékképződést figyelembe vevő szállítási díjak kidolgozása, 
bevezetésük megkezdése pl. a zsákos rendszer igény szerinti kipróbálása 

folyamatos 
 

• A település minden oktatási intézményében évente kettő alkalommal fém és 
papírhulladék gyűjtési akciók szervezése, emellett ugyanakkor iskolai óra 
keretében beszélgetések a tanulókkal a hulladékgyűjtés fontosságáról 

folyamatos 
 

• A keletkező települési szilárd hulladék mennyiségének csökkentése és a 
hasznosítás elősegítése céljából 

- Tudatformálás, ismeretterjesztés 
-  Hosszabb életciklusú fogyasztási eszközök használata 
-  Begyűjtő hálózat kiépítése 
- Szelektív hulladékgy űjtés bevezetésének el őkészítése, lakossági 

tájékoztatás, meggy őzés, PR tevékenység végzése 
- Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, 1 gyűjtősziget próba jellegű   

üzembe helyezése      (600.000Ft) 
 

2006-ig 
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• A településhez tartozó, rekultiválásra, vagy felszámolásra kerülő lerakó 

felülvizsgálata a területi tervben levő ütemterv és a környezetvédelmi hatóság 
határozata szerint 

2008-ig 
 

• A településhez tartozó, felülvizsgált lerakóra rekultivációs terv készítése 
2008-ig 

 
• Lerakók rekultiválása, felszámolása a területi tervben levő ütemterv szerint 

2008-ig 
 
 

• Szelektív hulladékgy űjtés teljessé tétele , 1 gyűjtősziget/1000 fő üzembe 
helyezése a teljes kistérségben     (2.000.000Ft) 

2007-ig 
 

 
• Köztéri hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése, illetve a meglevők számának 

megduplázása 
2008-ig 
 

• A település főbb kivezető útjai mentén hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése 
és rendszeres ürítése 

2006-ig 
 
 

1.6. Biológiailag lebontható szerves hulladékok 
 

• A mezőgazdasági és élelmiszeripari eredetű, biológiailag lebontható szerves 
hulladékok begyűjthetőségének és másodlagos feldolgozási lehetőségeinek 
felmérése 

folyamatos 
 

• Az  önkormányzat hatáskörébe tartozó közterületek kezeléséből származó 
zöld hulladékok külön gyűjtése 

folyamatos 
 

• A települési hulladéklerakóban lerakott biológiailag lebomló szervesanyag-
tartalom csökkentése céljából 

- Zöld hulladékok és egyéb szerves anyag tartalmú hulladékok szelektív 
gyűjtése,  

2006-ig 
 

• Lebomló szerves anyag tartalom csökkentése 50 %-ra a lerakón 
2007. július 1.-ig 
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1.7. Települési folyékony hulladékok 
 

• Folyékony hulladék elszállítására közszolgáltató kijelölése, rendelet alkotás 
folyamatos 

 
• Keletkező folyékony hulladék mennyiségének csökkentése és a kezelési 

kapacitások növelése céljából 
-  Csanytelek és Tömörkény szennyvíz problémájának közös 

megoldásához a lehetőségeket és a műszaki, pénzügyi 
megvalósíthatóságot részletesen feltáró megvalósíthatósági 
tanulmány készítése 

 
2006-ig 

 
-  Csanytelek és Tömörkény vonatkozásában szennyvíztisztító építése, 

és szükség szerint leürítő műtárgy kialakítása 
2008-ig 
folyamatosan 

 
• A szennyvíziszapok lerakóra történő elhelyezésének kiváltása mezőgazdasági 

hasznosítással, fermentálással 
2008-ig 
folyamatosan 

 

1.8. Csomagolási hulladékok 
 
 

• A keletkező csomagolási hulladékok fajtánkénti mennyiségének felmérése, 
külön figyelmet fordítva az újrahasznosíthatóság szempontjaira 

folyamatosan 
 

• Az önkormányzat és intézményeinek beszerzésében az eldobható 
csomagolású – egyutas – termékek beszerzésének visszaszorítása. 

folyamatos 
 

• Évente legalább kétszer lomtalanítási akció minden településen 
folyamatosan 

 
 

• Minden közintézményben a papírhulladék szelektív gyűjtése és hasznosítónak 
való továbbadása 

2006-ig 
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4.5. TERMÉSZET- ÉS ZÖLDTERÜLET VÉDELMI ALPROGRAM 
 
 
A PROGRAM CÉLJA : Olyan természeti környezet kialakítása és fenntartása, amely 
hozzájárul a helyi (és a globális) ökológiai rendszerek működőképességének 
fennmaradásához. Csanytelek különböző külterületi, illetve kül- és belterületi értékes 
és védett természeti területei között összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a 
zöldfelületek, ezen belül az erdősávok növelése, a táji diverzitás megőrzése illetve 
növelése, a tavak rekreációs és természetvédelmi funkciójának összehangolása. Az 
élővílág, az élőhelyek megőrzése, védelmük biztosítása a területfejlesztési, 
településrendezési beavatkozásoknál,a nem védett területeken az élővílág, az 
élőhelyek fennmaradásának elősegítése. 
 
PRIORITÁSOK :  10. Természet és tájvédelem 
   9. Zöldfelület fejlesztése 
   2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 
   3. Talaj védelme 
   8. Épített környezet védelme 
 
SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA : Csanytelek község közigazgatási területét a 
Pusztaszeri Természetvédelmi Körzettel átfedésben az Európai Unió madárvédelmi 
(SPA) és élőhelyvédelmi irányelve (pSCI) alapján NATURA 2000 területnek 
felterjesztett területek is érintik. A jelenlegi és távlati fejlesztési tervek, intézkedési 
programok megvalósítása, illetve az azokhoz kapcsolódó területigény (pl. elkerülő út, 
szennyvíztisztító) közvetlenül, vagy közvetve érinthetik a már védett, vagy védelemre 
érdemes természeti, környezeti értékeket. Ezeknek az értékeknek a védelme, 
védhetősége szorosan összefügg a településen és környezetében folyó 
tevékenységgel, amit minden tervezési és engedélyezési folyamatban figyelembe 
kell venni. A természetvédelmi területekre megállapított határértékek csak nagyon 
szigorúan betartott és messzemenőkig természetvédelmi szempontú szabályozás 
mellett tarthatók fenn. 

INTÉZKEDÉSEK : 
4.5.1. A helyi és országos védettség ű természeti értékek állagának  

megóvása 
� Természetvédelmi területek tervek szerinti bővítése 
� Helyi védelemre érdemes értékek védelme 
� Kerékpárút hálózat kibővítése, kerékpáros közlekedésre ösztönzés 
� Közutak menti fa és bokorsorok telepítése (lakossági ösztönzés) 

4.5.2. Monitoring rendszer kialakítása 
� Természetvédelmi értékek felmérése 
� Együttműködés a természetvédelemben érintett szervezetekkel 

4.5.3. Jeles napok megünneplése 
� Iskolai programok szervezése a szülők részvételével 

 

EREDMÉNYMUTATÓK : 
� a kistérség természetvédelmi területeinek növekedése 
� a tájidegen fajok arányának visszaszorulása 
� a térségbe irányuló (öko)turizmus megnövekedése 
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TÁRSADALMI , GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HATÁS : 
� a település komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk 

kivédése 
� a környezeti állapotjelzők értékei javulnak 
� a lakosság életkörülményei javulnak 
� a település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő 

ÜTEMEZÉS ÉS FORRÁSOK : 
 

Intézkedés 
száma 

Ütemezés Források 

4.5.1. 2005 - 2008 pályázatok, önkormányzati saját forrás, 
lakosság 

4.5.2. 2006 saját forrás, pályázat 

4.5.3. folyamatosan saját forrás, pályázat, lakosság 

 

VÉGREHAJTÁSÉRT FELEL ŐS:  CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 


