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I. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
I.1

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS
A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

HELYE

1.1 Térségi elhelyezkedés és kapcsolatrendszer
A Közép‐magyarországi régióban elhelyezkedő Nyársapát, Pest megye délkeleti részén fekszik.
(Pest megye az ország területileg harmadik legnagyobb megyéje és egyben az ország legnépesebb
területe, ahol az ország népességének több mint 10%‐a él.)
A 2013. január 1‐től bevezetett új járási rendszer kialakításával 18 járás jött létre a megyében.
A járások kialakítása során a megyék határaihoz igazodó alapelv mellett figyelembe vették
az államigazgatási szolgáltatások és ügyintézési helyszínek elérhetőségét is. A Ceglédi kistérség
területe kettévált Ceglédi‐ és Nagykőrösi járásra, utóbbiba került Nyársapát, mely két járási székhely
Cegléd és Nagykőrös között fekszik félúton, mindkettőtől kb. 10‐10 km‐re.
A Nagykőrösi járás közel 350 km2‐es területével a kistérség népességének 20%‐át öleli fel. Összesen
három település tartozik hozzá, a városi rangot viselő Nagykőrös és két község, a 2000 lakónépesség
számot el nem érő Kocsér, valamint a 2129 fő1 lakónépességű Nyársapát.
A Nagykőrösi járás megyeszéli,
periférikus elhelyezkedésű. Budapest
és
agglomerációja
közel
100
kilométerre
található.
Regionális
kapcsolatrendszere a közelség folytán
elsősorban Kecskemét irányú. Az észak‐
dél irányú közlekedési kapcsolatok
a
járási
székhelyt,
valamint
Nyársapátot is Kecskemét, valamint
Cegléd városokhoz kötik, mely a
társadalmi‐gazdasági
fejlődését
nagyban befolyásolja. A Kecskemét –
Szolnok városi térségek és azokra
ráfűződő
települések
olyan
együttműködési térséget alkotnak
együtt, amely a munkaerő és
járműipari
kapcsolatokban
erős2.
A térségi kapcsolatok kedvezően
hatnak a járásra, ezzel együtt
Nyársapátra is. 30 km‐en belül elérhető
városok Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd V1. ábra: Térségi elhelyezkedés
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.
számos közigazgatási, kulturális, okta‐

1
2

forrás: Népesség nyilvántartás Nyársapát (2019. október)
forrás: Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra – Fejlesztési Stratégia (Stratégia Konzorcium, 2014)
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tási és egészségügyi szolgáltatást biztosít a környéken élők számára. Legközelebbi felsőfokú központ
Bács‐Kiskun megye székhelye, Kecskemét.
Önkormányzati szinten a község nemzetközi kapcsolatainak ápolása a testvérvárosain keresztül
valósul meg: Csíkszentlélek (Románia) és Krasznahorkaváralja (Szlovákia)3.

1.2 Közlekedési kapcsolatok
Fővárostól közel 80 kilométerre található Nyársapátot az M4 vagy az M5 autópályán keresztül lehet
a leggyorsabban elérni, a megyeszékhelytől a Cegléd – Nagykőrös – Kecskemét településeket
összekötő 441‐es számú főúton (Nagykőrösi út) keresztül. A Nagykőrösi útra a 46118‐as és a 46117‐
es mellékút csatlakozik Csemő irányából, valamint a 46119‐es bekötőút, mely Nyársapát főutcája is
egyben. Utóbbihoz csatlakozó dűlő utakon lehet elérni a 4611‐es számú mellékutat, mely Nagykőröst
és Törtelt köti össze. A sugaras irányú autópályák mellett továbbra is hiányoznak az ország
keresztirányú kapcsolatai, mely a térség számára elérhetővé tenné az ország nyugati területeit,
Dunaújváros irányába a Balatont, valamint tovább haladva Bécset. Ez a tervezett közlekedési tengely
(M8 2x2 sávos autópálya) Nyársapát közigazgatási területét közvetlen nem érinti, de Törtel vagy
Nagykőrös területén felcsatlakozva nemcsak az ország nyugati felének könnyebb elérhetőségét
biztosítaná a település számára, hanem a hosszú távú fejlődését is nagyban befolyásolná.

V2. ábra: Térségi közlekedési kapcsolatok
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.

3

forrás: www.nyarsapat.hu
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Nyársapát tömegközlekedési ellátottsága megoldott, a település közvetlen vasúti kapcsolata
Budapest‐Szeged vonalon keresztül elérhető, kora reggel és késő este áll meg vonat a településen.
Vasútállomása a település nyugati szélén található, mely a József Attila útról nyíló Vasút utcán
keresztül közelíthető meg. Távolsági és nemzetközi járatokat Ceglédről, valamint Nagykőrösről,
továbbá zónázó vonatot Ceglédről lehet elérni. Buszjáratok Kecskemét – Nyársapát ‐ Cegléd vagy
Cegléd – Csemő ‐ Nyársapát útvonalon közlekednek napjában többször, melyek közül egyes járatok
csak a „Nyársapáti elágazás” nevű megállót érintik.

I.2

TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
VIZSGÁLATA

Nyársapátot az alábbi területfejlesztési dokumentumok érintik:





Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban:
OFTK), ami a 1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került elfogadásra,
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014‐2030) a Pest Megyei Közgyűlésének 12/2013.
(XII.10.) PMÖ rendelettel elfogadva,
Pest megye területfejlesztési stratégiája és operatív programja, a Pest Megyei
Önkormányzatának Közgyűlése 29/2014. (VIII.22.) PMÖ határozatával elfogadva,
Ceglédi kistérség területfejlesztési koncepciója.

2.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
A 2014‐2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején hazánkban alapvetően
megváltoztak a terület‐ és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014.
január 3‐án elfogadva a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióról szóló határozatot, új irányt szabott az ország, a térségek és a települések fejlesztéséhez.

V3. ábra: Városhálózat
Forrás: OFTK
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Az országos városhálózatot bemutató ábrán Nyársapát két úgynevezett belső gyűrűs város, Cegléd
és Nagykőrös között, illetve a Kecskemét körül kialakuló agglomerálódó térség peremén található.
A belső gyűrű városai figyelemre méltó dinamikus fejlődést felmutató gazdasági központoknak
tekinthetők, melyek között félúton található a település.
Az OFTK fejezetei közül érdemes kiemelni Nyársapát vonatkozásában a tanyás térségek fejlesztésével
kapcsolatos fejezetet, mely a következő fejlesztéspolitikai feladatokat fogalmazza meg ezen térségek
számára:







tanyafejlesztési program kiterjesztése,
átfogó fejlesztési program, cselekvési terv megvalósítása,
érdemi és közvetlen fejlesztési forrás biztosítása,
vonzó jogi szabályozás alakítása, településfejlesztési és –rendezési tervezés, szabályozás
megújítása, közbiztonság javítása, szolgáltatások elérhetőségének javítása, infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása, tanyai birtokrendezés,
a termékek és szolgáltatások piacán való megjelenés támogatása.

A Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepció a további tervezés során is figyelembe veendő horizontális
szempontként határozta meg:
a)
b)
c)
d)

a befogadást – a társadalmi felzárkózás támogatását,
az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését,
a fenntartható fejlődést – fenntartható növekedést,
az értékmegőrzést és az intelligens növekedést.

A fejlesztési források felhasználásának a Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban rögzített alapelvei:
a)
b)
c)
d)
e)

nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,
a közpénzfelhasználás közhasznot eredményezzen,
partnerség és közösségi részvétel,
foglalkoztatáshoz való hozzájárulás,
a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és
értékeinek megőrzése, javítása,
f) a megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség,
g) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek és települések fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározott
támogatási szabályok alapján indokolt felhasználni,
h) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekből és településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a
felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni.

A nemzeti jövőkép elérése érdekében az országgyűlési határozat négy hosszú távú, 2030‐ig szóló
átfogó fejlesztési célt jelölt ki:
a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk
védelme,
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
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Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere a Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban.
Az átfogó, közép‐ és hosszú távú célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések
kerültek meghatározásra (TD1. ábra): a célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint
minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőnek egyaránt szólnak, így Nyársapát község számára is
láthatóvá teszik azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a középtávra fókuszált fejlesztési
feladatok épülhetnek.
A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

versenyképes, innovatív gazdaság,
gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség‐ és sportgazdaság,
életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás,
kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,
értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,
jó állam, szolgáltató állam és biztonság,
stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme.

A magyar fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája,
illetve a 2014–2020‐as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési
források képezik. A Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon
(2014–2020 között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak
megvalósulását szolgálhatják (V4. ábra).
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszerének kapcsolata az EU2020
stratégiához

V4. ábra: Nemzeti prioritások és fejlesztési tématerületek 2014‐2020
Forrás: OFTK
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Teret kell nyerniük a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított
fejlesztéseknek, és csökkennie kell a települési szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető
fejlesztési közpénzek jelentőségének.
A városi fejlesztések is a térség egészének javát szolgálják, az erőforrások települések közötti
funkcionális és harmonikus elosztásával. Mindez dedikált forráskereteken, térségi
együttműködésben kialakított helyi‐térségi projektcsomagok vagy programok formájában
nyilvánulhat meg, különösen az uniós fejlesztési források felhasználásakor.
A nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban – külön
erőforrásokat kell fordítani a városi központok fejlesztését szolgáló sajátos akciókra is.
Ugyanakkor kialakítandók a vidékies települések sajátosságainak megfelelő fejlesztések is, és
a kettőnek szinergiában kell lennie egymással.
A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati és
megyei szintű fejlesztésekkel. Fontos, hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget adva a
komplex és integrált megközelítések alkalmazására, kiterjedve a települési infrastruktúrára, a
közösségi és közúti közlekedésre, a gazdaságra és helyi gazdaságra, a foglalkoztatásra, a
közszolgáltatásra, a társadalmi felzárkózásra, a tudatformálásra vagy akár a képzésekre.
Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a beavatkozás
terei itt is egy vagy több várostérségből épüljenek fel (pl. a területpolitika vagy egyes ágazati
politikák kiemelt térségei). Így válhat a fejlesztések területi „építőelemévé”e valós helyi
szintű térszerveződés.
Együtt‐tervezés: nemcsak a közpénzekből megvalósuló térségi fejlesztésekben, de a
települések gazdálkodásában és tervezésében (ld. terület‐ és településrendezési, valamint
terület‐ és településfejlesztési tervezés, helyi adópolitika) is a térségi, a várost és a
vonzáskörzetét szerves egységben kezelő szemléletet, gyakorlatot kell alkalmazni.
Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi zöldfelületek és
a várost övező ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok erősítésére.

Stratégiai várostérség‐fejlesztés követelményei a Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentum szerint:




nemzeti szinten összehangolt, reális adottságokra alapozott, városgazdasági szempontokat is
integráló várostérség fejlesztési, és különösen várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák
kidolgozása és végrehajtása szükséges a nemzetgazdasági növekedés élénkítése érdekében;
olyan városi jövőképek kialakítására van szükség, melyek egységes koordináció révén
elősegítik, hogy a városok térségi és gazdasági szempontoknak is megfelelve integrált
stratégiai szemléletet képviselhessenek, melyekben a térségalkotó, hasonló adottságokkal
rendelkező települések egymás fejlesztési intézkedéseit nem kioltva, hanem összehangolt
tervezésük és fejlesztéseik révén hatékonyabb és fenntarthatóbb rendszereket alakítanak ki,
egyeztetve a helyi társadalom képviselőivel, a települést használó csoportok preferenciáival.

Pest megye pozicionálása a Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentumban
Hazánk legnépesebb, legsűrűbben lakott, és legnagyobb gazdasági teljesítményű megyéje. Kelet‐
Közép‐Európa egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége természeti‐, térszerkezeti‐ és
társadalmi erőforrásai, azok sokszínűsége, a gazdag diverzitása, a lakosság mobilitása, valamint a
községek által nyújtott életminőség miatt dinamikusan fejlődő városhálózata szerves része a
Budapest környezetében fejlődő metropolisztérségnek. Térszerkezete egyedülálló az országban:
a Főváros központi szerepe, a centrális hálózati elemek, az M0‐as körgyűrű a nemzetközi repülőtér
jelenléte, a Duna, a kisvárosokkal átszőtt tér nagy fejlődési lehetőséget hordoznak. A további
fejlődés, valamint a közép‐európai régiós központok ‐ nagytérségi csomópontok ‐ közötti
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pozícióverseny tekintetében azonban komoly kockázatot jelentenek a megyén belüli területi
különbségek növekedése, a peremvidékek lemaradása, a külső és belső közlekedési kapcsolatok
hiányosságai. A megye gazdasága szorosan összekapcsolódik a Fővárossal ‐ a javak, a tudás, a
szakképzett munkaerő kétirányú áramlásával ‐, a vállalkozások, tudásközpontok, intézmények közötti
együttműködéssel. A megyében jelen vannak a gazdaság exportorientált tudás és technológia
intenzív feldolgozóipari ágazata, valamint az ezek tevékenységét támogató szolgáltatások is. A
gazdaság összteljesítményét különösen a feldolgozóipar,a kereskedelem és a logisztika, az
információs technológiák, a turisztika, a kulturális‐ és kreatív ipar határozzák meg. A mezőgazdasági
termelés és az élelmiszer‐feldolgozás visszaesése komoly gondot jelent, a leszakadó térségekben a
helyi gazdaság teljesítménye jelentősen elmarad a lehetőségektől.
Fejlesztési irányok:






A gazdaság dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, egyszerre építve a
feldolgozóipari és agrár‐tradíciókra, valamint az új iparágak, szolgáltatások fejlesztésére.
Befektetés ösztönzés, a tőkevonzó képesség javítása az egyes térségek endogén forrásaira
alapozva. A gazdasági húzótérségek innovációs‐és versenyképességének javítása, az M0‐ás
körgyűrű és a Ferihegyi Gazdasági Övezet logisztikai‐vállalkozási zónáinak fejlesztése, a
megye leszakadó térségeinek gazdasági felzárkóztatására kiemelten építve a KKV szektorra.
Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése,az együttműködések ösztönzése
és intézményesítése,a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészégi
állapotának javítása,az oktatás intézményi‐és tartalmi megújítása,kiemelt figyelmet fordítva a
gazdaság igényeire. Területi és társadalmi kohézió, az esélyegyenlőtlenség javítása.
A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest megye
hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség a geostratégiai adottságainak jobb
kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése, kiemelten az elővárosi
közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett,
koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi
szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és
életminőséget biztosító tér kialakítása.

2.2 Pest megye területfejlesztési koncepció 2014‐2030 (PMTFK)
Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójának átfogó célkitűzései:
Társadalmi megújulás – testben és lélekben egészséges, önmaga sorsáért felelős egyén,
együttműködés a közösségek, valamint az egyén és közösségek között:



Gazdaság dinamizálása; az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve;
Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása; a lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni
tudó, fenntartható környezet.

A célrendszer struktúrájának felépítése során három nagy átfogó célt határoz meg a koncepció,
melyeken belül ágazati és területi stratégiai célok kerültek kitűzésre. A stratégiai célok teremtik meg
a Programalkotás fázisának gerincét. A horizontális célok olyan jellegű kitűzések, melyeknek
jellegüknél fogva szükséges valamennyi stratégiai célt áthatniuk, hatásuk nem korlátozódhat egyetlen
szegmensre sem önállóan.
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V5. ábra: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere
Forrás: PMTFK

Pest megye fejlesztésének horizontális céljai
A területi‐ és az ágazati stratégiai célok mellett a koncepció meghatároz néhány olyan horizontális
célt is, amelyek folyamatos szem előtt tartása, és a bennük megfogalmazott célkitűzések
megvalósítására történő folyamatos „odafigyelés” elengedhetetlenül szükséges.
Ezek a horizontális célok olyan értékválasztásbeli‐, gazdasági‐, környezeti‐ és szemléletbeli
szempontokat jelenítenek meg, amelyeket a megye fejlesztéspolitikájában, a programozásban és
majd a megvalósítások során is következetesen érvényre kell juttatni:
Területi kohézió







Társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás;
Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika;
Partnerség, együttműködés;
A térségi identitás és Pest megye profiljának erősítése;
Hatékonyság;
Értékmegőrzés, értékteremtés.

Pest megye fejlesztésének stratégiai céljai
Átfogó cél: társadalmi megújulás testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és
közösségek



A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe
helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése.
Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső
intézményfejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása.
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Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt
fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra.
Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás
intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális értékek
megőrzése és fejlesztése, a térségi és helyi identitás erősítése.

Átfogó cél: térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása a lokális‐ és makrotérségi érdekeket
kiszolgálni tudó, fenntartható környezet


Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési
kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra
kialakulása érdekében.
 A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének
fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az
elővárosi közlekedést.
 Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos
területhasználat, az épített és a környezet értékeinek megóvása és fejlesztése.
 Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek és
települések fejlődésének szolgálatában.
Városok és térségük együtt tervezése, a várostérségi tervezés meghonosítása Pest megyében:
Az OFTK tervezetének megfogalmazása szerint a jövőben a várostérségek (a közigazgatási határokhoz
kevésbé ragaszkodó), a valós gazdasági és társadalmi kapcsolatokat érvényre juttató „funkcionális
várostérségek” válnak a magyar területfejlesztési gyakorlat alapegységeivé. Pest megye
fejlesztésének célja e vonatkozásban a fenntartható várostérségi fejlődés biztosítása a megye minden
térségében.
Pest megye központjai:



térségi központok: Budaörs, Dabas, Nagykáta, Monor, Ráckeve (‐ Kiskunlacháza),
kistérségi és agglomerációs központok: Aszód, Gyál, Dunakeszi‐ Fót, Nagykőrös, Pilisvörösvár,
Szigetszentmiklós, Veresegyház, Zsámbék.

Stratégiai célként került meghatározásra a fejlődésben elmaradott, illetve a lemaradó térségek
gazdasági, társadalmi felzárkóztatása, melyek között a Ceglédi térség is említésre került.
Nyársapát közelében két település a térségi vállalkozási és foglakoztatási központként került
kijelölésre, Nagykőrös és Cegléd. Nagykőrös és Nyársapát a vidékfejlesztés, a térségi felzárkóztatás
célterületei. Az érintett térségekben alapvető cél a gazdaság és a növekedés beindítása. Pest megye
fejlesztésének kiemelt célja a hátrányos helyzetű és leszakadó, valamint a fejlődésében elakadt
Ceglédi térség gazdasági‐társadalmi felzárkóztatása, új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatás
növelése.
Korábban a Cegléd‐Nagykőrös térségében az Albertirsa‐Cegléd‐Nagykőrös városok közötti tanyás
térségek számítottak „kedvezőtlen adottságú területeknek”, de Pest megye déli határ menti térsége
átfogó a szomszédos megyék térségeivel összehangolt fejlesztésre szorul.
Operatív célok:





gazdasági szerkezet megújítása,
környezeti és ökológiai állapot fenntartható fejlesztése,
térségi és települési infrastruktúra fejlesztése,
humánerőforrások fejlesztése.
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V6. ábra: Kevésbé fejlett térségek fejlesztése
Forrás: PMTFK

2.3 Pest Megyei Területfejlesztési Program (2014‐2020)
Pest Megyei Területfejlesztési Programját 29/2014. (08.22.) PMÖ határozatával fogadta el Pest
Megye Önkormányzatának Közgyűlése. A célrendszer struktúrájának felépítése során az alábbi három
nagy átfogó célt határozza meg a dokumentum:




Gazdaság dinamizálása (Az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve);
Társadalmi megújulás (Testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek);
Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása (A lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni
tudó, fenntartható környezet).

Figyelembe véve a fenti célrendszert, törekedve az európai uniós tematikus célkitűzésekhez és
a hazai operatív programokhoz (elsősorban a VEKOP‐hoz) való illeszkedésre, nyolc fő beavatkozási
területet lett azonosítva az alábbiak szerint:


Pest megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása – [I. Prioritás];
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ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.




Pest megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztése (CLLD) – [II. Prioritás];
Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak javítása
érdekében –[III. Prioritás];
Települési infrastruktúrafejlesztés az élhetőbb, fenntarthatóbb lakókörnyezetért –[IV.
Prioritás];
Fenntartható hatékonyan működő, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó épített és természeti
környezet kialakítása –[V. Prioritás];
Társadalmi innováció‐, megújulás‐, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység
elleni küzdelem –[VI. Prioritás];
Testben és lélekben egészséges Pest megye –[VII. Prioritás];
Integrált Területi Beruházások Pest megyében –[VIII. Prioritás].







A Program a Ceglédi térség fejlesztése érdekében
projektcsomagot fogalmaz meg, öt kitörési pont
meghatározásával:






Agrár, ‐öko potenciálra épülő feldolgozóipar
fejlesztése;
Rekreációs, regenerációs egészségmegőrzés
keretfeltételeinek erősítése;
Vállalkozások
nagytérségi
kapcsolatának
megerősítése;
Oktatás, szakképzés képzési struktúrájának
megújítása;
V7. ábra: Dél‐Pest megye
Helyi kultúra‐, és közösségek fejlesztése.
Forrás: PMTFK

2.4 Ceglédi kistérségi területfejlesztési koncepciója (2010)
A kistérségi lehatárolást, mára a járási rendszer felváltotta, de jelen dokumentumban bemutatjuk a
kistérség korábban megfogalmazott fontosabb céljait, melyeknek bizonyos elemei mai napig
aktuálisak. A 15 települést magába foglaló kistérség jövőképe, hogy a térség belső erőforrások
erősítése mellett, versenyképes, fejlődő kistérséggé váljon. Fenntartható gazdasági fejlődés, mely
nem csak az önkormányzatok saját forrásait növeli, de a lakosok biztos megélhetését, vállalkozások
fejlődését biztosítja.
Fejlesztést meghatározó területek hosszú távon:






Környezeti állapot javítása a vízkészlettel,
Infrastrukturális ellátó rendszerek megfelelő fejlesztése,
Ökológiai rendszerhez igazodó, egyedi, versenyképes gazdasági és turisztikai struktúrák
kialakítása,
Külső és a belső közlekedési kapcsolatok javítása,
Kistelepülések elnéptelenedésének megakadályozása az EU támogatási rendszerek
kihasználása által.

Átfogó célok:




A kistérség adottságain alapuló fenntartható gazdaság kialakítása, turizmus fejlesztése,
Humán erőforrások fejlesztése,
Népességmegtartás és kohézió erősítése.
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I.3

A
TERÜLETRENDEZÉSI
VIZSGÁLATA

TERVEKKEL

VALÓ

ÖSSZEFÜGGÉSEK

A Pest Megyei Főépítész 2018. október 16.‐i szakmai véleménye alapján a hatályban lévő
területrendezési tervek és az azok életbelépése előtt elfogadott Nyársapát jelenleg is hatályos
településrendezési eszközei közötti, a területfelhasználás tekintetében adódó eltérések a
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Kormányrendelet 1. § (1) g) pontja
szerinti, összhangigazolásra vonatkozó területrendezési hatósági eljárás lefolytatásával kezelhetők.
Mivel Pest Megye Területrendezési Tervének térségi szerkezeti tervlapján a térségi
területfelhasználási kategóriák lehatárolása Nyársapátra vonatkozóan több helyen jelentős
mértékben eltér a PMTrT módosítása előtt jogszerűen elfogadott településszerkezeti tervben
meghatározott területfelhasználási egységek lehatárolásától, ezért összhangigazolás készült, mely
külön kötetben került kidolgozásra.
Nyársapát települészerkezeti tervének a Pest Megye Területrendezési Tervével való összhangjának
igazolására a térségi területfelhasználási engedélyt a PE/AF/00049‐19/2019 ügyiratszámú
határozatával az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 2019. március 28‐
án megadta.

3.1 Országos Területrendezési Terv – OTrT
A Magyarország és kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Trtv.) 2019. január 2‐án lépett hatályba. A törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a
megyei területrendezési terv, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.
A törvény második része foglalja magába az Országos Területrendezési Tervet (OTrT), melyet
figyelembe kell venni Nyársapát vonatkozásában.
Az Ország Szerkezeti terve meghatározza az országos területfelhasználás rendszerét, a települések
térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, és
ezek összefüggéseit.

V8. ábra: OTrT 2. Melléklet: Szerkezeti Tervlap kivonata
Forrás: Lechner Tudásközpont, 2018
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Az TrTv. 2. melléklete szerint Nyársapát területét érintő országos területfelhasználási kategóriák a
következők:





Erdőgazdálkodási térség;
Mezőgazdasági térség;
Vízgazdálkodási térség;
Települési térség.

Az Trtv. 2. melléklete szerint Nyársapát területét érintő szerkezeti elemek a következők:




Meglévő főút (441. sz. főút: Cegléd – Nagykőrös ‐ Kecskemét)
Meglévő egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (140. sz.: Cegléd – Szeged)
Meglévő termékvezeték (Cegléd ‐ Kecskemét)

A Trtv. részeként az Országos Területrendezési Terv országos övezetei és a Trtv. 19.§ (4) bekezdése
alapján a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) által megállapított országos
övezetek közül az alábbiak nem érintik Nyársapát közigazgatási határát:








4.Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
9. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
10. Vízminőség‐védelmi terület övezete,
11. Nagyvízi meder övezete,
12. VTT‐tározók övezete,
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete.

Nyársapát települést az alábbi országos övezetek érintik:

1‐3. Ökológiai hálózat magterületének,
ökológiai folyosójának, pufferterületének
övezete
(Trtv. 25‐27. §)

6. Erdők övezete
(Trtv. 29‐30. §)
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7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
(MvM rendelet 3. §)

8. Tájképvédelmi terület övezete
(MvM rendelet 4. §)
V9‐12. ábra: Trtv. 3. melléklet: országos övezeti terv tervlapjainak kivonata
Forrás: Lechner Tudásközpont, 2018‐2019

3.2 Pest Megye Területrendezési Terv – PMTrT
A település nem része egyik kiemelt térségnek (Budapesti Agglomeráció, Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet) sem. A megyei terv Trtv.‐vel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök
készítésénél a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási
kategóriákon belül az Trtv. előírásait kell figyelembe venni.

V13. ábra: PMTrT 2. melléklet: Szerkezeti Tervlap kivonata
Forrás: Pest Megye Önkormányzatának honlapja, 2012
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A PMTrT 2. melléklete szerint Nyársapát területét érintő megyei területfelhasználási kategóriák a
következők:




hagyományos vidéki települési térség;
vegyes területfelhasználású térség;
erdőgazdálkodási térség.

A PMTrT 2. melléklete szerint Nyársapát területét érintő szerkezeti elemek a következők:






főút (441. sz. főút: Cegléd – Nagykőrös ‐ Kecskemét),
egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (140. sz.: Cegléd – Szeged),
országos kerékpárút törzshálózat elemei közül a Jászok, kiskunok földje kerékpárút:
Jászberény – Cegléd – Nagykőrös – Kecskemét – Bugacpusztaháza,
térségi ellátást biztosító 120 kV‐os elosztó hálózat eleme (Cegléd – Nagykőrös – Városföld)
térségi szénhidrogén szállítóvezeték (Cegléd – Kecskemét).

A PMTrT által meghatározott térségi övezeteket nem kell figyelembe venni a Trtv. hatályba lépése
óta, ugyanis az országos és a megyei terv összhangba hozataláig a Trtv. részeként az OTrT és a MvM
rendelet által megállapított országos övezeteket szükséges figyelembe venni a Trtv. és az MvM
rendelet alkalmazási szabályaival.
Nyársapát tekintetében a térségi területfelhasználások igazolása során az állami főépítészi
hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal PE/AF/00049‐19/2019 ügyiratszámú határozatával
kiadott térségi területfelhasználási engedélyt kell figyelembe venni.

I.4

A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ –
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

Nyársapát szomszédos települései:





É‐i: Cegléd
K‐i: Törtel
D‐i: Nagykőrös
Ny‐i: Csemő

V14. ábra: Nyársapát szomszédos települései
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.
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Cegléd
261/2016. (X.20.) Önk. határozattal elfogadott Cegléd Város Önkormányzatának többször
módosított Településszerkezeti terve
Északról Cegléd városával határos a község, melynek középfokú vonzáskörzetébe tartozik Nyársapát.
A település szerkezetét tagolja a rajta áthaladó vasútvonal, az I. és II. rendű főút (Nyársapátra vezet
át a 441‐es sz. főút, a Nagykőrösi út). A ceglédi szerkezeti tervben jelentős fejlesztési elképzelések
kerültek rögzítésre, melyek megvalósulása esetén Nyársapát elérhetősége, megközelíthetősége is
nagymértékben javulna:





a jelenlegi 4. sz. főút 2x2 sávos gyorsforgalmi úttá fejlesztése,
tervezett várost elkerülő körút fejlesztése,
tervezett távlati Budapesttől kelet felé haladó nagysebességű vasúti fejlesztés,
tervezett kerékpárutak (Nyársapát felé is) kiépítése.

A Nyársapáttal közvetlenül szomszédos területeken többnyire erdős‐ és mezőgazdasági területek
találhatóak, helyenként az országos ökológiai hálózat magterülete és kis részben az ökológiai hálózat
ökológiai folyosó területe, valamint a Natura2000 természetmegőrzési terület is, melyeket a későbbi
tervezés folyamán figyelembe kell venni. A két település határán régészeti terület is található.

V15. ábra: Cegléd Város Településszerkezeti terve
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Törtel
68/2013. (X. 03.) kt. határozattal elfogadott Törtel Község Önkormányzatának Településszerkezeti
terve
Nyársapáttal keleti irányból határos Törtel. A közigazgatási határ mentén jellemzően mezőgazdasági
területek (szántók, legelők), cserjés területek, valamint kisebb részben gazdasági erdőterületek
találhatóak. A két település határán halad a 4611‐es számú országos mellékút, melyről a Dél‐Pest
Megyei Mezőgazdasági Zrt. tehenészeti telepe közelíthető meg. A telephelytől délebbre a
rendszeresen belvízjárta terület határa egészen Nyársapát közigazgatási határáig terjed. A Gerje
főcsatorna mentén ökológiai hálózat elemeként ökológiai (zöld) folyosó területe található, mely
átnyúlik Nyársapát területére.

V16. ábra: Törtel Község Településszerkezeti tervének részlete
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Nagykőrös
51/2011.(IV.28.) önkormányzati határozattal módosított 126/2004.(VI.24.) számú határozattal
elfogadott Nagykőrös Város Településszerkezeti terve
Nyársapát déli szomszédja Nagykőrös. Nagykőrös közlekedésében jelenleg meghatározó szerepe van
a 441.sz. Cegléd – Nagykőrös – Kecskeméti másodrendű főútnak, amely az országos közúti
kapcsolatokat biztosítja. A távlati tervekben jelentős változásokon esik át a térség közlekedése: az M8
gyorsforgalmi út Dunaújváros‐Szolnok közötti szakaszának, valamint az M44 gyorsforgalmi út
megépítésével javul a térség és Nyársapát elérhetősége is.
A két település jellemzően erdőterületekkel, mezőgazdasági területekkel kapcsolódik egymáshoz.
Nagykőrös északi részét érinti helyi természetvédelmi terület, ex‐lege védett láp terület és
Natura2000 természetmegőrzési terület is. Ezek mellett a település északi részének (Nyársapáttal
szomszédos) jelentős részét lefedi az országos ökológiai hálózat területe.

V17. ábra: Nagykőrös Város Településszerkezeti terve
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Csemő
1/2006. (I.25.) határozattal elfogadott Csemő Község Településszerkezeti terve
Csemő nyugati oldalról határolja Nyársapát községet. Nyársapáthoz a 46118‐as számú országos
mellékúttal kapcsolódik, mely a Nagykőrösi útra csatlakozik. A település szerkezeti tervében jelentős
lakóterületi‐, illetve közlekedésfejlesztési elképzelések nem jelennek meg. A két község jellemzően
általános mezőgazdasági területekkel és erdős területekkel csatlakozik egymáshoz. Nyársapát
délnyugati területéhez Natura2000 természetmegőrzési terület és az országos ökológiai hálózat is
kapcsolódik.

V18. ábra: Csemő Község Településszerkezeti terve
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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I.5

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

5.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia
vonatkozó megállapításai
Nyársapát nem rendelkezik sem településfejlesztési koncepcióval, sem integrált településfejlesztési
stratégiával. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 46/A.§ (2) bekezdése alapján:
„E rendelet tartalmi követelményei szerint készült településszerkezeti terv elfogadását megelőzően ‐
amennyiben e bekezdés hatálybalépéséig erre még nem került sor ‐, a 2012. december 31‐én
hatályban lévő ‐ e rendelet tartalmi követelményeinek nem megfelelő ‐ koncepciót az e rendeletben
foglalt követelmények szerint módosítani kell vagy új koncepciót kell készíteni.”
Az Önkormányzat 2018‐ban indította meg új településrendezési eszközeinek a készítését, mely előtt
– a felsőbb jogszabályok szerint ‐ kidolgozásra kerül Nyársapát településfejlesztési koncepciója is.

5.2 Településfejlesztési döntések
A települési érdekek érvényre juttatása céljából a településfejlesztési döntések a fejlődési
lehetőségeket és irányokat határozzák meg. Ezek a döntések is befolyásolják a településrendezési
tervek készítését/módosítását. Jelen megalapozó vizsgálat a készülő Nyársapát Településfejlesztési
Koncepciójának az alapja is, mely rögzíteni fogja a település fejlesztési irányait. A rendezési eszközök
készítése során a koncepcionális kérdésekben várospolitikai döntés fog születni, mely döntés
eredményét az államigazgatási és partnerségi véleményezők egy másik dokumentum részeként
megkapnak.

5.3 Településrendezési szerződések
A településrendezési szerződés a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos
jogintézmények egyik formája, melyet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2006‐ban vezetett be. Az Étv. 30/A.§ (1) bekezdése alapján:
„A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési
szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken
beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). A településrendezési
szerződés közigazgatási szerződésnek minősül.”
Nyársapát Község a rendezési eszközeinek 2001‐es elfogadása óta településrendezési szerződést nem
kötött.
Járdaépítés
Nyársapát Község Önkormányzata 2017. évben pályázatot nyújtott be szilárd burkolatú járda
felújítására. A támogatás intenzitása 85%, melyhez 15 % önerőt kell biztosítani. A Belügyminisztérium
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében 5.747.149,‐ Ft vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg, melyhez a Képviselő‐testület 1.014.203,‐ Ft saját forrással járult hozzá.
Ezen összegből három járdaszakasz készült el, újult meg 600 m2 területen 2018 márciusáig. A
fejlesztéssel érintett járdák: az Arany János utca, József Attila út – Szarka Mihály utca közti szakasza, a
Szarka Mihály utca a művelődési házig, illetve a Szövetkezeti utca, József Attila út – Posta utca közötti
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szakasza. A régi, rossz minőségű járdákat eltávolították, helyette 6 cm vastag, szürke térkő burkolat
került elhelyezésre.
ASP rendszerhez csatlakozás
A modern közigazgatás alapfeltételeként Nyársapát Község Önkormányzata csatlakozott az ASP
központhoz 6 millió Ft‐os 100 %‐os támogatású pályázattal. Ezzel a közszolgáltatás fejlesztését
szolgáló számítógépes rendszer épült ki az önkormányzat hivatalában 10 munkaállomással és 8 db
kártyaolvasó beszerzésével.
Egészségház építése
Nyársapát Község Önkormányzata 80 milliós pályázatot nyújtott be egészségház létrehozására.
A Nemzetgazdasági Miniszter 2017. december 28. napján támogató döntést hozott új egészségház
építésének támogatására.
A megítélt, vissza nem térítendő támogatás pontos összege 79.846.750,‐ Ft. Ezen összeg
felhasználásával a József Attila út és az Ugyeri út kereszteződésénél lévő önkormányzati telken került
kialakításra egy modern épületegyüttes melyben két orvosi‐ és egy fogorvosi rendelőhelyiséget
alakítottak ki. A fejlesztés az ellátást végző orvosok, asszisztensek, védőnők munkakörülményeiben
jelent változást, míg a páciensek immár egy helyen vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.
Mini vállalkozói zóna és inkubátorház kialakítása
Nyársapát Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében valósítja meg 98.106.884,‐ Ft
vissza nem térítendő EU‐s támogatás segítségével a vállalkozói negyedet az Epres utca és a Nyársapát
dűlő kereszteződésénél lévő 521/6 hrsz‐ú telken. A 2 hektáros területen 6 db egyenként 3325 m2‐es
telek került kialakításra, valamint egy inkubátorház is megvalósításra kerül, melyet közösen
használhatnak majd a területet igénybe vevő vállalkozások.
Erdei iskola
8 millió forintos elnyert támogatásból a már meglévő Nyilasi iskola (nyársapáti erdei iskola) udvarán
kapott helyet a 2018 nyarán felépült 60 m2‐es szaletli kemence és sparhelt, illetve mellette a két 6
méter átmérőjű szigetelt jurtasátor, melyet az ide látogató csoportok, baráti társaságok,
gyerekcsoportok, családok 2019 tavaszától vehetnek igénybe.
Bölcsőde építése
Az Elek Apó Óvoda mellett, a József Attila út és Viola utca sarkán pályázati pénzeszköz
felhasználásával épül majd meg a falu 28 férőhelyes bölcsődéje. A benyújtott pályázat bruttó
bekerülési költsége 210.400.000,‐ Ft.
Felszíni csapadékvíz elvezetésre pályázat
Nyársapát Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2017. évben a Nemzetgazdasági
Minisztérium „Települések felszíni csapadékvíz‐elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázatára.
A maximálisan elnyerhető támogatási intenzitás 95%, ami azt jelenti, hogy 5% saját erőt kell
biztosítani a projekt megvalósításához. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
245.710.688,‐ Ft, melyhez az önkormányzat saját forrásból 12.932.141,‐ Ft összeget biztosít.
A projekt teljes költsége 258.642.829,‐ Ft. A felszíni csapadékvíz elvezetéssel érintett területek a
külterületi 0215, 0350 és 0400 hrsz‐ú ingatlanok, továbbá belterületen a József Attila út (090 hrsz.),
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valamint a Petőfi Sándor utca (103, 338 és 339 hrsz.). A beruházás keretében az újonnan épített nyílt
csapadékvíz‐elvezető árok hossza 1741 méter, a felújított nyílt csapadékvíz‐elvezető árok hossza
2622 méter, összesen 4363 méter.
A projekt tervezett megkezdésének időpontja 2018. március 1., befejezésének időpontja 2019.
február 28. A közbeszerzési eljárás nyertese a Penta Általános Építőipari Kft.
Külterületi utak makadám úttal történő megvalósítása
Sikeresen pályázott az önkormányzat a Nyársapát dűlő, Öreg dűlő, Epres utca, Kertes út, valamint a
Homoki dűlő buszmegálló és a MIKLAKER közötti szakasz makadám úttal történő megvalósítására és
gépbeszerzésére. A projekt teljes költsége 116.433.636,‐ Ft. A támogatás 90%, a saját forrás 10%.
A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, új eljárás ismételt kiírása szükséges.
Belterületi utak felújítása
Az önkormányzat benyújtotta pályázatát belterületi utak felújítására is. Ennek keretében felújításra
kerül a Dózsa György, a Viola, a Vasút, a Rákóczi és a Kun Imre utca. A támogatás mértéke
78.778.610,‐ Ft. Az útfelújítás mellett jelzőtáblákat helyeznek ki és fákat is ültetnek.

I.6

A TELEPÜLÉS
VIZSGÁLATA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

TERVI

ELŐZMÉNYEINEK

6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök
Nyársapát Településszerkezeti tervét és Helyi Építési Szabályzatát a Pestterv Kft. készítette 2001‐ben.
A tervek a község egész közigazgatási területére készültek el és az elfogadott határozat részét képezi
a településszerkezeti tervlap. A határozat rendelkezéseit és a tervlap tartalmát együttesen
figyelembe véve került kidolgozásra a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv (belterület és
külterület). A község egységes szerkezetű Helyi Építési Szabályzatát 2001‐ben fogadta el, mely
alapján a HÉSZ és a Szabályozási Terv együttesen alkalmazandó. A rendelet a település teljes
közigazgatási területére terjed ki.
Nyársapát hatályban lévő településrendezési eszközei:



egyszer módosított 26/2001. (IV. 26.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti
Terv
többször módosított 8/2001. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete a község Helyi Építési
Szabályzatáról

Az Étv. 60.§ (8) bekezdése alapján:
„A településrendezési eszközök 2013. január 1‐je és 2021. december 31‐e közötti készítésére és
módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
kormányrendelet átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni.”
A Tr. átmeneti rendelkezéseinek 45.§ (1) bekezdése alapján:
„A 2012. december 31‐én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6‐án hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és
elfogadott településrendezési eszköz 2019. december 31‐ig alkalmazható.”
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Továbbá a Tr. 16.§ (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot
legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal
alkalmazza, módosítja, vagy újat készít.”
Nyársapát teljes közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti tervét 2001‐ben fogadta el,
melyet az eltelt időszakban csupán egyszer módosított. A megváltozott felsőbb jogszabályi környezet,
valamint az elfogadás óta eltelt 18 év távlatában, a hatályos településrendezési eszközök átfogó
felülvizsgálata időszerű.
6.1./1

Településszerkezeti terv

A hatályban lévő 26/2001. (IV.26.) sz. Képviselő‐testületi határozattal elfogadott
Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) ‐ a település igazgatási területén ‐ a határozat
előírásainak területi értelmezéséhez szükséges térképi és rajzi információit a Szerkezeti tervlap
tartalmazza, mely kötelező és irányadó elemekből áll. A határozat magába foglalja a
településszerkezet és területfelhasználás irányelveit, a területfelhasználási egységek feltételeit,
közlekedés‐ és közművesítés‐, továbbá az értékvédelem‐ és környezetvédelem‐ elemeit és azok
előírásait. A határozat további rendelkezéseket tartalmaz a tervkészítés‐, tervegyeztetés‐, jogalkotás‐
és a településszerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatokra vonatkozóan. Ezen felül
rögzíti a terv megvalósítását elősegítő tárgyi és személyi feltételeket.
A TSZT ez idáig egyszer módosult az OTÉK 2012. augusztus 6‐án hatályos településrendezési
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembe vételével.
TSZT MÓDOSÍTÁS HATÁROZATI SZÁMA
1.

50/2017. (XI. 08.)

A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA
A távlati falusias lakóterület (T‐FL) átsorolásra került a KG (Gksz)*
jelű
kereskedelmi‐szolgáltató
gazdasági
terület
területfelhasználásba. A “Mini vállalkozói zóna kialakítása
Nyársapáton” című pályázat keretében a rendezési módosítás
megteremti a vállalkozói negyed kialakításának lehetőségét,
mellyel elősegíti a helyben vagy a szűk környezetben lévő
vállalkozók, valamint vállalkozást elindító, fejlesztő mikro‐ és
kisvállalkozások beruházásainak megvalósítását.

V1. táblázat: Településszerkezeti terv módosításainak ismertetése
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai
A hatályos terv a hosszú távú fejlesztési irányok (településszerkezeti terven távlati
területfelhasználásként jelölt elemek, melyek a szabályozási terven nem kerültek kijelölésre)
kivételével a meglévő és a tervezett területfelhasználási egységek kijelölését nem különbözteti meg.
Így a tervezett belterületbe vonások és a belterületi ingatlanok tényleges besorolása csupán a
földhivatalai adatok alapján követhető, valamint a tervezett területfelhasználási elemek a HÉSZ
építési övezeteinek, övezeteinek pontos megnevezése és azok előírásai alapján értelmezhető.
Nyársapát közigazgatási területén belül a beépítésre szánt területek meglévő és tervezett
belterületen találhatóak (falusias lakóterület, településközpont vegyes terület, zöldterület,
különleges terület, gazdasági terület területfelhasználások), külterületen elszórtan (kertvárosias‐,
gazdasági‐ és különleges terület területfelhasználások) jelennek meg. A TSZT a település beépítésre
nem szánt területeinek legnagyobb részét mezőgazdasági‐ és erdőterület területfelhasználásba,
kisebb részét zöldterület, közlekedési‐ és közmű‐, valamint vízgazdálkodási terület
területfelhasználásban határozza meg.
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A településen áthalad a 441. sz. főút, a 140 Cegléd – Szeged vasútvonal és a Jászberény ‐ Cegléd ‐
Nagykőrös ‐ Kecskemét – Bugacpusztaháza országos kerékpárút törzshálózat eleme, továbbá átvezet
rajta a térségi jelentőségű nagyközép‐nyomású földgázvezeték, illetve egy 120 kV‐os villamosvezeték.
A hatályos településszerkezeti tervet áttekintve a távlati településfejlesztés lehetőségei
vonatkozásában az alábbiakat rögzíti:


A lakóterület területfejlesztés céljára kijelölt terület a település fejlődésének megfelelőn, a
déli oldalához csatlakozva került kijelölésre, mely ez idáig a település hosszú távú lakóterület
fejlesztési irányait biztosította, a kijelölt távlati (tartalék) lakóterület nagy része nem alakult
ki.
 A gazdasági területfejlesztés céljára kijelölt területek (kereskedelmi‐szolgáltató terület céljára
feltételesen fejleszthető területrész) a 441‐es számú főút mentén kerültek kijelölésre a
település közigazgatási határáig mind a két irányban, 200 méteres szélességben. A szerkezeti
terv leírás az alábbi feladatot rögzíti a területtel kapcsolatban:
„A 441‐es út mentén, a tervlapon ábrázolt sávban elhelyezkedő mezőgazdasági területek közül
legfeljebb mindösszesen 20 ha kiterjedésű területrészt, a HÉSZ‐ben rögzítendő kellő garanciális
feltételek teljesítése esetén, távlati hasznosítással, át lehet sorolni kereskedelemi‐szolgáltató
gazdasági területté.”
 A tervezett közlekedési elemek, 441‐es számú főút menti kerékpárút, a 46119 jelű bekötőút
folytatásaként Törtel irányába a tervezett út még nem került megvalósításra.
 Turisztikai és rekreációs vonatkozású távlati fejlesztési szándékokat nem tartalmaz a hatályos
terv.
TERÜLETFELHASZNÁLÁS ISMERTETÉSE
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (KEL)
A TSZT a Csemő út mentén tervezett üdülő jellegű
nagytelkes kertvárosias lakóterületet jelöl,
melynek legnagyobb szintterületi sűrűségét 0,3‐
ban határozza meg. A területet tervezett
belterületként ábrázolja.

saját készítésű helyszíni fotó

TERÜLETFELHASZNÁLÁSON BELÜL MEGVALÓSULT
FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK
A területre előírt kötelező telekalakítási terv a
hivatalos földhivatalai alaptérkép szerint megvalósult,
azonban a terület belterületbe vonása nem történt
meg, az ingatlanok továbbra is külterületi fekvésűek. A
terület 17 telkéből három telek épült be, a 047/50‐52
hrsz‐ú ingatlanok. A helyszínbejárás alapján a terület
karban van tartva, és a beépült telkek egy közös
kerítéssel le vannak kerítve. A terület feltáró útja
(047/39 hrsz‐ú ingatlan) nem került kiépítésre.

hatályos TSZT (2001)

FALUSIAS LAKÓTERÜLET (FL)
A település lakóterületei mind FL jelű meglévő és
tervezett falusias lakóterületként kerültek
kijelölésre, melyek szintterületi sűrűsége 0,5‐ben
került meghatározásra.

alaptérkép ortofotóval

A falusias lakóterületeken belül sok beépítetlen telek
található még. A terv hatályba lépése óta a Széchenyi
utca déli oldalán valósult meg új telekosztás, új építésű
ingatlanok pedig elszórtan jelennek meg a területen.
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saját készítésű helyszíni fotó

hatályos TSZT (2001)

alaptérkép ortofotóval

saját készítésű helyszíni fotók

TÁVLATI FALUSIAS LAKÓTERÜLET (T‐FL)
A település déli részén, a Nyársapát dűlőtől
északra távlati falusias (T‐FL) lakóterületet került
kijelölésre0,5‐es szintterületi sűrűséggel.

A terület fejlesztése nem indult meg, a tervezett
falusias lakóterületen új beépítés nem valósult meg. A
terület egy része, az Epres utca és az Iskola utca
között, átsorolásra került kereskedelmi‐szolgáltató
gazdasági területbe a 2017‐ben elnyert „Mini
vállalkozói zóna kialakítása Nyársapáton” című
pályázat keretében.

2017‐es
módosít
ás

saját készítésű helyszíni fotó

hatályos TSZT (2001)

TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET (TV)
Nyársapát belterületén a falusias lakóterületek
mellett, Nyársapát településközponti részein meglévő
és tervezett TV jelű vegyes területek kerültek
kijelölése 1,4‐es szintterületi mutatóval.

saját készítésű helyszíni fotó

hatályos TSZT (2001)
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alaptérkép ortofotóval

A település ezen területfelhasználású területein
helyezkednek el Nyársapát főbb intézményei,
valamint vegyes funkciójú épületei.

alaptérkép ortofotóval

ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

saját készítésű helyszíni fotók

KERESKEDELMI‐SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET (KG)
A terv a József Attila út északi részén jelöl ki egy A területen jelenleg a Mikazo Trans Kft. működik. A
nagyobb összefüggő, 1,8‐as szintterületi mutatóval terület könnyű megközelíthetőségével továbbra is
rendelkező kereskedelmi‐szolgáltató gazdasági várja a betelepülni vágyó vállalkozásokat.
területet.

hatályos TSZT (2001)

alaptérkép ortofotóval

A Nyársapát dűlő és Epres utca sarkán lévő telket
2017‐ben a TSZT tervezett kereskedelmi‐
szolgáltató gazdasági terület (KG (Gksz))
felhasználási kategóriába sorolta.

A közel 2 hektáros telken összesen hat, egyenként
3325 m2‐es telek került kialakításra. A hat telekből
egyen, a Nyársapát dűlő és az Epres utca sarkán,
elhelyezésre került egy közel 180 m2 alapterületű
inkubátorház, mely a további öt telek leendő
vállalkozásainak működését hivatott elősegíteni.

saját készítésű helyszíni fotó

hatályos TSZT a 2017‐es módosítással

A 441‐es számú főút mentén kerültek kijelölésre a
település közigazgatási határáig mind a két
irányban, 200‐200 méteres szélességben tartalék
kereskedelmi‐szolgáltató gazdasági területek.

saját készítésű helyszíni fotó

alaptérkép ortofotóval

A területen ilyen irányú fejlesztésre a terv hatályba
lépése óta nem jelentkezett igény.

hatályos TSZT (2001)
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IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (IG)
A TSZT‐n IG jelű területfelhasználás a meglévő és
tervezett mezőgazdasági üzemi telephelyeinek,
majorjainak területét hivatott kijelölni.

saját készítésű helyszíni fotó

A településen belül több helyen találunk elszórva ilyen
jellegű területfelhasználási területet. A területek ipari
mezőgazdasági funkciójú hasznosítása vegyes, egyes
területek használaton kívüliek, míg egyes területeken
ma is jól működő gazdaságok találhatóak.

hatályos TSZT (2001)

alaptérkép ortofotóval

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT SPORTPÁLYA TERÜLETE (ST)
Sportpálya területet jelöl a TSZT a településtől
északra, az Ugyeri út mentén, melynek szintterületi
sűrűsége 0,3.

forrás: www.youtube.com

A területen a Nyársapáti Motocross Egyesület által
üzemeltetett versenypálya üzemel, mely az országos
bajnokságok kedvelt színtere.

hatályos TSZT (2001)

alaptérkép ortofotóval

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TEMETŐ TERÜLETE (T)
A temető területe a település belterületének keleti
szélén, a 208 hrsz‐ú telken került kialakításra. A terv
a telek keleti oldalához kapcsolódóan, a
mezőgazdasági területek irányában jelöli a temető
bővítési lehetőségét.

saját készítésű helyszíni fotó

A Béke utcáról megközelíthető temetőt 2015‐ben
szentelték fel, valamint a megépült ravatalozó is
ekkor került megáldásra.

hatályos TSZT (2001)

alaptérkép ortofotóval

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETE (H)
H jelöléssel különleges az építési övezetek között A
hulladéklerakó
területének
kommunális hulladéklerakó területének jelöli ki a megtörtént. Újabb települési
TSZT a lakóterülettől északra a vasútvonaltól keletre kijelöléséről nincs információ.
elterülő háromszög alakú területet 1000m‐es
védőtávolsággal.
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hatályos TSZT (2001)

alaptérkép ortofotóval

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT HOMOKBÁNYA TERÜLETE (B)
Egykori zártkerti területen homokbányát jelöl a TSZT A területen jelenleg nem működik homokbánya.
az Ugyeri útról megközelíthetően a 680/2 hrsz‐ú
telek K6 minőséi osztályú alrészletén.

hatályos TSZT (2001)

alaptérkép ortofotóval

KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (K)
Ebben a területfelhasználási egységben kerültek
kijelölésre a település meglévő és tervezett közútjai,
valamint a vasúti területek.
ZÖLDTERÜLET (KP)
A TSZT a településen egyetlen közel 0,5 hektáros
parkot jelöl ki a Polgármesteri Hivatallal szemben.

saját készítésű helyszíni fotó

A közlekedési területek a tervezett útszélesítésekkel
és tervezett új utakkal kerültek kijelölésre (a
szabályozási tervvel összhangban kiszabályozásra),
melyek kialakításának többsége nem valósult meg.

A park rendezett, karbantartása folyamatosan
biztosított.

hatályos TSZT (2001)

ERDŐTERÜLET (EG)
A TSZT a település erdőinek legnagyobb részét EG‐
vel jelölt gazdasági erdőterület területfelhasználási
kategóriába sorolja.
ERDŐTERÜLET (EV)
A 46119 j. bekötő út tervezett autóbusz‐fordulója
melletti ipari gazdasági területhez kapcsolódóan két
kisebb védelmi célú erdőterületet jelöl ki a TSZT.

alaptérkép ortofotóval

A területek többsége az országos erdőadattár részét
képezik.

A kijelölt véderdők (0365/10 hrsz‐ú E4 minőséígi
osztályú telek, és a 0365/5 hrsz‐ú ingatlan Sz6
minőségi osztályú alrészlete) egy része beerdősült.
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
A TSZT a település legnagyobb részét mezőgazdasági
terület területfelhasználásban határozza meg,
melyeket nem differenciál.

A kijelölt területeken mezőgazdasági hasznosítás
folyik elsősorban tanyákhoz, illetve mezőgazdasági
üzemekhez kapcsolódóan.
A védett mezőgazdasági területeken a gyep és nádas
művelési ág nem változtatható meg, továbbá a
telkek nem beépíthetőek.

saját készítésű helyszíni fotók

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET
A hatályos szerkezeti terv kijelöli a vízgazdálkodással
kapcsolatos területeket, melyekbe a vízműterület, a
kisvízfolyások medre és partja tartozik

A Nyilas‐összekötő csatorna, a Vett Úti csatorna és
további kisebb csatornák kerültek ebbe a
területfelhasználási egységbe.

A hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási mérlege
A hatályos Településszerkezeti Terv területfelhasználási mérleget nem tartalmaz. Az alábbi területi
mérleg a hatályos településszerkezeti terv jelen tervezési feladathoz újraszerkesztett digitális
változata alapján került kidolgozásra. Ezen digitális szerkezeti tervlap és a hozzá kapcsolódó
területfelhasználási területi mérleg a továbbiakban a tervezés alapját képezi.

V19. ábra: Nyársapát TSZT
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami alapadatok felhasználásával)
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HATÁLYOS TERÜLETE

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI
EGYSÉG

JELE

2

BEÉPÍTÉSI
SŰRŰSÉG

(km )

(ha)

2982848,1139

298,29

‐

KEL

59859,4681

5,99

0,3

FL

652720,7968

65,27

0,5

T‐FL

89742,6981

8,97

0,5

TV

68068,4368

6,81

1,4

KG, (GKSZ)

79671,1370

7,97

1,8

T‐KG

1646553,7255

164,66

1,8

IG

233780,9212

23,38

1,0

ST

84910,7347

8,49

0,3

Temető
T
Kommunális hulladéklerakó
H
terület
Bányaterület
B
Beépítésre nem szánt területek összesen

36908,8986

3,69

0,3

26705,3449

2,67

0,3

3925,9522
51053644,5187

0,39
5105,36

0,3
‐

Közlekedési terület

K

1317005,9303

131,70

‐

Közpark

KP

4557,5297

0,46

‐

Erdő

E

13858913,9189

1385,89

‐

Védelmi erdőterület

Ev

7983,3570

0,80

‐

Mezőgazdasági terület

M

35741033,6908

3574,10

‐

M (T‐FL)
és
M (T‐KG)

1736296,4236

173,63

‐

VT

124150,1441

12,42

‐

Közigazgatási terület összesen

54036490,7226

5403,65

‐

állami alapadat (digitális alaptérkép) alapján

54036457,1597

5403,65

‐

többlet

33,5629

‐

‐

Beépítésre szánt területek összesen
Kertvárosias lakóterület
Falusias lakóterület
Tartalék falusias lakóterület
Településközpont terület
Kereskedelmi‐szolgáltató
gazdasági terület
Kereskedelmi‐szolgáltató terület
céljára feltételesen fejleszthető
területrész
Ipari gazdasági terület
Sportpálya

Mezőgazdasági területen
beépítésre szánt tartalék és
feltételesen fejleszthető
területrész
Vízgazdálkodási terület

V2. táblázat: a település területfelhasználási területi mérlege
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.

6.1./2

Helyi Építési Szabályzat

Nyársapát hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: HÉSZ) a 8/2001. (IV.26) sz.
rendeletével fogadta el. Nyársapát területére két szabályozási tervlap van érvényben, egy a
külterületet, egy pedig a belterületet tartalmazza részletesen. A HÉSZ függelékkel nem, de két
melléklettel rendelkezik:



1. sz. melléklet: a növénytelepítési távolságokra vonatkozó előírások,
2. sz. melléklet: intézkedési előírások.
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A hatályos HÉSZ szerkezetét az alábbiakban ismertetjük:
SZERKEZETI ELEM
rész vagy fejezet

I. FEJEZET

II. FEJEZET

III. FEJEZET

IV. FEJEZET

V. FEJEZET

VI. FEJEZET

II. RÉSZ

VII. FEJEZET

VIII. FEJEZET
IX. FEJEZET
MELLÉKLET
FÜGGELÉK

HATÁLYOS HÉSZ
rész vagy fejezet címe
tartalma
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
rendelet hatálya, alkalmazása,
szabályozási tervlap,
további szabályozási tervek (SZT) készítésére vonatkozó rendelkezések
AZ ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRİ HELYI SZABÁLYAI
elvi építési engedélyezés,
az építési engedélykérelmek elbírálásának kiegészítő szabálya
AZ ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
telekalakítás,
általános beépítési előírások,
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek előírásai
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI ÉS RÉSZLETES ÉPÍTÉSSZABÁLYOZÁSI
ELŐÍRÁSAI
a beépítésre nem szánt területek övezeti beosztása,
közlekedési‐, zöldterületi‐, erdő‐, mezőgazdasági‐, vízgazdálkodás‐, különleges
beépítésre nem szánt övezetek
közművesítés
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
régészeti örökségvédelem,
helyi védelem alatt álló művi értékekre vonatkozó előírások,
helyi védelem alatt álló művi értékek re vonatkozó előírások
KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
környezet védelmének általános előírásai,
föld védelmének általános előírásai,
vizek védelmének általános előírásai,
vizek védelmének általános,
zaj‐ és rezgés elleni védelem általános, valamint fokozottan védett kategóriájának
övezeti előírásai,
zaj és rezgés elleni védelem védett A, B és C kategóriájának övezeti előírásai,
hulladékgazdálkodás általános előírásai
‐
‐
KORLÁTOZÁSOK ELŐÍRÁSAI
korlátozások általános előírásai,
temetők védőtávolsága,
természetvédelmi terület védőövezete,
patakpartok védőterülete,
közutak és vasút védősávjai
VEGYES RENDELKEZÉSEK
belterületbe vonandó területek átmeneti szabályozása
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
hatálybalépés
szabályozási tervlap belterület,
szabályozási tervlap külterület
helyi védelemre javasolt művi és természeti értékek listája,
telepítésre javasolt őshonos fák, cserjék jegyzéke,
a Helyi Építési Szabályzatban használt gyakori építési kifejezések meghatározása

V3. táblázat: 8/2001. (IV.26) sz. rendelettel elfogadott HÉSZ szerkezeti felépítése
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.
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A 2001 óta hatályban lévő helyi építési szabályzatot 2019‐ig 11 alkalommal módosították, azonban
egységes szerkezet csupán 2013‐ban készült. A módosítások előírások módosítását irányozza elő, és
csupán egyetlen módosítás érinti a HÉSZ mellékletét képező szabályozási tervet.
A MÓDOSÍTÓ RENDELET SZÁMA
1.

2.

3/2002. (III. 1.)

13/2002. (XII. 2.)
(A módosító rendelet és tartalma
nem
áll
a
tervezők
rendelkezésére.)

A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA
Előírás módosítása:
HÉSZ 8.§ (3) b) a kiszolgáló út legkisebb szélessége minimum 12
m legyen,
HÉSZ 27.§ (5) Az övezeten belül a legalább 1500 m2 területű
telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének
54‐es
bekezdésében
felsoroltak
bármely
létesítmény
elhelyezhető.
Előírás hatályon kívül helyezése:
HÉSZ 8.§ (8) bekezdése
Építési övezet paraméterének módosítása:
HÉSZ 12.§ (1) bekezdés táblázatában az építési telek legkisebb
területe 3500 m2‐re módosul.
Előírás módosítása:
HÉSZ 12.§ (2) Az övezeten belül egy önálló lakóépület, az OTÉK
19. §‐ának (2) bekezdésében jelölt funkciójú épület, építmény,
valamint az OTÉK 19. §‐ának (3) bekezdésében meghatározott
funkciójú épületek, építmények is elhelyezhetők.

3.

7/2003. (V. 26.)

4.

11/2003. (IX. 22.)

5.

8/2007. (XI. 29.)

6.

9/2008. (IV. 14.)
(A módosító rendelet és tartalma
nem
áll
a
tervezők
rendelkezésére.)

Előírás hatályon kívül helyezése:
HÉSZ 12. § (4) bekezdése
Előírás módosítása:
HÉSZ 7.§ (7) A kötelező előkertek mélysége (azaz az utca felőli
építési határvonal) elsődlegesen a környezetben kialakult
beépítésnek megfelelően esetileg határozandó meg. Az újonnan
építési övezetté váló területeken, vagy ha az adott telek
környezetében nincs kialakult beépítés, akkor az előkert
mélysége legalább 5 m. Az új épületek utca felőli homlokzata
hosszának legalább 50%‐a kötelezően az utca felőli építési
határvonalra kell kerüljön.
Építési övezet paraméterének módosítása:
HÉSZ 12. § (1) bekezdésének táblázatában az építési telek
kialakítható legkisebb területe 2500 m2 ‐re módosul.
Előírás módosítása:
HÉSZ 26.§ (7) A lakóépület csak magastetős kialakítású lehet. A
tető tetőhajlásszöge 35 és 50° között választható meg.
Előírás módosítása:
HÉSZ 9.§ (2) Az övezet azon építési telkein, amelyekre nincs
előírva SZT készítési kötelezettség, a telekalakítás és az építés
engedélyezheti. Az övezet SZT készítési kötelezettséggel érintett
részein kizárólag a későbbiekben készítendő SZT jóváhagyása
után adható ki telekalakítási és építési engedély. Az övezetben az
engedélyezheti beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb
építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell
meghatározni.
HÉSZ 10.§ (1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés
paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az
alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.
A táblázat értékei nem módosulnak.
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7.

4/2010. (V. 3.)

8.

4/2011. (I.27.)

9.

7/2013. (VI.13.)

10.

10/2014. (XI. 27.)

11.

10/2017. (XI. 09.)

Előírás módosítása:
HÉSZ 26.§ (3) Az övezetben a 2002. január 1‐e előtt már meglévő
külterületi
a) 2500‐3000 m2 közötti területnagyságú kert, szőlő és
gyümölcsös művelési ágú, valamint
b) 2500‐6000 m2 közötti területnagyságú szántó és gyep
művelési ágú
telkeken új lakó és gazdasági épület is legfeljebb 5%‐os
beépítettséggel alakítható ki.
Előírás módosítása:
HÉSZ 22.§ (1) Az övezetbe tartozó telkek minimum 10.000 m2
nagyságig oszthatók, de igény és lehetőség szerint
összevonhatók
HÉSZ 23.§ (2) Az övezetben az engedélyezhető beépítés
paramétereit és a legkisebb beépíthető telek méretét az alábbi
táblázat előírásait betartva kell meghatározni.
HÉSZ 23.§ (8) A 10.000 m2‐nél kisebb területű meglévő telkeken
a már meglévő beépítés fenntartható, újjáépíthető, de további
növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtérbeépítés)
nem engedélyezhető.
Előírás módosítása:
HÉSZ 26.§ (2) Az övezetben az engedélyezhető beépítés
paramétereit és a legkisebb beépíthető telek méretét az alábbi
előírásokat betartva kell meghatározni.
A táblázatban a beépítésnél alkalmazható legnagyobb
építménymagasság (m) „Legfeljebb 7,5”‐re módosul.
A HÉSZ 7. § (8) bekezdése helyébe az alábbi lép:
Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén az elhelyezendő
épületeket (a TV övezetben törtnő szabadon álló beépítés
engedélyezésének kivételével) az oldalhatártól mért legalább 1,5
m‐es távolságra kell helyezni.
A HÉSZ 25. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az épületek földszinti padlószintje az eredeti terepszinthez
képest 50 cm‐nél nagyobb magasságban nem alakítható ki.
A településrendezési javaslat a HÉSZ 1. mellékletét képező
belterületi Szabályozási Tervlap módosítását jelenti, melyen a
gazdasági terület területfelhasználásnak megfelelő KG (Gksz)*
jelű építési övezet került kijelölésre.

V4. táblázat: 8/2001. (IV.26) sz. rendelettel elfogadott HÉSZ módosításainak ismertetése
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A Helyi Építési Szabályzat több ponton is javítást igényel::






felsőbb jogszabályokra történő merev hivatkozás,
felsőbb jogszabály által szabályozott előírás megismétlése,
jogszabályon belüli téves hivatkozás,
közúthálózat túlszabályozása,
településképi előírások alkalmazása, stb.

A felsorolt típushibák kiküszöbölése, valamint a módosított előírások alkalmazhatósága érdekében az
egységes szerkezetbe foglalása, valamint a felsőbb jogszabályoknak történő megfelelés
nélkülözhetetlenné teszi a rendelet felülvizsgálatát a jövőbeli fejlesztések és az esetlegesen
megvalósuló beruházások megvalósítása érdekében.
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6.2 A Településkép‐védelem eszközei
2017‐ ben a településrendezési eszközök mellet új eszközök kerültek bevezetésre, melynek célja,
hogy a települések hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat. Ehhez a feladathoz az alábbi új
elemeket vezették be:
6.2./1

TAK

A kézikönyv célja, hogy feltárja a településen belül a településrészek arculati jellemzőit és értékeit,
javaslatot tegyen a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására, megalapozza a TKR‐t.
Nyársapát Településarculati kézikönyve (TAK) 55/2017.(XII.28.,) önkorm. határozattal fogadta el.
6.2./2

TKR

A TKR célja, hogy a településkép‐védelem összes eleme (helyi értékvédelem, településképi
követelmények, településkép érvényesítési eszközök) egy önkormányzati rendeletbe kerüljön
rögzítésre. Nyársapát Településképi rendelete (TKR) 11/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelettel
került elfogadásra.

I.7

A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA4

7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
Lakónépesség
A Nagykőrösi járásban fekvő 54 km²‐es Nyársapát község a három településből álló járás második
legnépesebb települése, lakónépessége 1889 fő (KSH 2018) 34,96 fő/km2‐es népsűrűséggel, amely az
országos átlag – 105 fő/km2 – harmada.
ÉVSZÁM

1970

1980

1990

2001

2011

2018

Nyársapát (lakónépesség)

1946

1683

1584

1755

1951

1889

‐

86,4

94,1

110,8

111,1

96,8

Előző időpont arányában (%)
Járásközpont (Nagykőrös)

‐

106,4

96,9

94,7

94,4

96,8

Pest megye

‐

110,8

97,5

114,1

112,3

103,6

Budapest

‐

102,9

97,9

88,2

97,3

101,4

Magyarország

‐

104,0

96,9

98,3

97,4

98,4

T1. táblázat: A település lakónépességének hosszabb távú trendjének vizsgálata (fő) (%)
Forrás: KSH

A népszámlálási adatsorokat tekintve megállapítható, hogy 1980 és 1990 között a lakónépesség
száma csökkent, növekedés 1990 után tapasztalható. 2001 és 2011 között a növekedés aránya
meghaladta a járásközponti, a fővárosi és az országos átlagot is. Azonban az utóbbi években a
népességnövekedést csökkenés követte, így 2018‐ra 62 fővel (3,2%) csökkent a lakónépesség.
Nyársapát népesség‐nyilvántartása alapján 2019 októberében 2129 fő volt a település
lakónépessége, ami növekedést jelent az előző évhez képest.

4

Az elemzés a KSH népszámlálási kötetei és a Pest megyei évkönyvek alapján készültek az összehasonlíthatóság érdekében.
Minden máshonnan származó adat forrása külön feltüntetésre került.
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A népességnövekedés jövőbeli ütemét számos tényező befolyásolja, pl. fiatalok gyermekvállalási
kedve (termékenység), várható élettartam, természetes népesedési folyamatok (születések és
halálozások), beköltözések és kiköltözések különbsége (vándorlás), lakás‐ és házépítések száma,
ingatlanpiaci folyamatokra ható állami támogatások stb.
A Lechner Nonprofit Kft. TEIR adatai alapján az utolsó népszámlálás (2011) óta eltelt időszakban a
lakónépesség számának folyamatos csökkenése, 2015‐ben pedig a növekedése tapasztalható.

T1. ábra: A
lakónépesség az
adott területen
lakóhellyel
rendelkező és
másutt tartózkodási
hellyel nem
rendelkező
személyek, valamint
az ugyanezen
területen
tartózkodási hellyel
rendelkező
személyek együttes
száma (fő)
Forrás: Lechner
Nonprofit Kft. TEIR

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014) tartalmaz egy népesség előreszámítási
prognózist a hazai településekre 2010‐2021 közötti időszakra vonatkozóan. (T2. ábra)
A prognosztizált népességszám‐változás Nyársapáton 0‐5% közötti csökkenést mutat 2010‐2021
között. Ez azt jelenti, hogy az előrejelzések szerint legfeljebb 5%‐al csökken a lakosságszám 2021‐re,
míg az előrejelzés alsó határa szerint min. 0%‐os lesz a népességcsökkenés, tehát nem, vagy csak
nagyon kis mértékben fog csökkeni a lakosságszám 2021‐re.

T2. ábra: Demográfiai prognózis (2010‐
2021) (Forrás: Prodemo Bt.) részlete
Forrás: OTFK
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Korösszetétel
Nyársapáton kedvező a népesség korösszetétele a KSH 2011‐es népszámlálási adatai alapján. (T4.
ábra) A 0‐14 év közöttiek aránya a nagykőrösi, a járási és a magyarországi arányoknál is magasabb,
a helyi lakónépességen belül számottevő a fiatalok jelenléte. Az időskorú népesség aránya 16,8%,
ami alacsonyabb, mint az országos és a járási arány. A 15‐59 év közöttiek aránya 62,3%, ami
alacsonyabb részarányt jelent az országos átlaghoz képest, de magasabb a nagykőrösi és a járási
adatokhoz képest.
100
16,8
80
60

62,3

40

23,7

23,4

20,4

60,5

63

60‐x évesek
60,5

15‐59 évesek
0‐14 évesek

20
20,8

15,7

15,9

16,6

Nyársapát

Nagykőrös

Nagykőrösi járás

Magyarország

0

T3. ábra: A lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása 2011‐ben (%)
Forrás: KSH Népszámlálás 2011, Lechner Nonprofit Kft.
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.

A népesség korösszetételéről fontos információhordozó az öregségi mutató, amely a fiatal és idős
korosztály arányára mutat rá (T3. ábra). Száz 0‐14 évesre jutó 60‐x éves a községben 2005‐ben 83,86
fő míg 2015‐ben 94,58 fő volt. Az eltelt időszakban a mutató folyamatosan változott, csökkenő és
növekvő időszakok váltakoztak ugyan, de az elöregedés demográfiai folyamata jelen van a
községben. Ez a folyamat azonban közel sem olyan mértékű, mint pl. a járás többi településén. Az
öregedési mutató 2015‐ös értéke itt a legalacsonyabb a járásban 94,58 fő (T4. ábra)

T4. ábra: Öregségi mutató állandó népességből a 100 0‐14 évesre jutó 60‐x évesek száma
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. TEIR
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T5. ábra: Öregségi mutató
állandó népességből a 100 0‐
14 évesre jutó 60‐x évesek
száma
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.
TEIR

Összességében elmondható, hogy a fiatal és az aktív korú népesség nagyobb arányban van jelen a
településen, mint a járásban, vagy az országban. A település korösszetételében kedvező a
fiatalkorúak jelenléte. Hosszú távon mindenképpen cél a fiatal korosztály helyben tartása, az
idősödés folyamatának nyomon követése, az időskorúak részarányának további emelkedése esetén
az idősellátás intézményrendszerének megerősítése.
Népesedés
A természetes és a tényleges szaporodás hosszabb távú trendjét vizsgálva megállapítható, hogy
Nyársapáton egyszerre figyelhetőek meg kedvező és kedvezőtlen demográfiai jelenségek. (T2.
táblázat) 1990 előtt kismértékben, de a természetes szaporodás negatív egyenlegű volt, tehát
kevesebben születtek a településen, mint ahányan meghaltak, valamint többen vándoroltak el a
településről, mint ahányan beköltöztek oda: összességében a tényleges szaporodás a
népességcsökkenést támasztotta alá 1980 és 1989 között. 1990 után még mindig természetes fogyás
vált meghatározóvá a helyi népesedési folyamatokban. Mindezek mellett a kedvezőtlenné váló
természetes szaporodás mellett 1990 után a vándorlási különbözetben kedvező változások
következtek be, összességében az elmúlt több mint 30 évben, a községre a bevándorlás volt inkább a
jellemző.
MUTATÓ

1980‐1989

1990‐2001

2001‐2011

Élve születések száma (fő)

248

246

208

Halálozások száma (fő)

277

294

207

Természetes szaporodás, fogyás (fő)

‐29

‐48

1

Vándorlási különbözet (fő)

‐70

219

195

Tényleges szaporodás (fő)

‐99

171

194

T2. táblázat: A természetes szaporodás és vándorlási egyenleg hosszabb távú trendjének vizsgálata Nyársapát
Forrás: KSH Népszámlálás 2011.

Vándorlás
A vándorlás mértéke folyamatosan ingadozó képet mutat (T6. ábra). 2005‐2015 közötti időszakban
általában a bevándorlás jellemzi a települést, nagyobb elvándorlás 2008‐ban, és 2013‐2014 között
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tapasztalható. A legutolsó hozzáférhető adat alapján Nyársapát 2015‐ös vándorlási egyenlege 4,08
ezrelék, vagyis adott évben a bevándorlás a jellemző.

T6. ábra: A vándorlási különbözet ezer lakosra vetítve
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. TEIR

Családszerkezet
A családszerkezetről a népszámlálási adatsorokból tudunk tájékozódni. Nyársapáton a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján 530 családot regisztráltak. (T3. táblázat) A családok 67,3%‐a gyermekes,
viszont a gyermekes családok 18%‐a egyszülős típusú, azaz a szülő egyedül neveli gyermekét,
gyermekeit. Ez az arány kedvezőbb, mint az országos arány, illetve nagyjából megfelel a járásközponti
és a Pest megyei értékeknek.
EGY SZÜLŐ +
GYERMEK(EK) TÍPUSÚ
CSALÁDOK SZÁMA
ÖSSZESEN

GYERMEKES
CSALÁDOK
SZÁMA

GYERMEK NÉLKÜLI
CSALÁDOK SZÁMA

CSALÁDOK
SZÁMA
ÖSSZESEN

95

357

173

530

Járásközpont (Nagykőrös)

3761

13705

6472

20177

Pest megye

61375

232334

104955

337289

Budapest

109764

284131

168774

452905

Magyarország

536614

1777740

935640

2713380

TERÜLET

Nyársapát

T3. táblázat: Családszerkezet alakulása (2011) (fő)
Forrás: KSH Népszámlálás 2011.

Nemzetiségek
Nyársapáton a 2011. évi népszámlálás során összesen a népesség 3,2%‐a vallotta magát valamilyen
nemzetiséghez tartózónak. Ez az arány meghaladja az országos, Pest megyei és járási értékeket,
melyek esetében általában a népesség két‐három százaléka között nevezte meg magát hazai nemzeti
kisebbséghez tartozónak.
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Nyársapáton legtöbben a román nemzetiséghez tartoznak (36 fő). A román mellett bolgár, cigány,
német nemzetiséghez tartozónak vallották magukat a legtöbben a legutóbbi népszámlálás során a
nemzetiség, az anyanyelv, vagy a családban használt nyelv alapján. (T4. táblázat)
Nyársapáton a 2011. évi népszámlálás során 10 fő vallotta magát cigánynak (0,51%). (T7. ábra).
TERÜLET

NÉMET

ROMÁN

CIGÁNY

BOLGÁR SZLOVÁK SZERB

7

36

10

4

‐

‐

LENGYEL

EGYÉB

‐

5

Nyársapát (fő)
Nyársapát nemzetiségi a
népesség arányában (%)
Járásközpont (Nagykőrös)

0,4

1,8

0,5

0,2

145

107

467

20

15

14

14

Pest megye

1833

5649

20719

1052

7463

1620

30176

Magyarország 13337

35641

315583

5599

35208

9485

185696

0,3

T4. táblázat: Nemzetiség, anyanyelv, vagy családban használt nyelv (2011) (fő)
Forrás: KSH Népszámlálás 2011.

T7. ábra: A cigány (romani, beás) etnikai
kisebbséghez tartozó népesség aránya a
Nagykőrösi járásban (2011) (%)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.

Iskolázottság
A lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlására a népszámlálási adatsorokból tudunk adatot
meríteni (T5 táblázat). A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők az aktív korúakon (15‐
64 évesek) belüli aránya az országos (1,9) és a járásközponti (1,7) arány alatt van, tehát kedvezőbb
képet mutat. A helyi lakosság 15%‐a rendelkezik érettségivel, bár ez számukra a legmagasabb iskolai
végzettség is. Ez jóval alacsonyabb, mint a járásközponti és az országos átlag. A felsőfokú
végzettségűek aránya 6,6% a településen, ami szintén alacsony az országos és a járásközpont
átlagához képest. Nagykőrösön 12,6% a felsőfokú végzettségűek száma, ami az országos átlaghoz
képest 7%‐al kevesebb. A járásban Nagykőrösön legmagasabb az egyetemi, főiskolai diplomával
rendelkezők aránya a 25 évesnél idősebbek között. A vándorlási egyenleg és az iskolai végzettség
adatait egybevetve megállapítható, hogy Nyársapát az alacsonyabb iskolai végzettségűek számára
beköltözési célpont.
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TERÜLET

LEGFELJEBB ÁLTALÁNOS
ÉRETTSÉGIVEL, MINT
EGYETEMI, FŐISKOLAI
ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL
LEGMAGASABB ISKOLAI
OKLEVÉLLEL RENDELKEZIK A
RENDELKEZŐK ARÁNYA AZ
VÉGZETTSÉGGEL
25‐X NÉPESSÉG ARÁNYÁBAN
AKTÍV KORÚAKON (15‐59 RENDELKEZŐK A 7 ÉVES ÉS
(%)
ÉVESEK) BELÜL (%)
IDŐSEBBEK ARÁNYÁBAN (%)

Nyársapát
Járásközpont
(Nagykőrös)
Magyarország

1,3

15,0

6,6

1,7

23,9

12,6

1,9

27,5

19,0

T5. táblázat: Iskolai végzettség alakulása (2011) (%)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.

Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok
A foglalkoztatottak aránya a 15‐64 év közöttieknél 2001‐ben 42% volt, amely 2011‐re 51,3%‐a
emelkedett Nyársapáton. Ez az arány alacsonyabb, mint az adott időszakban Nagykőrös, a járás és
Magyarország átlaga. (T6. táblázat) A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2011‐ben 38,8% volt,
ami megfelel az országos átlagnak, de alacsonyabb Nagykőrösi és a járási átlagnál. Az aktív korú – 15‐
64 év közötti – népesség több min fele foglalkoztatott Nyársapáton, ezért jövedelemmel is
rendelkezik. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az
aktív korúak arányában 41% volt Nyársapáton 2012‐ben, amely a legmagasabb érték a járásban,
Nagykőrös (32%).
FOGLALKOZTATOTT NÉLKÜLI HÁZTARTÁSOK
ARÁNYA

FOGLALKOZTATOTTAK A 15‐64 ÉVES
NÉPESSÉG ARÁNYÁBAN

Nyársapát

38,8

51,3

Nagykőrös

42,5

53,7

Nagykőrösi járás

42,5

53,4

Magyarország

38,5

57,9

TERÜLET

T6. táblázat: Gazdasági aktivitás alakulása (2011) (%)
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 alapján

A munkanélküliség különböző szempontú megoszlása szerint (pl. tartós munkanélküliség vagy
munkanélküliség korcsoportos alakulása) Nyársapát aktív korú népességének munkaerő‐piaci
helyzete jelentős mértékben nem tér el a járásközpontban és a járásban tapasztaltaktól. (T7.
táblázat) Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliség alapján kedvező a város helyzete, ami
egyrészt adódik abból, hogy kisebb a legfeljebb 8 általános iskolai végzettségűek aránya, másrészt
pedig az alacsonyabb iskolai végzettségűek valószínűleg nagyobb számban foglalkoztatottak.
LEGFELJEBB 8 ÁLTALÁNOS
180 NAPNÁL HOSSZABB
ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL
25 ÉV ALATTI REGISZTRÁLT
IDEJE REGISZTRÁLT
RENDELKEZŐ REGISZTRÁLT
MUNKANÉLKÜLIEK ARÁNYA
TERÜLET
MUNKANÉLKÜLIEK ARÁNYA
MUNKANÉLKÜLIEK ARÁNYA AZ AZ ÖSSZES MUNKANÉLKÜLI
AZ ÖSSZES MUNKANÉLKÜLI
ÖSSZES MUNKANÉLKÜLI
SZÁZALÉKÁBAN
SZÁZALÉKÁBAN
SZÁZALÉKÁBAN
Nyársapát
69,7
23,8
9,8
Nagykőrös
63,4
31,4
12,1
Nagykőrösi járás
63,6
29,4
11,8
Magyarország
48,2
39,7
15,6
T7. táblázat: Munkanélküliség jellemzői (2015) (%)
Adatok forrása: Lechner Nonprofit Kft.
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A munkanélküliségi ráta megmutatja, hogy száz 15‐59 éves állandó lakosra hány regisztrált
munkanélküli jut. Nyársapát esetében ennek a rátának az alakulása alapvetően követi az országos és
megyei ráták alakulását, 2011‐től viszont folyamatosan magasabb, mint a járási vagy az országos ráta.
(T8. ábra)
SZJA alapot képező nettó jövedelem egy állandó lakosra vetített összege Nyársapáton 2004 és 2014
között jelentősen elmarad mind a régiós, mind a megyei és az országos jövedelmektől. (T9. ábra)
Összességében elmondható, hogy Nyársapát a járásban a foglalkoztatottság, illetve a gazdasági
aktivitás tekintetében nincs előnyös helyzetben. A lakónépesség iskolai végzettsége is alacsonyabb,
így ez a foglalkoztatási mutatókra is hatással van.
Az életminőségről szolgáltat adatokat a település lakásállományának mennyiségi és minőségi
összetétele. Fontos mutató az új építésű lakások aránya a lakásállományon belül. (T10. ábra) Az új
építésű lakások arányának alakulása többé‐kevésbé követi a Pest megye, nagykőrösi járás által leírt
görbét. Az új lakásépítések csúcspontja 2009‐2010‐es évekre tehető, majd a következő évekre új
építés szinte alig tapasztalható.

T8. ábra: Munkanélküliségi ráta alakulása 2005‐2015 között (%)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.
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T9. ábra: Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.

T10. ábra: A tárgyévben épített lakások aránya az év végi lakásállományon belül (%)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.
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7.2 Térbeli‐társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
KSH adatszolgáltatása szerint a 2011. évi népszámlálás adatok alapján Nyársapát községnek nincs
sem szegregátuma, sem szegregációval veszélyeztetett területe. Az önkormányzat HEP‐jében
ugyanakkor rögzítésre került, hogy a szociális segély meghatározó mértékben jelenik meg a település
alacsony jövedelmű lakosságának körében, illetve hogy az egyik legsúlyosabb gond a
mélyszegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. A szociális problémák a településen jelen
vannak, a 2011‐es népszámlálás adati szerint viszont nem mutatnak területi koncentráltságot olyan
mértékben, mely a szegregált, illetve veszélyeztetett terület kritériumainak eleget tennének.

7.3 Települési identitást erősítő tényezők (társadalmi
hagyományok, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)

élet,

szokások,

Kultúra, szórakozás
A nyársapáti kulturális élet fontos helyszíne Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely. Az intézmény „fő feladatának tekinti, hogy az
érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és egyetemes kultúra
kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelődésre és a színvonalas szórakozásra.”.
(Forrás: www.nyarsapat.hu)

Az aktuális eseményekről a település honlapján is tájékozódni lehet. Rendszeresen megrendezésre
kerülnek népdalköri, gazdaköri találkozók, nyugdíjas napok, szavaló versenyek, táncházak, melyeken
a település számos tagja részt vesz.
A Szarka Mihály nevét viselő művelődési ház és könyvtár igyekszik ellátni a település lakossági
igényeit kielégítő közművelődési feladatokat. Helyet ad a különböző érdeklődési körrel rendelkező,
illetve életkornak megfelelő csoportok foglalkozásainak, kluboknak, egyesületeknek, szabadidős
sportfoglalkozásoknak. Ezek a szerteágazó tevékenységek a kikapcsolódáson, szórakozási
lehetőségeken túl azt is biztosítják a résztvevők számára, hogy bekapcsolódjanak Nyársapát közösségi
életébe, segítséget nyújtsanak egymásnak illetve lehetőséget teremt arra is, hogy a községi
nagyrendezvények tevékeny résztvevői, közreműködői is lehessenek.
(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, sportfoglalkozásokkal, esetenként író‐olvasó találkozókkal,
színházi előadással és térségi versmondó versennyel is várja a könyvtár és a művelődési ház.
A különböző érdeklődési körű és korosztályú lakosságot aerobic felnőtt torna, pilátesz torna,
meditációs és jóga foglalkozások, lányok asszonyok klubja és a BABA‐MAMA Klub is várja. Az
Intézmény lehetőséget biztosít más szervek, civil szervezetek programjainak lebonyolítására is.
A művelődési ház szolgáltatásait évente kb. 250 alkalommal 5000 fő veszi igénybe. A Könyvtárat évi
1600 fő látogatja, melyből 560 az általános iskolás korú. A számítógépeket 1000 fő használja
ingyenesen.
Községi szabadtéri rendezvényeinknek a Szarka‐kúria ad méltó helyet. Ilyen a Majális, a
Lecsófesztivál, az augusztus 20‐ai Szent István napi rendezvény és a Szüreti Mulatság. Ezek
látogatottsága évente kb. 4000 fő.
A március 15‐ei, az 1956‐os és a Trianoni megemlékezés, valamint az adventi gyertyagyújtás
ünnepségei összességében kb. 800 főt vonzanak.
(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)
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Szarka‐kúria udvara
Forrás: saját készítésű fotó

Szarka‐kúria
Forrás: saját készítésű fotó

Trianoni emlékmű
Forrás: www.nyarsapat.hu

Egyházak
Nyársapáton a 2011‐es népszámlálási adatsorok alapján a vallási hovatartozásukról nyilatkozók közül
a legnagyobb százalékban a római katolikus felekezethez tartozók vannak jelen, majd a református
felekezet következik. (T8. táblázat)
VALLÁSI
RÓMAI
GÖRÖG
NEM KÍVÁNT
REFORMÁTUS EVANGÉLIKUS
EGYÉB KÖZÖSSÉGHEZ
KATOLIKUS
KATOLIKUS
VÁLASZOLNI
NEM TARTOZIK
Nyársapát (%)
26,1
18,3
0,5
0,1
1,1
31
22,9
T8. táblázat: Vallási megoszlás (2011) (%)
Forrás: KSH

Nyársapát és a katolikus hívők nagy büszkesége a társadalmi összefogás révén 2004‐ben felépített és
felszentelt Török Ferenc ‐ többek között Ybl és Kossuth díjas, Príma díjas ‐ építész által tervezett
templom.

I.8

A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA

Nyársapát község intézmény ellátottsága megfelelőnek mondható. A település intézményeit az alábbi
kategóriák szerint differenciáltuk: igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sportolási
célú és szakrális intézmények. Ezen felül a vizsgálati térképen több civil szervezetet, illetve fontosabb
alapszolgáltatásokat is feltüntettük.
Okmányiroda Cegléden, a járási központban érhető el a község lakosai számára. Az okmányirodai
feladatok közül a jogszabályokban meghatározott illetékességi területen a járási hivatal hatáskörébe
utalt feladatokat látja el a Ceglédi Járási Hivatal. Ezen kívül lehetőség van a szociális ellátásokkal
kapcsolatos ügyek elintézésre a Nagykőrösi Járási Hivatal Nyársapáti kirendeltségén. Építésügyi
Hivatal feladatokat a Ceglédi Járási Hivatal lát el.
Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola egy többcélú intézmény, melynek elsődleges feladata a
közoktatásban az általános iskolai oktatás szervezése, továbbá egyre szélesebb körben nyer teret az
alapfokú művészetoktatás. Az intézmény egy iskolaépülettel, egy napközi épülettel, tágas udvarral,
betonos kézilabda és füves labdarugó‐pályával rendelkezik. Az iskolaépületben 8 tanterem, egy
tornaterem és kiegészítő helyiségek, míg a napközi épületben egy konyha, egy ebédlő, egy tanterem,
egy műhely és kiegészítő helyiségek találhatóak.
A Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek‐apó Óvodában három tágas csoportszoba külön
mosdóhelyiségekkel, öltözőkkel, egy szertár, egy iroda, egy foglalkoztató szoba és egy tálaló konyha
található. Ezen keretek között igyekszenek megoldani az oda járó óvodás korú, valamint hátrányos
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helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
nevelését.
A községben egy orvosi rendelő van, ahol a fogorvosi rendelő is található. Védőnői szolgálat mellett a
Vöröskereszt helyi szervezet is működik, valamint a gyógyszertárak a település más‐más területein
helyezkednek el.
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működik Nyársapáton, mely a család és gyermekjóléti
szolgáltatást végzi a községben, karöltve a Nagycsaládosok Nyársapáti Egyesületével és a Nyársapáti
Gyermekekért Közalapítvánnyal. Karácsonyi Csillagokért Alapítvány 441. főút melletti alapítványi
parkban karácsonyi díszvilágítást és ünnepséget rendez minden év decemberében, ezzel próbálva
segítséget, örömöt nyújtani a hátrányos helyzetű családoknak, segítséggel élőkkel, és
egyedülállóknak, nem csak nyársapáti, hanem a környező települések lakosainak is.
Nyársapáti Nyugdíjas Klub is megtalálható a településen, mely Nyársapát nyugdíjas korú lakosainak
nyújt segítséget, művelődését, szórakozását és társas időtöltését évtizedek óta.
A település egy kulturális intézménnyel rendelkezik, a Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhellyel, ahol a Nyársapáti Népdalkör is
működik.
Nyársapát számos sportolási lehetőséget biztosít a sportolni vágyó lakosainak, melyeket a Nyársapáti
Szabadidő Sport Egyesület alatt működnek, József Attila utca 6. (Erdei Ferenc Általános Iskola)
székhellyel. A Nyársapáti Rádióamatőr Sport Klub, a település általános iskolájában működik, illetve
ott található a Nyársapáti focipálya is. A településen tevékenykedik még a Nyársapáti Motocross
Sport Egyesület, Nyársapát Zöld‐ Mező Vadásztársaság, a Nyársapáti Horgász Egyesület, és a
Nyársapáti Légfegyveres Sportlövő Klub is. A nyársapáti fiatalok számára COOL STYLE90 Tánccsoport
Egyesület ad lehetőséget, hogy különböző táncnemeket tanuljanak meg, versenyeken vegyenek
részt. A községnek go‐kart pályája is van a község szélén.
Nyársapáton vannak tekintélyes múlttal rendelkező szervezetek és vannak újonnan alakultak is. 30
éves fennállását ünnepelte a Nyársapáti Népdalkör, mely újjáalakulása után egyesületi formában is
működik. A Nyugdíjas Tánckar idén ünnepelte 10 éves megalakulását. A népdalkör és a tánckar is
országos ismertséget szerzett a községnek magas színvonalú tevékenységével. A fentieken túl a
felnőtt énekkar és az irodalmi színpad tagjaira is számíthat a község a különböző rendezvények
lebonyolításakor. Nyársapát más civil szervezetei: Nyársapáti Faluvédő és Szépítő Egyesület, amely a
község építészeti és természeti értékeinek védelmében, a település szépítésében és fejlesztésében
tevékenykedik; Nyársapáti Községi Gazdakör, mely a helyi mezőgazdasággal foglalkozó gazdákat
támogatja; Nyársapáti Hegyközség; Tudatosan Zöld Energiahatékonysági‐ Környezetvédelmi és Sport
Alapítvány; Nyársapáti Gép és Gazdaságsegítő Kör.
Nyársapátnak évszázadokig nem volt temploma, majd 1995‐ben kezdődött meg a katolikus Boldog
Apor Vilmos templom építése, 2004‐ben fejeződött be. A református közösségnek a Nyársapáti
Református Leányegyházközség imatér érhető el a településen.
Nyársapáton következő alapszolgáltatások érhetők el: Posta, Pátria Takarékszövetkezet Nyársapáti
Kirendeltsége. Legközelebbi bank Nagykőrösön vagy Cegléden érhető el, ATM automatával.
Nyársapát vonattal és távolsági busszal közelíthető meg. A vonatállomás közelében nem áll meg busz.
A távolsági busz három helyen áll meg a település belterületén, a fő úton (József Attila út), a
külterületén két megálló található.
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T10. ábra: Nyársapát intézményei
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.
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INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE A TÉRKÉPEN SZEREPLŐ SORSZÁMMAL
IGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK
1 Nyársapát Önkormányzati Hivatal
2 Nyársapáti Polgárőr Egyesület
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
1 Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola

CÍM
Arany János u 11.
Viola u 19. ;Posta u 14.
József Attila út 6.

2 Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek‐apó Óvoda
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
1 Védőnői Szolgálat

József Attila út 22.
Ugyeri utca 1.

2

Orvosi, Fogorvosi Rendelő, Védőnői szolgálat

Ugyeri utca 1.

3

Nyársapáti Vöröskereszt

Cegléd, Dugovics u 2.

4 Kígyó Patika Fiókgyógyszertára
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
1 Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
Nagycsaládosok Nyársapáti Egyesülete
2
Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány

József Attila út 47.
Sugár utca 1.
József Attila utca
József Attila utca 6.

3 Nyársapáti Nyugdíjas Klub
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK
Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont,
1
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
SPORTOLÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYEK
1 COOL STYLE90 Tánccsoport Egyesület

jelenleg nem működik
Szarka Mihály utca 7.

Dózsa György u 42.

2

Nyársapát Zöld‐ Mező Vadásztársaság

Viola u 15.

3

Nyársapáti Horgász Egyesület

Tizenhárom dűlő 1.

Nyársapáti Légfegyveres Sportlövő Klub

Művelődési Otthon (József Attila út 6.)

Nyársapáti Motocross Sport Egyesület

Arany János utca 11.

Nyársapáti Rádióamatőr Sport Klub

József Attila út 6.

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület

József Attila út 6.

5

Nyársapáti focipálya

József Attila út 4.

6

Bognár Gokart Park

Iskola dűlő

(Az „Intézmények” című térkép nem jeleníti meg, a go‐kart pálya a település
külterületén, a Dávid dűlőn található)

7

Nyársapát Hunor Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület

4

8 Nyársapáti Csiló Lovas Sportegyesület
CIVIL SZERVZETEK
1 Karácsonyi Csillagokért Alapítvány

Iskola u. 5.
József Attila u. 58.
Vasút dűlő 5.

2

Nyársapáti Faluvédő és Szépítő Egyesület

Arany János utca 11.

3

Nyársapáti Gép és Gazdaságsegítő Kör

Szarka Mihály u 8.

4

Nyársapáti Hegyközség

Arany János u 11.

5

Nyársapáti Községi Gazdakör

József Attila út 79.

Tudatosan Zöld Energiahatékonysági‐ Környezetvédelmi és
Sport Alapítvány
SZAKRÁLIS INTÉZMÉNYEK
1 Boldog Apor Vilmos templom
2 Nyársapáti Református Egyházközség imatere
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
1 Nyársapát Posta
6

T9. táblázat: Intézmények listája
Forrás: www.nyarsapat.hu
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8.1 Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, sport)
Nyársapáton az alapfokú oktatás biztosított, közép‐ és szakiskolába elsősorban Ceglédre és
Nagykőrösre járnak a diákok. A településnek egy általános iskolája van, a Nyársapáti Mátyás Király
Általános Iskola. A község egyetlen óvodája a Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek‐apó
Óvodája, mely 75 óvodás korú gyermek, otthonos környezetben való nevelkedését, iskolára való
készülését tudja biztosítani. A Lechner adatai szerint a beíratott gyerekek száma 2005‐2015 között
évről évre egyenletesnek tekinthető, 70 fő körül mozog.

T12. ábra: Óvodába beíratott gyermekek száma (fő)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.

Nyársapát alapfokú egészségügyi ellátással rendelkezik, az ellátás a megújult egészségházban vehető
igénybe. Fekvőbeteg és kórházi szakellátást a Bács‐Kiskun Megyei Kórház (Kecskemét) látja el.
Védőnői szolgálat, gyógyszertár elérhetősége a településen biztosított. A Vöröskeresztnek helyi
szervezete működik a településen, melynek fő tevékenysége a rászorulók, idősek részére adományok
gyűjtése, osztása, valamint a véradás megszervezése. Járó beteg ellátás a járásközpontban
biztosított, a Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézetében.
A község rendelkezik sportpályával és az iskola is egy tornacsarnokkal. A falutól északra egy
MotoCross‐tereppálya található. Ezen felül a faluban működik a Nyársapáti Szabadidő Sport
Egyesület, melyben diák és felnőtt szakosztályok egyaránt megtalálhatóak. A sportegyesület
keretében működő szakosztályok: asztalitenisz, labdarúgó, lövész, női torna, kosárlabda, tenisz,
birkózás, nordic walking. A Cool Style 90 Táncegyesület feladata és célja a fiatalok edzettségének,
mozgáskultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra nevelésének és személyiség fejlesztésének
elősegítése; mozgásigényük és táncos szórakozásuk színvonalas kielégítése; szabadidejük hasznos és
kulturált eltöltésének biztosítása szervezett, közösségi formában.

8.2 Szociális ellátás
2016.01.01‐től a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat törvényi rendelkezésnek
megfelelően összevonásra került. Családsegítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatások:
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információnyújtás, segítő beszélgetés, szociális életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
ügyintézéshez segítségnyújtás, konfliktuskezelés, közvetítés más ellátásokhoz, családlátogatás.
Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások: gyermekjóléti alapszolgáltatások. Az ellátottak
száma 2017‐ben több mint 150 fő, közel 60 család. (T10‐T12. táblázat)
Pedagógiai szakszolgálat a logopédiai ellátást biztosítja, a gyógypedagógusi ellátást megbízási
szerződéssel az ÁMK költségvetése terhére tudta biztosítani a 2017‐2018 nevelési évre az
önkormányzat. 2018‐2019 nevelési évre új gyógypedagógus foglalkoztatása válik szükségszerűvé,
célzottan: dyslexia‐dysgraphia‐dyscalculia ellátásra volna szükség. Folyamatosan keresik a
szakembert. Az önkormányzat további szociális kezdeményezése a tanyagondnoki szolgálta
működtetése.
(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)

ÉV

ELLÁTOTT GYERMEKEK SZÁMA (FŐ)

CSALÁDOK SZÁMA

2012

74 gyermek

30 család

2013

88 gyermek

39 család

2014

84 gyermek

45 család

2015

63 gyermek

30 család

T10. táblázat: Gyerekjóléti Szolgálat által ellátottak száma
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

ÉV

ELLÁTOTTAK SZÁMA

2012

132 fő

2013

41 fő

2014

52 fő

2015

76 fő

T11. táblázat: Családsegítő Szolgálat által ellátottak száma
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

ÉV

ELLÁTOTTAK SZÁMA

CSALÁDOK SZÁMA

2016

146 fő

54 család

2017

155 fő

58 család

T12. táblázat: Családsegítő Szolgálat és a Gyerekjóléti Szolgálat által ellátottak száma
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen különváltak 2015. március 1‐
től: innentől kezdve a kötelezően nyújtandó ellátásokat a járási hivatalok állapítják meg. Egyéb
szociális támogatás biztosításáról 2015. március 1‐től a települési önkormányzatok döntenek. Az
önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás, amelynek
jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg. 2015 után Nyársapáton
megszűnt az ápolást végzők önkormányzati támogatása, a lakhatáshoz és gyógyszerkiadáshoz
kapcsolódó rendszeres támogatás került bevezetésre alacsonyabb jövedelemhatárral. Az elérhető
támogatások:




települési lakásfenntartási támogatás
települési gyógyszertámogatás
rendkívüli települési támogatás
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GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNYBEN
RÉSZESÜLŐK (FŐ)
331

HELYI ÁTMENETI SEGÉLYBEN (VAGY
ANNAK MEGFELELŐ
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYFAJTÁBAN)
RÉSZESÜLŐK SZÁMA (FŐ)
127

ÉV

LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS (FŐ)

2012

233

2013

229

308

145

2014

210

277

89

2015

176

273

67

2016

155

257

87

2017

142

221

116

T13. táblázat: Támogatások
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

ÉV
2012

FOGLALKOZTATÁS HELYETTESÍTŐ
KÖZGYÓGYELLÁTÁSBAN RENDSZERES SZOCIÁLIS
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA RÉSZESÜLŐK SZÁMA SEGÉLYBEN RÉSZESÜLŐK
(FŐ)
(FŐ)
(FŐ)
89
86
18

2013

63

23

29

2014

57

20

31

2015

72

8

31

2016

‐

‐

‐

2017

‐

‐

‐

T14. táblázat: 2015‐től megszűnt támogatások
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

8.3 Esélyegyenlőség biztosítása
Az esélyegyenlőség biztosítása mind állami, mind helyi önkormányzati szintem kiemelt feladat.
Nyársapát Önkormányzatának kitűzött célja, hogy a település lakói számára elérhetővé tegye a
közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok
esélyegyenlőségét minden területen. A felsorolt célok hatékony megvalósítása érdekében 2013‐ban
megalkotta a település esélyegyenlőségi programját. (HEP)
Az Önkormányzat kitűzött célja, hogy a település lakói számára elérhetővé tegye a köz‐
szolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok
esélyegyenlőségét minden területen.
Az esélyegyenlőségi program elkészítésének alapját képező rendelet az alábbi csoportokat tekinti
kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak:







mélyszegénységben élők,
romák,
gyermekek,
nők,
idősek és
fogyatékkal élők.

A legsúlyosabb probléma a mélyszegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. Az
önkormányzat kiemelten fontos feladatának tartja, a mélyszegénységben élők segítését, és a
munkához való hozzájutás biztosítását.
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A foglakoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolható az idősebb nyugdíj előtt álló
korosztályok, a gyerekvállalást követően munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos emberek. A HEP készítésének időszakában az önkormányzat jelentős
szerepet vállalt a tartós munkanélküliek foglalkoztatásában. A program megállapítja, hogy a
foglalkoztatás eme formája nem tudja hatékonyan csökkenteni a tartós munkanélküliséget.
A hagyományosan jó együttműködés az önkormányzat és a munkaügyi központ között jelentősen
elősegítette a különböző foglalkoztatási programok sikerességét. A pályakezdő fiatalok valamint a
helyi vállalkozók tájékoztatása az elérhető programokról és lehetőségekről kiemelten fontos feladata
az önkormányzatnak. Nyársapát Község a KSH adatszolgáltatása alapján a település területén nincs
szegregátum.
A problémák feloldása érdekében kidolgozásra került a HEP Intézkedési terve, a következő témákra
fókuszálva:













I.9

munkanélküliség csökkentése,
továbbtanulási lehetőségek a mélyszegények és romák körében,
egészséges gyermekkor megteremtése,
csellengők,
egészséges táplálkozás gyerekkorban,
ismét vissza munkába,
bölcsőde családi napközi létrehozása,
megvédem magam,
nagyi a világhálón,
szűrőprogramok időskorban,
aktivitás programok,
közlekedjünk akadálymentesen.

A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA

9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
Nyársapát község gazdasági helyzete, súlya, főbb gazdasági ágai a település földrajzi fekvéséből
adódnak. A természeti adottságok (alföldi környezet, homoki hátság, agrárjelleg) mellett a település
tágabb környezetének adottságai (megye gazdasági helyzete, fekvése, közlekedési helyzete stb.) is
meghatározóak.
Az egyik legfontosabb gazdasági egysége a pincegazdaság privatizációjával létrehozott Ratio Kft.,
valamint a Homokgyöngye 2000 TÉSZ új típusú 2000. évben létrejött Termék Értékesítő Szövetkezet.
A legjelentősebb helyi központú munkahelye a Haladás Mezőgazdasági Szövetkezet 2001 évben
jogutód nélkül megszűnt.
A Nyársapáti Gazdakör önálló kis és középvállalkozások és a gazdák szerveződése alkotta szövetkezet,
melyben több hektár szántón, erdőn és gyümölcsösön próbálják biztosítani megélhetésüket a
családok. A szövetkezet hűtőházat és szárító, aszaló üzemet építetett, melyben elsősorban a saját
termés feldolgozása történik. A Miklaker Kft. (1970‐es múlttal 2013‐ban indult Zölden Friss Kft.
családi vállalkozás) európai színvonalú intenzív kertészeti gazdaságot működtet. Több hektáros
méretű fóliákban korai termésű, friss zöldséget (fejes saláta, jégsaláta, hónapos retek, karalábé,
paprika, paradicsom, uborka), gyümölcsöt termelnek. Aktívan segítik Nyársapát mezőgazdálkodói
terheinek csökkentését, Nyársapát hagyományainak és a több évtizedes agrárkultúrájának
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felvirágoztatását. Friss fogyasztású termékeiket közvetlenül multicégek polcaira értékesítik és a saját
termékeik mellett őstermelőktől TÉSZ‐ek áruit is értékesítik mind a hazai és külföldi üzletláncok
részére.

9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Nyársapát a mezőgazdasági tevékenységéről, azon belül is a szőlő‐ és gyümölcstermesztésről volt
nevezetes egykoron. A község lakosságának jelentős része él a külterületi tanyákon. Az itt élő lakosok
fő megélhetési forrása a mezőgazdasági termelés, amelyet túlnyomórészt szőlő, gyümölcs, valamint
kertészeti kultúrák alkotnak, ezeken belül is főleg a szilva, cseresznye, szamóca, burgonya és paprika
termesztése folyik. Korábban közel 400 hektárnyi szőlőterületen folyt a hagyományos szőlőfajták
termesztése, mely mostanra visszaszorult, a gyümölcsösök – földieper, meggy, cseresznye, szilva –,
valamint kertészeti kultúrák – főleg burgonya, paprika, káposztafélék – termesztése került előtérbe.
A gyümölcsös terület közel 400 hektárra tehető, amelyből a földieper termesztés jelentős területen
folyik.
A település erdőterületeit főleg gazdasági erdők alkotják. Az fő fafajok az akác és nemes nyár,
amelyek ültetvényekben váltakoznak a mezőgazdasági táblákkal. Bár az intenzív erdőgazdálkodás
jellemző a területre, mellette az erdők ökológiai szerepe is jelentős: javítják a mikroklimatikus
viszonyokat, szélfogó hatásuk csökkenti a szél okozta talajpusztulást, megkötik a területen jellemző
homokos talajt, ezáltal csökkentik a porszennyezést.

9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői
Nyársapáton a regisztrált gazdasági vállalkozások száma 2011‐2014 között folyamatos növekedést
mutat, követve ezzel az adott mutató országos, megyei alakulását.

G1. ábra: Regisztrált gazdasági vállalkozások száma ezer lakosra, 2011‐től (db)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.
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A vállalkozások a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakon belül
folyamatos növekedést mutat a 2011‐es évek előtti időszakot is figyelembe véve.

G2. ábra: Regisztrált vállalkozások
száma a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat
nemzetgazdasági ágakban, 2008‐tól
(db)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.

G3. ábra: Regisztrált vállalkozások
száma a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat
nemzetgazdasági ágakban, 2011‐től
(db)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft.

9.4 Fontosabb beruházások, települést érintő fejlesztési elképzelések
Az önkormányzat a Versenyképes Közép‐Magyarország Operatív Program keretében 98 millió forint
értékű európai uniós pályázati támogatást nyert el „Mini vállalkozói zóna kialakítása Nyársapáton”
keretein belül.

G4. ábra: SZT‐1 módosított szabályozási tervlap kivágat
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

39

ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

A projekt keretében a település déli szektorában, önkormányzati tulajdonú, kéthektáros területen
hat darab, több mint 3000 m2‐es telket alakítottak ki, majd egy 140 m2 irodaházat építettek fel az
egyik telken, mely tárgyalási és informatikai lehetőségeket hivatott biztosítani a vállalkozások
számára. A projekt során az Epres utca kiszélesítésével (várható tehergépjármű forgalom miatt) új
aszfaltburkolatot kap. Emellett a kapubejárókig mart aszfalttal terítik be a területet.

9.5 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők, ingatlanpiaci viszonyok
A gazdasági versenyképességet befolyásoló, iskolai, képzettségi, lakásállományi adatokra vonatkozó
elemzések a társadalmi fejezetben megtalálhatóak. Nyársapát község lakásállománya: 847 db. Az
ingatlanpiaci elemzést két online hirdetési felület, az ingatlan.com és a jofogas.hu oldalak adatai
alapján végeztük. Az eredményeket az alábbi táblázat összegzi:
MEGHIRDETETT INGATLANOK DARABSZÁMA
INGATLAN TÍPUSA

MEGHIRDETETT
LEGALACSONYABB ÉS
LEGMAGASABB ÁR (FT/M2)
177.778‐
265.000
112.000‐170.000

INGATLAN.COM

JOFOGAS.HU

lakás
ház (új építésű)
ház használt

1
1
1

‐
‐
8

telek (külterület villany víz)

1

433‐535

telek (kivett zártkert víz, villany, gáz)

1

700

nyaraló

0

0

‐

ipari

0

0

‐

termőföld

1

1

500‐600

G1. táblázat: Ingatlanpiaci viszonyok
Forrás: www.ingatlan.com, www.jofogas.hu

Nyársapáton a vizsgált ingatlanhirdetések alapján új építésű lakás és ház hirdetés minimális
mértékben, míg használt házak szélesebb kínálatban érhetők el. Az új építésű ingatlanok 265.000
Ft/hasznos m2 áron elérhetőek, amely ár a tervezés során egyedi igényeket is figyelembe vesz. A
használt családi házak viszonylag alacsony négyzetméter árral (extrém alacsony 75.000 Ft/m2 áron is)
találhatóak. Az ingatlannet.hu adatai alapján a reál négyzetméter ár ebben a kategóriában 161.138 Ft
volt. Nyaraló és ipari kereskedelmi ingatlan a vizsgálat készítésének idején adott kategóriában nem
volt kínálat. Termőföld 500‐600 Ft/m2 áron, zártkerti vízzel, gázzal és villannyal ellátott telek 700
Ft/m2 található.

I.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA,
ESZKÖZ‐ ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

A

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Költségvetési
bevétel
Költségvetési
kiadás

2014

2015

2016

2017

2018

2019

305.224.000

313.278.000

305.522.041

422.501.672

397.446.232

460.266.391

283.280.000

278.476.000

294.473.655

422.501.672

397.446.232

460.266.391

G2. táblázat: Az önkormányzat bevételei és kiadásai (2014‐2019)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

2014‐2016 között az önkormányzat költségvetése szufficites, 2017‐től nullszaldós. A deficitet az
önkormányzat megelőzheti hitelfelvétellel, mely hosszabb távon eladósodáshoz vezethet. Az
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önkormányzati vagyon gazdálkodásával pl. földterületek, üzlethelyiségek eladásával vagy kiadásával
és az így szerzett bevételekkel előzheti meg a deficites költségvetést.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (VI. 13.)
önkormányzati rendelet célja, hogy meghatározza Nyársapát Község Önkormányzata törvényben
meghatározott kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges vagyonával történő
átlátható, hatékony, eredményes, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő, a teherbíró
képességéhez és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez igazodó gazdálkodásának
szabályait.

10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata csak a Pénzügyi Bizottságot nevesíti, mint
állandó bizottságot. A területfejlesztési döntéshozatalt a képviselőtestület gyakorolja.

10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
Az önkormányzat gazdasági programot nem készített, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít a
Széchenyi 2020 program keretében meghirdetett pályázatokra.
Nyársapát Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében valósítja meg 98 milllió
106.884. Ft vissza nem térítendő EU‐s támogatás segítségével a vállalkozói negyedet a Nyársapát,
Epres utca Nyársapát dűlő kereszteződésénél lévő 521/6 hrsz‐ú telken. A 2 hektáros területen 6 db
egyenként 3325 m2‐es telket alakított ki a beruházó és egy úgynevezett inkubátorház is létesül,
melyet közösen használhatnak majd a területet igénybe vevő vállalkozások. A beruházás jelenlegi
állapotáról a lakossági fórumon most kaptak tájékoztatást a jelenlévők.

10.4 Foglalkoztatáspolitika
Nyársapát önállóan tart fenn polgármesteri hivatalt, művelődési házat és könyvtárat, valamint
óvodát (Nyársapáti ÁMK Elek Apó Óvodája). 2017. január 1‐től a korábban önkormányzati
üzemeltetésben lévő oktatási intézményeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
üzemeltetésre átvette, így a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola is a KLIK üzemeltetése alá
került.
KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN RÉSZT VEVŐK HAVI ÁTLAGOS LÉTSZÁMA
Nyársapát

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6

14

9

13

13

11

10

7

3

6

10

4

1

‐

Járási startmunka mintaprogram
támogatása összesen:

‐

‐

3

5

2

‐

‐

Mindösszesen:

12

17

18

27

19

12

10

Közfoglalkoztatási mutató

0,91%

1,29%

1,37%

2,01%

1,38%

0,90%

0,77%

Ellátásban nem részesülő álláskeresők
száma zárónapon

80

78

73

77

82

73

65

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása
Országos közfoglalkoztatási program
támogatása
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Álláskeresési ellátásban részesülő
álláskeresők száma zárónapon

10

12

9

9

8

Foglalkoztatás helyettesítő
támogatásban részesülő álláskeresők
71
49
49
44
41
száma zárónapon
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon
161
139
130
129
131
Nyilvántartott álláskeresők relatív
11,99% 10,31% 9,70% 9,51% 9,72%
mutatója
Közfoglalkoztatási ráta
6,62% 9,09% 12,36% 17,41% 12,47%
Munka‐vállaló korúak (15‐64 évesek)
1343
1350
1345
1357
1348
létszáma

8

15

35

29

116

109

8,85%

8,35%

9,25%

8,40%

1305

1305

G3 táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos száma Mezőfalván
Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu

Nyársapáton néhány tíz fő közfoglalkoztatott tevékenykedik (G…. táblázat). A közfoglalkoztatás
formái: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Országos közfoglalkoztatási program és Járási
startmunka mintaprogram. Nyársapátot a mérsékelt természetes fogyás, a szintén mérsékelt
munkanélküliségi ráta és a kismértékű elvándorlás jellemzi. Az iskolázottság alacsony foka, a magas
hozzáadott értéket előállító gazdasági tevékenységek hiánya, a tőkebefektetések alacsony hányada, a
földrajzi helyzet kihasználatlansága és e tényezők együttes megléte okozza, nehezíti a település
jelenlegi helyzetét, mely hosszútávon a település jövőjére komoly hatással bír.
Komoly gondot okoz a helyben lévő munkahelyek alacsony száma. A munkanélküliség visszaszorítását
igyekszik az önkormányzat a 2014‐2020‐as Európai Uniós ciklusban kiemelten kezelni.

10.5 Lakás‐ és helyiséggazdálkodás
Az önkormányzat tulajdonában 6 db szolgálati lakás található. Ezek mindegyike a belterületen. A
lakások átlagosan 60‐100m2‐ek. A lakások a helyben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak
számára van fenntartva, jelenleg nem 100%‐ban kihasznált.

10.6 Intézményfenntartás
A településen az I. 8. fejezetben bemutatott intézmények működnek. Az önkormányzat
fenntartásában a Polgármesteri Hivatal, a Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár
és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, valamint a Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek‐apó
Óvodája áll.

10.7 Energiagazdálkodás
Nyársapát 2014‐ben a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán napelemes rendszer kiépítésére nyert
forrást. Az elkészült beruházás nyomán megújuló energiával működtetik a polgármesteri hivatalt, a
művelődési házat, az óvodát és az azóta a KLIK kezelésében került általános iskolát.

I.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között
szerepel a településüzemeltetés, melyet Nyársapáton az alábbi területek és üzemeltetők fednek le:
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Köztemetők kialakítása és fenntartása: üzemeltetési szerződés keretében az önkormányzati
tulajdonban lévő köztemetőt a SZIGÜ Temetkezési csoport üzemelteti;



Közvilágításról való gondoskodás: közszolgáltatási szerződés keretében a Nemzeti Közművek
Áramszolgáltató látja el;



Kéményseprő‐ipari szolgáltatás biztosítása: közszolgáltatási szerződés keretében történik;



Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása: az önkormányzat kezelésében
állnak;



Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása: az önkormányzat kezelésében
vannak;



Gépjárművek parkolásának biztosítása: jelenleg nincsenek parkolási zónák és fizetési
övezetek megállapítva;



Köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása: az önkormányzat maga látja el;




Rovar és rágcsálóirtás: vállalkozási szerződés keretében külső vállalkozó által történik;
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában: Polgárőrség (civil szervezet)
biztosítja;
Helyi közösségi közlekedés biztosítása: nincs helyi közösségi közlekedés megszervezve;
Hulladékgazdálkodás: közszolgáltatási szerződés keretében a DTKH Nonprofit Kft. látja el;
Távhőszolgáltatás: nincs kiépített távhőhálózat;
Vízközmű‐szolgáltatás Közszolgáltatási szerződés keretében a BÁCSVÍZ Zrt. látja el.






I.12 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
12.1 Természeti adottságok
A település a Duna‐Tisza közi homokhátság Pilis‐Alpári‐homokhát elnevezésű kistáján, 105‐120 méter
tengerszint feletti magasságon terül el, ahol a futóhomok dűnéket, buckákat alkot. A környék
földrajzi képét meghatározó természeti alapelemek a földtörténeti negyedkor folyamán alakultak ki,
pannóniai képződményeknél idősebb rétegek sehol sem bukkannak a felszínre. A negyedkorra tehető
a Duna és a Tisza mai, illetve a maihoz közeli folyásirányának kialakulása, azok akkumulációs
tevékenységének köszönhetően alakult ki a Duna‐Tisza közének lösszel, futóhomokkal borított
hordalékkúpja. Míg a kistáj északi szomszédságában, a Cegléd környéki Gerje‐Perje‐síkon a víz volt a
fő geomorfológiai tényező, addig a Pilis‐Alpári‐homokhát tájilag mozgalmasabb arculatának
kialakulásában a szél hatása volt a meghatározó. A Dunából kifújt homoklepel területén gyakoriak a
félig kötött homokformák, közöttük az uralkodó szél irányának megfelelően ÉNY‐DK‐i vízlevezető
laposok. A legváltozatosabb felszín a Nyársapáttal nyugatról szomszédos Cegléd‐Csemő
homokbuckás vidékén figyelhető meg. A Pilis‐Alpári‐homokhát felszíne lapos, nélkülözi a jelentősebb
dombokat, emelkedőket, ehelyett a környezetükből 1‐1,5 méterre kiemelkedő lankás oldalú
dombhátak, homokbuckák jellemzik. Az ezek közti területek korábban az év nagyobb részében, a XX.
század óta időszakosan víz alá kerülnek alacsony fekvésük következtében.
A környező – viszonylag kis vízhozamú, viszont a magas talajvízszint miatt állandó – vízfolyások
általában ÉNY‐DK‐i irányúak. A nagy területen elnyúló kistájat számos, a Tiszához vezető vízfolyás
keresztezi: Nyársapát területét jelentős kisvízfolyás nem érinti, a belterülettől északra, nyugat‐keleti
irányban haladó Nyilas I.‐csatorna és annak mellékágai biztosítják a belvizek elvezetését. A községtől
északra a Pilis város területén eredő Gerje‐patak, délre a Körös‐ér vízrendszeréhez tartozó Gógány‐ér
folyik. A ritka árvizek nyár elején jelentkeznek, míg az év nagy részében alig van vizük.
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A „talajvíz" kémiailag túlnyomóan kalciummagnézium‐ hidrogénkarbonátos jellegű. A rétegvíz
mennyisége csekély, az artézi kutak száma nagy, amelyek nem csak a vízellátást, hanem helyenként
az öntözést is szolgálják.
A kistáj 12 talajtípusából a futó‐ és a humuszos homoktalajok, a barnaföldek, a csernozjom jellegű
homoktalajok, a réti talajok többsége, vagyis a homokon képződött talajféleségek az összterület kb.
80%‐át teszik ki. Talajtani szempontból Nyársapát területe jóval hátrányosabb helyzetben van, mint a
szomszédos Cegléd, ahol a felszín nagy részén a jó termőképességű csernozjom dominál. A település
külterületein ezzel ellentétben rossz termőképességű futóhomok jellemző.
A vizsgált terület klimatikus szempontból a száraz, mérsékelten meleg és a meleg éghajlati zóna
határába esik. A napsütéses órák száma évente átlagosan 2000‐2040 óra között alakul.
Az évi középhőmérséklet átlagosan 10,2‐10,3°C, a tenyészidőszak középhőmérséklete 17,2‐17,3 °C.
A csapadék mennyisége évente 510‐530 mm közötti, a vegetációs időszakban 300‐310 mm.
Az uralkodó szélirány az ÉNy‐i, második helyen – főleg ősszel – a K‐i, DK‐i szél áll. Az átlagos
szélsebesség 2,5‐3 m/s közötti. A meleg, száraz éghajlat csak a kisebb vízigényű növényeknek kedvez.
A térség növénytakaróját a homokos talaj határozza meg, Nyársapát legjellegzetesebb fája a nyár,
a helység neve is innen ered.
A lepelhomokkal borított, jellemzően kultúrtájat mára a szántók és erdőültetvények uralják. A tájra
eredendően a dombsági részek sztyeprétjei, majd a homokhátság homokpuszta‐gyepjei, a homoki
tölgyesek, a zárt kocsányos tölgyesek, a cserjés erdőszegélyek, a szikesek, a kékperjés, a mocsárrétek,
a sásrétek és a vízfolyásokat kísérő magaskórósok, majd az ártéri élőhelyek jellemzőek. A
homokterületeken az egyedi ősi erdők maradványait faültetvények veszik körül. Özönfajok közül
jellemző többek között a zöld juhar, bálványfa, akác és gyalogakác, selyemkóró, kései meggy és az
aranyvessző‐fajok.

12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
Nyársapát „kései” kialakulása, valamint a tanyás „pusztából" való átalakulása miatt három különböző
karakterű terület alakult ki a közigazgatási területén. A település belterületének kisebb és közel
azonos méretű telekszerkezetét a korai nagykőrösi felparcellázás adja. Külterülete olyan tanyás
térség, ahol mezőgazdasági és erdőterületek mozaikosan váltják egymást.
A község lakosságának több mint fele él külterületen. A lakosok fő megélhetési forrása a
mezőgazdasági termelés, amelyet túlnyomórészt szőlő‐ gyümölcs‐, valamint kertészeti kultúrák
alkotnak, ezeken belül is főleg szilva, cseresznye, szamóca, burgonya és paprika termesztése folyik.
A Nyársapáti Gazdakör önálló kis és középvállalkozások és a gazdák szerveződése alkotta szövetkezet,
amelyben több hektár szántón, erdőn és gyümölcsösön próbálják biztosítani megélhetésüket a
családok. A szövetkezet hűtőházat és szárító, aszaló üzemet építettet, melyekben elsősorban a saját
termés feldolgozása történik. A Miklaker Kft. európai színvonalú intenzív kertészeti gazdaságot
működtet. Több hektáros méretű fóliákban korai termésű, friss zöldséget, gyümölcsöt termelnek. A
gyümölcsös terület mintegy 300 hektár, amelyből a földieper termesztés 12 hektárnyi területen
folyik.
A mezőgazdasági területeken növénytermesztés mellett, állattartás is folyik, mintegy 400
szarvasmarha és 1000 juh található ma is a településen. Bár az állattartás jelentősége csökkent, de a
„Nyársapáti legelő” természetvédelmi területe őrzi az egykori legelők élővilágát.
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Manapság a fiatal családok számára az egyre vonzóbbá váló falusi/tanyasi életnek köszönhetően az
elmúlt években egyre több felhagyott tanyasi porta kerül felújításra. A tanyákon a különböző
kertészeti kultúrák, például paprika, kukorica, szamóca, szilva termesztése folyik.
A település erdőterületeit főleg telepített gazdasági erdők alkotják. A fő fafajok az akác és nemes
nyár, amelyek ültetvényekben váltakoznak a mezőgazdasági táblákkal. Bár az intenzív
erdőgazdálkodás jellemző a területre, mellette az erdőknek ökológiai szerepe is van: javítják a
mikroklimatikus viszonyokat, szélfogó hatásuk csökkenti a szél okozta talajpusztulást, megkötik a
területen jellemző homokos talajt, ezáltal csökkentik a porszennyezést.
A település tájhasználata, tájszerkezete jól megmutatkozik a Mezőgazdasági Parcella Azonosító
Rendszer felszínborítási térképe alapján.

TT1 ábra: Felszínborítás vizsgálata
Forrás: Topo Plan Tervezőiroda Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

TT2 ábra: Nyársapát
felszínborítottsági megoszlása
Forrás: FÖMI
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12.2./1 Tájtörténeti vizsgálat
A területen már az Árpád kor óta laktak. Az első ránk maradt oklevél, mely Nyársapátot említi, 1376‐
ból származik. A középkorban használt Nyárasapát / Nyárasapáti név alapján tudható, hogy valamely
apátság tulajdona lehetett a település a korábbi időszakban, de feltűnésekor már a Nyársapáti család
volt a birtokosa. A mai Nyárs‐ /Nyáras‐ előtagot a környéken már a középkorban is gyakori nyárfáról
kaphatta a település. Nyársapát neve az 1376 utáni években szinte mindig az itt birtokos családdal
kapcsolatban került elő, a korabeli iratok Nyársapáti Sebestyén fia Miklóst ekkor kijelölt királyi
emberként, tehát egy birtokügyben az uralkodót képviselő hivatalos személyként említik. A
Nyársapátiak az akkori középnemesek alsó rétegéhez sorolhatók, a család az 1500‐as évek elején halt
ki leányágon is. Az egykori lakosság körében sokféle szakmát végeztek: többek között kovács, ács,
szabó, tőrös és több mészáros is feltűnik a XV. századi iratokban – utóbbi jelentős húsfeldolgozásra,
azaz állattenyésztésre utal.
A török hódoltság idejéről származó adólajstromok alapján a község lakói a mezőgazdasági
termények (gabona, lencse, bab, lent, hagyma) és haszonállatok (juh, sertés és méhesek) után
adóztak. Az 1591‐1606 között zajló 15 éves háború során a vidék elnéptelenedett. A pusztát ezután a
nagykőrösiek vehették használatba pénzösszegért cserébe. A XVII. században a faluba részben
visszaköltöztek a régi lakosok, de a század derekán a török hadjáratok vandál pusztításai nyomán a
község hosszabb időre elnéptelenedett, az 1690‐es helységösszeírás Nyársapátot, mint elpusztult,
részben Rákóczi‐, részben Forgách‐kézben lévő volt faluként tűnteti fel. A 18‐20. században
Nyársapát határát a nagykőrösiek használták, majd 1954‐ben alakult ismét önálló községgé, – ekkor
szakadt el Nagykőröstől és került hozzá a ceglédi határból Csemő egy része – de a mai belterület a
középkori romoktól kb. 3 kilométerre nyugat‐délnyugatra alakult ki.
Síkvidéki fekvésére támaszkodva a község lakói hagyományosan mezőgazdaságból éltek, Nyársapát
régen különösen szőlő‐ és gyümölcstermesztésről volt nevezetes. Egykor 400 hektárnyi
szőlőterületen folyt a hagyományos szőlőfajták termesztése, például Ezerjó, Kövidinka, Kadarka.
Mára a szőlőtermesztés pár száz hektárra szorult vissza, mellette, a gyümölcsösök ‐ földieper, meggy,
cseresznye, szilva ‐, valamint kertészeti kultúrák ‐ főleg burgonya, paprika, káposztafélék ‐ kerültek
előtérbe. A környező falvakban, így Nyársapáton is a tanyasi életforma alakult ki, amely a településen
a mai napig fennmaradt. A későbbi tanyák, mezei kertek létrejöttét a földosztás tette lehetővé,
mellyel a puszta népessége újra növekedésnek indult.
A nyársapáti pusztaságban sikeresen gazdálkodó Szarka Mihály adományaival és közösségi
szerepvállalásaival hozzásegítette a települést, hogy kiléphessen tanyavilágából, és önálló községgé
tudjon válni. Az 1954‐es községé alakulást követően a falu fejlődésnek indult, megépült a
Tanácsháza.
Nyársapát elmúlt évszázadainak tájszerkezeti alakulásáról a XVIII. ‐ XX. századi katonai felmérések
tanúskodnak. Az Első Katonai Felmérés alapján jól látható az egykor kiterjedt pusztaság:
homokbuckák, tágas legelők uralták a tájat, a mai belterülettől nyugatra mocsaras‐lápos területet
ábrázol a térkép.
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TT3 ábra: Nyársapát térsége az Első Katonai Felmérésen (1763‐1787)
Forrás: http://mapire.eu

TT4 ábra: Nyársapát térsége a Második Katonai Felmérésen (1819‐1869)
Forrás: http://mapire.eu

A Második Katonai Felmérés már több részlettel szolgál: „Nyársapát – Pusztán” már megjelennek a
kisebb‐nagyobb tanyák, a szántók, rétek és legelők mellett gyümölcsösök is jelzik az egyre
intenzívebb mezőgazdasági művelést. Néhány nagyobb erdőterület is feltüntetésre került (pl.
„Somogy erdő”) a térképen. A mai nyomvonalán ekkor már megvalósult a Cegléd‐ Nagy Kőrös közötti
vasút és a Cegléd felé vezető országos főút.
A Harmadik Katonai Felmérésen feltüntetésre kerültek az időközben kifejlődött, jelentősebb tanyák
(Szarka tanya, Kapu tanya, Nagy Kaszap Farkas tanya stb.). Ekkora nagyrészt kialakult Ugyeri
sortanyás településrész („Kappanhalom”). A térség fő úthálózata, a dűlőutak rendszere a mai
struktúrát mutatja, az utak, vasút mellett fasorokat jelöl a térkép.
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TT5 ábra: Nyársapát térsége a Harmadik Katonai Felmérésen (1869–1887)
Forrás: http://mapire.eu

TT6 ábra: Nyársapát térsége Magyarország Katonai Felmérésén (1941)
Forrás: http://mapire.eu
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Magyarország 1941‐es katonai felmérése alapján a terület további fejlődése figyelhető meg: a
tanyaépületek további sűrűsödése mellett a mai falu belterülete is részben kialakult ekkorra,
megjelenik a vasútállomás és az iskola épülete a térképen. Az egykori vizenyős, lápos területek a
belvízelvezető csatornák fejlesztése révén fokozatosan visszaszorultak, ekkorra a művelt táj képe vált
meghatározóvá. A mára kiterjedt, a tájszerkezetben meghatározó erdőültetvények telepítése a
felmérések alapján a XX. század második felében történt.
Az önállóvá vált településen jelentős infrastrukturális fejlődések valósultak meg: ellátó intézmények
létesültek, kiépültek a közművek, továbbá a belterületi utakat szilárd burkolattal látták el.
Nyársapáton továbbra is a mezőgazdasági termelés maradt meghatározó, az üzemi létesítmények is
elsősorban ahhoz köthetők.

12.3 Védett és védendő táji‐, természeti értékek, területek
Nyársapát Község területén az alábbi táj‐ és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek
találhatóak:





európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) terület;
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) és Pest Megye
Területrendezési Tervéről szóló 5/2012. (V. 10.) PMK rendeletben (PMTrT) kijelölt országos
ökológiai hálózat övezete;
az OTrT‐ben kijelölt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.

12.3./1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
A település sík domborzati adottságai miatt nagyobb területekre való rálátás nem jellemző, így
tájképi szempontból nem tekinthető érzékeny területnek. A táj karakterének értékes adottsága a
mozaikos tájhasználat: az erdő‐ és mezőgazdasági ültetvények váltakozása, a tanyák és kiskertes
területek sokasága. Megőrzendő értéket képviselnek a mezőgazdasági területeket tagoló
védővásítások, az utakat, csatornákat kísérő fasorok, cserjés területek.
Nyársapát Község területére a Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatai szerint egyedi tájérték
felmérés még nem történt. Az országos szintű TÉKA adatbázis a településen 8 db, nem jóváhagyott
egyedi tájértéket tart nyilván: 5 db gémeskút mellett egy út menti feszületet, a középkori templom
romjait, és az időközben kidőlt, védett kocsányos tölgyfát.
Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) 3/5. sz. mellékletében kijelölt
„tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete” az egyben Natura 2000
besorolású, természetközeli, Gerje‐menti területeket érintően került kijelölésre. A Gerje mentén
kékperjés rétek, láprétek és szikes gyepek váltakoznak, a homoki gyepekbe néhol szürke nyaras
foltok terjednek be. A terület az egykor kiterjedt lápterületek, üde rétek maradványaként tájtörténeti
szempontból is értékes.
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TT7 ábra: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Szerk.: Topo Plan Tervezőiroda Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
Forrás: Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

12.3./2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék
A természeti védelmeknek Nyársapáton három szintje van: uniós, országos és helyi védelem.
Az Európai Unió védelme alá tartoznak a Natura2000 területek. A Natura 2000 hálózatot az Európai
Uniós madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek alapján lehatárolt területek alkotják. Kialakításuk
célja, hogy az európai közösség számára jelentős élőhely típusok, egy összefüggő ökológiai hálózat
részeként hosszútávon fennmaradjanak. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM
rendelet alapján Nyársapát területét a HUDl20021 jelű „Gerje mente” megnevezésű kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület érinti.
A Natura 2000 terület jelölő élőhelyei:



ártéri mocsárrétek (Natura 2000 élőhely kód: 6440, ÁNÉR kód: D34)
pannon szikesek (Natura 2000 élőhely kód: 1530, ÁNÉR kód: B6, illetve B6xB2)

A Natura 2000 terület jelölő fajai:





vöröshasú unka (Bombina bomina) ‐ védett
vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) ‐védett
farkasalma lepke (Zerynthia polyxena) ‐ védett
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) ‐védett

A Natura 2000 területen előforduló egyéb védett fajok:


vízisikló (Natrix natrix),
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mocsári kosbor (Anacamptis palustris ssp. palustris),
budai imola (Centaurea sadleriana).

Nyársapát területét egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti terület és a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege
védett természeti terület, illetve védett természeti érték nem érint.
A Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása alapján a 0276/6 hrsz‐ú ingatlanon több tő
védett mocsári kosbor (Anacamptis palustris ssp. palustris), továbbá a 0236/14‐15‐16, 0350 és
0359/1 hrsz‐ú ingatlanokat érintően egy csoportban több tő védett mocsári kosbor (Anacamptis
palustris ssp. palustris) és védett kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) található (az érintett
ingatlanok a Táj ‐és természetvédelem vizsgálat című tervlapon kerültek feltüntetésre).
A 90 hrsz‐ú úton 2db fokozottan védett fehér gólya (Ciconia ciconia) fészek regisztrált.
Ezen adatok különböző felmérések eredményei, de a község teljes területére vonatkozóan részletes
botanikai és zoológiai felmérés nem készült, így egyéb területeken is előfordulhatnak védett vagy
fokozottan védett fajok.
Helyi védettségű természeti területként nyilvántartott a Nyársapáti Legelő Természetvédelmi
Terület (Törzskönyvi szám: 12/89/TT/90, hatályba lépés éve 1990.), egy olyan megmaradt, ősi
mocsárrét, mely nagy egyedszámú orchidea‐állománnyal rendelkezik. (A hatályos SZT két
területegységben, összesen 36,5 ha területet jelöl védettként.)
Az egykori, 500 cm törzskörméretet meghaladó méretű védett Nyársapáti kocsányos tölgyfát
(Törzskönyvi szám: 12/188/TE/03) egy 2011‐es vihar kidöntötte, maradványa a falu szélén került
kiállításra.
12.3./3 Ökológiai hálózat
Az országos ökológiai hálózat területei az OTrT alapján kerültek kijelölésre, s céljuk a természeti
szempontból jelentős területek közti ökológiai kapcsolatok biztosítása. Az ökológia hálózat
lehatárolása a Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatai alapján történt.
Az ökológiai hálózat valamennyi övezete megtalálható a településen, az alábbi természetközeli
területeket foglalják magukba:





Magterület (29,8 ha): az övezetbe a Nyársapáti Legelő és ahhoz kapcsolódó, védett növények
számára is élőhelyül szolgáló földrészletek tartoznak
Ökológiai folyosó (590,8 ha): az övezetbe a Gerje mente Natura 2000 besorolású és ahhoz
kapcsolódó rét‐ és legelőterületek, továbbá a Nyilas I.‐csatornát kísérő jellemzően szintén
gyepgazdálkodás alatt álló területek tartoznak (megjegyzendő, hogy a MotoCross pálya is az
övezetbe sorolt).
Puffer terület: (39,0 ha): az övezetbe az ökológiai folyosót kiegészítő, mérsékelt
természetességű földrészletek tartoznak.

12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A térségben azonosítható tájhasználati konfliktusok elsősorban az intenzív mezőgazdasági
műveléshez köthetők. A több évszázados művelés hatására a táj képe jelentős mértékben
megváltozott, kultúrtájjá alakult, ami a természetes vegetáció pusztulásához, az élőhelyek
visszaszorulásához vezetett, amit a természetvédelmi oltalom alatt álló területek kis nagysága is
jellemez. A mesterséges erdőültetvényeken a nyárfák és az idegenhonos akácfa vált fő
állományalkotóvá. Az egykori lápos‐mocsaras területek lecsapolásával növekedett a művelésbe
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vonható területek nagysága, ugyanakkor a magas talajvízállás továbbra is fennáll, a település
belvizesedésre hajlamos.

TT8 ábra: Táj‐és természetvédelmi vizsgálat
Szerk. Topo Plan Tervezőiroda Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

I.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
13.1 Zöldfelületi rendszer és zöldfelületi ellátottság
Nyársapát zöldfelületi rendszere az alábbi elemekből épül fel:









erdők, erdősávok;
állandó borítottságú mezőgazdasági ültetvények (gyümölcsösök, szőlők);
gyepterületek – rétek, legelők;
külterületi facsoportok, fásítások;
közkertek, fásított közterek;
fasorok és egyéb közlekedési zöldfelületek;
közintézmények zöldfelületei ‐ játszó és sportterületek;
magánkertek.

A településen a kivett (beépített, illetve műszakilag igénybevett) területek aránya nem éri el a
közigazgatási terület 10%‐át, az ingatlanok döntő hányada termőföldként hasznosított.
Az erdőterületek aránya (34%) igen kedvező, jelentősen meghaladja az országos átlagot.
A mezőgazdasági területeket kedvező sűrűségben tagolják kisebb‐nagyobb véderdősávok, fasorok.
A település területén nincs olyan jelentős beépített térség, vagy izolációs hatású infrastruktúra elem,
amely a térség zöldfelületi kapcsolatait számottevően korlátozná.
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Nyársapát falusias beépítettségű lakótelkein az alacsony beépítettség mellett magas zöldfelületi
borítottság jellemző. Szinte minden lakosnak van lehetősége saját kertjének használatára, így a
közterületi zöldfelületekkel szembeni igény eltérő a városi lakossághoz képest, ahol a lakótelepeken
élők kizárólag a közterületeken jutnak „zöldhöz”. Ugyanakkor a sport, rekreációs és egyéb közösségi
zöldfelületekre is feltétlenül szükség van, a közterületi zöldfelületek egyúttal a településkép
szempontjából is meghatározóak.
A lakosság zöldterületi ellátottságához a Béke tér és a Millenniumi Park mellett hozzájárulnak a
korlátozottan közcélú intézménykertek is: az iskola és óvoda tágas, jól felszerelt kertje, vagy a
Közösségi Ház udvara. A korlátlan közhasználatú zöldterületek összterületét figyelembe véve egy
lakosra vetítve kb. 6 m2 zöldterület jut, ami elégségesnek mondható figyelembe véve a település jó
zöldfelületi adottságait.
Zöldterületek
A településen az alábbi zöldterületek találhatók:






Béke tér: a községházával szemben kialakított, 0,45 ha nagyságú közpark, amely – díszítő
funkcióján túl – elsődlegesen pihenés céljára szolgál. A parkban Árpád vezér szobra található,
körülötte díszburkolat és mutatós évelőágyások kerültek kialakításra. A közösségi találkozás
céljára padokat helyezett ki az önkormányzat a területen. A park értéke a gondozott,
változatos a fa‐ és cserjeállománya.
Millenniumi Park: övezeti besorolása szerint nem zöldterület, de az önkormányzat akként
tartja fenn. A vízműterületet övező parkban padokat helyeztek ki, néhány éve komplex
játszótér került kialakításra a posta mellett.
A közcélú területek között kell megemlíteni az Új utcai buszfordulót, ahol pihenő‐ és dísztér
került kialakításra (itt található a Trianoni emlékmű és Elek Apó kútja).

Korlátozott közhasználatú (intézményi) zöldfelületek
A zöldfelületi rendszer, a lakosság szabadtéri rekreációja szempontjából meghatározó, korlátozott
közhasználatú területek az alábbiak:









Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola: a parkosított területen jelentős, értékes
faállomány biztosít árnyékot (koros platánok többek között), az iskolához tornacsarnok,
szabadtéri sportpályák és játszótér tartoznak.
Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek‐apó Óvoda: a komplex játszókertben szintén
jelentős faállomány található.
Szarka Mihály Közösségi Ház és Közérdekű Múzeumi Kiállítóhely: közösségi rendezvények
helyszíne a felújított kúria kertje.
Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont: a kertben jelentős örökzöld‐ és faállomány
található.
Polgármesteri Hivatal (községháza): gondozott díszkert, értékes platánfák az épület előtt.
Boldog Apor Vilmos Templom: a templom előtt pihenőkert található.
Az erdőterületekkel övezett temetőkert szintén említést érdemel a zöldfelületi rendszer
elemeként.

A külterületen két speciális, nagy vonzerővel bíró sportlétesítmény található: a Bognár Gokart Park,
amely Magyarország leghosszabb épített gokart parkja, valamint a Nyársapáti MotoCross Egyesület
által üzemeltetett MotoCross pálya, amely országos versenyek helyszínéül is szolgál.
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Fasorok, közterületi zöldfelületek
Nyársapát településképére jellemzők a szép, virágos utcák és a lakosság által gondozott „utcakertek”,
amelyek az előkertek meghosszabbításaként jelennek meg. Néhány porta előtt idős fák is
megjelennek, de az utcákat a fásítatlanság jellemzi elsősorban. Néhány kivételtől eltekintve az utcák
alkalmasak fasorok telepítésére, ugyanakkor a nyílt árkok korlátozzák a telepítés helyét, míg a
többnyire kétoldali légvezetékek a telepíthető fák magasságát.
Az egyes útszakaszokon meglévő fasorokra a vegyes kor‐ és fajösszetétel jellemző, gyakoriak a
gyümölcsfák, és a fűz, nyír, akác és juharfa egyedek, továbbá jelentős az örökzöld fenyők és cserjék
száma is. Értéket képviselnek a szép termetű platánfák, amelyek elsősorban az intézmények
előkertjét díszítik, de egy koros platánfa található a Sugár utca – József Attila utca sarkán is.

Z1 ábra: Zöldfelületi rendszer, belterület
Szerk.: Topo Plan Tervezőiroda Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

Lakókertek
Hagyományos felosztás szerint a lakóházak kerítésein belül virágoskert, gyümölcsös és konyhakert,
esetleg baromfiudvar állt. A haszonkertek száma és jelentősége újabban csökkenőben van, előtérbe
került a díszkert funkció.
Erdőterületek
Az erdészeti hatóság nyilvántartása alapján az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti
megoszlása következő:





Védelmi: 92,56 ha
Gazdasági: 1665,44 ha
Közjóléti: 6,00 ha
Egyéb részlet: 55,87 ha
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Összesen tehát 1819,87 ha erdőterület, ami a közigazgatási terület 34%‐át teszi ki. Az erdőterületek
jelentős hányada mesterséges telepítésű, gazdasági (faanyag termelési) célokat szolgáló ültetvény. A
kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek csupán 2%‐át adják az összes erdőnek.
Az erdők fő állományalkotó fajai az akác és a nemes nyár. Bár az intenzív erdőgazdálkodás jellemző a
területre, mellette az erdőknek ökológiai szerepe is van: javítják a mikroklimatikus viszonyokat,
szélfogó hatásuk csökkenti a szél okozta talajpusztulást, megkötik a területen jellemző homokos
talajt, ezáltal csökkentik a porszennyezést.
A település külterületét kedvező módon tagolják a kisebb‐nagyobb erdősávok, vasutat, utakat és
csatornákat kísérő fa‐ és cserjesorok, valamint a tanyaépületeket, majorságokat, kertészeteket övező
védőfásítások, fa‐ és cserjecsoportok.
Az erdészeti nyilvántartásban szereplő, üzemtervezett erdők elhelyezkedéséről az alábbi ábra nyújt
tájékoztatást:

Z2 ábra: Erdőterületek vizsgálata
Szerk.: Topo Plan Tervezőiroda Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
Nyársapát alapvetően kedvező zöldfelületi adottságai, jónak mondható zöldfelületi ellátottsága
mellett a zöldfelületi rendszer legszembetűnőbb hiányosságának az utcafásítások hiánya tekinthető,
továbbá problémát jelent a meglévő fa‐ és cserjeállomány tekintetében a heterogenitás, a tájidegen
fajták nagy arányú alkalmazása. Az invazív növényegyedek terjedése kül‐ és belterületen egyaránt
megfigyelhető, igen kedvezőtlen folyamat.
A külterület zöldfelületi rendszere jó struktúrájú, ugyanakkor egyes út és vasútszakaszok, valamint
belvízelvezető csatornák mentén fejlesztésre szorulnak a meglévő zöldsávok – tájvédelmi és
környezetvédelmi célból. A markánsabb megjelenésű külterületi telepek egy részénél szintén hiányos
a takarófásítás.
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I.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
Jelen fejezet a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
által – 2018. május ‐ szolgáltatott térinformatikai alapú, adatokkal rendelkező alaptérkép
segítségével került kidolgozásra. Az egyes földrészletek tartalmazzák azok fekvését, rendeltetését,
helyrajzi számát, közterület esetében a nevét, tulajdonos típusát, kivett megnevezését. Az
épületek/építmények tekintetében tájékoztatást nyújt azok rendeltetéséről, és amennyiben
rendelkezik vele, a házszámáról. Az adatszolgáltatás tartalmazza a terület művelési ágait, minőségi
osztályait és aranykorona értékét, a település szintvonalas rajzát, valamint digitális
domborzatmodellt és ortofotót. A védett tájképi elemeket is átadta az adatszolgáltatásában, a
facsoportokat, a gémeskutakat, valamint a magányos fákat.

14.1 Területfelhasználás vizsgálata
14.1./1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
Nyársapát Pest megye DK‐i csücskében található község, mely a Nagykőrösi járáshoz tartozik.
Területe 5403,3 ha, külterülete 5137,5 ha (ami a település összterületéhez képest nagynak
mondható). A település a Duna‐Tisza‐közi homokhátságon, a Vecsés‐ Pilis‐Cegléd környéki
homoklepel területén helyezkedik el. Északon Cegléddel, délen Nagykőrössel, nyugaton Csemővel,
keleten Törtellel határos. A község a 441. számú útvonal mellett található. Vasútállomással
rendelkezik a Cegléd‐Szeged vasútvonalon.

E1. ábra: Nyársapát kül‐ és belterület, főbb szerkezeti elemek
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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A település volt zártkerti területei a faluhoz csatlakozva a főút mentén, valamint a temetőtől délre a
Nyársapát dűlőig találhatóak. Különálló volt zártkerti terület a falutól északra, a közigazgatási határ
mellett fekszik, melyet Ugyeri településrészen neveznek.

saját készítésű fotók

Nyársapát szerkezetét meghatározó főbb elemek:






földrajzi adottságok:
o homokbuckák, legelők, a mocsaras‐
lápos terület,
o mezőgazdasági‐ és erdőterületek
mozaikossága;
korai
nagykőrösi
felparcellázás
(négyzetrácsos szerkesztésű úthálózat);
441‐es számú főút;
Cegléd‐Szeged vasútvonal.
E2 ábra: Belterületi úthálózat
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft.

E3. ábra: Tanya művelési ágú területek
Szerk: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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A terület mozaikossága és az előtérbe került mezőgazdasági művelés következtében külterületen,
közel 400 tanya található, melyek egy része felhagyott, azonban egyre kedveltebb falusi/tanyasi élet
több fiatal családot is idevonzott Nyársapátra, akik ezen felhagyott tanyákat felújítottak. Alapvetően
a nagy mezőgazdasági területeken kisebb tanyák helyezkednek el, úgynevezett szórványtanyák.
Az Ugyeri településrészen sortanyás karakterű terület (jellemzően a tanyák kisebb telkeken,
egymáshoz közel találhatóak) alakult ki.
A falu kialakulását a nagykőrösi felparcellázás nagymértékben befolyásolta. A falu nyugati irányú
terjeszkedését a Cegléd‐Szeged vasútvonal akadályozza, így a vasút mentén az északi, keleti és déli
irányú terjeszkedés indult meg.
14.1./2 Az ingatlan‐nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok
Nyársapát Község területe összesen 5403,29 hektár, amelynek 91,6 %‐a termőterület. Ebből a
mezőgazdaságilag hasznosított terület 3042,25 hektár (ez a teljes terület 56,3 %‐a). Az alábbi táblázat
a település viszonylatában meglévő átlagosnál jobb minőségű termőföldterületek művelési ágát,
minőségi osztályát és területnagyságát mutatja az adott művelési ágban átlagos aranykorona érték
megjelölésével.
MŰVELÉSI ÁG

MINŐSÉGI OSZTÁLY

ARANYKORONA
ÉRTÉK

TERÜLETNAGYSÁG
(HA)

3
4
4
5
3
4
5
2
3
2
3
4
2
3
4

53,90
36,50
36,50
31,30
26,10
17,40
12,20
69,50
52,10
27,80
15,60
9,40
24,30
19,10
13,90

51,3825
232,9727
3,0076
1,4892
0,5544
130,6341
550,2757
0,9947
48,7151
2,0000
27,7019
127,8022
1,6915
37,7829
152,0446

gyümölcsös
kert
szántó
szőlő
gyep (legelő)

gyep (rét)

ÁTLAGOS
ARANYAKORONA
ÉRTÉK
35,76
27,59
8,22
38,12
7,83

13,55

E1 táblázat: Művelési ágak és földminőségi osztályok
Forrás: PMKH Földügyi és Földmérési Osztály

A művelési ágak eloszlása az ingatlan nyilvántartási adatok szerint a következőképpen alakul a
település területén:
FÖLDRÉSZLETEK ALRÉSZLETEK
MŰVELÉSI ÁG
SZÁMA
SZÁMA
erdő

335

360

ÖSSZES
ALRÉSZLET
TERÜLET
(ha)
1872,85

LEGKISEBB
ALRÉSZLET
TERÜLET
(m2)
275

LEGNAGYOBB ÁTLAGOS
ALRÉSZLET
ALRÉSZLET
TERÜLET
TERÜLET
(ha)
(ha)
105,24
5,2

fásított terület

41

48

32,17

529

17,36

0,67

gyümölcsös

149

164

412,45

475

23,33

2,51

kert

53

55

6,76

459

0,34

0,12

kivett

1742

1758

453,43

24

8,33

0,26

legelő

221

252

394,55

421

24,9

1,57
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nádas

5

rét

5

2,6

1759

1,37

0,52

93

102

246,05

542

28,95

2,41

szántó

1126

1278

1848,96

186

76,41

1,45

szőlő

241

251

133,5

36

17,72

0,53

E2. táblázat: Földrészlet statisztikai művelési áganként
Forrás: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

2%

35%

34%

5%
0%

7% 8%

8%

1%

erdő
fásított terület
gyümölcsös
kert
kivett
legelő
nádas
rét
szántó
szőlő

0%

Nyársapát 34%‐át szántó művelési ágú
területek alkotják. Erdő területbe
tartozik a település területének 35 %‐a.
Ez a két művelési ág együtt a település
összterületének közel 70%‐át teszi ki.

E4. ábra: Művelési ágankénti megoszlás
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft.

Az erdő művelési ág mellett elenyésző mértékben fásított terület is található a településen. A
települést ‐ annak északi felén, hosszanti irányban ‐ szelik át vízfolyások, mely területen elszórtan
jelennek meg legelő és rét művelési ágú területek. A szántó területek között elszórtan, a volt zártkerti
területeken kisebb parcellás, míg külterületi ingatlanokon nagyobb parcellákban jelennek meg főként
a gyümölcsös, valamint kert művelési ágú területek.

E5 ábra: Művelési ágak vizsgálata
Szerk.: Topo Plan Tervezőiroda Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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E6 ábra: Termőföldek minőségi osztályai
Szerk.: Topo Plan Tervezőiroda Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

Az átlagos és az átlagosnál rosszabb minőségű termőföldterületek a településtől délre, illetve
délnyugati közigazgatási határhoz közel fekszenek, ezen kívül elszórtan az Ugyeri településrészen,
valamint északkeleti‐keleti területeken. A település legjobb minőségű földterületei Ceglédhez közel
eső területeken fordulnak elő.
Szántó művelési ágú területek
TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

TERÜLET TERÜLET
m2
ha

Sz3

7478,01

0,75

Sz4

1262244

126,22

7

Sz5

5543294

554,33

30

10,26

Sz6

7100928

710,1

38

13,14

Sz7

2548289

254,83

14

4,72

Sz8

2039193

203,92

11

3,77

18501425 1850,14

100

34,2339

ÖSSZESEN

Szántón belül

SZÁNTÓ
TELEPÜLÉS
TERÜLETEN TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
0,04
0,0139
2,33

0%
11% 7%
14%

38%

30%

Sz3
Sz4
Sz5
Sz6
Sz7
Sz8

E3 táblázat: Minőségi osztály szántó
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

Nyársapát legjobb minőségű szántóterületei főként Csemő településhez közel, nagy részük pedig a
település északi területein fekszenek. Kis parcellás és nagy parcellás ingatlanok elhelyezkedése a
nyugati iránytól kelet felé alakult ki. Telkek aprózódása az Ugyeri településrészen a legjelentősebb.
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E7 ábra: Minőségi osztályok szántó
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

Erdő minőségi osztály
A település teljes területének közel 35%‐a erdő művelési ágú. A település területén viszonylag sok
erdőtelepítésre alkalmas erdőterület található. Elszórtan kiváló erdőfoltokkal is találkozhatunk.
Néhány fásított terület (400‐1500 m2 közötti kiterjedésű erdő vagy facsoport által borított terület) is
található megjelenik a településen. Az erdők nagy részét átlagosnál rosszabb minőségű erdőterületek
alkotják (59%).
TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

TERÜLET TERÜLET
m2
ha

ERDŐ
TELEPÜLÉS
TERÜLETEN TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
0,31
0,11

E3

57884,9

5,79

E4

7707722

770,77

41

14,26

E5

8497773

849,78

46

15,72

E6

2448470

244,85

13

4,53

18711850 1871,19

100

34,62

ÖSSZESEN

Erdőn belül

E4 táblázat: Minőségi osztály erdő
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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E8 ábra: Minőségi osztályok erdő
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

E9 ábra: Minőségi osztályok erdő
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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Ft3

TERÜLETI ARÁNYA
TERÜLET TERÜLET
FÁSÍTOTT
TELEPÜLÉS
m2
ha
TERÜLETEN TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
4078,51
0,41
1
0,0076

Ft4

65524,28

6,55

20

0,12

Ft5

214071,8

21,41

67

0,4

Ft6

38315,94

3,83

12

0,071

ÖSSZESEN

321990,5

32,2

100

0,5986

KATEGÓRIA

Fásított területen belül
12% 1%

Ft3
Ft4

20%

Ft5
67%

Ft6

E5 táblázat: Minőségi osztály fásított terület
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

Kert, gyümölcsös, szőlő, rét, legelő minőségi osztályok
A legnagyobb kiterjedésben gyümölcsös és szőlő művelési ágú területeke a falutól nyugatra, a 441‐es
számú főút két oldalán helyezkednek el. További szőlő területek az északkeleti‐keleti
településrészeken nem találhatóak, csupán Csemőhöz közel a nyugati területeken. További
gyümölcsös területek a település északi részén vannak, ahol legelők és rétek is találhatóak.

TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

TERÜLET TERÜLET
m2
ha

Kerten belül

KERT
TELEPÜLÉS
TERÜLETEN TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
45
0,059

K4

30225,69

3,02

K5

14975,12

1,5

23

0,028

K6

14938,75

1,5

23

0,028

K7

5945,74

0,6

9

0,011

ÖSSZESEN

66085,3

6,62

100

0,126

9%
45%

23%

K4
K5
K6
K7

23%

E6 táblázat: Minőségi osztály kert
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

TERÜLET TERÜLET
m2
ha

Gyümölcsösön belüli

KERT
TELEPÜLÉS
TERÜLETEN TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
13
0,95

Gy3

515665

51,57

Gy4

2325129

232,51

56

4,3

Gy5

941992,2

94,2

23

1,74

Gy6

339198,4

33,92

8

0,63

ÖSSZESEN

4121984

412,2

100

7,62

E7 táblázat: Minőségi osztály gyümölcsös
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

TERÜLET TERÜLET
m2
ha

KERT
TELEPÜLÉS
TERÜLETEN TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
1
0,0183

$2

9880,96

0,99

$3

482602,3

48,26

36

0,9

$4

571127,76

57,11

43

1,1

$5

262136,65

26,21

19

0,5

$6

13460,53

1,35

1

0,025

100

2,5433

ÖSSZESEN

Szőlőn belül

1339208,2 133,92

1%

1%

$2
$3

19%

36%

$4
$5
$6

43%

E8 táblázat: Minőségi osztály szőlő
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

TERÜLET TERÜLET
m2
ha

Réten belül

KERT
TELEPÜLÉS
TERÜLETEN TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
1
0,031

R2

16916,47

1,69

R3

423396,4

42,34

17

0,78

R4

1507594

150,76

60

2,79

R5

514855,4

51,49

21

0,95

R6

37675,91

3,77

1

0,07

ÖSSZESEN

2500438

250,05

100

4,621

1%

1%
R2

17%

21%

R3
R4
R5

60%

R6

E9 táblázat: Minőségi osztály rét
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

TERÜLETI ARÁNYA
KATEGÓRIA

TERÜLET TERÜLET
m2
ha

LEGELŐN BELÜL

KERT
TELEPÜLÉS
TERÜLETEN TERÜLETÉN
BELÜL
BELÜL
0,12
0,009

L2

4764,11

0,48

L3

292283,1

29,23

8

0,54

L4

1300513

130,05

33

2,41

L5

2145820

214,58

54

3,97

L6

118848,5

11,88

3

0,22

L7

83807,13

8,38

2

0,16

ÖSSZESEN

3946035

394,6

100

7,309

3%

2%

0%

8%
33%
54%

L2
L3
L4
L5
L6
L7

E10 táblázat: Minőségi osztály legelő
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

KATEGÓRIA

TERÜLET
m2

TERÜLET
ha

N3 (ÖSSZESEN)

25632,77

2,56

TERÜLETI ARÁNYA
TELEPÜLÉS TERÜLETÉN
KERT TERÜLETEN BELÜL
BELÜL
100
0,047

E11 táblázat: Minőségi osztály nádas
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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E10 ábra: Minőségi osztályok kert, gyümölcsös, szőlő, rét, legelő
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

14.1./3 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

E11 ábra: Beépítésre szánt (sötétbarna), beépítésre nem szánt területek (világos barna)
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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Nyársapát a hatályos településszerkezeti terv elemei egy korábbi fejezetben („6.1 A hatályban lévő
településrendezési eszközök”) került felsorolásra. Így jelen fejezet ezen területfelhasználások
építészeti elemzését taglalja.
Beépítésre szánt területek
Lakóterületek: kertvárosias‐ és falusias
lakóterületek
A lakóterületek magukba foglalják a Csemői
út mentén lévő nagytelkes kertvárosias
karakterű területet, valamint a meglévő és a
tervezett kisebb telkes oldalhatáron álló
falusias karakterű területeket.

Vegyes
területek:
vegyes területek

település‐központi

A település főbb intézményei a főút és az
Arany János utca mentén helyezkednek el,
így a központ nem egy területen
koncentrálódik, hanem ezen utcák mentén
elnyúlik egészen a Polgármesteri Hivatalig.
Ezen a területen az intézményi funkció
mellett a lakófunkció és a kereskedelmi
szolgáltató funkció is megjelenik.
Gazdasági
terület:
kereskedelmi,
szolgáltató‐ és ipari gazdasági terület
Gazdasági területek elszórtan, többségében
a falu környezetében helyezkednek el. A
szerkezeti terv által jelöl távlati gazdasági
területeken közbeékelődve ipari gazdasági
területek is találhatóak.

Különleges beépítésre szánt területek:
temető, sportpálya, hulladéklerakó és
homokbánya területe.
Ezen területek az egyedi funkciójuk, illetve a
rajtuk
található
épületek/építmények
különleges rendeltetése miatt kerültek
önálló területfelhasználásba.
E12‐15 ábra: Beépítésre szánt területek (lakóterületek, vegyes területek, gazdasági területek, különleges beéíptésre
szánt területek)
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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Beépítésre nem szánt területek

E16 ábra: Beépítésre nem szánt területek (közterületek, utak, vasútvonal, vízfelület, zöldterület, sportolási célú területek)
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

Zöldterületek: közparkok területe
Nyársapát zöldterületébe a település
egyetlen parkja tartozik. (az Arany János és a
Béke utca találkozásánál a Béke tér)

Erdőterületek:
területe

gazdasági‐

és

véderdők

Az erdőterületek ‐ a szerkezeti terv szerint ‐
szinte faanyag‐termelést szolgáló gazdasági
erdőterületek részére került kijelölésre,
véderdő terület a településen elenyésző
mértékben található.
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Mezőgazdasági területek: farmgazdasági‐,
kisparcellás‐, védett mezőgazdasági övezet
A farmgazdasági (nagytelkes), valamint
kisparcellás
(kistelkes)
mezőgazdasági
területeken
a
növénytermesztés
és
legeltetéses állattartás területei, valamint a
tanyák területe. A védett mezőgazdasági
területekbe a helyi védelem alatt álló
területek tartoznak.
Egyéb
területek:
kapcsolatos területek

vízgazdálkodással

Vízműterület (hasznosítatlan), valamint a
kisvízfolyások és azok területe tartozik ide.

E17‐20 ábra: Beépítésre nem szánt területek (zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, egyéb területek)
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

14.1./4 Funkció (intézményi ellátottság)
Az intézmény ellátottság bemutatása, funkció vizsgálata az „I.8 A település humán infrastruktúrája”
című fejezetben került kidolgozásra.
14.1./5 Alulhasznosított barnamezős területek
Barnamezős területek olyan felhagyott ipari vagy kereskedelmi‐szolgáltató gazdasági területek,
melyek veszélyes hulladékkal, illetve egyéb szennyezéssel terheltek, de újrahasznosításuk a terület
rekultiválása után lehetséges.
A település területén „klasszikus” barnamezős
terület nem található. A korábban jól működő a
szőlő‐ és gyümölcstermesztés intenzitásának
csökkenésével megjelentek a településen olyan
telephelyek, melyek ma már felhagytak
tevékenységükkel, épületeik jelenleg nem
hasznosítottak.

E21 ábra: Felhagyott üzem
Forrás: FÖMI, saját készítésű fotók

14.1./6 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
Azon leromló településrészek nevezzük szlömösödött területeknek, melyek épített környezetében és
negatív folyamatok kerülnek előtérbe mind az épített környezetében, mind a területen előforduló
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társadalmi rétegében. A KSH adatszolgáltatása szerint a 2011. évi népszámlálás adatai alapján
Nyársapát községnek nincs sem szegregátuma, sem szegregációval veszélyeztetett területe. („7.2
Térbeli‐társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok” című fejezet)

14.2 Telekstruktúra vizsgálat
14.2./1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat

Ugyeri út és környezete
E22 ábra: Kataszteri térkép (XIX. sz.)
Forrás: www.mapire.eu

Belterület részlete

Nyársapát jelenlegi központjának utcaszerkezete és telekosztásai a XIX. századi kataszteri térképen
már jól kivehetőek. Az utcák, a telkek szabályos rendben tervezett módon kerültek kialakításra. A
jelenlegi belterületi területen a telkeken még nem, a zártkerti részen viszont már felfedezhetőek
épületek. (pl. Ugyeri út, Szarkamajor, Öreg dűlő)
Telekméret vizsgálat
A település belterületén a 2000 m2 alatti telkek jellegzetesek. A zártkerti részeken a 2000‐10.000 m2
nagyságú telkek túlsúlya jellemző, de ezen belül is a 2000‐5000 m2 területű telkek a leggyakoribbak.
Az egész települést vizsgálva a 2000‐5000m2‐ig terjedő telekméretek fordulnak elő, majd a
nagyarányú külterületnek köszönhetően a 10.000‐50.000m2–ig terjedő telkek.

KATEGÓRIA
(m2)

DB

0‐500

130

4

500‐1000

302

9

1000‐2000

552

17

2000‐5000

1132

35

5000‐10 000

339

11

10 000‐50 000
50 000 felett

542
211

17
7

%

Telekméret (m2)
7% 4%

0‐500

9%
17%
17%
11%

500‐1000
1000‐2000
2000‐5000

35%

5000‐10 000
10 000‐50 000

E12 táblázat: Telekméret vizsgálat
Szerk: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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E23 ábra: Telekméretek
Szerk: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

14.3 Tulajdonvizsgálat

KATEGÓRIA

DB

TERÜLETE
(m2)

%

22
3

Állami
területek
Önkormányzati
területek
Egyházi
Gazdasági
társaságok
területe
Szövetkezeti
területek
Tartós
földhasználók
Természetes
személyek

120

11861329

22

526

1882721

3

3

4695,45

0,01

61

1534029

3

1

4999,93

0,01

2

2158,66

0

2495

38719927

72

0,01

3
72

0,01
0

Állami területek
Önkormányzati területek
Egyházi
Gazdasági társaságok területe
Szövetkezeti területek
Tartós földhasználók
Természetes személyek

E13 táblázat: Nyársapát tulajdonviszonyának megoszlása
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

A településen a magán tulajdon túlsúlya jellemző (72%). Az önkormányzati tulajdonú területek
elsősorban belterületen, míg a nagy kiterjedésű állami tulajdonú területek a település keleti és dél‐
nyugati részén találhatóak.
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E24 ábra: Telkek tulajdonviszonya
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

E25 ábra: Nyársapát épületállománya
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

71

ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

Az épületek elhelyezkedését ábrázoló „Nyársapát épületállománya” című ábrán jól kirajzolódik a falu
és annak tényleges beépítése, jól látható, hogy a belterületen, mely területeken találhatóak még
beépítetlen ingatlanok. Az épületek elhelyezkedése a tanyákat is jól kiemeli, külterületen a
szórványtanyás‐, míg az Ugyeri településrészen, a sortanyás szerkezet rajzolódik ki.

E26 ábra: Település szintvonalas térképe
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

14.5 Az építmények vizsgálata
14.5./1 Épületek funkció vizsgálata
Nyársapát belterületén, zártkertjén belül található épületeket és építményeket az alábbi funkciók
szerint kategorizáltuk és jelenítettük meg az ingatlan‐nyilvántartás alapján:






lakóépület,
intézményi épület,
üzemi épület,
melléképület,
gazdasági épület.

A zártkertek két tervlapon kerületek bemutatásra, a könnyebb áttekinthetőség érdekében.
A szántó és erdőterületeket kisebb tanyák szabdalják. A tanyák egymáshoz képest látszólag
szabálytalan módon helyezkednek el.
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E27 ábra: Funkció vizsgálat
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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E28 ábra: Funkció vizsgálat –északi zártkert
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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14.5./2 Beépítési jellemzők
A területhasználatonként változnak az ingatlanok beépítési jellemzői. A település lakóterületei között
helyenként egy‐egy különleges terület és gazdasági terület felbukkan, melyek funkciójukból adódóan
elsősorban szabadonálló beépítési módot követelnek meg. Ezeken és a főút menti vegyes területeken
kívül összefüggő falusias lakóterület területhasználat a jellemző. A falusias lakóterületekre az
oldalhatáron álló beépítési mód jellemző. Az egyes övezetek tekintetében a HÉSZ határozza meg a
telkek beépítési módját és mértékét, valamint annak sűrűségét, valamint további előírások tartalmaz
az épületek kialakítására vonatkozóan.
Beépítési mód

E29 ábra: Beépítési mód –belterület, telelpülésközpont
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

A külterületi kertvárosias lakóterületen a beépítettség legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a
15%‐ot, valamint az épületek magassága a 4,5 métert. A lakóépületeken kizárólag magastető
alkalmazása lehetséges, a környezetben kialakult állapot figyelembevételével. A meglévő és
tervezett falusias lakóterületeknél a beépítettség legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a 30%‐
ot, valamint az épületek magassága a 4,5 métert. A lakóépületeken kizárólag magastető alkalmazása
lehetséges, a környezetben kialakult állapot figyelembevételével. Nyársapát településközponti
75

ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

részeinek meglévő és tervezett vegyes területeinél a beépítettség legnagyobb mértéke nem
haladhatja meg a 35%‐ot, valamint az épületek magassága a 7,5 métert. Az épületeken kizárólag
magastető alkalmazása lehetséges, ha az épület funkciója ettől eltérő megoldást nem tesz
szükségessé. A tetőidom kialakításának, az alkalmazott beépítéstől függetlenül az utcával
párhuzamos gerincirány jelleget kell öltenie. A kereskedelmi‐szolgáltató gazdasági területeken a
beépítettség legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a 45%‐ot, valamint az épületek magassága a
7,5 métert. A mezőgazdasági üzemi telephelyeinek, majorjainak területén a beépítettség
legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a 30%‐ot, valamint az épületek magassága a 10,0 métert. A
sportpályák területén a beépítettség legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a 10%‐ot, valamint az
épületek magassága a 7,5 métert. Különleges területeken a beépítettség legnagyobb mértéke nem
haladhatja meg a 10%‐ot, valamint az épületek magassága a 4,5 métert.
A gazdasági erdőterületeken a beépítettség legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a 0,5%‐ot,
valamint az épületek magassága a 4,5 métert. A lakóépület csak magastetős kialakítású lehet. A
mezőgazdasági termelést szolgáló építmények elhelyezését megengedő területeken a beépítettség
legnagyobb mértéke nem haladhatja meg kert, szőlő, gyümölcsös esetében a 3%‐ot, melyből
lakóépület 1,5% lehet, szántó, gyep esetében a 3%‐ot, melyből lakóépület 1,5% lehet. Az épületek
magassága egyik esetben sem haladhatja meg a 4,5 métert. A lakóépület csak magastetős kialakítású
lehet. A kisparcellás mezőgazdasági területeken a beépítettség legnagyobb mértéke nem haladhatja
meg a 3%‐ot, valamint az épületek magassága a 4,5 métert. A lakóépület csak magastetős kialakítású
lehet.
Jellemző beépítési mérték

E30 ábra: Beépítettség vizsgálata a településen
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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Nyársapáton a teljes települést tekintve a beépítettség viszonylag alacsony. A legtöbb telek 0‐5%‐os
beépítettség közé esik, melyeken mezőgazdasági termesztés, valamint erdőgazdálkodás folyik.
Külterületen önálló telekkel, vagy alrészlettel rendelkező tannyák beépítettsége 5 % körüli. A
gazdasági területeken jellemző a 25% feletti beépítettség. A településre a telkek túlépítése egyáltalán
nem jellemző.

KATEGÓRIA

DB

%

0,31 0,06 0
0‐5 %

3

13

5‐15 %

0‐5 %

2683

84

15‐25 %

5‐15 %

428

13

25‐40 %

15‐25 %

82

3

40‐60 %

25‐40 %

10

0,31

40‐60 %

2

0,06

60‐100 %

0

0

60‐100 %

84

E13 táblázat: Beépítettség vizsgálata a településen
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

A belterület vizsgálata alapján a 0 és a 15% közé eső beépítettség a leggyakoribb, mely telkek
jellemzően még a beépítetlen lakóterületek. A telkek, a HÉSZ előírásoknak is eleget téve sehol nem
haladják meg a 25‐40%‐os beépítettség fölötti értékeket. A térképről is jól olvasható, hogy a
település fő utcája (József Attila út), az Arany János utca, a Dózsa György út, valamint a Vasút utca
által határolt területen jellemzőbb a magasabb beépítettség. Ezen a területen a beépítetlen telkek
többsége nem parlagon hever, hanem növénytermesztés folyik rajta, például kukorica, tök és további
szabadföldi zöldségfélék.

1
KATEGÓRIA

DB

0 0

%

0‐5 %

11
0‐5 %

266

44

5‐15 %

263

44

15‐25 %

67

11

25‐40 %

7

1

40‐60 %

0

0

60‐100 %

0

0

5‐15 %
44

15‐25 %
25‐40 %

44

40‐60 %
60‐100 %

E14 táblázat: Beépítettség vizsgálata belterületen
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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E31 ábra: Beépítettség vizsgálata a belterületen
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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14.5./3 Magasság, szintszám, tetőidom
Nyársapáton főként négyzet alaprajzú 60‐70‐es években épült, sátortetős épületek találhatóak. Az
épületek jellemzően földszintesek, későbbi beépítésű területeken emeletesek. Tetőszerkezetek
egyszerűek, a négyzetes épületalaprajzhoz illeszkedő sátortetős, nyeregtetős kialakításúak. Beépítési
módjuk szerint utcafrontosak, vagy előkerttel rendelkeznek.
A tanyasi területeken a sortanyás karakterű területeken az épületek jellemzően földszintesek, utcára
merőleges gerincű nyeregtetősek, későbbi építésűek sátortetősek. A lakóépületek mellett jellemzően
szabadonálló módon gazdasági épületek sorakoznak.
14.5./4 Településkarakter,
épülettípusok5

helyi

sajátosságok:

utcakép,

térarány,

jellegzetes

A vizsgálat célja, hogy feltárja a település beépített területeinek azon legjellemzőbb vonásait,
amelyek meghatározzák az adott épített környezet arculatát, jellegét, hangulatát. Területi bontásban
meghatározhatóak azok a közös jellemzők (karakterjegyek), amelyek egy‐egy területen hasonlóak (és
esetleg van máshol is belőlük), ezért ezek típusként leírhatóak, térképen körülhatárolhatóak.

E32 ábra: A település karakterei
Forrás: Nyársapát Településképi Arculati Kézikönyve

Nyársapát „kései” kialakulása, valamint a tanyás „pusztából” való átalakulása miatt csupán három
különböző karakterű terület került lehatárolásra a teljes közigazgatási területén. A település
belterületének kisebb és közel azonos méretű telekszerkezetét a korai nagykőrösi felparcellázás adja.
Külterülete olyan tanyás térség, ahol mezőgazdasági és erdő területek mozaikosan váltják egymást.
A település falusias karakterű területe Nyársapát teljes belterületét lefedi a vasút nyomvonalától
kezdődően. Ez a terület elsősorban lakóépületekből áll. Az Ady Endre utca mentén helyezkedik el a
legtöbb igazgatási és kereskedelmi funkciójú egység, de karakterében ezt az utcát sem lehet

5

Forrás: Nyársapát Településképi Arculati Kézikönyve
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kiemelni. Folyamatos játékosság jellemzi a település utcáit, ahol szinte minden ház előtere gondozott
és fák, virágoskertek színesítik az utcaképet.
Síkvidéki fekvésére támaszkodva a község lakói főként mezőgazdaságból élnek. A környező falvakban,
így Nyársapáton is a múltban a tanyasi életforma alakult ki, mely a településen a mai napig
megfigyelhető.
A tanyás karakterű terület egyik része az úgynevezett „Ugyeri” településrész. Ezen a területen a lakó‐
és gazdasági épületek az utakra és dűlőkre felfűzve, egymáshoz közel találhatóak meg. A
lakóépületek jellemzően földszintesek, utcára merőleges gerincű nyereg, vagy sátortetősek. A
lakóépületek mellett jellemzően szabadonálló módon gazdasági épületek sorakoznak.
A lakóépületek oromfalas homlokzatán megjelenik az egy vagy két kisméretű ablak, melyeket sok
helyen már lecseréltek. A homlokzatszínezésre a fehér, törtfehér és a halvány föld színek jellemzőek.
A kerítések áttörtek, általában fából készültek.

14.6 Az épített környezet értékei
14.6./1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Nyársapát középkori történet jól ismert az itt folyó régészeti feltárásoknak köszönhetően. Az Árpád‐
kori eredetű, virágzó település a Tatárjárás során elpusztult, de még a 13. században újratelepült.
A középkorban virágzó település sorsa a török hódoltság alatt pecsételődött meg, falu és a vidék így
teljesen elnéptelenedett, kétszáz évvel később már nyomai is alig voltak észlelhetők.

E33 ábra: Nyársapát a II. Katonai felmérésen (19. század vége)

Forrás: www.mapire.eu

A környék majd csak a 19. század folyamán népesedett be újra, és jött létre a mai Nyársapát
települése.
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Mivel ez egy szervezett folyamat volt, ezért az újonnan kialakuló település területe is mérnökileg volt
szerkesztve, szervezve, ahol azonos méretű portákat alakítottak ki, egymással párhuzamos
utcahálózattal. Az így létrejövő szabályos elrendezésű településszerkezetnek nincs történeti értéke,
és nincs településszerkezeti értéke sem.
14.6./2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A település régészeti érintettségét a Miniszterelnökség adatszolgáltatása, illetve a jelenleg hatályos,
és a korábbi, ma már archivált régészeti lelőhelyeket is tartalmazó IVO (Forster Központ Kht.)
adatbázis alapján állítottuk össze.
Nyársapát közigazgatási területén mindössze 5 darab nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk,
ami valószínűleg országos viszonylatban is egyedülálló.
Ha összehasonlítjuk a környező települések régészeti képével, azt látjuk Csemőn 17, Törtelen 70,
Nagykőrösen 82, Cegléden pedig 170 régészeti lelőhely szerepel a nyilvántartásban. Ezekből az
adatokból egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a környék egyáltalán nem volt néptelen a
régészeti korokban, és ez érvényes nyilvánvalóan Nyársapátra is. Sokkal inkább arra kell gondoljunk,
hogy a régészeti kutatások szempontjából valószínűleg periférián helyezkedik el a település, és ezért
nem kerültek elő itt régészeti lelőhelyek.
Elsősorban a kutatottság hiányával magyarázható ez az alacsony lelőhely szám, ugyanis a Nagykőrös
és Cegléd között lévő Nyársapát területe iránt valójában egyik város múzeuma sem mutatott intenzív
érdeklődést, ezért kevés régészeti információ, vagy lelet került be innen ezekbe a múzeumi
gyűjteményekbe.
Ugyancsak a kutatottság hiányát okozza az a tény is, hogy a település közigazgatási szempontból
nagyon fiatal, helyén csak a legmodernebb korban alakult ki állandó település. Ez egyben azt is
jelenti, hogy pl. helyben nagyon hosszú ideig hiányoztak azok helyi értelmiségiek (tanítók, papok,
gazdasági vezetők stb.), akik a muzeológia korai szakaszában, a II. világháború előtt a legtöbb
váratlanul előkerült régészeti leletet helyben begyűjtötték, és eljuttatták a legközelebbi múzeumba,
vagy a Magyar Nemzeti Múzeumba.
A lelőhelyek közül hármat még 1947‐ben fedezett fel Balanyi Béla helyi kutató (41663, 41668,
41679). Sajnos ezekről semmilyen pontos adat nem áll rendelkezésünkre, így még a helyszínüket sem
tudjuk meghatározni. Régészeti feltárás 2 lelőhelyen történt. 1983‐ban Dinnyés István a
Templomparton végzett ásatást, melynek eredményeként egy erődítésként meghatározott tornyot
fedezett fel.
Szintén a régészeti leletek előkerülését negatívan befolyásoló tényező az is, hogy a község
közigazgatási határában az elmúlt 150 évben nagyon kevés földmunkával járó infrastrukturális
fejlesztés történt, amelynek következtében az addig nem ismert lelőhelyeket fel lehetne fedezni.
Több éven át tartó feltárás folyt a Templomhalmon, elsőként Banner János a szegedi egyetem
oktatója vezetett ásatást 1928‐ban. Majd őt követte több szezonban Bálint Alajos (1948., 1952–
1954), aki beírta a magyar régészet nagy könyvébe a középkori Nyársapát települését.
A 2000‐es években többszöri légifotózás alkalmával sikerült további pontosításokat végezni a
lelőhellyel kapcsolatban (Miklós Zsuzsanna: 2007–2009).
A mostani hatástanulmányunk elkészítéséhez a regisztrált lelőhelyet a helyszínen tekintettük meg, és
igyekeztünk újabb megfigyeléseket tenni.
Szintén csökkenti a régészeti lelőhelyek előkerülését az erdővel borítottság igen magas aránya is. A
szántóföldeken ugyanis a folyamatos szántás következtében a leletek könnyebben a felszínre
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kerülnek, ami egy‐egy régészeti terepbejárás során a lelőhelyek nyomait jelezhetik a szakértő szemek
számára. Az erdőben ilyen nem történik, ezért még ha van is az erdő alatt régészeti lelőhely, annak
ilyen módon való felfedezése nem lehetséges.
A Duna‐Tisza közi Homokhátságra általában is jellemző, hogy a régészeti lelőhelyek száma
alacsonyabb, mint pl. az Alföld többi részének települései esetében. Ez elsősorban annak köszönhető,
hogy a nagy, összefüggő homokos területeken csak nagyon kevés megtelepedésre alkalmas helyszín
található. Ezek elsősorban a homokdombokat, gerinceket kísérő völgyekhez és az ott található vizes
medencékhez köthetők, a víz megléte ugyanis nélkülözhetetlen eszköze a településeknek.
Összefoglalva a régészeti kép általános ismertetését azt szükséges hangsúlyoznunk, hogy a fentebb
felsorolt körülmények miatt nem ismerünk több régészeti lelőhelyet, de annak is nagy a
valószínűsége, hogy ennél sokkal több régészeti korú település, temető, vagy település nyommal
számolhatunk Nyársapát közigazgatási területén.
A Homokhátság egyik táji jellegzetessége az állandó irányú északnyugati szél által kialakított
domborzat és vízrajz. A szél által fújt homok a széliránynak megfelelően halad délkelet felé, és a
felhalmozó dombok és buckák között keres magának lefolyási útvonalat a felszíni víz, miként
egyébként a felszín alatt vizek is. És ezek után az sem meglepő, hogy az ember által kialakított
úthálózat is ezt a főbb irányt követi.
Nyársapát határára is ez a kép jellemző, a homokdombok között lefolyástalan szikes medencék, vagy
erek, folyóvá szélesedő vízfolyások alakultak ki. Ezek vízutánpótlását egyrészt a felszín alatti
vízforrásokból kapják, másrészt pedig a csapadékot összegyűjtő erek táplálják. Ezek többsége név
nélküli, vagy csak a helyi emlékezet által megőrzött medence, ráadásul már többségük a csatornázás
következtében jórészt eltűnt, vagy csak időszakosan telik meg vízzel.
Noha több kisebb‐nagyobb méretű vizes medencét ismerünk a közigazgatási határból, összességében
azt kell megjegyeznünk, hogy vízrajzi szempontból meglehetősen kedvezőtlen adottságú a határ.
Mindezek között kétségkívül a Gerjen nevű ér számít a legjelentősebbnek, mely a közel 500 méter
széles medrével igen kedvező megtelepedési feltételeket biztosított a régészeti korok embere
számára a település keleti peremén. Ugyancsak nagyobb felszíni víz a Nyilas‐ér medencéje, ugyancsak
a település keleti határában.
Ez a vízrajzi szegénység jelentős mértékben befolyásolhatta a megtelepedést a régészeti korokban.
Régészeti lelőhelyek
Az 5 nyilvántartott régészeti lelőhelyet a legfrissebb közhiteles lelőhely nyilvántartás alapján
mutatjuk be:
A régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak. A hatályos kulturális örökségvédelmi törvény
(2001. LXIV. törvény) ugyanis kimondja, hogy „3. § A kulturális örökség védelme érdekében a köz‐ és
magáncélú fejlesztéseket – így különösen a terület‐ és településfejlesztés, terület‐ és
településrendezés, környezet, természet‐ és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások
tervezését – e védelemmel összhangban kell végezni.”
Ezek mellett azt is hangsúlyozza, hogy „A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása
közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati
szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek,
valamint az állampolgárok számára.”
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A törvény értelmében ugyanis a „8. § (1) A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a
vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon, és e törvény
erejénél fogva védelem alatt áll.”
Ezen nagyon fontos elvek kiemelése után a törvény arról is rendelkezik, hogy „19. §54 (1) A
földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon
kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket
jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.”
Nagyon fontos, hogy „A régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.”

AZONOSÍTÓ

LELŐHELY
SZÁMA

41663
41668
41679
41682
41684

NÉV

HRSZ.

A lelőhely
azonosítása ma
már nem
lehetséges, a
Tábornok föld
nyilvántartásban
archiválták, de
Nyársapát
nem szerepel a
nyilvántartott
régészeti
Kastélydomb
lelőhelyek között
Templompart 0359/2, 0359/3
Nyilas‐puszta

JELENSÉG
település: szarmata kor
település: ismeretlen korszak

épület, vár: középkor
templom: középkor
temető: középkor
település: középkor

E15 táblázat: Régészeti lelőhelyek
Forrás: Forster Központ Kht.

E34 ábra: Nyársapát régészeti vizsgálat
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasznlásával)
Forrás: Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
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Általánosságban elmondható, és a nyársapáti egy darab régészeti lelőhelyre is érvényes, hogy a
lelőhelyek többsége csak általános veszélynek van kitéve, hiszen a nagyüzemi szántóföldi
gazdálkodás, vagy az erdőgazdálkodás (elsősorban a telepítés) tevékenységei már elérhetik a
régészeti korú leletek, vagy lelőhelyek mélységét és ezzel veszélyeztetik azok épségét. Ezek azonban
nem olyan tevékenységek, amelyek a jogszabályokban, mint lelőhelyek épségét veszélyeztető
munkákként szerepelnének. Emiatt a szántóföldi művelés korlátozás nélkül folytatható a lelőhelyek
felszínen is.
A mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó beruházások (pl. földbe telepített öntözőrendszer
kiépítése), az infrastruktúra fejlesztése, vagy bármilyen ipari tevékenység kezdése ugyancsak
érintheti a lelőhelyek területét, ezért az örökségvédelmi szempontokat ezen eljárások esetében is
nagy figyelemmel kell kísérni. Különösen érvényes ez Nyársapát esetében, ahol az eddigi rendkívül
alacsony lelőhely szám alapján joggal számolhatunk új, eddig nem ismert lelőhelyek és leletek
előkerülésére.
A régészeti lelőhelyek jogszabályban biztosított védelme, a hozzá kapcsolódó engedélyeztetési
eljárások és örökségvédelmi folyamatok kellő biztosítékot jelentenek arra, hogy a lelőhelyek épsége
megmaradhat.
14.6./3 Műemlék, műemlék együttes, Műemléki terület: történeti táj, műemléki
jelentőségű terület, műemléki környezet
Nyársapát közigazgatási területén egy nyilvántartott műemlék és hozzá tartozó műemléki környezet
ismert.

E35 ábra: Nyársapát örökségvédelem vizsgálat‐műemlék
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasznlásával)
Forrás: Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály
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TÖRZSSZÁM
AZONOSÍTÓ
HELYSÉG
VÉDELEM
HRSZ.:
NÉV

MŰEMLÉK
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET
7155
7155
7189
29308
Nyársapát
Nyársapát
műemlék
műemléki környezet
0359/2
0348, 0350, 0358, 0359/1, 0359/3
Templomrom. 13. századi építésű, gótikus Templomrom
ex‐lege
műemléki
hajója van, szentélye román stílusú
környezete

E16 táblázat: Műemlék, műemlékegyüttes, műemléki környezet
Forrás: Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály

14.6./4 Helyi értékvédelem
A településkép védelméről szóló 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet céljai közé tartozik Nyársapát
éíptészeti örökségének védelme, valamint a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Az alábbiakban
ismertetjük a rendelet mellékletében szereplő helyi egyedi védelem alatt álló elemeket:

1
2
3
4

MEGNEVEZÉS
Templom, kereszt
Tanyaépület, Nyilasi iskola
Feszület
Tanyaépület, „Szarka kúria”

HELYRAJZI SZÁM, CÍM
0359/2
0326/2
087/21, Nagykőrösi út
0200/5, Józsej Attila út 79

E17 táblázat: a település helyi egyedi védelem alatt álló „elemei”
Forrás: településkép védelméről szóló 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

14.6./5 Nemzeti emlékhely
Kiemelt nemzeti emlékhely, nemzeti emlékhely, történeti emlékhely Nyársapáton nem található.

I.15 KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT
A hatályos településrendezési terv elkészülte óta Nyársapát közlekedési helyzetében lényeges,
szerkezeti szintű változások nem történtek.

15.1 Hálózati kapcsolatok
A közúthálózati kapcsolatok szempontjából Nyársapát jelenleg is kedvező adottságú, országos utakkal
viszonylag sűrűn lefedett térségben található. A főúthálózati kapcsolatokat a községtől északra
húzódó M4 és a délkeletre található M5 autópálya, valamint az e kettőt összekötő, a település
közigazgatási területét észak‐déli irányban átszelő 441sz. főút biztosítja. A legközelebbi autópálya‐
csomópont Cegléden, illetve Kecskeméten van. A települést körülvevő országos mellékutak hálója
segíti a helyi, térségi közlekedést. A 4611j. út Nyársapát keleti határán halad, Törtelről vezet
Nagykőrös felé, Nyársapátról egy földúton keresztül érhető el. A nyugati szomszéd településre,
Csemőre, két úton keresztül is el lehet jutni, a 441‐es útból Nyársapáton kiágazó 46118j. úton, és a
főútból Nyársapáttól északra kiinduló, a község nyugati határát érintő 46117j. úton. Nyársapát
belterületének megközelítését a szintén a 441‐es útból kiágazó 46119j. bekötőút biztosítja.
A közigazgatási határon belüli országos utak burkolata jellemzően az útkategóriának megfelelő,
átlagos vonalvezetésű, átlagos szélességű, átlagos állapotú 2×1 nyomú burkolatok. A forgalom nem
magas, a főúton 41%‐os, a bekötőúton 12%‐os a kapacitáskihasználtság. A főúti forgalom az elmúlt
években enyhén növekedő tendenciát mutat, a bekötőúti forgalom körülbelül a hatoda a főúti
forgalomnak, gyakorlatilag nem változik.
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15.2 Közúthálózat
A belterületi utcahálózat legfontosabb eleme a 41119j. Nyársapát‐Nyilas bekötőút, országos
mellékút, a belterületen József Attila út. Az út burkolata 2×1 sávos jó állapotú aszfalt burkolat, hosszú
szakaszon mély, meredek, helyenként burkolt árokkal szegélyezve. A település többi utcája helyi utca.
A helyi utcák szabályos, négyzetes hálót alkotnak. Az utcák többsége burkolt, és folyamatosan
történnek burkolatfelújítások. Jellemzően szép széles utcák vannak, és bár járda csak helyenként
épült, a kisforgalmú utcák vegyeshasználatú utcaként is megfelelően működnek.
A település életében fontos szerepet játszik a szétszórt tanyákat összekötő helyi külterületi úthálózat.
A külterületi utak nagy többsége földút, de a legfontosabbak, az Ugyeri út és a Középső dűlő
burkoltak, bár a burkolat elég keskeny. Az Önkormányzat szándékai közt szerepel a külterületi utak
makadám burkolattal történő kiépítése.

15.3 Közösségi közlekedés
15.3./1 Közúti közösségi közlekedés
A közúti tömegközlekedést az országos utakon közlekedő helyközi autóbuszok biztosítják.
Nyársapátot négy viszonylat érinti. A Nagykőrösi úton a József Attila úti megállón kívül a fontosabb
dűlőutaknál is vannak megállók. A József Attila úton összesen négy, a belterületen kettő megálló van
(Nyársapát iskola, Nyársapát községháza bejárati út). A Nagykőrösi úton vannak öbölbe helyezett
megállók, de nem mindegyik ilyen.
15.3./2 Kötöttpályás közösségi közlekedés
Nyársapáton áthalad a Cegléd–Szeged vasútvonal, a MÁV 140‐es számú villamosított vasúti fővonala,
amely vonal jelentős belföldi forgalmat bonyolít le. A pálya érintett szakasza egyvágányú (bár a
második vágány helye Ceglédtől Szegedig végig megvan), 120 km/ó megengedett sebességgel, 210
kN megengedett legnagyobb tengelyterheléssel.
A vonalon ütemes menetrend van érvényben, Nyársapáton napi egy pár egyesített Inter‐
city+gyorsvonat áll meg, ezen kívül egy pár személyvonat érinti a települést. Az állomás a település
nyugati szélén helyezkedik el, a kezdőponti oldalon fél‐ és fénysorompóval, míg a végponti oldalon
csak fénysorompóval biztosított útátjáró van (József Attila út, Nyársapát dűlő). Az állomás kitérő
vágányait lezárták, az állomás így ki van zárva a rakodásból, a személyforgalom nem jelentős. A
vágányok között a sínkorona szintnél magasabb peronok vannak, amik megközelítése a vágányokon
átjárva lehetséges.

15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Gyalogos/kerékpáros út vezet a községbe, végig a bekötőút mentén, a Nagykőrösi úttól egészen a
belterület határáig, a Vasút utcáig.
Ezen kívül a gyalogos és kerékpáros közlekedésnek nincsenek jelentősebb önálló létesítményei.
Továbbra is feladat a járdaépítés, bár az elmúlt években három járdaszakasz épült, újult meg
(az Arany János utca József Attila út – Szarka Mihály utca közti szakasza, a Szarka Mihály utca a
művelődési házig, illetve a Szövetkezeti utca József Attila út – Posta utca közötti szakasza).
Ugyanakkor a kisforgalmú lakóutcákban jól működik a vegyesforgalmú, közös jármű/gyalogos
útburkolat.
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15.5 Parkolás
A parkolás, gépkocsi tárolás a falusias beépítés mellett jellemzően nem jelent gondot. Kiépített
parkoló van a Polgármesteri Hivatalnál, a Trianon emlékműnél, a Postánál, és a temetőnél.

15.6 Magasabb rendű tervek, hatályos terv elhatározásai
Az elfogadott, hamarosan hatályba lépő OTrT Nyársapátot közvetlenül érintő közlekedés‐fejlesztést
nem tartalmaz. A település környezetében viszont több, országos szintű közúthálózati fejlesztés
várható (M4 továbbépítés, M8). Ezen kívül Nyársapáttól nyugatra és északra halad a tervezett
nagysebességű vasútvonalak két ága, a Kelebia‐i és a Záhony‐i ág.
A hatályos megyei területrendezési terv a 441sz. főúton Cegléd‐i és Nagykőrös‐i elkerülő szakaszt
jelöl (amik az új OTrT‐ben nem jelennek meg). A főút mentén halad a tervezett „Jászok, kiskunok
földje kerékpárút: Jászberény ‐ Cegléd ‐ Nagykőrös ‐ Kecskemét – Bugacpusztaháza” szakasza, ez
Nyársapátot is közvetlenül érintő fejlesztés.
A magasabb rendű tervek elhatározásai Nyársapát számára kedvezőek, a település közlekedési
kapcsolatait javítják, miközben közvetlenül, területileg szinte nem is érintik.
A hatályos terv közúthálózat‐fejlesztési javaslata (a 46119j. út meghosszabbítása egészen a 4611j.
útig) egyelőre nem valósult meg.

KL1 ábra: Nyársapát közlekedési kapcsolatai
Forrás: KÉSZ Kft. ((készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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I.16 KÖZMŰVESÍTÉS
16.1 A település jelenlegi közművesítéséről
Nyársapát közműellátását fokozatosan építették ki. A település szerkezetét alapvetően a tanya‐világa
alakítja. A belterületétől a közigazgatási határig tartó területen a tanyákban a település lakosságának
majd a fele él. A jelentősebb közműfejlesztés a központi belterületen történt. A településen, az
évtized elején megvalósított csatornázás eredményeként mára már a település központi belterületén
a teljes közműellátás lehetősége biztosított. A tanyavilágban jellemzően közüzemű szolgáltatásként
csak a villamosenergia áll rendelkezésre.
A központi belterületen kiépített vízellátás, a szennyvíz közcsatornás elvezetés, a villamosenergia
ellátás és a földgázellátás igénybe vétele még azoknál a telkeknél sem teljes körű, ahol a telkek előtt
a kiépített hálózat halad. A rendelkezésre álló legutolsó statisztikai adatok alapján, a villamosenergia
ellátást igénybe vevők aránya a 2018. január 1‐én lakásállományra vetítve település szintűnek
tekinthető. A kiépített közüzemű vízellátást a lakosság 47,1 %‐a vette igénybe, a közüzemű
szennyvízhálózatra a lakásállomány 36,8 %‐a csatlakozott. Az automatikus üzemvitelű termikus
energiaellátásra a földgázellátást a lakásállomány 32,2 %‐a hasznosította.
Az ellátottsági adatok jelzik, hogy a településen a lakásállomány nagyobb fele, jellemzően a
tanyavilágban levő lakások hiányos közműellátással rendelkeznek, közüzemű szolgáltatásként csak a
villamosenergiát veszik igénybe, egyéb igényeiket közműpótlással oldják meg. A tanyavilágban
vannak tanyák, amelyek teljesen független és önellátó közműellátással léteznek. Naperőmű
panelekkel biztosítják a villamosenergiát és a többi közmű igényük is hely beszerzéssel kielégített.
Nyársapát település azon települések közé tartozik, amely népességszámát nem csak megőrizni, de
kis hullámzással folyamatosan növelni tudta. A népességszáma 2018. januárban 2104 fő volt. 2000
óta népességszáma 21,3 %‐kal emelkedett. A lakásállománya ez idő alatt 12,4 %‐kal nőtt. Az utóbbi
tíz évben 44 új lakás épült a településen.

16.2 Vízi közművek
16.2./1 Vízgazdálkodás és vízellátás
A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a
beépített terület szinte minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 16,5 km vízelosztó vezeték
üzemel a településen. A közüzemi vezetékes ivóvíz ellátást a lakosság csupán 47,1 %‐a veszi igénybe.
A közüzemű hálózatra nem csatlakozó ingatlanos a vízigényüket jellemzően a házi kutakról elégítik ki,
de rendelkezésükre állnak a közhálózatra szerelt közkifolyók is. A településen a közhálózatra nem
csatlakozók és az időszakos egyéb vízfogyasztók számára 4 db üzemelő közkifolyó áll rendelkezésre.
A településen élők számára a vezetékes ivóvízellátást a Bácsvíz Zrt. szolgáltatja.
A település vízellátásának bázisa a község területén üzemelő Nyársapáti vízbázis. A településen
üzemelő vízbázis sérülékeny vízbázisnak minősül és kijelölt hidrogeológiai védőterülettel rendelkezik.
A védőterületen belül a területhasznosítás lehetőségét a 123/1997 (VII.18) Korm. rendelet és a
hidrogeológiai védőidomra vonatkozó határozat szabályozza. A települési vízellátó rendszer vízbázisa
a Bácsvíz Zrt. tájékoztatása szerint 2 db mélyfúrású kútból áll, amelyekből a kitermelhető
ivóvízmennyiség 964 m3/d.
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MEGNEVEZÉS

TALPMÉLYSÉG (M)

KAPACITÁS (M3/D)

B‐71
B‐70

160,0
262,5

634
990

KM1 táblázat: A vízmű kutak adatai
Szerk.: KÉSZ Tervező Kft.

A kiépített ivóvízellátó hálózatban a megfelelő hálózati víznyomást az ellennyomó tározóként
üzemelő víztorony biztosítja.
A község vízellátó hálózata jellemzően NÁ 90‐es KPE vezetékekből épült. A vezetékek anyaga és
paramétere is jelzi, hogy a hálózat fiatal építésű.
Tűzivíz ellátás
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek,
biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást.
Iparivíz – locsolóvíz ellátás
A településen iparivíz ellátás nincs. A településen a nem ivóvíz minőségű vízellátásra a házi kutak
rendelkezésre állnak, amelyeket jellemzően locsolásra, illetve egyéb nem ivóvíz minőségű vízigények
kielégítésére használnak.
A KÖTIVIZIG adatbázisában 69 db egyedi, jellemzően mélyfúrású kút szerepel (túlnyomó többségében
öntöző kutak), amelyek jelenleg rendelkeznek vagy korábban rendelkeztek érvényes vízjogi
engedéllyel. A további házi kutakról, egyéni vízbeszerzésekről, az egyéni vízbeszerzésű vizek
vízminőségéről nyilvántartás, adatok nem állnak rendelkezésre.
Termálvíz ellátás
Nyársapát jelenleg termálvíz kivétellel nem rendelkezik, térségében a termálvíz csak nagyobb
mélységben fordul elő.
Szennyvízelvezetés
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Nyársapát a felszín alatti víz szempontjából az érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. Az országos vízminőség
védelmi területek övezete nem érinti a település területét. A felszín alatti vizek, a település
vízellátását szolgáló saját kutak vízminőség védelme érdekében a szennyvíz közcsatornás
elvezetésének és kezelésének megoldása a település kiemelt feladata volt.
A településen 2012 óta üzemel szennyvízelvezető hálózat. A település belterületén gravitációs
csatornahálózat került kiépítésre, amely a lakóingatlanok és az intézmények szennyvizét gyűjti össze,
majd nyomóvezetéken keresztül továbbítja a szennyvíztisztító telep felé. A kiépített szennyvíz
nyomóvezeték bizonytalan nyomvonala jelzés értékkel szerepel a tervlapon.
A tisztított szennyvíz befogadója a szennyvíztisztító telep mellett telepített energia füzes
talajbiológiai utótisztító. Az üzemeltető Bácsvíz Zrt tájékoztatása szerint a szennyvíztisztító telep
szennyvíztisztítási technológiája: nyitott rendszerű, eleveniszapos SBR rendszerű.
Tisztítási kapacitása: 130 m3/nap
Kiépített terhelési kapacitása:1257 LEÉ
Az elkészített engedélyezési tervekben a tisztítómű környezetvédelmi hatásterület igényének
lehatárolása nem történt meg. A kapacitás alapján előzetesen a tisztítótelep hatásterületét 150 m‐re
lehet kijelölni, bár a füzes utótisztító területének levegővédelmi hatásterülete ennél nagyobb is lehet.
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A pontos lehatároláshoz a telep hatásterület kijelölését is meg kellene oldani és az alapján kell majd a
településrendezési eszközökbe pontosítani.
A rendelkezésre álló, kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra a rácsatlakozás a központi belterületen sem
teljes körű. A legutolsóként rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a közüzemi szennyvízgyűjtő
hálózatba a lakásállomány csupán 36,8 %‐a csatlakozott. A nem csatornázott utcákban, a tanyáknál
és a közcsatornára nem csatlakozó ingatlanoknál továbbra is a szennyvizeket helyi
gyűjtőmedencékbe vezetik. Ezek jellemzően továbbra is szikkasztóként üzemelnek, veszélyeztetve a
felszín alatti vizeket és a saját vízbázist is. Ez a település egyik jelentős szennyező forrása.
16.2./2 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Nyársapát település vízgyűjtő‐gazdálkodási szempontból a Nagykőrösi‐homokhát tervezési alegység
területén található. A település területe a Duna‐Tisza középhátságtól a Tisza völgyébe gravitál.
A település felszínén összegyűlő csapadékvizek főbb befogadói a település közigazgatási területén a
Nyilas I. főcsatorna és mellékágai, valamint a település északi határában a Gerje‐főcsatorna, illetve
délre a Kőrös‐ér. A Nyilas I. főcsatorna befogadója a Tiszajenőnél a Kőrös‐ér, amely az összegyűjtött
vizeket a végbefogadónak tekinthető Tiszába szállítja. A Gerje‐főcsatorna által szállított vizeket
Tószeg településen szintén a Tisza fogadja.
A település közigazgatási területén levő Nyilas I.‐, és Nyilas XXVI.‐ csatorna a KÖTIVIZIG kezelésében
van.
A település belterületén nyílt árkos csapadékvíz elvezetést alakítottak ki. A településen egyes
utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, vagy egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, de több utcában
semmilyen elvezetési vagy szikkasztási mód nem épült meg, ezekben az utcákban nagyobb záporok
után fennáll a vízállásos területek kialakulásának veszélye.

16.3 Energiaközművek
16.3./1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
A település központi belterületén fekvő ingatlanok energiaellátására a vezetékes energiahordozók
közül a villamosenergia és a földgáz áll rendelkezésre. A tanyavilágban jellemzően csak a
villamosenergia áll közszolgáltatásként rendelkezésre. A tanyákon az energiaigényeket jellemzően a
nem vezetékes, hagyományos energiahordozókkal elégítik ki, amelyben a PB és a szén‐fa használata
jelentős mértékű.
Villamosenergia ellátás
A település villamosenergia ellátását az NKM Áramhálózati Kft. biztosítja.
A község villamosenergia ellátásának bázisa a Cegléd 132/22 kV‐os alállomás, amelyről induló 22 kV‐
os középfeszültségű hálózat képezi a község villamosenergia ellátásának gerinc elosztóhálózatát.
Az alállomásról induló 22 kV‐os középfeszültségű hálózati vezetékek jellemzően oszlopokra telepítve,
földkábeles kiegészítésekkel üzemelnek és fűzik fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. A
fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a
fogyasztói igények kielégítése.
A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A
kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel csak éppen a közlekedésbiztonsági igényeket
elégítik ki.
90

ÚJ TFK ÉS TRE KÉSZÍTÉSE
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

A település közigazgatási területén áthalad a szolgáltató 132 kV‐os hálózati nyomvonala oszlopokra
helyezve, annak nyomvonalának és biztonsági övezetének helyfoglalását figyelembe kell venni.
Meg kell említeni, hogy a település közigazgatási területén áthalad a közvetlenül a megvalósítás előtti
állapotban levő, engedélyekkel rendelkező Albertirsa‐Kecskemét 400 kV‐os átviteli hálózat
távvezetékének kijelölt nyomvonala, amelynek nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét a
továbbtervezés során, mint korlátozó adottságot figyelembe kell venni.
A villamosenergia ellátás fejezeténél is meg kell említeni a tanyavilágban a megújuló energiahordozó
hasznosításának várható térnyerését. Az utóbbi években ezirányú beruházások már történtek. 2013‐
ban pályázati támogatással és az önrész önkormányzati vállalásával 5 olyan tanya villamosenergia
ellátását oldották meg, ahová a közhálózat nem épült ki. Távlatilag a tanyavilágban a
hálózatfenntartás helyett az egyedi naperőművekkel helyi akkumulálással gazdaságosabb
villamosenergia ellátás valósítható meg.
A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást
építették ki. A település területén 2017‐ben 31,5 km földgázelosztó hálózat üzemelt. A gázhálózat
kiépítettségének eredményeként 2018. január 1‐én 275 lakás, a lakásállomány 32,2 %‐a csatlakozott
közvetlenül a földgázelosztó hálózatra. Ezeknek a lakásoknak a fűtési célú energiaellátását is
földgázzal oldották meg biztosítva a komfortos életkörülmény lehetőségét.
Az ország egyetemes gázszolgáltatója a NKM Földgázszolgáltató Zrt. A település földgázellátásának
bázisa Nagykőrös közigazgatási területén üzemelő gázátadó állomás, amelyről induló nagyközép‐
nyomású gerinc elosztóvezetékről látják el a környező településeket.
Nyársapát területére a földgáz déli irányból, Nagykőrös felől érkezik nagyközép‐nyomású gerinc
elosztóvezetéken, amely táplálja be a Piszkés utcai települési gázfogadó és nyomáscsökkentő
állomást. A gázfogadó‐nyomáscsökkentő állomásról indul a település elosztóhálózata.
A fogyasztók ellátására az elosztóhálózatot szinte valamennyi belterületi utcában kiépítették. A
kiépített gázelosztó hálózat középnyomású, a fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású
gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi
nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt
nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet
közvetlen kielégíteni az igényeket.
Meg kell említeni, hogy a település közigazgatási területének nyugati oldalán halad át:



a MOL Nyrt. üzemeltetésében levő ún. Cegléd‐Kecskemét DN 200 PN63‐as termékvezeték
10‐10 m‐es biztonsági övezettel,
valamint a vezeték mellett önálló nyomvonalon haladó, az FGSZ Földgázszállító Zrt.
üzemeltetésében levő bányaüzemi hírközlési kábel 1‐1 m‐es biztonsági övezettel.

A gázipari létesítmények és vezetékek nyomvonalát és biztonsági övezeteinek helyfoglalását a
továbbtervezés során, mint korlátozó adottságot kell kezelni.
Távhőellátás
A településen távhőellátás nem üzemel.
Egyéb energiaellátás
A községben kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 32,2 %‐a számára biztosított az
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 67,8 %‐ában ma is a
környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót hasznosítják.
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16.3./2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem okoz halmozódó káros
hatásokat, környezeti terhelést, kedvező energiagazdálkodási szempontból és a fenntartható fejlődés
lehetőségét szolgálja.
A hazánkban előforduló megújuló energiahordozók szinte mindegyike elméletileg elérhető lenne
Nyársapát területén is. A település földrajzi, topográfiai, geológiai és természeti adottsága, valamint
funkcionális használata alapján érdemi hasznosításra a napenergia hasznosítása vehető igénybe.
A szélenergia hasznosítását a hatályos előírások nem teszik lehetővé.
Napenergia
A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló
energiaforrás, napkollektorok alkalmazásával használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben
fűtésre alkalmas, naperőmű panelek használatával villamosenergia előállítására alkalmasak.
A település térségében 2020 óra körüli a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma,
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal és
naperőművel is biztosított.
A település külterületén 2013‐ban pályázati támogatással öt tanya villamosenergia ellátását oldották
meg naperőmű panelek telepítésével. A helyi hasznosítási célra telepített naperőmű panelek telken
belül egyedileg kerültek elhelyezésre, amelyek az egyes tanyákon a lakó‐ és gazdasági épületek
villamosenergia igényét biztosítják.
Az önkormányzati intézményeknél, és a lakóingatlanoknál is a napenergia hasznosítása növekszik, de
nyilvántartás nem áll rendelkezésre a helyi hasznosítási célra elhelyezett napkollektorokról,
naperőmű panelekről.
16.3./3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki,
a termikus célú energia ellátásuk pedig földgázzal helyi hőbázis segítségével biztosított.
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások)
beruházások, épületgépészeti felújítások mellett az energiahatékonyság jelentősebb javítását
szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítását is kiépítették pályázati támogatással az önkormányzati
hivatal, az általános iskola, az óvoda és a művelődési ház fűtésére és melegvíz ellátására.

16.4 Elektronikus hírközlés
16.4./1 Vezetékes hírközlési létesítmények
A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja. A
település az 53‐as távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2000‐ben 386 egyéni lakásfővonal
üzemelt, azaz a lakásállomány 50,8 %‐a rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A vezeték nélküli
szolgáltatás terjedésével a vezetékes telefon iránti érdeklődés csökkent. 2018. január 1‐én 246 db
(28,8 %) egyéni fővonal üzemelt, de az ellátottság ezzel is teljes körűnek tekinthető, mivel
valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.
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A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2018. január 1‐én 1 db nyilvános távbeszélő állomás
üzemelt.
A kedvező műsorvétel biztosítására kiépítették a kábel TV hálózatot. 2009‐ben 12 db lakás
csatlakozott a kábel TV hálózatra, az akkori lakásállomány 1,5 %‐a. 2018. január 1‐én már 78 lakás, a
lakásállomány 9,1 %‐a rendelkezett a korszerű műsorvétel lehetőségével.
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat, és műsorelosztó hálózatok jellemzően föld felett,
oszlopokra fektetve üzemelnek, bár az utóbbi években épített hálózatfejlesztéseket már földalatti
elhelyezéssel kivitelezték. A helyi hírközlési hálózat és a kisfeszültségű elosztóhálózat többnyire külön
oszlopsoron halad, így két oszlopsor terheli a közterületet.
16.4./2 Vezeték nélküli hírközlés
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség
biztosításához szükséges antennák –részben a településen belül, részben a környező településeken–
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., és a
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette és üzemelteti.
Meg kell említeni, hogy a település közigazgatási területén áthalad a Telenor Magyarország Zrt. több
mikrohullámú nyomvonala, amelyeket a továbbtervezés során, mint elméleti magassági korlátozást
okozó adottságot figyelembe kell venni.
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16.5 Térképi mellékletek

KM1 ábra: Nyársapát vízellátása
Forrás: KÉSZ Kft. ((készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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KM2 ábra: Nyársapát vízelvezetése
Forrás: KÉSZ Kft. ((készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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KM3 ábra: Nyársapát földgázellátása
Forrás: KÉSZ Kft. ((készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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KM4 ábra: Nyársapát villamosenergia ellátása
Forrás: KÉSZ Kft. ((készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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KM5 ábra: Nyársapát hírközlése
Forrás: KÉSZ Kft. ((készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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KM6 ábra: Nyársapát korlátozó adottságai I.
Forrás: KÉSZ Kft. ((készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

KM7 ábra: Nyársapát korlátozó adottságai II.
Forrás: KÉSZ Kft. ((készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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I.17 KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) VIZSGÁLATA
17.1 Talajvédelem
A kistáj 12 talajtípusából a futó‐ és a humuszos homoktalajok, a barnaföldek, a csernozjom jellegű
homoktalajok, a réti talajok többsége, vagyis a homokon képződött talajféleségek az összterület kb.
80%‐át teszik ki. Nyársapát külterületein a rosszabb termőképességű futóhomok jellemző.

K1 ábra: Nyársapát földtani adottságai
Forrás: Magyarország földtani térképe M=1:100 000 – MÁFI 2005.

A csatornahálózat kiépítettsége még nem teljeskörű, a Víziközmű‐online rendszerbe szolgáltatott
adatok alapján a település 55%‐a csatornázott, a csatornahálózatra való rákötési arány 68%‐os.
A községben talajszennyeződések elsősorban a csatornázatlan ingatlanokon, a rosszul szigetelt
közműpótlók (zárt szennyvíztárolók) elszivárgásából, valamint a községen működő telephelyek
területén a havária jellegű szennyezésekből, illetve az alapanyagok, hulladékok helytelen kezeléséből,
jelentkezhet. A területen domináns mezőgazdasági műveléssel összefüggésben a növényvédelmi
kemikáliák túlzott használata, valamint a műtrágya és szerves trágya nem körültekintő tárolása
okozhat talaj‐ és talajvízszennyezést, továbbá a túlzott tápanyagbevitel a talajok elnitrátosodásához
vezethet.
A település külterületein előforduló illegális hulladéklerakások potenciálisan veszélyeztetik a talaj,
a talajvíz és más felszín alatti víz, valamint felszíni víz minőségét.
A település egykori szilárd hulladéklerakójának rekultivációja sikeresen megtörtént. Az E‐HIR
nyilvántartása alapján a 0365/4 hrsz. alatt működött települési folyékony hulladékleürítő hely
rekultivációja még nem valósult meg.
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17.2 Felszíni és felszín alatti vizek védelme
17.2./1 Felszíni vizek
Nyársapát az Országos Vízgyűjtő‐gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) alapján a 2‐12 számú
„Nagykőrösi‐homokhát” vízgyűjtő‐gazdálkodási tervezési alegység része, a terület a Közép‐ Tisza‐
vidéki Vízügyi Igazgatóság illetékességéhez tartozik.
A környező – viszonylag kis vízhozamú, viszont a magas talajvízszint miatt állandó – vízfolyások
általában ÉNY‐DK‐i irányúak. A nagy területen elnyúló kistájat számos, a Tiszához vezető vízfolyás
keresztezi: Nyársapát területét jelentős kisvízfolyás nem érinti, a belterülettől északra nyugat‐keleti
irányban haladó Nyilas I.‐csatorna és annak mellékágai biztosítják a belvizek elvezetését. A községtől
északra a Pilis város területén eredő Gerje‐patak, délre a Körös‐ér vízrendszeréhez tartozó Gógány‐ér
folyik. A ritka árvizek nyár elején jelentkeznek, míg az év nagy részében alig van vizük. A
kisvízfolyások vízminősége jellemzően II. osztályú.
A tisztított szennyvíz a település közelében lévő időszakos felszíni vízfolyásba, a Nyilas I. főcsatornába
kerül elvezetésre.

K2 ábra: Nyársapát térségének főbb kisvízfolyásai és csatornái
Forrás: Közép‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság
Szerk.: Topo Plan Tervezőiroda Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

A településen számottevő állóvíz nem található, néhány kisebb öntözőtó került kialakításra a
mezőgazdasági műveléssel összefüggésben.
17.2./2 Felszín alatti vizek
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti víz
állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.)
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KvVM rendelet alapján Nyársapát érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi területen fekszik. A
közigazgatási területen 69 db mélyfúrású kút található, többségük öntözési célokat szolgál.
A település vízgyűjtő‐gazdálkodási szempontból a Nagykőrösi‐homokhát tervezési alegység területén
található.
Minősítések
(A védett területek
állapotértékelése beépül a
mennyiségi, ill. minőségi
minősítésbe)
Mennyiségi
Kémiai állapot
állapot

Víztest jele
pt: porózus
termál
p: porózus
sp: sekély
porózus

Víztest neve

Érintett tervezési
alegységek

pt.2.2

Észak‐Alföld

2‐6, 2‐7, 2‐8, 2‐9, 2‐10, 2‐
11, 2‐12, 2‐17, 2‐18

jó

jó

p.2.10.1
p.2.10.2
sp.2.10.1
sp.2.10.2

Duna‐Tisza közi hátság – Tisza‐
vízgyűjtő északi rész
Duna‐Tisza köze ‐ Közép‐ Tisza‐
völgy
Duna‐Tisza közi hátság – Tisza‐
vízgyűjtő északi rész

2‐10, 2‐12, 2‐20

jó

jó

2‐9, 2‐10, 2‐12, 2‐18, 2‐
20

jó

jó

2‐10, 2‐12, 2‐20

jó

gyenge

Duna‐Tisza köze ‐ Közép‐ Tisza‐
völgy

2‐9, 2‐10, 2‐12, 2‐18, 2‐
20

gyenge

jó

K1 táblázat: Felszín alatti víztestek állapotának bemutatása
Forrás: Közép‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság

K3 ábra: Talajvízszint alakulása Nyársapát térségében
Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_251020/

A rétegvíz mennyisége csekély, az artézi kutak száma nagy. A település vízellátását 2 kút biztosítja. A
kitermelt víz gáztalanítás, arzénmentesítés és vastalanítás után egy 50 m3 kapacitású térszíni tárolóba
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és a települési elosztóhálózatba kerül. A Bácsvíz Zrt. által a Víziközmű‐online rendszerbe szolgáltatott
adatok alapján háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2017‐ben átlagosan 74,79 m3/nap volt.
Az ivóvíz hálózat kiépítettsége 100%, az ivóvíz hálózatra való rákötési arány 47%.
Jelentős környezetvédelmi beruházásként 2012‐ben épült meg a település biológiai
szennyvíztisztítója, és megkezdődött az ingatlanok közcsatornára való rákötése. A csatornahálózat
kiépítettsége ugyanakkor még nem teljeskörű, a település 55% ‐a csatornázott, a csatornahálózatra
való rákötési arány 68%‐os. Az egyedi szennyvízszikkasztók jelentős környezeti veszélyforrást
jelentenek a felszín alatti vizekre nézve, ezért kiemelten fontos a közműves szennyvízelvezetésnek,
valamint a csapadékvíz elhelyezésének, elvezetésének megfelelő, környezetet nem szennyező módon
történő megoldása.
Magyarország talajvíztérképe alapján Nyársapát térségében a talajvíz a felszín közelében, mindössze
0‐2 méter mélységben, helyenként ennél mélyebb (2‐5 m) rétegekben található. A „talajvíz"
kémiailag túlnyomóan kalciummagnézium‐ hidrogénkarbonátos jellegű.

17.3 Levegőtisztaság‐védelem
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet és a
légszennyezettségi határértékekről, valamint a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet az ország egyes területeit az adottságaiktól függően
más‐más légszennyezettségi zónába sorolja. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet meghatározása szerint Nyársapát területe az ország
légszennyezettség szempontjából nem kiemelt, 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.
A település területén az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat RIV, vagy automata
monitorállomása sem működik, így a környezeti levegő állapotára vonatkozóan nem állnak
rendelkezésre rendszeres mérési adatok.
A térség levegőminőségi állapotát, szennyezettségét a regionális háttérszennyezettség valamint a
térségben található légszennyező források együttes hatása alakítja ki, és jelentősen befolyásolják az
aktuális meteorológiai viszonyok, a domborzat és a növényborítottság is.
Nyársapát közigazgatási területén a következő tényezők okoznak légszennyezőanyag‐kibocsátást:





közlekedés – gépjárműforgalom (átmenő forgalom, és környező főutak),
hőenergia ellátás (lakosság, telephelyek),
mezőgazdasági területek felszínéről származó ülepedő porszennyezés,
mezőgazdasági és egyéb üzemi tevékenységgel összefüggő egyéb légszennyezés,
bűzterhelés.

A településen jelentősebb gépjárműforgalom a Cegléd és Kecskemét között kapcsolatot teremtő
441‐es főúton jelentkezik. A belterületi átmenő forgalom csak a József Attila úton számottevő.
A légszennyezőanyag‐terhelés csökkentése érdekében meg kell oldani az eddig még stabil szilárd
burkolattal el nem látott útszakaszok fejlesztését.
A közlekedési kibocsátásoknál meghatározóbb az elsősorban lakossági fűtéssel járó szennyezés:
a környezetvédelmi szempontból kedvezőbb vezetékes gáz felhasználása alacsony (2011‐ben a KSH
adatai alapján az ingatlanok csupán 34%‐a volt). A folyékony (olaj) és szilárd energiahordozót (szén,
fa stb.) használó tüzelőberendezéssel végzett háztartási tüzelés jelentékeny légszennyező hatásának
fő oka a nem tökéletes égés, mivel az egységnyi tüzelőanyag mennyisége a tökéletlen égés
következtében lényegesen több szén‐monoxid‐ és koromkibocsátást okoz, mint ha azt jól
szabályozható, korszerű nagyüzemi kazánokkal végeznék. Különösen szennyező a háztartási hulladék
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levegőtisztaság‐védelmi szempontból tiltott égetése az egyedi fűtőberendezésekben, valamint a kerti
avarégetés, amely helyett a zöldhulladék komposztálását kell előnyben részesíteni.
A település környezetében jelentős légszennyező anyag kibocsátást okozó üzemi tevékenység nincs,
az OKIR‐LAIR adatbázisa alapján bejelentés köteles pontforrás a területen nem üzemel. A településen
működő telephelyek elhelyezkedéséről az alábbi ábra nyújt tájékoztatást:

K4 ábra: Nyársapát területén működő, környezeti szempontból meghatározó telephelyek, objektumok
Szerk.: Topo Plan Tervezőiroda Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
Forrás: OKIR

Mezőgazdasági eredetű levegőterhelést okoz a növényfelületek nélküli szántóterületek kiporzása, ill.
az állattartásból származó üvegházhatású/légszennyező anyagok, mint a metán, valamint
megemlítendő az állattartással és a földek trágyázásával kapcsolatos bűzterhelés. Allergén anyagok,
pollenek elsősorban a rétek, legelők, műveletlen szántóföldek, és egyéb parlagterületekről
származnak.

17.4 Zaj‐ és rezgésterhelés
A település zajterheltségi állapotára vonatkozóan mérési adatok nem állnak rendelkezésre.
Nyársapát területén a zaj‐ és rezgésterhelés elsődlegesen a közlekedésből származik.
17.4./1 Közlekedési zajterhelés
A község területét két jelentősebb forgalmat bonyolító útvonal érinti: a 441. számú Cegléd‐
Nagykőrös‐Kecskemét másodrendű főútvonal és a Cegléd‐Szeged‐vasútvonal. A zajterhelés nagyságát
az egyes útvonalak járműforgalmán kívül a beépítési viszonyok, ezen belül a zajforrások és a védendő
homlokzatok közötti távolság, az útkereszteződések befolyásolják, így akár néhány száz méteres
útszakaszon is jelentősen változhat az okozott közúti zajterhelés nagysága.
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A 441‐es főút a belterülettől kellő távolságban helyezkedik el, az átmenő gépjárműforgalom zaja csak
néhány tanyaépületet érint kedvezőtlen módon. A településen számottevő átmenő forgalom a József
Attila úton (46119 sz. Nyársapát‐Nyilas bekötő út) jelentkezik.
Az országos vasútvonal a belterület nyugati szélén húzódik, terhelő hatású a Rákóczi utca – Dózsa
György utca közötti, valamint a József Attila úttól északra eső lakótömb szélső lakóingatlanaira nézve.
Az épületeknél jelentkező zajszintre vonatkozóan nem áll rendelkezésre mérési adat. A vasút egy
jelentős szakasza mentén széles védőfásítás található, ami kedvező a terhelés szempontjából.
17.4./2 Lakossági és üzemi tevékenységből eredő zajterhelés
Helyi zajterhelési konfliktust okozhat a település belterületén megtelepedett helyi vállalkozások
munkazaja (pl. fémmegmunkáló telep) és gépjárműforgalma, valamint a mezőgazdasági munkagépek
időszakos zajterhelése.
Alkalmi és szezonális forrásnak minősül a fű‐ és sövénynyírás, a kör‐, a szalag‐ és a motoros fűrészek
határérték feletti zaja közvetlen a zajforrás közelében.
Eseti zajprobléma eredhet a késő estig nyitva tartó szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek
üzemeléséből.

17.5 Sugárzás védelem
Az emberi sugárzással járó technológiák (mobil átjátszók, nagyfeszültségű vezetékek, vezeték nélküli
internet, orvosi radiológiai eszközök, lézerek, rádióhullámok, stb.) miatt az ember ma már az egyre
terhelőbb környezeti hatások mellett egy növekvő „elektromágneses ködben” éli életét.
Környezetünket a sugárzások területén alapvetően természetes sugárzási viszonyok, valamint egyre
növekvő mértékben az emberiség által keltett mesterséges sugárzások alkotják, melyek hatásukat
tekintve vagy nem ionizáló, vagy ionizáló hatásúak lehetnek. Az elektroszmog egy gyűjtő fogalom,
mely vonatkozik mindazon nem radioaktív mesterséges sugárzásokra, elektromágneses terekre,
egymással kölcsönhatásban álló elektromos és mágneses felületekre, ezek által gerjesztett
elektromos és mágneses térerősségekre, indukciókra, teljesítmény sűrűségekre, melyek a
környezetre ártalmasak, melyek az emberi és más élő szervezetekben különböző megbetegedéseket
okozhatnak, vagy azok bekövetkezésének rizikóját lényegesen megnövelhetik.
Nyársapát területét e tekintetben érő sugárzások teljes egészében feltáratlanok. Az országos
háttérsugárzási adatok a katasztrófavédelem honlapján kerülnek folyamatosan közlésre. A település
területén a településrendezés eszközeivel befolyásolható sugárzásveszéllyel érintett terület nem
ismert.
A község területén nincs az Országos Atomenergia Hivatal hatáskörébe tartozó létesítmény a község
tervezési területének figyelembe veendő közelségében. Hatályos ágazati elhatározás ilyen
létesítmény létrehozásával, vagy helykijelölésével Nyársapát Községet érintően nem számol.

17.6 Hulladékkezelés
Nyársapát területén a kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása biztosított, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a Duna‐Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. látja el. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya közel 100%‐os.
A lakóingatlanok esetében a vegyes települési hulladékokat heti egy alkalommal, az elkülönítetten
gyűjtött csomagolási hulladékokat kéthetente szállítja el a közszolgáltató. A társaság havi
rendszerességgel gondoskodik a zöldhulladékok elszállításáról, továbbá januárban a karácsonyfák
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elszállításáról. Évente két alkalommal az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a
háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok) háztól történő
elszállítása is lehetséges. Hulladékgyűjtő udvar a szomszédos Cegléd és Nagykőrös városokban
üzemel. A vegyes települési hulladékok a Ceglédi Regionális Hulladéklerakóban kerülnek
ártalmatlanításra. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok utóválogatást követően kerülnek
értékesítésre, újrahasznosítás céljából. A zöld hulladékokat a Nagykőrösi Komposztálóban
hasznosítják.
A településen begyűjtött hulladékmennyiségek alakulásáról nem áll rendelkezésre adat. A lakossági
hulladék mellett a mezőgazdasági, és szolgáltató (ipari) tevékenységekből származik számottevő
hulladék. A Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) adatai alapján a közszolgáltató társaság
mellett hulladékgazdálkodási engedéllyel a Magyar dűlő 1. alatti bejelentett vállalkozás rendelkezik –
nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozóan.
A település egykori települési szilárd hulladéklerakójának (0219/10 hrsz.) rekultivációja megtörtént, a
terület az új szennyvíztisztító és ahhoz kapcsolódó energia füzes talajbiológiai utótisztító számára
került hasznosításra. Az E‐HIR nyilvántartása alapján a 0365/4 hrsz. alatti települési folyékony
hulladékleürítő hely rekultivációja még nem valósult meg.
Országos szintű probléma az illegális hulladéklerakás, a környékbeli lakosság egy része a szeméttelepi
elhelyezés helyett az építési törmeléket (sittet), lomot és egyéb hulladékot illegálisan a település
elhagyott területein vagy a településszéli erdőkben rakja le, amivel potenciálisan veszélyeztetik a
talaj, valamint a felszín alatti vizek minőségét.

17.7 Vizuális környezetterhelés
Nyársapát területén vizuális problémaként elsősorban a külterületen elhagyott, romos
tanyaépületek, az elhanyagolt, parlagterületek jelentkeznek, ahol a gyomfajok spontán térhódítása
okoz egyúttal ökológiai problémát. Jelentősebb építményként a nagyobb állattartó telepek (volt
majorságok) és a több hektáros fóliasátrak említhetők meg, azonban ezek nem jelennek meg
markáns elemként a tájban a többnyire meglévő védőfásításoknak és még inkább a sík domborzati
adottságoknak köszönhetően.
A MotoCross pálya környezete rendezett, parkosított, így nem jelenik meg roncsolt felszínként.
Vizuális problémaként megemlítendő a település belterületén az utcákat többnyire két oldalt kísérő
elektromos és hírközlési légvezetékek látványa, továbbá az egységes fasorok hiánya.

17.8 Árvízvédelem
Nyársapát községet a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja számon,
közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett.
Az árvízvédelem fejezetben a helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. Bár a vízügyi ágazat
alapján a települést árvíz nem veszélyezteti, a településen áthaladó vízfolyások is okozhatnak
vízelöntést. A meder karbantartási hiányosságok, illetve szélsőséges csapadékesemény, nagy
intenzitású, akár rövidebb időtartamú csapadékok esetén is olyan magas vízhozamú lefolyás
alakulhat ki, amely a helyi vízelvezető rendszer karbantartási, vagy kiépítési, vagy kiépítettségi
hiányából helyi vízelöntést okozhat.
A helyi vízkár esemény rendezése a helyi katasztrófavédelem feladata. A vízkár‐elhárítási terv rögzíti
a kárfelszámolást.
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17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Nyársapát legjelentősebb környezeti problémája az elégtelen csatornázottsági szintből adódik: a
csatornázatlan (vagy egyéb biztonságos közműpótlóval ellátatlan) területek veszélyeztetik a talaj
valamint a felszíni – és felszín alatti vizek minőségét. A közműolló zárása a felszín alatti vizek
érzékenysége, a sérülékeny ivóvízbázis védelme miatt is elsődleges fontosságú. A település
talajviszonyait nagyban befolyásolja az intenzív mezőgazdasági művelés, amely szintén szennyező
lehet, a vegyszerek és a szerves trágyák és műtrágyák nem körültekintő alkalmazása esetén.
Bár a település levegőminőségére rendszeres mérési adatok nem állnak rendelkezésre, a lakossági
tüzelés szennyezőanyag kibocsátása jelentős – figyelembe véve a környezeti szempontból kedvezőbb
földgázfelhasználás alacsony részarányát. Különösen problémás és környezetkárosító a kerti
avarégetés és a hulladékok eltüzelése. A környezetbarát energiafelhasználás szempontjából
előremutató az önkormányzati épületek ellátásához használt napelemek telepítése.
A település zajviszonyait tekintve a vasúti közlekedés érdemel említést, amely a közeli lakóépületekre
nézve terhelő hatású.
Állandósuló környezeti probléma adódik az illegális hulladéklerakásból.

I.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet
1. melléklete alapján Nyársapát a III. (kevésbé veszélyeztetett) katasztrófavédelmi osztályba került
besorolásra.
Az egyes települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása valamennyi veszélyeztető hatás alapján,
azok bekövetkezési gyakoriságának (nagyon gyakori –> ritka) és szintjének (nagyon súlyos ‐> alacsony
mértékű) figyelembevételével került meghatározásra, úgy, mint:





elemi csapások, természeti eredetű veszélyek (pl. árvíz, földtani veszélyforrások);
ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek (pl. üzemi létesítmények hatása,
közlekedési útvonalak, csomópontok);
egyéb eredetű veszélyek (pl. járványveszély, légszennyezettség);
kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kockázatok (pl. infrastruktúrák, közlekedés
sérülékenysége).

18.1 Építésföldtani korlátok
A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály tájékoztatása szerint a település
közigazgatási területén nincs nyilvántartott felszínmozgás‐veszélyes terület. A település területén
alábányászott területek nem találhatók. A szőlőterületeken, lakótelkeken kialakított kisebb‐nagyobb
pincék nem meghatározóak katasztrófavédelmi szempontból. A PMTrT‐ben lehatárolt Földtani
veszélyforrás területének övezete nem érinti.

18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
A települések ár‐és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.)
KvVM‐BM együttes rendelet mellékletében Nyársapát nem szerepel.
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18.2./1 Árvízveszélyes területek
A település területén nincs olyan vízhozamú felszíni vízfolyás, amelynek vízjárása árvízvédelmi
problémákat okozna, illetve árvízvédelmi intézkedéseket tenne szükségessé. A települést a nagyvízi
meder nem érinti, így árvízveszélyeztetéssel sem érintett. Az árvízvédelem fejezetben a helyi vízkár
előfordulási lehetőségét is említeni kell. Bár a vízügyi ágazat alapján a települést árvíz nem
veszélyezteti, a településen áthaladó vízfolyások is okozhatnak vízelöntést. A meder karbantartási
hiányosságok, illetve szélsőséges csapadékesemény, nagy intenzitású, akár rövidebb időtartamú
csapadékok esetén is olyan magas vízhozamú lefolyás alakulhat ki, amely a helyi vízelvezető rendszer
karbantartási, vagy kiépítési, vagy kiépítettségi hiányából helyi vízelöntést okozhat.
18.2./2 Belvízveszélyes területek
A belvíz‐veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvíz állás okoz.
A talajvíztérkép alapján Nyársapát térségében a talajvíz többnyire igen magasan, csupán 0‐2 méter
mélységben található. A belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz‐
veszélyeztetettségi térkép rögzít.

K5 ábra: Pálfai féle belvíz‐veszélyeztetettség Nyársapáton
Forrás: Közép‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság

K6 ábra: Belvízi elöntés Nyársapáton (2016 03.17‐i kiértékelt
adatok alapján)
Forrás: Közép‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság
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Nyársapát területe a Dr. Pálfai Imre által
készített belvíz veszélyeztetettségi mutató
alapján főként a mérsékelten belvíz‐
veszélyeztetett kategóriába tartozik, kis része
esik csupán a közepesen veszélyeztetett
tartományba.
A
mérsékelten
belvíz‐
veszélyeztetett kategóriák feltüntetése nem
szükséges, de a közepesen veszélyeztetett
területek a településrendezési eszközökben is
rögzítendők. A közepesen veszélyeztetett
terület a tanyák területét érinti.
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A K6 ábra a gyakorlatban belvízveszéllyel érintett területek elhelyezkedéséről ad tájékoztatást.
A település belvízvédelmi szempontból a KÖTIVIZIG 10.2 sz. Ceglédi belvízvédelmi szakaszához
tartozik, közigazgatási területe a 030. Gerje‐Perje belvízrendszer, 030d Gerje‐Perje öblözetébe esik.
18.2./3 Mély fekvésű területek
A településen mély fekvésű területek a topográfiai adottságok mellett, a természet alakította
mélyvonalakon jöttek létre, ahol időszakos, vagy állandó vízfolyások haladnak. A mélyvonalon haladó
vízfolyások természetes útjának fenntartásával a környezetének védelme biztosított.
Nyársapát szinte egész területére jellemző a mély fekvésű, magas talajvízállású adottság, de
különösen a kisvízfolyások, csatornák környezetében jellemzők az ilyen területek
18.2./4 Árvíz‐ és belvízvédelem
A települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízvédelmet nem igényel. A település észak‐keleti
részén vannak belvízzel közepesen veszélyeztetett területek, ahol időnként előforduló
vízállásossággal számolni kell. A település topográfiai síkvidéki fekvéséből eredően a teljes
közigazgatási területének mérsékelt belvízi veszélyeztetettségének fennállását figyelembe kell venni.
Nyársapáton is a beépített területen előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada a vízelvezető
hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából származik.
A hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék okozhat helyi vízelöntést, „villám‐
árvízi” eseményt. A villámárvízi veszélytérkép besorolása szerint közepes kockázatú a település
veszélyeztetettsége. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges
csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi
katasztrófavédelem feladata.
A településen árvízi veszélyeztetés nincs, így vízügyi szintű árvízvédelemre nincs szükség.
Nyársapát belvízvédelmi szempontból a KÖTIVIZIG 10.02 sz. Ceglédi belvízvédelmi szakaszhoz
tartozik, közigazgatási területe a 030. Gerje‐Perje belvízrendszer, 030d Gerje‐Perje öblözetébe esik. A
Gerje‐Perje belvízrendszer a Tisza jobb partján helyezkedik el. ÉK‐en a 029‐es Zagyva jobbpart
belvízrendszer, É‐ÉNY‐on a 103‐as (KDV‐VIZIG), NY‐on a 016‐ös (KDV‐VIZIG) belvízrendszer határolja.
Domborzati viszonyai változatosak (dombvidéki és síkvidéki). A terület a nagyesésű Duna‐Tisza
középhátságtól a Tisza völgyébe gravitál.
A község területén lévő Nyilas I.‐, és Nyilas XXVI.‐ csatornák a KÖTIVIZIG kezelése alá tartozó
belvízcsatornák.
A KÖTIVIZIG előzetes tájékoztatása alapján:






A mélyfekvésű lefolyástalan területet újonnan művelésbe nem lehet bevonni, ill. a
meglévőket javasolt művelés alól kivonni és rét‐legelőként hasznosítani, vagy tűrni e
területeken a belvízi elöntést és a termés kiesést.
A belvizes területeket figyelembe kell venni a közigazgatási határok korrekciójánál, valamint
a lakóterületek kialakításánál, elkerülve a későbbi belvízkárokat, ill. a jelentős költséggel
történő belvízkár elhárítást.
A belterületi vízrendezés tervezésénél a KÖTIVIZIG állásfoglalása (befogadói nyilatkozata) kell
a külterületi befogadók tekintetében, melyek elsősorban csapadékvízzel terhelhetőek a Víz
Keretirányelvben foglaltak teljesítése érdekében.
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18.3 Egyéb
18.3./1 Tevékenységből adódó korlátozások
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó iparbiztonsági szempontból nyilvántartásba vett, veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem a településen nincs, a települést nem érinti veszélyes üzemhez
kapcsolódóan kijelölt veszélyességi övezet.
Az emberi tevékenységből eredő esetleges katasztrófahelyzeti veszélyforrás az üzemi és
mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos veszélyes anyagok helytelen tárolása, valamint a
települést érintő vasúton és országos közúton szállított veszélyes anyagok kapcsán adódhat.
A településen jelentős ipari tevékenységet nem folytatnak, a keletkező veszélyes hulladékok
mennyisége nem jelentős.
Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások:
1. Vízellátás szolgáltatási területén



Vízmű kutak és azok hidrogeológiai védőterülete;
Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei.

2. Szennyvízelvezetés



Szennyvízátemelő és annak hatásterülete;
Szennyvíztisztító telep és annak hatásterülete.

3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés



Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, vízfolyások, csatornák 3‐3 m‐
es karbantartó sávval;
Kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás, csatorna mentén 6‐6 m‐es meder karbantartási sávval.

4. Energiaellátás
Villamosenergia






400 kV‐os villamosenergia átviteli hálózat távvezetékének kijelölt nyomvonala és biztonsági
övezete;
132 kV‐os villamosenergia főelosztó hálózat, az oszlop tengelyétől mért 18‐18 m‐es
biztonsági övezettel;
22 kV‐os gerinc légvezeték elosztóhálózat, külterületen oszloptengelytől mért 7‐7 m‐es
biztonsági övezettel;
22 kV‐os villamosenergia földkábel;
22/0,4 kV‐os transzformátor.

Földgázellátás‐ CH szállítás





Termékvezeték és annak biztonsági övezete;
Bányaüzemi hírközlési kábel és annak biztonsági övezete;
Nagyközép‐nyomású földgáz gerincvezeték és annak biztonsági övezete;
Települési gázfogadó és nyomáscsökkentő.

5. Elektronikus hírközlés



Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei
Mikrohullámú összeköttetés nyomvonala
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I.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztályának tájékoztatása szerint a község
közigazgatási területén sem bányatelek, sem nyilvántartott ásványvagyon nem található.

I.20 VÁROSI KLÍMA
Nyársapát klimatikus szempontból a száraz, mérsékelten meleg és a meleg éghajlati zóna határába
esik. Az évi napfénytartam 2000‐2040 óra között alakul. A nyári évnegyedben 800 óra, a téliben 190
óra körüli napfényt élvez. Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga 10,2‐10,3ºC, a nyári félév
átlaghőmérséklete 17,2‐17,3ºC. Azoknak a napoknak a száma, amikor a középhőmérséklet
meghaladja a 10 °C‐ot, 197‐200. Az első ilyen nap április 3. és 6. között, az utolsó október 20‐21‐én
fordul elő. Az abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 34,0°C körüli, a minimumoké ‐16,5 °C,
K‐en és ÉK‐en ‐17,0 °C közelében van. Évente 510‐530 mm csapadék valószínű, ebből a
tenyészidőszakban 300‐310 mm eső hull. Átlagosan 32‐35 hótakarós nap a megszokott, 18 cm
átlagos maximális hóvastagsággal. Az uralkodó szélirány az ÉNy‐i, második helyen ‐ főleg ősszel ‐ a K‐i,
DK‐i szél áll. Az átlagos szélsebesség 2,5‐3 m/s közötti.
A település klimatikus adottságai közül legjelentősebb befolyásoló tényező annak földrajzi fekvése és
morfológiai adottságai. Nyársapát esetében kedvező, hogy a település belterülete alacsony
beépítettségű, zöldfelületekben, kertekben gazdag, továbbá közvetlen környezetében, külterületén
kiterjedt erdőterületek, biztosítanak biológiailag aktív felületeket, javítva a mikroklímát és a terület
átszellőzését. A városokban egyre erősebben jelentkező hősziget‐hatás tehát a vizsgált területen nem
meghatározó, ugyanakkor az éghajlatváltozás kapcsán itt is az átlaghőmérséklet emelkedésével,
valamint a szélsőséges időjárási események gyakoriságának növelésével kell számolni. A
csapadékvizek egyenlőtlenségének fokozódása a térségben meghatározó mezőgazdasági termelésre
nézve kedvezőtlen, ezért egyre nagyobb jelentősége lesz a csapadékvizek helyben tartásának és
takarékos felhasználásának.
Nyársapát területe a Dr. Pálfai
féle
Magyarország
zonális
aszályossági térképe alapján az
erősen aszályos kategóriába
tartozik.
A
település
közigazgatási
területének
jelentős része az I. kategóriába
sorolt.

VK1 ábra: Dr. Pálfai féle Magyarország Zonális aszályossági térképe (részlet)
Forrás: Közép‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság
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II. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
II.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA GYAKOROLT HATÁSUK
ÖSSZEVETÉSE
1.1 Társadalom, humáninfrastruktúra
A község népességszáma az elmúlt évtizedekben változatosan alakult. 2011‐es népszámlálás óta
kezdetben folyamatosan csökkent a lakónépesség száma, 2015 után növekedés tapasztalható. A
népesség korösszetétele a KSH 2011‐es népszámlálási adatai alapján kedvezőnek mondható, a fiatal
és az aktív korú népesség aránya magasabb a településen, mint a járásban, vagy az országban. Az
időskorú népesség aránya alacsonyabb, mint az országos és a járási arány. Bár a korösszetétel
kedvező, de az elöregedés folyamata jelen van a községben.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az országos arányhoz képest
alacsonyabb, így kedvezőbb képet mutat. A helyi lakosság 15%‐a rendelkezik érettségivel, illetve a
felsőfokú végzettségűek aránya 6,6%, ami szintén alacsony az országos és a járásközpont átlagához
képest.
Nyársapát a foglalkoztatottság, illetve a gazdasági aktivitás tekintetében nincs előnyös helyzetben. A
lakónépesség iskolai végzettsége a foglalkoztatási mutatókra is hatással van. Az aktív korú – 15‐64 év
közötti – népesség több mint fele foglalkoztatott.
Nyársapát községnek nincs sem szegregátuma, sem szegregációval veszélyeztetett területe.
A település rendelkezik az alapellátáshoz szükséges (oktatás, egészségügy, sportolási lehetőség)
intézményekkel. Az alapfokú oktatás helyben, közép‐ és szakiskolai oktatás Cegléden és Nagykőrösön
biztosított. Nyársapát kizárólag alapfokú egészségügyi ellátással rendelkezik, a lakosok kórházi
ellátásban legközelebb Kecskeméten részesülhetnek. A település lakói számára sportolási lehetőség
helyben is biztosított.
Az esélyegyenlőség biztosítása mind állami, mind helyi önkormányzati szinten kiemelt feladat. Az
Önkormányzat rendelkezik Esélyegyenlőségi programmal, melynek célja, hogy biztosítsa a polgárok
esélyegyenlőségét minden területen. Az önkormányzat kitűzött célja, hogy a település lakói számára
elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, és javítsa a mélyszegénységben élők helyzetét.

1.2 Gazdaság
A nyársapáti Önkormányzat a településfejlesztési célok megvalósítására érdekében saját forrásból és
pályázati úton, valamint településrendezési szerződés keretében hajt végre fejlesztéseket. A
fejlesztési célok között közterületeket érintő fejlesztések (járdaburkolat, belterületi utak),
csapadékvíz‐elvezetés létesítményeinek fejlesztése, energetikai (villamos energia ellátás) és
intézményi korszerűsítések is szerepelnek, köszönhetően annak, hogy a település rendszeresen
sikeresen pályázik hazai és uniós támogatásokért.
A helyben foglakoztatás és a helyi vállalkozások támogatásának egyik fontos eleme lehet
Nyársapáton a kialakításra került mini vállalkozói zóna és inkubátorház, mely egy új vállalkozói
negyed kialakításának lehetőségét, valamint vállalkozást elindító, fejlesztő mikro‐ és kisvállalkozások
beruházásainak megvalósítását segíti elő.
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A község lakosságának jelentős része él a külterületi tanyákon, a település fő gazdasági ágazata a
mezőgazdaság, másodlagos az erdőgazdálkodás. Jellemző tevékenység a szőlő‐, gyümölcs‐ és
zöldségtermesztés.
Nyársapáton a regisztrált gazdasági vállalkozások száma 2011‐2014 között folyamatos növekedést
mutat, követve ezzel az adott mutató országos, megyei alakulását.

1.3 Épített környezet
Nyársapát teljes közigazgatási területén három különböző arculati karakterű területet (falusias,
mezőgazdasági és tanyás, erdős) különböztet meg a település arculati kézikönyve. Külterülete olyan
tanyás térség, ahol mezőgazdasági és erdős területek mozaikosan váltják egymást.
A település belterületén a 2000 m2 alatti telkek a jellemzőek. A zártkerti részeken a 2‐10 ezer m2
nagyságú telkek túlsúlya jellemző, de ezen belül is a 2‐5 ezer m2 területű telkek a leggyakoribbak. Az
egész települést vizsgálva a 2‐5 ezer m2‐ig terjedő telekméretek jellemzőek, majd a nagyarányú
külterületnek köszönhetően a 10‐50 ezer m2–ig terjedő telkek.
A településen a magántulajdon túlsúlya jellemző (72%). Az önkormányzati tulajdonú területek
jellemzően a belterületen, míg a nagy kiterjedésű állami tulajdonú területek a település keleti és dél‐
nyugati részén találhatóak.
A belterület északi részén magasabb‐, míg a déli részén alacsonyabb a beépítés mértéke. Két féle
beépítési mód a jellemző, a szabadon álló és az oldalhatáron álló beépítés.
Településközponti részeinek meglévő és tervezett vegyes területein lévő épületeken kizárólag
magastető alkalmazása jellemző. A településen főként négyzet alaprajzú, 60‐70‐es években épült,
sátortetős épületek találhatóak. Az épületek jellemzően földszintesek, későbbi beépítésű területeken
emeletesek.
A tanyasi területek sortanyás karakterű területén az épületek jellemzően földszintesek, későbbi
építésűek és sátortetősek. A lakóépületek mellett jellemzően szabadonálló módon gazdasági
épületek sorakoznak.
A településközpont területeken a lakófunkció mellett megjelenik intézményi, kereskedelmi‐
szolgáltató funkció is.
Nyársapát közigazgatási területén 1 régészeti lelőhely és 1 műemlék található, amely egy 13. századi
építésű templomrom. Helyi értékvédelem alá 4 darab védett elem tartozik.
Világörökségi helyszín, világörökségi helyszín védőövezete, világörökségi várományos helyszín,
történeti kert, temető és temetkezési emlékhely, kiemelt nemzeti emlékhely, nemzeti emlékhely,
történeti emlékhely a településen nem található.

1.4 Táji és természetvédelem
Nyársapát térségében a több évszázados intenzív mező‐ és erdőgazdálkodás jelentősen
megváltoztatta a táj szerkezetét. Az egykori lápos‐mocsaras területek lecsapolásával növekedett a
művelésbe vonható területek nagysága, összefüggő szántóterületek, gyümölcs és zöldségültetvények
jöttek létre ‐ ugyanakkor a magas talajvízállás továbbra is nagy területen fennáll, a település
belvizesedésre hajlamos. A mesterséges erdőültetvényeken a nyárfák és az idegenhonos akácfa vált
fő állományalkotóvá.
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A település külterületeit jellemző mozaikos tájhasználat: az erdő‐ és mezőgazdasági ültetvények
váltakozása, a tanyák és kiskertes területek sokasága összességében értékes tájkaraktert
eredményez.
Az ember tájalakító tevékenysége a természetes vegetációk pusztulásához, az élőhelyek
visszaszorulásához vezetett, ami a természetvédelmi területek alacsony arányában is megmutatkozik.
Nyársapáton országos jelentőségű védett természeti terület és a természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. törvényben meghatározott ex lege védett természeti terület, illetve védett természeti érték
nem található. A települést a „Gerje mente” megnevezésű Natura 2000 kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület érinti, amely egyúttal tájképvédelmi övezetként is nyilvántartott. Helyi
védettségű természeti területként nyilvántartott a Nyársapáti Legelő mely nagy egyedszámú
orchidea‐állománnyal rendelkezik.
A Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatai alapján a mocsári kosbor (Anacamptis palustris ssp.
palustris) és a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) védett állományai is megtalálhatók a
Nyársapáti Legelő térségében, de egyéb területeken is előfordulhatnak védett vagy fokozottan védett
fajok.
Az országos ökológiai hálózat övezetei fenti, természetvédelmi oltalom alatt álló, valamint azokhoz
kapcsolódó természetközeli területeket foglalják magukba, továbbá a Nyilas I.‐csatornát kísérő
jellemzően szintén gyepgazdálkodás alatt álló területek is az övezetbe tartoznak. Az ökológiai hálózat
összesen kb. 660 hektárt fed le Nyársapát közigazgatási területén.

1.5 Zöldfelületi rendszer
Nyársapát külterületének zöldfelületi rendszere jól strukturált. A külterületi ingatlanok nagy hányada
(~56%) mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, de az erdőterületek aránya is kedvező, 34%‐os arányuk
jelentősen meghaladja az országos átlagot. A mezőgazdasági területeket kedvező sűrűségben
tagolják kisebb‐nagyobb véderdősávok, fasorok, ugyanakkor egyes út‐ és vasútszakaszok, valamint a
belvízelvezető csatornák mentén megszakadnak a táj‐ és környezetvédelmi célból fontos
zöldfolyosók, zöldsávok. A külterületi telephelyek egy részénél szintén probléma a takarófásítás
hiánya. A település területén nincs olyan jelentős beépített térség, vagy izolációs hatású
infrastruktúra elem, amely a zöldfelületi kapcsolatokat számottevően korlátozná.
Nyársapát falusias beépítettségű lakótelkein az alacsony beépítettség mellett magas zöldfelületi
borítottság jellemző. A község belterületén a rekreációs teret biztosító közparkok, játszóterek
területnagyságát és a korlátozottan közhasználatú intézménykerteket is figyelembe véve a
zöldterületi ellátottság elégségesnek mondható, a közösségi területek felszereltsége, gondozottsága
is sokat fejlődött az elmúlt években. Szembeötlő ugyanakkor a közterületi fásítások, utcai fasorok
hiánya, továbbá problémás a meglévő fa‐ és cserjeállomány tekintetében a heterogenitás, a
tájidegen fajták nagy arányú alkalmazása. Az invazív növényegyedek terjedése kül‐ és belterületen
egyaránt megfigyelhető, igen kedvezőtlen folyamat.

1.6 Környezet‐és katasztrófavédelem
Nyársapát érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi területen fekszik, ezért jelentős környezeti
konfliktus adódik az elégtelen csatornázottsági szintből, mivel a szennyvizek elégtelen kezelése
veszélyezteti a talaj valamint a felszíni – és felszín alatti vizek minőségét. A probléma kezelésében
nagy előrelépés volt a település biológiai szennyvíztisztítójának 2012‐es üzembe helyezése,
ugyanakkor a csatornahálózat még nem teljes körű (55%‐a csatornázott, 68%‐os rákötési arány).
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Kihívásként jelentkezik a széttagolt, tanyás területeken a szennyvízkezelés gazdaságos megoldása. A
település talajviszonyait jelentősen befolyásolja az intenzív mezőgazdasági művelés, amely szintén
szennyező lehet, a vegyszerek és a szerves trágyák és műtrágyák nem körültekintő alkalmazása
esetén.
A településen kis vízhozamú, viszont a magas talajvízszint miatt állandó vízfolyások haladnak át ÉNY‐
DK‐i irányban. A belterülettől északra a Nyilas I.‐csatorna, majd a Gerje‐patak és mellékvizei, délre a
Körös‐ér vízrendszeréhez tartozó Gógány‐ér vezeti el a csapadékvizeket. A ritka árvizek nyár elején
jelentkeznek, míg az év nagy részében alig van vizük. A kisvízfolyások vízminősége jellemzően II.
osztályú.
Bár a település levegőminőségére rendszeres mérési adatok nem állnak rendelkezésre, a lakossági
tüzelés szennyező anyagkibocsátása feltehetően jelentős – figyelembe véve a környezeti
szempontból kedvezőbb földgázfelhasználás alacsony részarányát. Különösen problémás és
környezetkárosító a kerti avarégetés és a hulladékok eltüzelése. A levegőminőséget meghatározó
helyi tényező a mezőgazdasági területek felszínéről származó ülepedő porszennyezés, valamint a
mezőgazdasági és egyéb üzemi tevékenységgel összefüggő egyéb légszennyezés, bűzterhelés.
Nyársapát területén bejelentés köteles pontforrás nem üzemel.
A település zajviszonyát tekintve a vasúti közlekedés érdemel elsősorban említést, amely a közeli
lakóépületekre nézve terhelő hatású. A települést jelentős forgalmat bonyolító közútszakasz nem
érinti, átmenő forgalom csak a József Attila úton (46119 sz. Nyársapát‐Nyilas bekötő út) jelentkezik.
Nyársapát területén a kommunális hulladék rendszeres gyűjtése és elszállítása biztosított, a
rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya közel 100%‐os, a településen évek óta működik
az újrahasznosítható frakciók szelektív gyűjtése is. Állandósuló környezeti probléma adódik az illegális
hulladéklerakásból: az elhagyott hulladékok potenciális szennyező hatása az élővilágra nézve is
kedvezőtlen. A település egykori települési szilárd hulladéklerakójának rekultivációja megtörtént.
A globális klímaváltozással összefüggésben Nyársapát térségében is számolni kell az átlaghőmérséklet
emelkedésével, valamint a szélsőséges időjárási események gyakoriságának növekedésével.
Nyársapát szinte egész területére jellemző a mélyfekvésű, magas talajvízállású adottság,
belvízveszélyes terület, emellett az ország aszályos térségei közé tartozik. A helyi klímaviszonyok
szempontjából kedvező, hogy a község alacsony beépítettségű zöldfelületekben gazdag, a környező
erdőterületek javítva a mikroklímát és a terület átszellőzését. A városokban egyre erősebben
jelentkező hősziget‐hatás tehát a vizsgált területen nem meghatározó. A környezetbarát
energiafelhasználás szempontjából előremutató az önkormányzati épületek ellátásához használt
napelemek telepítése.

1.7 Közlekedés
A közúthálózati kapcsolatok szempontjából Nyársapát jelenleg is kedvező adottságú, országos utakkal
viszonylag sűrűn lefedett térségben található, közeli M4 és M5 autópályákkal. A távlatban ezt tovább
javítja majd az M4 továbbépítése, és a tervezett M8.
A községet körülvevő országos mellékutak hálója biztosítja a helyi, térségi közlekedést. Hiányzó
kapcsolat a Törtel‐i összeköttetés, így viszont a zsák település teljesen mentesül az átmenő
forgalomtól. A kiterjedt helyi külterületi úthálózat a tanyák megközelíthetősége szempontjából
nagyon fontos, a járhatóság érdekében burkolatépítésre van szükség. A négyzethálós belterületi
utcahálózat a helyi forgalmat megfelelően kiszolgálja, a csapadékvíz helyben szikkasztásával
megoldott további burkolásra, fásításra, virágosításra, utcaszépítésre lehet szükség.
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A közösségi közlekedést elsősorban a helyközi autóbuszok biztosítják. A vasúti közlekedés kevésbé
kihasznált, ennek elsősorban menetrendi okai vannak.
A gyalogos közlekedés számára nincsenek mindenütt járdák, de a kisforgalmú lakóutcákban jól
működik a vegyesforgalmú, közös jármű/gyalogos útburkolat is. Gyalogos/kerékpáros út vezet a
községbe a Nagykőrösi úttól egészen a belterület határáig. A Nagykőrösi út mentén fog haladni a
tervezett „Jászok, kiskunok földje kerékpárút: Jászberény ‐ Cegléd ‐ Nagykőrös ‐ Kecskemét –
Bugacpusztaháza” szakasza, amihez helyi kerékpárutakat csatlakoztatva ösztönözni lehetne a (turista)
kerékpáros közlekedést.

1.8 Közművek és elektronikus hírközlés
A helyzetfeltárás készítésekor elemzésre került, hogy a rendelkezésre álló közműellátás milyen
szinten biztosítja a Nyársapáton élők komfortját és védi a település környezeti állapotát. A
településen élők életkörülményeit, a település környezeti állapotát a közmű‐infrastruktúra
kiépítettsége alapvetően befolyásolja.
A település szerkezetét alapvetően a tanya‐világa alakítja, ahol település lakosságának majd a fele él.
A településen az évtized elején megvalósított csatornázásnak eredményeként mára már a település
belterületén a teljes közműellátás lehetősége biztosított. A tanyavilágban jellemzően közüzemű
szolgáltatásként csak a villamosenergia áll rendelkezésre.
A központi belterületen kiépített vízellátás, a szennyvíz közcsatornás elvezetés, a villamosenergia
ellátás és a földgázellátás igénybe vétele még azoknál a telkeknél sem teljes körű, ahol a telkek előtt
a kiépített hálózat halad. A kiépített közüzemű vízellátást a lakosság 47,1 %‐a vette igénybe, a
közüzemű szennyvízhálózatra a lakásállomány 36,8 %‐a csatlakozott.
A korszerű, automatikus üzemvitelű és környezetbarát termikus energiaellátásra a vezetékes földgáz
áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló legutolsó 2018. januári állapotot mutató statisztikai adatok
alapján a lakásállomány 32,2 %‐a csatlakozott közvetlenül a földgázelosztó hálózatra. Fűtési célú
energiaellátásra is 32,2%‐a hasznosította a földgázt, ezzel biztosítva a komfortos életkörülmény
lehetőségét.
Az ellátottsági adatok jelzik, hogy a településen a lakásállomány nagyobb fele, jellemzően a
tanyavilágban levő lakások hiányos közműellátással rendelkeznek, közüzemű szolgáltatásként csak a
villamosenergiát veszik igénybe, egyéb igényeiket közműpótlással oldják meg. A tanyavilágban
vannak tanyák, amelyek teljesen független és önellátó közműellátással léteznek.
A szennyvízelvezetés közüzemű közműszolgáltatásának rendelkezésre állása nem csak a lakosság
igényesebb közmű infrastruktúra ellátása érdekében fontos, hanem egyben hozzájárul a település
környezeti állapotának a javításához, a felszín alatti és felszíni vizek vízminőség védelméhez is. A
település területét a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő települések közé sorolta.
A település vízellátását biztosító nyársapáti vízbázis sérülékeny vízbázisnak minősül és kijelölt
hidrogeológiai védőterülettel rendelkezik, védelme ezért kiemelt feladata a településnek.
A rendelkezésre álló, kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra a rácsatlakozás a központi belterületen sem
teljes körű. A legutolsóként rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a közüzemi szennyvízgyűjtő
hálózatba a lakásállomány csupán 36,8 %‐a csatlakozott. A nem csatornázott utcákban, a tanyáknál
és a közcsatornára nem csatlakozó ingatlanoknál továbbra is a szennyvizeket helyi
gyűjtőmedencékbe vezetik. Ezek jellemzően továbbra is szikkasztóként üzemelnek, veszélyeztetve a
felszín alatti vizeket és a saját vízbázist is. Ez a település egyik jelentős szennyező forrása.
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A környezeti állapotot, s ezzel az életkörülményeket alapvetően befolyásolják a felszíni vízelvezetés
rendszerében előforduló hiányosságok. A település topográfiai adottsága, a nyílt árkos elvezetési
mód, különösen indokolná a csapadékvíz elvezetés gondosabb hidraulikailag rendezettebb kiépítését,
kialakítását. A település területén végighaladó nagyobb vízfolyások, a Nyilas I. főcsatorna és
mellékágainak, a Gerje‐főcsatorna, illetve a Kőrös‐ér rendezésével a csapadékvíz elvezetésében
betöltött szerepét növelni lehet.
A település környezet állapotának alakításában a közművek elhelyezésének is meghatározó szerepe
van. A település arculatának alakításában, a föld feletti hálózatok szinte betöltik a föld feletti tereket.
Föld feletti telepítésük esztétikai hatásukkal ugyan rontják a település arculatát, de ennél sokkal
meghatározóbb, hogy helyfoglalásukkal akadályozzák a közterület alakítását, a közterületekkel
történő racionális területgazdálkodási lehetőséget. Meg kell említeni a klímaváltozás okozta hatások
kompenzálási lehetőségét is rontják a föld feletti hálózatok. A föld feletti hálózatok helyfoglalásukkal
a klímaváltozás okozta hőhatás növekedés legegyszerűbb hatáskompenzálását biztosító utcafásítás
gondosabb (napfényhatást csökkentő, árnyékoló hatás) kialakítási lehetőségét akadályozzák.
A környezeti állapot alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak‐közterek látványát
meghatározó közvilágítás. A településen jellemző, hogy a közvilágítás kisfeszültségű hálózat
tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel
éppen csak a közlekedésbiztonsági igényeket elégítik ki, így arculat‐alakító hatása sem érvényesülhet.
A településen úgy a vezetékes, mint a vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatás megfelelően
kiépítetten rendelkezésre áll. A vezeték nélküli ellátottságra, a megfelelő beltéri lefedettség
biztosításához a településen belül és tágabb térségben a szükséges építmények elhelyezésre
kerültek. A vezetékes szolgáltatás hálózata jellemzően oszlopokra fektetve üzemel.
A helyzetfeltárás készítésekor a közműellátás mértékének és módjának részletes vizsgálata elkészült.
Megállapításra került, hogy a villamosenergia az egyetlen olyan közmű, amely település szintű
ellátottságot biztosít. A központi belterületen kiépített vízellátás, a szennyvíz közcsatornás elvezetés,
a villamosenergia ellátás és a földgázellátás igénybe vétele sem teljes körű. A teljes közműellátáshoz
szükséges közművek a település belterületen kedvező kiépítettséggel rendelkezésre állnak, így az
ellátottság mértékét tekintve mennyiségi igények kielégítése szükséges.
A település szerkezetét alapvetően alakító tanya‐világ közmű kiépítettségének a megoldása a
település komolyabb fejlesztési feladataként jelentkezik, ahol a lakosság jelentős hányada él.
A közműveket érintően a feltáró vizsgálatok készítése során meghatározó szempontként jelentkezett,
hogy az ismert és prognosztizált, a közműveket is érintő változásokhoz, a fenntarthatóság javítására,
illetve az egyre erőteljesebben érezhető klímaváltozás hatás‐kompenzálására miként tud a jelenleg
üzemelő közműinfrastruktúra felkészülni, alkalmazkodni.
A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai időjárásban is.
A település élők számára az élhetőséget szolgáló elvárt életkörülményeket a változó környezeti és
klimatikus hatások mellett is biztosítani kell, amelyre egyre igényesebb infrastruktúra ellátással, ezen
belül közműellátással elégíthető ki. A közműellátás vonatkozásában így már a mennyiségi igények
kielégítése mellett, közművek elhelyezési módjával szemben is egye komolyabb elvárások vannak. A
jellemző föld felett üzemelő villamosenergia és vezetékes elektronikus hírközlési elosztóhálózatok
helyfoglalásukkal a klímaváltozás hatáskompenzálását szolgáló fasor telepítés lehetőségét
korlátozzák és az üzembiztosabb szolgáltatás érdekében hosszabb távú célként figyelembe veendő a
hálózatok föld alá történő telepítési igénye.
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A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények és az általános
felmelegedés előfordulása mellett is az élhetőség fenntartása a közműellátással szemben fontos
elvárás.
Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített
környezetet és a természeti környezetet, különösen az mezőgazdasági hasznosítású területeket,
amelynek vízrendezése egyrészt a nagy záporok levezetése szempontjából másrészt a szükséges
vízvisszatartás szempontjából is nagyon fontos feladat.
A beépített területen, ahol a vízelvezetés nyílt‐árkos megoldású, és a település élővizekben is gazdag,
ott is előfordul, hogy a megfelelő vízelvezetést egy‐egy utcaszakaszon nem alakították ki, de ahol ki
van alakítva ott is a megfelelő szelvényméret nem biztosított. A nyílt árkok, az élővizek medrének
karbantartása hiányos, illetve a vízelvezetés útjának hidraulikai rendezetlensége is akadálya a nagy
záporok zavarmentes levezetésének. A megfelelő vízelvezetés kialakításának hiánya az épített
környezetben elöntés veszélyeztetést, komoly eróziót okoz a beépített és a be nem épített
területeken.
A vízfolyások, élővizek vízszállító képessége korlátozott, ezért a túlterhelésük elkerülésére érdekében
a meder revitalizációs igényével számolni kell, továbbá fejleszteni kell a vízelvezetés hálózati
rendszerét és növelni kell a vízvisszatartás lehetőségét. A településen belül az egyes telkeken belüli
vízvisszatartás megoldási igényével is foglalkozni kell.
A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. A
klímaváltozás kompenzálásához szükséges energiaellátással szembeni többlet igények a fenntartási
költségeket növelnék. Ezért megoldást kell keresni ‐a komfortszint csökkentése nélkül‐ az
energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés fenntarthatóságát segítené elő.
A fenntarthatóság javítható optimálisabb energiahordozó szerkezet kialakításával, a hagyományos
vezetékes és nem vezetékes energiahordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb
részarányú bevonásával.
A helyzetfeltáró vizsgálatban is kiemelésre került a település közbiztonság érzetét javító közvilágítás
igénye. Nyársapáton a vagyonvédelem, az arculatalakítás és a társadalmi közérzet javítására is a
közvilágítás mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges.
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III. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
III.1 A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE
Erősségek ‐ Belső tényezők
Pozitív dolgok egy helyzetről, vagy tevékenységről, ami jól működik, és lehet rá befolyásom, hogy
még jobban működjön.
Gyengeségek ‐ Belső tényezők
Olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásom, hogy jobb legyen a helyzet.
Lehetőségek ‐ Külső tényezők
Olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de rájuk építve kihasználhatjuk az
erősségeinket.
Veszélyek ‐ Külső tényezők
Olyan korlátok, amelyeket nem tudunk befolyásolni és csökkentik a növekedés esélyeit.

1.1 SWOT Társadalom, Humáninfrastruktúra
ERŐSSÉGEK










nemzetközi
kapcsolatok
testvérvárosokkal;
aktív
civil
szervezetek,
egyesek
településfejlesztési
tevékenységet
folytatnak;
aktív sportélet, a település számos
sportolási célú intézménnyel rendelkezik,
jól működő gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat,
magas látogatottságú közösségi‐, illetve
kulturális intézmények;
esélyegyenlőség biztosítása;
fiatal családok letelepedése;

LEHETŐSÉGEK



GYENGESÉGEK








lakosságszám csökkenése;
mélyszegénységben élők helyzetének
fokozatos romlása;
helyi lakónépesség alacsony iskolai
végzettsége, kedvezőtlenebb munkaerő‐
piaci pozíciója;
lakásállomány
(mennyisége/mutatói)
stagnál(nak);
magas munkanélküliségi ráta;

VESZÉLYEK

magas a fiatal és aktív korosztály aránya a
lakónépességen belül;
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1.2 SWOT Gazdaság
ERŐSSÉGEK












GYENGESÉGEK

az
önkormányzat
tudatos
településfejlesztési tevékenységet folytat
mini vállalkozói zóna kialakítása;
fő
gazdasági
ágazat
a
mezőgazdaság/Intenzív mezőgazdálkodás
stabil családi gazdálkodások;
gazdasági
szereplők
kiszolgálása
érdekében végrehajtott önkormányzati
fejlesztések;
tanyagondnoki szolgálat/rendszer;
jól működő nyársapáti Gazdakör;
működő pincegazdaság;
kedvező közlekedési kapcsolatok a
településen;

LEHETŐSÉGEK









alulhasznosított területek;
helyben elérhető munkahelyek száma
alacsony;
időszakosan magas élőmunka‐erő igény;

VESZÉLYEK

kedvező mezőgazdasági adottságok;
regisztrált gazdasági vállalkozások száma
folyamatos növekedést mutat;
gyümölcskataszteri területek jelenléte,
ezáltal
elérhető
támogatások
gyümölcstermesztésben;






a
település
külterületein
rossz
termőképességű futóhomok jellemző;
szakképzett munkaerő hiányában, a helyi
gazdaság veszít megújuló képességéből;
ingatlanpiac tartós stagnálása;
turisztikai potenciál/lehetőségek száma
alacsony;

1.3 SWOT Táj‐ és természetvédelem
ERŐSSÉGEK









GYENGESÉGEK

a fennmaradt természetközeli területek
különböző szintű védelem alatt állnak:
Gerje mente ‐ Natura 2000, Nyársapáti
Legelő ‐ helyi védett terület;
kisvízfolyások
mentén
fennmaradt
ökológiai
folyosók,
vizes
élőhely
maradványok;
a település országos átlagot meghaladó,
kedvező erdőborítottsági aránya;
kedvező
termőhelyi
adottságok,
átlagosnál jobb termőföldek nagy aránya;
mozaikos tájszerkezet;

LEHETŐSÉGEK








kevés
a
védelmet
érdemlő
természetközeli terület;
intenzív mezőgazdasági művelés tájalakító
hatásai;
vizes élőhelyek visszaszorultak;
az erdőterületek fő állományalkotó fajai
nyárfák és idegenhonos akácfák (ökológiai
degradáció);

VESZÉLYEK

természetvédelmi, élőhelyvédelmi célú
pályázati források;
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a klímaváltozás kedvezőtlen tájalakító
hatásai:
termőhelyi
adottságok
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megváltozása, invazív növény és állatfajok
további
térnyerése,
természetközeli
területek degradációja;

társadalom
természetvédelem
iránti
érzékenysége erősödik;
ökológikus mező‐ és erdőgazdálkodás
elterjedése;

1.4 SWOT Zöldfelületi rendszer
ERŐSSÉGEK










megfelelő zöldterületi ellátottság;
gondozott
és
fejlődő
közparkok,
intézménykertek és egyéb közterületek;
kedvező
zöldfelületi
borítottság a
lakóterületeken;

LEHETŐSÉGEK



GYENGESÉGEK



utcafásítások, egységes fasorok hiánya;
egyes telephelyek elégtelen zöldfelületi
kialakítottsága;
külterületi
zöldsávok,
zöldfolyosók
helyenként megszakadnak;

VESZÉLYEK

társadalom
egészségtudatosság
növekedése, amellyel együtt erősödik a
lakosság szabadterületi rekreációs igénye;
zöldfelületek,
fás
szárú
növények
megbecsülése,
védelmi
szintjének
növelése.
A
meglévő
faállomány
fafajtáinak
lehetséges
cseréje,
útszakaszonkénti egységesítése, az utcai
fasorok rendszerének bővítése javíthatja a
közterületek településképi értékét;




forráshiányos zöldfelület‐gazdálkodás a
zöldfelületek állapotromlásához vezet;
közmű és közlekedési infrastruktúra
elemek prioritása a zöldfelületek élettér‐
igényével szemben;

1.5 SWOT Épített környezet
ERŐSSÉGEK








településközpont területeken megjelenik
az intézményi, kereskedelmi szolgáltató
funkció is;
önkormányzati tulajdonú forgalomképes
területek;
rekultivált hulladéklerakó terület;
új egészségház kialakítása;
a
település
rendelkezik
hatályos
településrendezési tervvel;

LEHETŐSÉGEK




GYENGESÉGEK





a szántó és erdőterületeket kisebb tanyák
szabdalják;
a
tömegközlekedés
kiszolgáló
infrastruktúrája elavult;
lakóterület és gazdasági területhasználat
közötti konfliktus;

VESZÉLYEK

a község területének több mint 90%‐a
termőterület;
sok erdőtelepítésre alkalmas erdőterület
található mezőgazdasági termelés;
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erdők nagy részét átlagosnál rosszabb
minőségű erdőterületek alkotják;
felhagyott tanyák, üzemi területek;
folyamatosan romló ingatlanállomány
műszaki állapota;
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1.6 SWOT Közmű
ERŐSSÉGEK





GYENGESÉGEK



saját helyi vízbázisból rendelkezésre álló
kapacitás lehetősége;
szennyvízelvezetés
belterületi
szintű
kiépítettsége;
elektronikus hírközlés kiépítettsége;










LEHETŐSÉGEK





a tanyavilág közüzemű közműellátásának
kiépítetlensége;
a felszín alatti és felszíni vizek, és a saját
helyi vízbázis védelme;
település szinten jellemző a felszíni
vízelvezetés,
árkok,
élővíz‐folyások
megfelelő kialakításának, mederrendezés
hiányosságai;
a villamosenergia elosztó‐ és a vezetékes
elektronikus
hírközlési
oszlopokra
fektetett
hálózatok
föld
feletti
helyfoglalása (rendezetlen utcakép, fa‐sor
telepítés korlátozása);
a
villamosenergia
elosztóhálózat
tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel
megoldott
közvilágítású
területek
közvilágításának energetikai, mennyiségi
és minőségi hiányosságai;
a kiépített vezetékes energiaellátás
ellenére
a
szilárd
tüzelőanyag
hasznosítására való növekedő visszatérés;

VESZÉLYEK

megújuló energiahordozók közül a
napenergia rendelkezésre álló hasznosítási
lehetősége;
a
rendelkezésre
álló
elektronikus
hírközlési
hálózatok
széleskörű
szolgáltatási lehetősége;
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a tanyavilág hiányos közművesítettsége;
a tanyavilág elsorvadását okozhatja;
megfelelő támogatási rendszer nélkül a
település átfogó felszíni vízrendezésének
település
szintű
megoldása,
vízvisszatartást szolgáló beruházások
kiépítése,
szélsőséges
csapadékeseményekre való felkészülés
nem oldható meg;
megfelelő
támogatás
nélkül
a
klímaváltozás hatásaira való felkészülés
lehetőségét
(fasor‐telepítés
napárnyékolásra) gátolják a felszín feletti
közművek jelenléte és helyfoglalása,
amelynek föld alá telepítését támogatás
nélkül a település megoldani nem képes;
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1.7 SWOT Közlekedés
ERŐSSÉGEK









jó közlekedési kapcsolatok, könnyen
elérhető M4 és M5 autópálya;
főutak és átmenő forgalom közvetlenül
nem érintik;
szabályos, négyzetes hálót alkotó,
jellemzően szép, széles belterületi
utcahálózat;
többségében burkolt belterületi utcák, a
kisforgalmú utcák vegyes‐használatú
utcaként is megfelelően működnek;
jó tömegközlekedési ellátottság, közvetlen
vasúti kapcsolat;

LEHETŐSÉGEK









GYENGESÉGEK










hiányzó
keresztirányú
főúthálózati
kapcsolatok az ország nyugati területei
(Paks/Dunaújváros, Balaton, Győr) felé
zsák település, hiányzó útkapcsolat Törtel
felé;
többségében
burkolatlan
külterületi
(tanyasi) és részben hiányzó belterületi
úthálózat;
hiányzó járdák;
a helyi közlekedés számára kevésbé vonzó
(nem elég sűrű) vasúti közlekedés;
a vasútállomás ki van zárva az
árurakodásból,
a
személyforgalom
számára a peronok megközelítése a
vágányokon átjárva lehetséges;

VESZÉLYEK

országos szintű közúthálózati fejlesztések
(M4 továbbépítés, M8), az ország nyugati
felének könnyebb elérhetősége;
kerékpáros
közlekedés
fejlesztése,
"Jászok, kiskunok földje kerékpárút:
Jászberény ‐ Cegléd ‐ Nagykőrös ‐
Kecskemét ‐ Bugacpusztaháza" szakasz
megépülése;
helyi intézményeket, látványosságokat
érintő kerékpáros közlekedési útvonal
fejlesztése;
természeti értékek mentén lovas utak
fejlesztése;
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országos
fejlesztések
elhúzódása,
elmaradása;
törteli útkapcsolattal az átmenő forgalom
megjelenése;
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III.2 PROBLÉMA‐ ÉS ÉRTÉKTÉRKÉP

PÉ1 ábra: Problématérkép
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)

PÉ2 ábra: Értéktérkép
Szerk.: Pro Régió Nonprofit Kft. (készült az állami‐alapadatok felhasználásával)
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III.3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS RENDEZÉS KAPCSOLATA

314/2012. (XI.8)
Kormány rendelet

253/1997. (XII.20)
Kormány rendelet
OTÉK

Fejlesztési típusú
tervek

Országos
Területfejlesztési
Koncepció
(OTFK)

Pest Megye
Területfejlesztési
Koncepciója (PTFK)
Pest Megye Közgyűlése
12/2013 (XII 10 )

2013. évi XXVI. törvény
az Országos
Területrendezési
Tervről

Rendezési típusú
tervek

Országos Területrendezési Terv
(OTrT)
2003. évi XXVI. törvény

Pest Megye
Területrendezési Terve
(PMTRT)
Pest Megye Közgyűlése
5/2012. (V. 10.) sz.
rendelettel elfogadva
Nyársapát
Településszerkezeti
Terve
(TSZT)
26/2001. (IV. 26.)
számú határozattal

Nyársapát Város Helyi
Építési Szabályzata és
Szabályozási Terve
(HÉSZ, SZT) többször
módosított 8/2001. (IV.
26.) számú
önkormányzati
rendelettel elfogadva
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Nyársapát Településarculati
kézikönyve (TAK)
55/2017.(XII.28.,) önkorm.
határozat
Nyársapát Településképi
rendelete (TKR)
11/2017.(XII.29.)
önkormányzati rendelet
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III.4 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
4.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása,
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
A városrészek lehatárolása, jellemzői
A település városrészeinek épített környezettel kapcsolatos ismertetését az 14.5./4
Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok című fejezet
tartalmazza.

4.2 Szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése

SZ1 ábra: 40% feletti szegregációs mutatóval rendelkező terület
Forrás: KSH, FÖMI ortofotó

KSH adatszolgáltatása szerint a 2011. évi népszámlálás adatok alapján Nyársapát községnek nincs
sem szegregátuma, sem szegregációval veszélyeztetett területe. Az önkormányzat adatszolgáltatása
szerint a KSH által megjelölt településrész, olyan volt zártkerti terület, mely kedvelt célpontja a
külföldről (Romániából) érkező fiatal munkavállalóknak. Az ideérkező és itt letelepedő fiatalok
jellemzően alacsony iskolai végzettségűek, állandó bejelentett munkahellyel nem rendelkeznek,
mezőgazdasági idénymunkákat vállalnak. Az épületek ‐ melyeket többnyire bérelnek ‐ műszaki
állapota elfogadható, bár eredetileg nem állandó lakás céljára készültek. A KSH által megjelölt terület
külterületi és belterületi részén élő gyerekek, óvodai és iskolai látogatása megoldott, rendszeres.
Villamos energia ellátás biztosított a területen, de kiépített ivóvízhálózat, földgázvezeték nincs.
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