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Kengyel község 14/2013. (IX. 25. ) NMHH. rendelet 26.§ szerinti adatszolgáltatás 
 
 
 
 
 
Elektronikus 
hírközlési szerv 

Nem válaszolt Adatszolgáltatást 
biztosított 

Nem érintett Megjegyzése, 
javaslata van 

Magyar Telekom 
Távközlési NyRt, 
Debrecen 

 
 

Nincs 
hálózatfejlesztés 

 
 
 

  
X 

 
 

Telenor 
Magyarország Zrt. 

 
 
 

 
X 

  

Vodafone 
Magyarország 
Mobil Távközlési 
Zrt, Budapest 

 
 

 
X 

  

DIGI Távközlési 
Szolgáltató Kft., 
Budapest 

 
X 

 
 

 

  

Invitel Távközlési 
Zrt., Budaörs 

 
 

X  X 

UPC Magyarország 
Telekommunikációs 
Kft., Budapest 

 
X 

   

Business Telecom 
Távközlési NyRT., 
Kecskemét 

 
X 

   
 

Antenna Hungária 
Magyar Műsorszóró 
és Rádióhirközlési 
Zrt., Budapest 

 
 
 

  
X 

 
 

Externet 
Telekommunikációs 
és Internet 
Szolgáltató NyRt., 
Budapest 

   
X 

 
 
 

 
PR Telekom 
Miskolc 

 
 

 X  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          Összesítő táblázat

Értesített szervek Részt kíván 
venni

Előzetesen 
hozzájárul Nem vesz részt Nem nyilatkozott Környezeti 

értékelés
Megjegyzése, 
javaslata van

1.
JNSZ Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági Oktattási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály 

X nem kéri! X

2. JNSZ Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, Szolnok X nem kéri!

3.
J-Nk-Szolnok Megyei Kormányhivatala, 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 
Szolnok

X Nem vesz részt! nem kéri!

4. J-Nk-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
igazgatóság, Szolnok X X nem kéri! X

5.
J-Nk - Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége, Útügyi osztály 
Szolnok

X X

6. Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
Szolnok X X

7.
J-Nk-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 
Szolnoki Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal Szolnok

X X

8. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 
Debrecen X Nem vesz részt! nem kéri

9. Jász - Nk-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Szolnok X X

10.
Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal, 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály, Debrecen

X Nem vesz részt! nem kéri!

11.
J-Nk-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc -biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály, Szolnok

Nem illetékes

Kengyel község Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek 
által tett - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38§ szerinti véleményezés  összesítése



Értesített szervek Részt kíván 
venni

Előzetesen 
hozzájárul Nem vesz részt Előzetesen nem 

nyilatkozott
Környezeti 
értékelés

Megjegyzése, 
javaslata van

12. Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi 
Hivatal, Budapest X Nem vesz részt!

13. HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály 
Budapest X Nem vesz részt!

14.
J-NK-SZ Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Bányászati Osztály

X Nem vesz részt! X

15. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
Debrecen X X

KÖZMŰ ÜZEMELTETŐK, EGYÉB SZERVEK

16. Magyar Közút Nonprofit Zrt., J-Nk-Sz 
Megyei Igazgatóság, Szolnok X X

17. Víz és Csatornaművek Szolnok nem illetékes

18. TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft., 
Szolnok X X

19. E-on Áramhálózati Zrt. X

20. Magyar Telekom Nyrt., Hálózat 
Fejlesztési Igazgatóság, Debrecen X

21. J-Nk-Szolnok Megyei Közgyűlés 
Elnöke, Szolnok X X

22. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti Hajózási Hivatala X X X

23. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 
Budapest nem vesz részt!



24. J-Nk - Szolnok Megyei Kat. Ig. 
Hatósági Osztály X nem vesz részt! nem kéri

25. Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási Központ

X Nem vesz részt!

26
J-NK -SZ Megyi Kormányhivatal 
Törökszentmiklósi Járási Hivatala 
Földhivatali Osztály

megjegyzése van

27 Szolnok Város Önkormányzata X Nem vesz részt!

28 Rákóczifalva Város 
Önkormányzata X Nem vesz 

részt!

29 Kétpó Község Önkormányzata X nem vesz részt!

30 Martfű Város Önkormányzata X nem vesz részt!

31 Szajol Község Önkormányzata X Nem vesz részt nem kéri

32 Tiszatenyő Község 
Önkormányzata

X

33 Rákócziújfalu Község Önkormányzata X

34 Kengyeli Polgárőrség X

35 Kengyeli Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

X

36 Kengyeli Labdarugó Sport 
Egyesület

X
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KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

 

… / 2015. (……..) SZÁMÚ 

 

R E N D E L E T E 

 

 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2006.(II.17.) sz. Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI.8.)  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet 29§ a) pontjában és  a 

partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: 

OTÉK) 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

 

- Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály, Szolnok 
- Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály, Szolnok 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

Szolnok  
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, 

Szolnok 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Osztály, Szolnok 
- Közép - Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok Járási Hivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztály, Szolnok 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Szolnok 
- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc - biztonsági és 

Földművelésügyi Főosztály, Szolnok 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Budapest 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok 
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda, Debrecen; 
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. JNSZ Megyei Igazgatóság Szolnok 
- Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 
- TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Debrecen 
- E-On Zrt. Debreceni Régióközpont 
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- Magyar Telekom Nyrt. Debrecen 
- Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Önkormányzat, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 

Megyei Főépítész, Szolnok 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest 
- Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Budapest 
- MÁV Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság, Budapest 

 

valamint a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a partnerségi 

egyeztetés szabályai szerinti érintett résztvevők,a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ (1) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jász - Nagykun - Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

véleményének kikérésével a 4/2006.(II.17.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

 

 

1. § 

 

(1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed: 

 

a.) Belterületen a 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 

1424/4, 1411, 1410, 1409, 1408, 1402/3, 1402/4 , 1424/2, 1424/3, 1401/3 és 

részben a 1405, 1406, 1407 hrsz-ú, továbbá külterületen 0140/16 és 0140/3 

hrsz-ú területekre  

b.) Belterületen 4/35 hrsz-ú terület 

c.) Belterületen 1470 hrsz-ú terület 

d.) Belterületen a1201, 1202, 1213 és részben a 1212 hrsz-ú terület, külterületen a 

02 hrsz-ú terület 

e.) Külterületen 0159 hrsz-ú terület 

f.) Belterületen 1502, külterületen 0114/15 hrsz-ú terület 

g.) Belterületen 653/1 és 653/2 hrsz-ú terület 

 

 

 

2. § 

 

(1) Jelen rendeletmódosítás elválaszthatatlan részét képezi: 

 

a.) SZ–03/ 1M – jelű szabályozási tervlap 

 

b.) SZ – 02/ 1M – jelű szabályozási tervlap 

 

c.) SZ – 03/ 2M – jelű szabályozási tervlap 

 

d.) SZ – 02/ 2M – jelű szabályozási tervlap 

 

e.) SZ – 02/ 3M – jelű szabályozási tervlap 
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f.) SZ – 03/ 3M – jelű szabályozási tervlap 

 

g.) SZ – 02/ 4M – jelű szabályozási tervlap 

 

 

3. § 

 

(1)  A  4/2006. (II.17.) számú Önkormányzati rendelet VIII. fejezet Építési övezetei, 

övezeti előírások Az egyes építési övezetekre ill. övezetekre vonatkozó részletes előírások 

17.§  (11) bekezdése kiegészül: 

 

  

A zöldfelület legkisebb mértéke(%)      25, Telken belüli 

zöldfelületen háromszintű, gyep és 40 db cserje/150m
2
 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m

2 

növényzet telepítendő, továbbá a terület tulajdonosának vagy kezelőjének telken belül 

védőfásítást kell kialakítani és fenntartani a terület használatba vételéig a szabályozási terven 

jelöltek szerint. 

 

 

4. § 

 

(1)  A  4/2006. (II.17.) számú Önkormányzati rendelet VIII. fejezet Építési övezetei, 

övezeti előírások Az egyes építési övezetekre ill. övezetekre vonatkozó részletes előírások 

17.§  (12) bekezdése (13) bekezdésre módosul és az azt követő bekezdések egyel nagyobb 

számozást kapnak.  

 

 

5. § 

 

(1) A 4/2006. (II.17.) számú Önkormányzati rendelet VIII. fejezet Építési övezetei, 

övezeti előírások Az egyes építési övezetekre ill. övezetekre vonatkozó részletes 

előírások 17.§  (12) bekezdése az alábbi: 

 

 

(12) Az „Gip 2” jelű építési övezetre vonatkozó előírások: 

 

 

Az építési övezet jele:                                                

 

                         Gip 2 

 

 
Területfelhasználási mód: Ipari, gazdasági terület 

 

 

A rendeltetésre vonatkozó előírások:   Az építési övezetben  az OTÉK gazdasági (ezen belül 

az egyéb ipari területre vonatkozó) előírásai szerinti létesítmények helyezhetőek el. 

 

 

A kialakítható legkisebb telekterület(m
2
):  5.000 
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Beépítési mód:  szabadon álló 

 

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke(%):  40 

 

A megengedett legnagyobb építménymagasság (m):  12,50 m, 

technológiával igazolt esetben ennél nagyobb építménymagasságú műtárgy is elhelyezhető 

 

A beépítés feltételének közművesítettségi mértéke:  teljes 

 

A zöldfelület legkisebb mértéke(%)      25, Telken belüli 

zöldfelületen háromszintű, gyep és 40 db cserje/150m
2
 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m

2 

növényzet telepítendő, továbbá a terület tulajdonosának vagy kezelőjének telken belül 

védőfásítást kell kialakítani és fenntartani a terület használatba vételéig a szabályozási terven 

jelöltek szerint. 

 

Az előkert mérete (m):  10,00m 

 

Terepszint alatti építmények:                                                          pince, tároló, technológiai 

létesítmény építhető 

 

 

 

6. § 

 

(1)  A  4/2006. (II.17.) számú Önkormányzati rendelet VIII. fejezet Építési övezetei, 

övezeti előírások Az egyes építési övezetekre ill. övezetekre vonatkozó részletes előírások 

17.§  (18) bekezdése módosul: 

 

 

 

(18) Az „K sp2” jelű építési övezetre vonatkozó előírások: 

 

 

Az építési övezet jele:                                                

 

                         K sp2 
 

 

A kialakítható legkisebb telekterület(m
2
):  5.000 

 

Zöldfelület legkisebb mértéke %   40 

 

Az építési övezetben parkoló telken belül létesíthető. 

 

7. § 

 

(1)  A  4/2006. (II.17.) számú Önkormányzati rendelet VIII. fejezet Építési övezetei, 

övezeti előírások Az egyes építési övezetekre ill. övezetekre vonatkozó részletes előírások 

17.§  (19) bekezdése (20) bekezdésre módosul és az azt követő bekezdések kettővel 

nagyobb számozást kapnak.  
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8. § 

 

(1)  A 4/2006. (II.17.) számú Önkormányzati rendelet VIII. fejezet Építési övezetei, 

övezeti előírások Az egyes építési övezetekre ill. övezetekre vonatkozó részletes előírások 

17.§  (19) bekezdése az alábbi: 

 

 

(19) Az „K rek” jelű építési övezetre vonatkozó előírások: 

 

 

Az építési övezet jele:                                                
 

                         K rek 

 

 
Területfelhasználási mód: Különleges, beépítésre szánt, rekreációs terület 

 

 

A rendeltetésre vonatkozó előírások:   Az építési övezetben  a rekreáció és turizmus 

funkcióval kapcsolatos (szálláshely, kemping, közösségi létesítmény, vendégház, borház, 

rendezvényház, víziszínpad, kilátó stb.) épületek, építmények helyezhetők el. 

 

 

A kialakítható legkisebb telekterület(m
2
):  1.000 

 

Beépítési mód:  szabadon álló 

 

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke(%):  30 

 

A megengedett legnagyobb építménymagasság (m):  6,50 m,  

a kilátó építménymagassága 14,00 méter 

 

A beépítés feltételének közművesítettségi mértéke:  teljes 

 

A zöldfelület legkisebb mértéke(%)      25, Telken belüli 

zöldfelületen háromszintű, gyep és 40 db cserje/150m
2
 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m

2 

növényzet telepítendő. 

 

Az előkert mérete (m):  - 

 

Terepszint alatti építmények:                                                          pince, tároló, technológiai 

létesítmény építhető 
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9. § 

 

 

(1)  A  4/2006. (II.17.) számú Önkormányzati rendelet VIII. fejezet Építési övezetei, 

 övezeti előírások Az egyes építési övezetekre ill. övezetekre vonatkozó részletes 

 előírások 17.§  (21) bekezdése (22) bekezdésre módosul és az azt követő bekezdések 

 hárommal nagyobb számozást kapnak.  

 

 

10. § 

 

(1)  A 4/2006. (II.17.) számú Önkormányzati rendelet VIII. fejezet Építési övezetei, 

 övezeti előírások Az egyes építési övezetekre ill. övezetekre vonatkozó részletes 

 előírások 17.§  (20) bekezdése az alábbi: 

 

 

(20) Az „Kknp” jelű  övezetre vonatkozó előírások: 

 

 

Az  övezet jele:                                                
 

                         Kknp 

 

 
Területfelhasználási mód: Különleges, beépítésre nem szánt terület 

 

 

A rendeltetésre vonatkozó előírások:   Az építési övezetben  a megújuló energia előállítással 

(napelempark) kapcsolatos épületek, építmények helyezhetők el. 

 

A kialakítható legkisebb telekterület(m
2
):  10.000 

 

Beépítési mód:  szabadon álló 

 

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke(%):  5 

 

A megengedett legnagyobb építménymagasság (m):  6,50 m 

 

Telken belül a terület temetővel érintkező telekhatára mentén a terület tulajdonosának vagy 

használójának a szabályozási terven jelöltek szerint védőfásítást kell kialakítani és fenntartani 

a terület használatba vételéig a szabályozási terven feltüntettek szerint. 
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11. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1)  A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen rendelettel módosul 

az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan. 

Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan 

tartalommal hatályban marad. 

 

(2) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap a jóváhagyását 

követő 30. napján lép hatályba.  

Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál 

kell alkalmazni. 

 

(3) Kihirdetéséről és közzétételéről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak 

szerint kell gondoskodni. 

 

 

 

 

Kengyel, 2015. ____________________ hó ________ nap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________ ___________________________ 

                Polgármester                                                              Jegyző 
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Aláírólap 
 

 

Kengyel község településrendezési tervének  - több részterületet érintő- módosításához 
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Kengyel község 2/2006. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul: 

 

III. fejezet 

Beépítésre szánt illetve nem szánt területek 

 

Kengyel község 2/2006. (II.16.) számú Képviselő – testületi határozattal jóváhagyott 

településszerkezeti terve III. Fejezet Beépítésre szánt illetve nem szánt területek (2) 

bekezdése kiegészül: 

 

(2) Változó besorolású beépítésre szánt (az előző szabályozás szerint beépítésre nem szánt) 

területek az alábbiak: 

- Bagi - majorban lévő, külterületi 0140/16 és 0140/3 hrsz-ú, a jelenlegi szabályozás szerint 

általános mezőgazdasági terület, tervezett különleges rekreációs terület 

 

- Kengyel belterülete melletti 0160/1 hrsz-ú a jelenlegi szabályozás szerint általános 

mezőgazdasági terület, tervezett különleges sportolási célú terület 

 

 

III. fejezet 

Beépítésre szánt illetve nem szánt területek 

 

Kengyel község 2/2006. (II.16.) számú Képviselő – testületi határozattal jóváhagyott 

településszerkezeti terve III. Fejezet Beépítésre szánt illetve nem szánt területek kiegészül 

a  (3). bekezdéssel: 

 

(3) Változó besorolású, kategóriáján belül átminősülő  területek az alábbiak: 

 

- Belterületen a 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1424/4, 1411, 

1410, 1409, 1408, 1402/3, 1402/4 , 1424/2, 1424/3, 1401/3 és részben a 1405, 1406, 1407 

hrsz-ú,  a jelenlegi szabályozás szerint falusias lakóterületek, tervezett különleges rekreációs 

célú területek 

 

- Belterületen a 4/35 hrsz-ú jelenleg falusias lakóterület, tervezett ipari gazdasági terület 

 

- Belterületen a 1470 hrsz-ú jelenleg falusias lakóterület, tervezett településközpont vegyes 

terület 

 

- Belterületen a 1201, 1202, 1213 és részben a 1212 hrsz-ú terület, külterületen a 02 hrsz-ú 

terület jelenleg falusias lakóterület, tervezett ipari, gazdasági terület 

 

- Belterületen a 653/1 és 653/2 hrsz-ú terület jelenlegi szabályozás szerint különleges temető 

terület, tervezett különleges megújuló energia hasznosítási terület (napelempark) 

 

 

V. fejezet 

Területfelhasználási módok 

 

(1) A beépítésre szánt területek területfelhasználási mód (1) bekezdése kiegészül: 
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- Beépítésre szánt területeken: 

 
Területfelhasználási mód                                  Megengedett legnagyobb  Közüzemi közműve-  

                                                                              szintterület-sűrűség           sítettség mértéke 

 
Különleges, rekreációs terület                              0,5                   teljes 

 

 

 

- Beépítésre nem szánt területeken 

 

Különleges, megújuló energia hasznosítási terület - napelempark 

 

 

(2) A korábbi szabályozáshoz képest változik az alábbi területek területfelhasználási módja - 

kiegészül: 

 

- A III. fejezet (3.) bekezdésében felsorolt területek 

 

 

 

A településszerkezeti terv módosítása a hatályos településszerkezeti terv többi fejezetét nem 

érinti. 
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          Határozat-tervezet 

 

 

 

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő – Testületének  

………. / 2015. (……….) 

számú határozata a  2/2006.(II.16.) számú határozattal jóváhagyott Kengyel 

község településszerkezeti tervének módosításáról 
 

 

 

 

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában 

megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

9§ (1) bekezdése értelmében, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett 

Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint Kengyel Község közigazgatási területére vonatkozóan módosítja a település 

településszerkezeti tervéről szóló határozatát, melynek része a módosított településszerkezeti 

terv leírása és a módosított településszerkezeti tervlapok (T-01/1M, T-01/2M, T-01/3M, T-

01/4M, T-01/5M, T-01/6M, T-01/7M jelű rajzszámokon). 

 

 

 

 

 

Fenti határozat 2015. ……………….. hó ………. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

2015. év ……………….. hó ………. nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

polgármester      jegyző 
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Kengyel Község Településrendezési Tervének Módosítása 

 2 

 

 

Aláírólap 
 

 

 

Kengyel község településrendezési tervének módosításához 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

Kengyel község Településrendezési terv módosításának 

Alátámasztó munkarészéhez 

 

 

Szöveges munkarészek 

 

1. Előzmények  

 

1.1. Bevezetés 

1.2. Településrendezési leírás 

1.3. Környezeti, társadalmi, gazdasági vizsgálat 

1.4. Magasabb rendű tervekkel való összhang 

1.5. Normatív területfelhasználás és normatív szabályozás 

 

2. Szakági munkarészek 

 

2.1. Közlekedési javaslat  

2.2. Víziközmű fejlesztési javaslat 

2.3. Energia közműfejlesztési javaslat 

2.4. Hírközlési javaslat 

2.5. Környezetalakítási javaslat  

        Biológiai aktivitásérték 

2.6. Tájrendezési javaslat 

 

 

3. Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése a tervezéssel érintett területekre 

 

 

Rajzi munkarészek: 

 

 

 Módosítással érintett tervezési területek bemutatása (MO – 1) lépték nélkül 
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1. Előzmények 

 

 

1.1. Bevezetés 

 

Kengyel község jelenleg hatályos településrendezési tervének településszerkezeti tervét a 

2/2006. (II.16.) számú Képviselőtestületi határozattal, a helyi építési szabályzatot pedig a 

4/2006. (II.17.) számú rendelettel hagyta jóvá Kengyel Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete.  

A 17/2015. (II.26.) számú Képviselő – testületi határozattal (településfejlesztési döntés) a  

 

A település Képviselő-testülete határozattal döntött a településrendezési terv több területet 

érintő módosításáról.  

 

A településrendezési terv módosítással érintett területek: 

 

1. számú rendezéssel érintett terület 

 

Kengyel Bagimajor településrészén a Mikszáth Kálmán úttól keletre lévő területen 

belterületbe vonással különleges rekreációs terület kialakítása. 

 

 

2. számú rendezéssel érintett terület 

 

A település központi belterületén lévő víztorony melletti beépítetlen terület, mely jelenleg a 

településrendezési tervben lakóterületként szerepel, tervezett gazdasági terület kerül 

kialakításra. 

 

3. számú rendezéssel érintett terület 

 

A település Bagimajor területrészén az egykori mozi, ma épület nélküli, hasznosításra váró 

területén tervezett fejlesztési terület, melyen a mellette lévő terület fejlesztése miatt 

településközpont vegyes terület kijelölésre. 

 

4. számú rendezéssel érintett terület 

 

A belterület északi részén lévő kijelölt lakóterületi fejlesztési terület, mely nem valósult meg, 

jelenleg beépítetlen terület, ahol gazdasági területfejlesztés tervezett. 

 

5. számú rendezéssel érintett terület 

 

A település meglévő sportpályája közterület kapcsolatának rendezése. 

 

6. számú rendezéssel érintett terület 

 

Kengyel község Bagimajor belterületi területrészén a belterület melletti út szabályszerű 

kialakítása miatt az 1502 hrsz-ú területből út céljára történő lejegyzés. 
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7. számú rendezéssel érintett terület 

 

A településszerkezeti terven kijelölésre került egy nagykiterjedésű terület temető céljára, mely 

azonban méreteit tekintve a település több évtizedes igényein túlmutat. A külterületi terület 

egy részén véderdősávval elválasztva megújuló energia hasznosítási terület (napelempark) 

kerül kijelölésre. 

 

 

Jelen településrendezési terv módosítás tartalmában a többször módosított az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit 

figyelembe véve, az egyeztetési eljárás a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírását 

figyelembe véve készül. 

 

 

A 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet alapján a településrendezési eszköz 

egyeztetési eljárása: teljes eljárás. 

 

A tervezés megindítása előtt a település a partnerségi egyeztetésről határozatot hozott, 

melyben a településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevők tájékoztatásának módját, 

eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálását, továbbá a nyilvánosság biztosítását 

szolgáló intézkedéseket határozta meg. a partnerségi szabályzatot a Képviselő - testület a 

31/2015 (III.26.) számú határozattal hagyta jóvá. 

 

A településrendezési terv módosítása a településszerkezeti tervet és leírást, szabályozási tervet 

és helyi építési szabályzatot érinti. 

 

A településrendezési terv módosítása a tervezéssel érintett terület földhivatali 

térképmásolatának digitalizálásával készült. 

 

 

Szakági alátámasztó munkarészek: 

 
1. Tájrendezési Szaktervező bevonásával készült, a jelenlegi és a tervezett 

állapot figyelembevételével. 

 

2. Környezetalakítási Szaktervező bevonásával készült. 

 

3. Közlekedési Szaktervező bevonásával készült. 

 

4. Közművesítési Szaktervező bevonásával készült.  

5. Elektromos energia 

közmű 

Szaktervező bevonása nélkül készült a jelenlegi és 

tervezett állapot figyelembevételével.  
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6. Hírközlési Szaktervező bevonása nélkül készült a jelenlegi és 

tervezett állapot figyelembevételével.  

 

 

A településrendezési terv módosítás részeként régész szakértő bevonásával az 

örökségvédelmi hatástanulmány a tervezéssel érintett területekre kiegészítésre került. 

 

 Módosítás általános célja: 

 

Kengyel Község Önkormányzat képviselőtestülete jelen tervmódosítással a képviselőtestület 

által elfogadott hatályos településrendezési terv módosítását az alábbi célok megvalósítása 

miatt kívánja módosítani 

 

1. számú tervezési terület esetében a területen megvalósuló turisztikai, rekreációs célok 

érdekében, Bagimajor településrész meglévő turisztikai kínálatához kapcsolódóan kívánja 

módosítani. A módosítás eredményeként a település turisztikai kínálata bővül, újabb 

turisztikai, rekreációs attrakciók valósulnak meg, mely a település és a térség turisztikai 

vonzerejét növeli. 

 

A 2. számú tervezéssel érintette terület esetében megtelepülő vállalkozás a módosítás 

eredményeként létrejövő telephelyet kíván létesíteni, ahol gyártócsarnokot, raktárat, 

kiszolgáló létesítményeket szeretne létrehozni. A vállalkozás pályázat útján kívánja telken 

belül telephelyét fejleszteni. A vállalkozás új munkahelyek teremtését jelenti, mely a település 

munkahelyteremtő törekvésével összhangban van. 

 

A 3. számú módosítással érintett terület esetében Bagimajor településrészen a meglévő 

turisztikai hasznosítású természetvédelmi tábor és turisztikai pihenőhely területét szeretnék 

növelni a terület településközpont vegyes területbe sorolásával. A fejlesztési elképzelések 

szerint az épületben helytörténeti kiállítás kapna helyet a telken belül pedig a parkolást 

szeretnék megvalósítani, továbbá kemenceház építése tervezett. 

 

A 4. számú módosítás a település gazdaságfejlesztési elképzeléseivel összhangban 

egybefüggő gazdasági terület kialakítása gazdaságfejlesztő beruházások érdekében és 

munkahelyteremtés miatt. A területen megvalósuló beruházásról a tárgyalások folynak. 

 

Az 5. számú módosítással érintett terület esetében a település sportpályájának fejlesztéséhez 

és működéséhez elengedhetetlen a közterületi kapcsolat megléte, ennek érdekében útterület 

kiszabályozása. 

 

A 6. számú módosítás Bagimajor területén szabályos út kialakítás céljából történő 

szabályozás. 

 

A 7. számú módosítás esetén a kijelölt a tényleges igényeket meghaladó települési új temető 

egy részének különleges megújuló energia hasznosítási területként történő kijelölése. A 

település gazdaságfejlesztési és megújuló energia hasznosítási törekvéseivel összhangban 

konkrét befektetői céllal napelempark kijelölése. 
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A tervmódosítás tételes felsorolása: 

 

 

    1. számú rendezéssel érintett terület 

 

Kengyel Bagimajor településrészén a Mikszáth Kálmán úttól keletre lévő területen 

belterületbe vonással különleges rekreációs terület kialakítása. A területen természetesen 

kialakult mélyfekvésű, vízállásos terület rekreációs tóvá alakításának vízjogi engedélyeztetése 

folyamatban van. A tó mint csónakázótó, rekreációs tó funkcionálna és vízi színpad is épülne. 

A területen a tó területe külterületi területrészt is érint, melynek belterületbe vonása és a teljes 

terület rendezése után alakul ki a turizmushoz kacsolódó terület. 

A rekreációs turisztikai területen a tervek szerint a kialakult természeti környezetet mutatják 

be, ennek kapcsán madármegfigyelő kilátó épül a terület legmagasabb pontján, továbbá 

rendezvényház, közösségi épület, vendéglátó létesítmény, borospince, szálláshelyek, 

kemping, játszótér létesülne.  Csendesebb, természetközeli, vidéki turizmus megcélzó terület 

alakulna ki, ahol falusi vendéglátással is foglalkoznának, továbbá tanösvény kialakítása 

tervezett amely a meglévő turisztikai elemekre (szélmalom, kápolna, az egykori iskola 

épülete, amely ma természetvédelmi tábor és turisztikai pihenőhely,  a természeti környezet, a 

Kengyeli holtágak felfűződő rendszere) építene. 

 

A fejlesztéssel érintett terület Kengyel - Bagimajor belterületén lévő 1416, 1417, 1418, 1419, 

1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1424/4, 1411, 1410, 1409, 1408, 1402/3, 1402/4 és részben 

az 1405, 1406, 1407 hrsz-ú lakóterületek, az 1424/3 hrsz-ú beépítetlen terület, az 1424/2 hrsz-

ú vízállásos terület, az 1401/3 hrsz-ú  beépítetlen tóterület, a külterületi 0140/16 vízállás és 

0140/3 udvar területek 

 
 

Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 

A fejlesztéssel érintett terület Kengyel - Bagimajor belterületén lévő 1416, 1417, 1418, 1419, 

1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1424/4, 1411, 1410, 1409, 1408, 1402/3, 1402/4 és részben 

az 1405, 1406, 1407 hrsz-ú lakóterületek, az 1424/3 hrsz-ú beépítetlen terület, az 1424/2 hrsz-

ú vízállásos terület, az 1401/3 hrsz-ú  beépítetlen tóterület, a külterületi 0140/16 vízállás és 

0140/3 udvar területek. 

 

 A területen a belterületi 1401/3 hrsz-ú terület jóléti tóként történő vízjogi 

engedélyezése folyamatban van. A terület vízállásos, mélyfekvésű, nádas terület 
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természetes vízfelülettel.  A tó területéhez csatlakozik a 0140/16 hrsz-ú vízállásos 

terület és a 0140/3 hrsz-ú terület. A tervezéssel érintett terület többi része jelenleg 

lakóterületbe sorolt, melynek nagy része a fejlesztő tulajdonában van és egy része még 

vásárlás alatt áll. A területen a lakóingatlanok egy része már elbontásra került és 

folyamatosan a fejlesztés érdekében szabadítják fel és rendezik a területet. 

 

     
 

    A tó vízfelülete           A tó és partja 

 

      
                  

 
 

A tervezett turisztikai terület környezetében Bagimajor településrészen családiházas 

lakóterület található. A tervezési terület környezetében található az ép állapotban meglévő 

Bagimajori szélmalom, a Szapáry kápolna. A tervezéssel érintett terület tó területén túl a 

Kengyeli halastó található, mely az egykori Tisza meder mélyfekvésű területén kialakítva jött 

létre, továbbá kisebb halastó területek találhatók. 
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A módosítással érintett terület helyszínrajza 

 

 
 

2/2006. (II.16.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 

kivonata a módosítással érintett területre 

 

A tervezéssel érintett terület belterületi része falusias lakóterület, a kapcsolódó külterületi 

területek általános mezőgazdasági területek. 

 

A tervezéssel érintett területen  turisztikai, rekreációs terület létesül. A tó területén vízfelület, 

amely mint rekreációs és csónakázó tó funkcionálna. A tó területén víziszínpad tervezett. A tó 

mellett tanösvény mutatná be a terület növény és állatvilágát. A fejlesztési területen közösségi 

épület, szállás épület létesülne, továbbá a terület egy részén vendéglátó épületek, borospince, 

fogyasztóterasz valósulna meg. A különleges területen közösségi épület és rendezvényház 

tervezett. A területen parkolója is megvalósulna továbbá a 1411 hrsz-ú területen kemping, 

ahol faházas telepített rész és sátras - lakókocsis mobilrész is kijelölésre kerül. A kemping 

mellett játszótér valósulna meg, továbbá a terület legmagasabb pontján épülne egy 

madármegfigyelő kilátó. A fejlesztések között szerepel falusi turizmushoz kapcsolódó szállás 

és vendéglátás.   
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A módosítással érintetett területek különleges, rekreációs (beépítésre szánt) területbe 

kerülnének átsorolásra, a külterületi részek belterületbe vonásával. 

 

A terület belterületi meglévő lakóterületi része teljes közművesítéssel rendelkezik, a területen 

vezetékes víz, szennyvíz elvezetés, elektromos energia és gázellátás van. A terület internet és 

telefonellátása is megoldott a kiépített települési rendszerről. A terület megközelítő - feltáró 

útja burkolat nélküli, földút. 

A terület megközelíthető a 4629 jelű Törökszentmiklós - Martfű országos mellékútról, amely 

párhuzamosan halad a Szolnok- Szajol - Tiszatenyő - Kengyel- Martfű - Szentes nem 

villamosított vasútvonallal. A tervezéssel érintett terület a 4629 jelű országos mellékútról 

leágazó Mikszáth Kálmán út lakóutcáról közelíthető meg, továbbá feltárja a Mikszáth Kálmán 

út zsákutca nem szilárd burkolatú lakóút. 

 

Az 1. számú tervezési terület esetében a településrendezési terv módosítás eredményeként a 

kialakuló turisztikai, rekreációs terület a meglévő természeti környezet megóvását biztosítja, 

továbbá település turisztikai kínálatát növeli. Ennek hatására a turizmus fellendülése várható. 

A települési turizmusra és a térségi turizmusra is élénkítő hatással lenne a megvalósuló 

turisztikai fejlesztés. 

 

 

    2. számú rendezéssel érintett terület 

 

A település központi belterületén lévő víztorony melletti terület, mely jelenleg a 

településrendezési tervben lakóterületként szerepel, de a fejlesztési cél nem valósult meg és az 

elkövetkező években a kijelölt lakótelkek nem töltenék be tervezett funkciójukat. A terület a 

belterület szélén található és környezetében is gazdasági területek találhatók. A területen 

fémipari vállalkozás üzeme létesülne, acél termékeket gyártanának. 

 

Kengyel belterületén a Kinizsi Pál utca melletti 4/35 beépítetlen (kivett) művelési ágú terület 

 

 
 

Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 

Kengyel belterületén a Kinizsi Pál utca melletti 4/35 beépítetlen (kivett) művelési ágú terület. 

 A terület a közelmúltban megosztásra került a vízműhöz tartozó hidroglóbusz, 

vízműkút és a vízmű védőtávolságát magába foglaló terület leválasztásra került. A 

terület jelenleg nem hasznosított gyepes borítású terület. 
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A tervezési terület a település belterületének peremterületén található, külterülettel határosan. 

A terület mellett víztorony és vízmű terület, valamint távolabb lakóterület, a tervezési terület 

mellett pedig befejezetlen, üresen álló vadászház található. A terület melletti út túloldalán 

gazdasági telephely van. 

 

 
 

A módosítással érintett terület helyszínrajza 
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2/2006. (II.16.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 

kivonata a módosítással érintett területre 

 

A tervezéssel érintett terület beépítés nélküli falusias lakóterület. 

 

A jelenleg falusias lakóterületbe sorolt terület beépítés nélküli terület. A területen 

fémmegmunkálással foglalkozó vállalkozás építene üzemi csarnokot, ahol acélszerelvények 

gyártásával foglalkoznának. A területen gyártócsarnok, raktárak, szociális és irodaépület 

kapnának helyet. 

 

A belterületi terület teljes közművesítettséggel rendelkezik, a vezetékes vízellátása, 

elektromos energia ellátása, vezetékes gázellátása megoldott. A terület internet és 

telefonellátása is megoldott a kiépített települési rendszerről. 

 

A terület megközelíthető a Kossuth Lajos utat és a 4629 jelű országos mellékutat összekötő 

Kinizsi útról. 

 

 

    3. számú rendezéssel érintett terület 

 

 

A település Bagimajor területrészén az egykori mozi, ma épület nélküli, hasznosításra váró 

területe. A terület mellett található a volt iskola felújított természetvédelmi tábor és turisztikai 

pihenőhely épülete. A tervezéssel érintett területen a természetvédelmi tábor és turisztikai 

pihenőhelyhez kapcsolódó fejlesztés és a turizmust is kiszolgáló parkoló elhelyezése 

valósulna meg településközpont vegyes területen. 

 

Kengyel, Bagimajor belterületén a 1470 hrsz-ú, jelenleg üresen álló terület. 
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Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 

Kengyel, Bagimajor belterületén a 1470 hrsz-ú, jelenleg üresen álló terület.  

 

 A területen valamikor művelődési ház volt, mely állagának nagymértékű romlása miatt 

lebontásra került. A terület mellett a volt iskola épülete van, mely jelenleg 

természetvédelmi tábor és turisztikai pihenőhely, melynek további turisztikai 

fejlesztését tervezik parkolók kialakításával. A tervezéssel érintett terület jelenleg nem 

hasznosított gyepes terület. 

 

 

    
 

 

A terület környezetében családiházas falusias lakóterület található, valamint határos a volt 

iskola jelenleg természetvédelmi tábor és turisztikai pihenőhely épületével. A terület 

közelében az iskolához közel található a szélmalom. A terület előtt közlekedési terület, azon 

túl pedig nem villamosított vasútvonal területe van. A vasútvonal Szolnok - Szajol - 

Tiszatenyő - Kengyel - Bagimajor - Martfű- Kunszentmárton - Szentes  viszonylat. 
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A módosítással érintett terület helyszínrajza 

 

 
 

2/2006. (II.16.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 

kivonata a módosítással érintett területre 

 

A tervezéssel érintett terület falusias lakóterület. 

 

A terület jelenleg falusias lakóterület, de a fejlesztési elképzelések alapján a mellette lévő 

turisztikai hasznosítású egykori iskola épületéhez csatlakozna, ezért településközpont vegyes 

területbe kerülne átsorolásra. 

 

A terület teljes közművesítéssel rendelkezik, a területen vezetékes víz, szennyvíz elvezetés, 

elektromos energia és gázellátás van. A terület internet és telefonellátása is megoldott a 

kiépített települési rendszerről. A terület melletti lakóutak  burkolat nélküli, földutak. 

 

A terület Bagimajor településrészen az Április 4 útról közelíthető meg. 

 



Kengyel Község Településrendezési Tervének Módosítása 

 16 

    4. számú rendezéssel érintett terület 

 

A belterület északi részén lévő kijelölt lakóterületi fejlesztési területek, melyek nem 

valósultak meg. Az elmúlt évek gazdasági folyamatai és a település gazdaságfejlesztési 

elképzelései és befektetési elképzelések, továbbá a terület elhelyezkedése miatt a terület 

gazdasági fejlesztési területbe sorolása. 

 

Kengyel belterületének északi részén és a közvetlenül csatlakozó külterületi részeken a 02, 

1201, 1202, 1213 és részben a 1212 hrsz-ú terület. 

 

 
 

Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 

 

 

 

Kengyel belterületének északi részén és a közvetlenül csatlakozó külterületi részeken a 02, 

1201, 1202, 1213 és részben a 1212 hrsz-ú terület. 

 A terület Kengyel részben belterületi részben külterületi területén helyezkedik el. A 

terület egy részét mezőgazdaságilag művelik, egy része nem művelt, gyepes terület. A 

belterülethez közvetlenül csatlakozik. 

 

    
 



Kengyel Község Településrendezési Tervének Módosítása 

 17 

    
 

    
 

A tervezett iparterület környezetében mezőgazdasági terület találhatók, a területe út határolja, 

valamint a belterület felé falusias lakóterület található a környezetében. 
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A módosítással érintett terület helyszínrajza 

 

 
 

2/2006. (II.16.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 

kivonata a módosítással érintett területre 

 

A tervezéssel érintett terület lakóterület fejlesztésre kijelölt falusias lakóterület. 

 

A terület falusias lakóterületnek lett kijelölve a hatályos településrendezési tervbe, de a cél 

nem valósult meg és a település jelenleg több tartalék lakóterülettel rendelkezik. A település 

elsődleges fejlesztési prioritása a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés, melynek 

elősegítésére a terület ipari, gazdasági területfelhasználásba kerül átsorolásra 

gazdaságfejlesztési elképzelések alapján. 
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A terület a lakóterület mellett helyezkedik el,  közüzemi közművesítettséggel jelenleg nem 

rendelkezik. 

 

A terület a belterületről Vörösmarty út- József Attila út és Bajcsy út által határolt és 

megközelíthető a belterületi Széchenyi és Arany János útról is. A terület északi részén halad a 

tervezett Szolnok - Kétpó - Mezőtúr tervezett országos mellékút. 

 

 

    5. számú rendezéssel érintett terület 

 

A település meglévő spotpályája jelenleg közterület kapcsolattal nem rendelkezik. A 

sportpálya melletti területen út céljára történő területkialakítás szükséges, a terület 

megközelíthetőségének jogszerű biztosítása érdekében. 

 

Kengyel külterületén a 0159 hrsz-ú terület. 

 

 
 

Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 

 

Kengyel külterületén a 0159 hrsz-ú terület. 

 

 A belterület melletti sportpálya külterületen út mellett, de közlekedési kapcsolat 

(közterület kapcsolat) nélküli. Jelenleg és a későbbiekben is a települési sportpályát 

tömegsport és szabadidős sporttevékenység céljára használják. 
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A sportpálya környezetében, azt körülvéve gyepes mezőgazdasági terület található, távolabb a 

belterületi lakóterület, valamint a sportpálya előtt, de ahhoz közvetlenül nem kapcsolódva 

útterület található. 

 

 
 

2/2006. (II.16.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 

kivonata a módosítással érintett területre 

 

A terület különleges sportolási célú terület, mellette általános mezőgazdasági terület. 

 

A település működő sportpályája a belterülethez közel, külterületen helyezkedik el. A 

sportpálya megközelítése feltáróútról történik, azonban az úttal közvetlen közterületi 

kapcsolata a sportpályának nincs. A fejlesztési elképzelés szerint a sportpálya melletti út 

céljára történő kijelölés. A sportpálya a fejlesztési elképzelések szerint fejlesztésre kerülne. 

 

A terület vezetékes víz, és elektromos energia ellátással rendelkezik. 

 

A tervezéssel érintett spottelep a belterületi Szabadság útról érhető el. 
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    6. számú rendezéssel érintett terület 

 

Kengyel község Bagimajor belterületi területrészén a belterület melletti út szabályszerű 

kialakítása miatt az 1502 hrsz-ú területből út céljára történő lejegyzés. 

 

Kengyel, Bagimajor bel- és külterületén az 1502 és 0114/15 hrsz-ú terület 

 

 
 

Tervezéssel érintett terület és környezete (forrás: Google - earth) 

 

Kengyel, Bagimajor bel- és külterületén az 1502 és 0114/15 hrsz-ú terület 

 

 A külterületi útterület a belterület mellett található közvetlenül. Az útterületet jelenleg 

is útként használják, a mellette lévő terület falusias lakóterület lakó célt szolgáló 

családi házzal és gazdasági épületekkel, kerttel. 

 

    
 

Bagimajor bel- és külterületének határán lévő útterület egyrészt belterületi falusias 

lakóterülettel határos, a külterület felé pedig mezőgazdasági területtel. A környezetben 

található a bagimajori sportpálya. 
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2/2006. (II.16.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 

kivonata a módosítással érintett területre 

 

A terület falusias lakóterület, mellette általános mezőgazdasági terület. 

 

Kengyel, Bagimajor településrészen a település belterülete melletti út szabályozása és 

kialakítása céljából lakótelekből út céljára történő szabályozás. 

 

A belterületi terület teljes közművesítettséggel rendelkezik, a vezetékes vízellátása, 

elektromos energia ellátása, vezetékes gázellátása megoldott. A terület internet és 

telefonellátása is megoldott a kiépített települési rendszerről. Az út burkolat nélküli, földút 

 

Bagimajor településen a Tóth Árpád útról érhető el a tervezéssel érintett külterületi út. 

 

 

    7. számú rendezéssel érintett terület 

 

Kengyel községnek jelenleg két temető területe van. Az egyik temető területe már lezárt, a 

másik működő temető területén pedig az elmúlt évek halálozási statisztikája 

figyelembevételével középtávon a temető betelésével kell számolni. Emiatt a 

településszerkezeti terven kijelölésre került egy nagykiterjedésű terület temető céljára, mely 

azonban méreteit tekintve a település több évtizedes igényein túlmutat. A település 

gazdaságfejlesztési elképzelései és befektetői konkrét igények alapján a kijelölt terület egy 

része a területeket véderdősávval elválasztva megújuló energia hasznosítási terület 

(napelempark) számára lesz kijelölve. 

 

7.számú módosítással érintett terület 

 

Kengyel belterületének nyugati részén 653/1 és 653/2 hrsz-ú terület. 
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Kengyel belterületének nyugati részén 653/1 és 653/2 hrsz-ú terület. A terület mezőgazdasági 

terület beépítés nélkül. 
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A területet mezőgazdasági területek határolják három oldalról, míg a  belterülettel határos 

oldalon falusias lakóterület található.  

 

 
 

A módosítással érintett terület helyszínrajza 
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2/2006. (II.16.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 

kivonata a módosítással érintett területre 

 

A terület különleges területbe sorolt terület. 

 

A település jelenlegi temető területe terület melletti fejlesztése, bővítése nem megvalósítható, 

ezért a hatályos rendezési terv kijelölte az új temető területét. A kijelölt önkormányzati 

tulajdonú terület a temető céljára hosszútávon is nagymértékű, ezért a terület egy részén 

megújuló energia hasznosítására terület kijelölése. Kegyeleti okok miatt a két eltérő 

területhasználatú terület között teljes záródású véderdősáv kijelölése. 

 

A terület jelenleg közművel nem ellátott.  

 

A tervezett temető és megújuló energia hasznosítási terület a belterületi Rákóczi útról és 

Dózsa György útról és az azokat összekötő 654 hrsz-ú nevetlen útról érhető el. 

 

 

 

 

 

 

 Várható hatások elemzése: 

 

 

Az 1. számú tervezési terület esetében a településrendezési terv módosítás eredményeként a 

kialakuló turisztikai, rekreációs terület a meglévő természeti környezet megóvását biztosítja, 

továbbá település turisztikai kínálatát növeli. Ennek hatására a turizmus fellendülése várható. 

A települési turizmusra és a térségi turizmusra is élénkítő hatással lenne a megvalósuló 

turisztikai fejlesztés. 

 

A 2. számú tervezési terület esetében a településrendezési terv módosítás eredményeként új 

gazdasági vállalkozás telepedik le, amely új munkahelyek megteremtését jelenti. 
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A 3. számú fejlesztés eredményeként Bagimajorban a turizmus fejlesztése várható, a kulturált 

telken belüli parkoló kialakításával a meglévő turisztikai látványosságok bemutathatósága 

növekszik. 

 

A 4. számú fejlesztési cél tekintetében a településen újabb gazdasági vállalkozások telepednek 

meg, melyek a település és a térség munkaerőpiaci helyzetét erősítik, új munkahelyek 

megteremtésével. 

 

Az 5. számú fejlesztés esetében a spotpálya fejlesztése megvalósulhat, a jogi feltételek 

megteremtésével. 

 

 

A 6. számú fejlesztés eredményeként szabályozott út terület alakulhat ki. 

 

A 7. számú fejlesztés eredményeként napelempark valósulhat meg, mely gazdaságélénkítő 

hatású, továbbá az eltérő területhasználatok között véderdősáv kerül megvalósításra. 

 

 

 Normativitás vizsgálata: 

 

Az 1. számú módosítással érintett terület esetén a tömbön belüli oldalhatárral érintkező 

ingatlanok átsorolásra kerülnek, így a normativitás biztosított. 

 

A 2. számú módosítás esetén a fejlesztéssel érintett terület nem épület be, a körnező 

területektől közterület választja el, így biztosítva a normativitást. 

 

A 3. számú módosítással érintett terület a vele közvetlenül határos területhez kapcsolódik így 

biztosított lesz a településrendezési terv módosításának megvalósulása során a normativitás. 

 

A 4. számú fejlesztés teljes területegységre vonatkozik, melyen belül azonos 

területfelhasználás alakul ki. 

 

Az 5. számú fejlesztés a sportpálya megközelítését szolgálja itt nem releváns a normativitás. 

 

A 6. számú fejlesztés szabályozásra vonatkozik, itt nem releváns a normativitás 

 

A 7. számú fejlesztés még meg nem valósult, be nem épült terület egy részének átminősítésre 

vonatkozik, ahol a területet védő erdősáv választja el egymástól, így biztosítva a 

normativitást. 

 

 

A terv feldolgozásának technikai részletei: 

 

Kengyel rendezési terv módosítása a tervezéssel érintett terület földhivatali hiteles 

alaptérképének digitalizálásával készült.  

A tervhez felhasználásra került a Babilon Istar Bt Tervező Iroda (vezető településtervező: 

Szikra Zoltán) által készített hatályos településrendezési terv 
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Új, beépítésre szánt területek kijelölésének vizsgálata 

 

Jelen tervmódosítás új, beépítésre szánt területeket a jelenleg hatályos településrendezési 

tervhez képest nem jelöl ki. 

 

 

Tervezési előzmények, magasabb szintű tervek 

 

A rendezési terv módosítása során a tervezés alapjául szolgáltak: 

 

- Országos Területrendezési Terv (OTrT) (2013. évi módosítása) 

 

- Jász – Nagykun – Szolnok Megye Területrendezési Terve (MTrT - jóváhagyott, 2011. 

évi módosítása) 

 

- Jóváhagyott Településszerkezeti terv (jóváhagyva a 82/2004 (XII.16.) számú 

Képviselő – testületi határozattal, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat a 

31/2004. (XII.16.) számú rendelettel) 
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Kengyel község elhelyezkedése Jász – Nagykun – Szolnok megyében 
 

 
 

 

 

 

 

 

1.2. Településrendezési leírás 

 

1.2.1 Regionális, kistérségi kapcsolatok 

 

Kengyel Magyarország keleti részén, az Alföldön, Jász- Nagykun - Szolnok megyében 

található. A település a 4629 jelű Törökszentmiklós - Martfű országos mellékútról közelíthető 

meg. A megyeszékhelytől a távolsága közúton 32 km, Törökszentmiklóstól 12 km. 

A település vasúton megközelíthető a Szolnok- Tiszatenyő - Kunszentmárton - Szentes 

vasútvonalon. 
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A település igazgatási területének a szomszédai: 

 

- Északon: Tiszatenyő 

- Keleten: Kétpó, 

- Nyugaton: Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szolnok, Szajol 

- Délen: Martfű, Mezőhék 

 

Kengyel alapfokú intézményellátottsága a megyében jónak mondható, bővebb részletezése a 

további fejezetekben fog történni. 

Közép- és felsőfokú intézményi ellátását Szolnok városa látja el. 

 

 

 

1.2.2. Természeti adottságok 

 

Kengyel község Jász – Nagykun Szolnok megye területén elhelyezkedő ún. Szolnok – Túri 

sík nevű kistájon helyezkedik el. 

 
A település igazgatási területe: 3594,50 ha, ebből belterület: 303,70 ha. 

A kistáj területe: 1700 km
2
. 

Magyarország kistáj kataszterében azonosító száma: 1.7.22. 

A kistáj települései a következők:      

 

Fegyvernek, Karcag, Kenderes, Kengyel, Kétpó, Kisújszállás, Kuncsorba, Martfű, 

Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Örményes, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szapárfalu 

(Fegyvernek), Tiszaföldvár, Törökszentmiklós, Túrkeve 

 

Domborzati adatok 

 

A kistáj 80 és 105 m (Király halom) közötti tszf - i magasságú, löszszerű üledékekkel fedett 

hordalékkúp - síkság. A felszín több mint 50% - a alacsony ármentes síkság, negyede-negyede 

az enyhén hullámos síkság (a Ny-i részen), ill. az ártéri szintű síkság (peremeken) orográfiai 

domborzattípusába sorolható. A kistáj képében szórványosan megjelenő, 1-5 m magas, löszös 

homokkal fedett homokbuckák, a kistáj D-i felében mindenfelé megjelenő, kusza hálózatot 
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alkotó elhagyott folyómedrek, morotvák, valamint a kunhalmok jelentenek némi 

változatosságot. 

 

 

Földtani adottságok 

 

A felszínen a pleisztocén végétől 8 - 10 m vastag, egészen finomszerű folyóvízi üledék 

rakódott le, amely löszösödött. A felszín legnagyobb részét ez a löszös anyag, lösziszap 

borítja, hozzá igen jelentős téglaagyagkészletek kapcsolódnak. 

Nagyobb területeket borít – főként a mélyebb, rossz lefolyású felszíneken – a holocén réti és 

lápi agyag. A legidősebb képződmény a löszös homokkal fedett futóhomok. 

 

Éghajlat 

 

A kistáj mérsékelten meleg - száraz, de közel fekszik a meleg-száraz éghajlatú területhez, a 

D-i részek már igen szárazak. 

Az évi napfénytartam 1970 és 2010 óra közötti; DNy-i részek élvezik a több napsütést. 

Az évi középhőmérséklet É-on 9,9 - 10,0 C
0
, máshol 10,2 - 10,4 C

0
, a vegetációs időszak 

középhőmérséklete 17,3 - 17,4 C
0
.  

Az évi csapadék 510-540 mm, de míg a D-i részeken még az 500 mm-t sem éri el, addig 

Kenderes térségében kevéssel az 550 mm-t is meghaladja az átlagos évi csapadék. 

A vegetációs időszak csapadéka 300 mm körül van. Az ország legszárazabb vidéke az a 

terület. A téli időszakban 32-34 hótakarós nap várható, az átlagos maximális hóvastagság 15-

16 cm. 

Az ariditási index 1,30 - 1,38, de a D-i részeken 1, 40-1,43. 

Az É-ÉK-i, illetve a D-i a leggyakoribb szélirány, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van. 

 

 

Vízrajz 

 

Kelet felől a Hortobágy - Berettyóra támaszkodik, míg Ny -on kanyargós peremmel néz a 

Tisza árterére. A Tiszához csak kevés vízfolyás indul. Ilyen az Alcsi - Holt Tiszához folyó 

Kengyeli-főcsatorna (18 km, 131 km
2
), Kakat - éri csatorna (45 km, 298 km

2
). Száraz, gyér 

lefolyású, erősen vízhiányos terület. 

 

LF = 0,5 l/s.km
2
  Lt = 3%  Vh = 150mm/év 

 

A kistájnak számos tava van. Kisebb részben természetesek (5; 10,7 ha), melyek területe nem 

számottevő. Még több a különféle célú mesterséges tározó és halastó (17 db, 1600 ha feletti 

kiterjedéssel). Köztük a karcagi (159 ha), a kenderesi (146 ha) és a kakati (157 ha) tározók is 

nagyok, de a sóskúti (416 ha) a legtekintélyesebb (Kenderestől É-ra). 

 

A terület fő folyója a Tisza, melynek egy szakasza Rákóczifalva külterülete mentén húzódik. 

A folyópart igazi vadregényes táj képét mutatja. A Tiszát kísérő átlagosan 20-25 km 

szélességű ártér Szolnok-Rákóczifalva között körülbelül 3-4 km-re szűkül össze. A 

viszonylag keskeny árteret észak-déli irányban futó homokhát övezi, s a homokvonulat egyik 

ágát a település déli részén, a Bivalytó néven ismert térszínforma zárja. Ez tulajdonképpen 

nem egyéb, mint a hajdan rendszertelenül kanyargó Tisza egyik régen lefűzött medre, a Felső-

Varsánypuszta egy részét patkó alakban közrezáró holtág maradványa. 
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A talajvíz mélysége 4-6 m közötti. Mennyisége sehol sem jelentős. Kémiai jellege 

Fegyvernektől K-re, Karcag és Kisújszállás között, de elszórtan máshol is, főleg a Hortobágy-

Berettyó mellékén nátrium, máshol kalcium - magnézium - hidrokarbonátos. Keménysége 

Fegyvernek - Kisújszállás - Mezőtúr között meghaladja a 35 nk
0
-ot. 

A rétegvíz mennyisége 1 l/s.km
2
 körül van általában, de DNy-on kevesebb. Az artézi kutak 

száma nagy, mélységük átlaga nem haladja meg a 200 m-t. Vízhozamuk mérsékelt, de 

nagyobb mélységből nagy vízhozamokat is nyernek. 

Minden település közüzemi vízzel ellátott. A felszíni vízkészletek kihasználtsága meghaladta 

a 80%-ot, míg a felszín alattiaké az alatt volt 1986-ban. A kutak terhelése 50% körüli volt. 

 

 

 

Növényzet 

 

A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj potenciális erdőtársulásainak a fűz - nyár - 

éger ligeterdők, a tölgy - kőris - szil ligeterdők, a sziki tölgyesek és a tatárjuharos 

lösztölgyesek tekinthetők. Gyakoriak a szikes mocsarak, a sós sivatagi társulások, a 

vakszikfoltok, a hernyópázsitos rétek. A lágyszárú fajok között megtalálható a süntök, a 

farkasfog, a magyar sóballa, stb. 

A jelentéktelen kiterjedésű erdőgazdasági területeket fiatal- középkorú, zömében 

keménylombos erdők borítják. 

A mezőgazdasági növénytermesztés fontosabb kultúrái a búza (25-35 q/ha), az őszi árpa (20-

35 q/ha), a kukorica (30-50 q/ha) és a cukorrépa (200-500 q/ha). 

 

Talajok 

 

A zömmel löszös üledékeken 9 talajtípus alakult ki. A legnagyobb kiterjedésűek a kedvező 

mezőgazdasági adottságú alföldi mészlepedékes és a réti csernozjomok. 

A talajvízhatás alatti mélyebb fekvésű területek kiterjedt (15%) talajtípusát az agyag, vagy 

agyagos vályog mechanikai összetételű réti talajok és kisebb kiterjedésben (3%) a fiatalabb, 

kisebb humusztartalmú réti öntés talajok képviselik. 

A szikes talajok mennyisége is számottevő. A mezőgazdaságilag értéktelen réti - szolonyec 

talajok területi részaránya 9, az igen gyenge termékenységű sztyepesedő réti szolonyecé 8%, a 

valamivel kedvezőbb termékenységű, általában a VII. talajminőségi kategóriába sorolt 

szolonyeces réti talajoké pedig 13%. 

 

Sajátos táji adottságok 

 

A kistáj települései zömükben jól megközelíthetőek. A természeti feltételek kedvezőek helyi 

regionális üdülési igények fogadására. Melegvízre települt fürdőközpontok találhatók 

Szolnokon, Martfűn, Mezőtúron, Túrkevén, stb. 

 

Tájtipológiai összegzés 

 

Meleg, száraz, Ny-on igen száraz éghajlat mellett erős vízhiányban szenvedő terület. Három 

tájtípus fordul elő. 

Ény - i harmada magasártéri helyzetű löszös síkság, főleg alföldi jellegű csernozjom 

talajféleségekkel. 

Rét és legelő csak a szikes laposokban, a lösztölgyes ligeterdő maradványai pedig csak a régi 

medrek mentén fordulnak elő. Máshol az akác az egyeduralkodó. Igazi kultúrsztyep. 
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A táj DNy-i fele magasártéri helyzetű, lösztakarós hordalékkúp-síkság. Talajai főleg réti 

csernozjomok, de annak mélyben sós és szolonyeces változatai is előfordulnak. A 

hasznosításban szántóföldi jelleg az uralkodó. 

 

 

1.2.3. Településtörténet 

 

Kengyel környéke a régészeti ásatások leletei szerint évezredek óta lakott hely. A XIX. és 

XX. századi régészeti feltárások sok értékes leletet tártak fel. 

 

A község neve vitatott eredetű, egyes feltevések szerint még az ugor korból a "kör, karika" 

szóból származik, más nézetek szerint foglalkozásra utaló személynév. A Kengyel 

személynév rokon a hasonló személynevekkel (pl.: Konkoly), amelyek a X-XI. században 

keletkeztek. Eszerint is Kengyel a XI. század előtt alakult. 

 

Első írásos említése Kengelu formában olvasható I. Géza 1075-ben kibocsátott oklevelében, 

amelyben a kengyeli határt a garamszentbenedeki apátságnak adományozott. 

 

A régi oklevelek nemcsak Kengyelt, Kengyelszállást említik Pél néven, hanem a közeli 

Tenyőt is. 

 

1479-ben már mezővárosi rangban a Szapolyai család birtoka. A XV. században rácok 

telepednek le negy számban Kengyelen, a falu lakóinak ekkor több mint a fele rác, akik 

később elmagyarosodtak. Egy 1443-ból származó oklevél tanúsága szerint a rácok Haram és 

Tornistya Dél - Duna melléki helységekből kerültek előbb Alpárra s onnan Tenyőre. 

 

Az 1571-es török összeírásban Kengyel a szolnoki szandzsákban, a szolnoki nahijéban 

tartozott. Az összeírás szerint 1571-ben a faluban háromszáznegyvenketten éltek. 57 házat és 

templomot említ a dokumentum. A török időkben a falut többször is feldúlták, s ugyanezt 

tették a rácok is a XVII. század elején, s csak a század végén, illetve a XIX. század elején 

kezdett újra benépesedni. 1880-ban már 1300 lelket számláltak Kengyelen. A XX. században 

tovább növekedett a település népessége: 1930-ban 3571-en, 1949-ben 5391-en éltek a 

községben. 

 

A XVIII. század eleji lakatlan Kengyel az Almásy család birtoka. A pusztát 1725-től a 

Törökszentmiklóst betelepítő lakosoknak adták bérbe. A XIX. század végére az Almásyakon 

kívül a Harkányi, a Jurenák, a Baghy, a Léderer, az Urbán és a Montágh csaádk rendelkeztek 

birtokkal Kengyelen. Az uradalmak fejlődését nagyban segítette a vasúti hálózat kiépülése. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban Kengyelről öten vettek fegyvert a kezükbe. 

 

A Nagyatádi - földreform végrehajtása után a megnövekedett a településen a lélekszám. A 

vasútállomás körül Léderer Károly és Artúr birtokából 196, báró Harkányi Anna birtokából 

92 házhelyet osztottak ki, s 1281-en kaptak földet. 

 

1928. október 1-én jegyzői kirendeltséget létesítettek Pusztakengyelen, egy évvel később 

pedig már postahivatalt és telefonközpontot is létrehoztak. Ugyanabban az évben Baghy 

Gyula és társai kezdeményezték az akkor már 2376 lakosú, 172 lakóházzal rendelkező, 11 

077 kh kiterjedésú Kengyel, Derzsi puszták és Tenyő egy részének önálló községgé alakítását. 

A vármegyei törvényhatósági bizottság elutasította a kérelmet, Kengyel hosszú évtizedek után 

csak 1946. január 1-jén szakadt le véglegesen Törökszentmiklóstól és vált önálló községgé. 
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A II. világháború idején a község többször cserélt gazdát, a területen súlyos harcok folytak. 

 

Kengyel gazdasági életében mindig a mezőgazdaság játszotta a főszerepet. A 

mezőgazdaságban dolgozók aránya 1949-ben a község kereső lakosságának 91%-át, 1960-ban 

55%-át tette ki. 

A település környékének talaja túlnyomórészt középkötött fekete föld. A XIX. században a 

több mint 17 000 kh-as pusztán szarvasmarhát, lovakat és juhot tenyésztettek, s a 

gabonaféléken kívül repcét és dohányt termesztettek. Az uradalmak felosztásával, 1945 után 

900-an kaptak földet. Összesen hétezer kh-on kezdték el a föld megművelését az új gazdák. 

Házhelynek ugyanakkor 239 kh-at jelöltek ki hatszáz igényjogosultnak. 

 

Az első termelőszövetkezet 1949-ben alakult meg, 1953-ban pedig felépült a gépállomás, 

amely akkoriban már 37 traktorral és több más mezőgazdasági géppel dolgozott. 1975-ben 

valamennyi TSZ egybeolvadt a Dózsa termelőszövetkezettel. A kárpótlás végrehajtása után a 

föld nagy része ismét magángazdálkodók kezébe került. Sokan bérleti szerződét kötöttek a 

tsz-szel. A Dózsa Tsz így is még 200 embernek tudott munkát adni 2000-ben. 

 

A településen a II. világháború előtt a Léderer család szeszgyára 8 munkással és néhány 

kisiparos tevékenykedett. 1928-ban két, 1947-ben 25, 1960-ban 15 kisiparos dolgozott a 

faluban. Volt a településnek malma is, s kompot is működtetett a Tiszán. A Léderer féle 

szeszgyárat 1944-ben felrobbantották. 

 

A II. világháború után ktsz-ek alakultak a községben, ezek főleg javításokkal foglalkoztak, a 

Törökszentmiklósi Ruhaipari Ktsz pedig varrodát működtetett az évezred utolsó évtizedében. 

2000-ben hatvan vállalkozó volt a településen. A kisiparos hagyományok tovább élnek a 

településen, jelenleg is üzemel a kengyeli pékség. 
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1.2.2 Országosan és helyileg védett épített, és egyéb értékek 

 

 

 

Országos művi értékek: 

 

- Szélmalom 

 

Kengyel, Bagi - major településrészén a Szolnok- Szentes vasútvonal mellett, a 0115 hrsz-on 

található szélmalom. Az 1850 körül épült szélmalom kunhalomra épült, 15 méter magas, kúp 

alakú zsindely fedésű tetőzettel. A szélmalom 1945-ig működött. 

A szélmalom 1964-ben került védelem alá 4054 törzsszámon és 6010 azonosító számon, 0115 

helyrajzi számon. Körülötte műemléki környezet található, melynek törzsszáma 4054, 

azonosító száma 27730, és a 0114/19, 0114/20 továbbá 038/2 helyrajzi számú területeket 

érinti. 

 

Helyi védelemre javasolt művi értékek: 

 

A hagyományos népi építészet emlékei között egy sem maradt meg eredeti állapotában. Az 

épületek átépültek, a jellemző stílusjegyek eltűntek. 

 

Helyi védelemre javasolt értékek: 

 

- Református templom, Kengyel, Szabadság utca , hrsz: 304/1 

 

- Római katolikus templom, Kengyel, Szabadság utca , hrsz: 342 

 

- Világháborús emlékmű, Kengyel, Szabadság utca , hrsz: 343 

 

- Kőkereszt, Kengyel, Szabadság utca , hrsz: 304/2 

 

- Kápolna, Kengyel - Bagimajor, Felszabadulás utca , hrsz: 1402/2 

 

- Iskola, Kengyel - Bagimajor, Felszabadulás utca , hrsz: 1471 

 

- Mázsaház, Kengyel - Bagimajor, Felszabadulás utca , hrsz: 1469/3 

 

- Istálló, Kengyel - Bagimajor, Május 1 utca 6., hrsz: 1526 

 

 

Kengyel - Bagimajor településrészen az 1.számú módosítással érintett terület a kápolna 

mellett található. A tervezett rekreációs, idegenforgalmi funkció a kápolna 

bemutathatóságát és értékőrzését szolgálja, és mint idegenforgalmi látványosság a 

turisztikai kínálatba bekapcsolható. Ugyancsak idegenforgalmi látványosságként 

kapcsolódnak a Bagi majorban lévő országos és művi értékek a rekreációs- 

idegenforgalmi területhez, így is biztosítva az értékek megőrzését, fennmaradását. 

A Bagi - majorban tervezett településközpont terület bővítés pedig az iskola épület 

bemutathatóságát erősíti. 
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1.2.3 Népesség, demográfia 

 

 

Az 1571. évi összeírás szerint Kengyel falu lakossága kb. 342 fő volt. A hajdani Kengelu 

vagy ahogy akkor nevezték Kengyelszállás a XV. század második felében, majd a mohácsi 

vész után nemesek birtokába került. A török uralom alatt többször elpusztult, majd annak 

vége felé és a XVIII. század elején a rácok teljesen elpusztították, 1720 előtt semmi életjel, 

csak romok hirdetik, hogy 1700 körül még volt lakossága. 

A puszta a XVIII. század vége felé és a XIX. század elején kezd benépesedni, a második 

felétől lakossága rohamosan megnő: 

 

Év 1828 1837 1851 1869 1880 1890 1900 

Lélekszám        421 497 896 882 1380 1138 2708 

Év 1910 1920 1930 1941 1946 1949 1960 

lélekszám 2828 2138 3571 5019 5042 5391 5160 

 

 

Forrás: VÁTI, TEIR adatbázis 

 
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lakónépesség 4369 4370 4321 4277 4238 4235 4148 4105 4037 3987 3911 3857 3613 3599 

Állandó 

népesség 

4060 4061 4013 3977 3949 3924 3872 3853 3812 3769 3721 3680 3657 3678 

Állandó 

népesség 

férfiak 

1995 1989 1969 1966 1950 1934 1906 1900 1874 1855 1837 1814 1813 1819 

Állandó 

népesség nők 

2065 2072 2044 2011 1999 1990 1966 1953 1938 1914 1884 1866 1844 1859 

Élve 

születések 

száma 

41 42 42 37 34 31 38 30 38 27 19 39 30 30 

Halálozások 

száma 

55 36 53 62 50 52 59 51 53 47 54 51 57 41 

Odavándorlás 

száma 

173 119 109 78 105 125 107 130 86 80 87 101 125 127 

Elvándorlás 

száma 

165 124 147 101 122 108 176 153 139 112 130 143 149 128 

 

Jelen tervmódosítás nem érinti a népesedési folyamatot. 

 

 

 

1.2.4 Foglalkoztatás 

 

A mezőgazdaságban dolgozók aránya 1949-ben a község kereső lakosságának 91%-át, 1960-

ban már csak 55%-át tette ki és ez az arány - főleg a környező települések nagyobb 

foglalkoztató üzemeinek alapítását követően - fokozatosan csökkent. 

 

Forrás: VÁTI, TEIR adatbázis 
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Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regisztrált 

vállalkozások 

száma 

106 109 111 121 122 128 122 134 249 249 261 n.a. 277 283 

Működő 

vállalkozások 

száma 

89 85 88 99 100 82 80 n.a. 74 67 67 70 67 n.a. 

Működő kft 7 4 7 7 9 11 12 n.a. 11 11 15 22 22 n.a. 

Működő rt 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 

Működő 

szövetkezet 

1 1 1 1 1 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 

Működő BT 13 14 11 15 14 10 13 n.a. 11 9 8 7 6 n.a. 

Működő EV 67 65 68 73 73 60 54 n.a. 51 46 43 40 39 n.a. 

0 és ismeretlen 

számút 

foglalkoztató 

működő 

vállalkozás 

55 51 51 62 20 0 1 n.a. 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1-9 főt 

foglalkoztató 

31 31 33 32 72 78 75 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

10-19 főt 

foglalkoztató 

2 2 2 2 5 3 4 n.a. 1 1 1 2 n.a. n.a. 

20-49 főt 

foglalkoztató 

0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-249 főt 

foglalkoztató 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 fő feletti 

foglalkoztató 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

220 213 216 169 214 184 156 215 246* 358* 322* 321* 260* 131* 

Regisztrált 

munkanélküli 

férfi 

122 125 116 93 100 107 87 119 122* 203* 167* 158* 113* 66* 

Regisztrált 

munkanélküli 

nő 

98 88 100 76 114 77 69 96 124* 155* 155* 163* 147* 65* 

 

 
*
 nyilvántartott álláskeresők száma 

 

 

Jelen tervmódosítás érinti a foglalkoztatást. A tervmódosítás eredményeként magvalósuló 

gazdasági területeken jelentős számú foglalkoztatás történik. 

 

 

1.2.5 Lakóterület, lakáshelyzet 
 

A Nagyatádi - földreform végrehajtása után 92 házhelyet osztottak ki, 1945 után pedig 

házhelynek 239 kh-at jelöltek ki hatszáz igényjogosultnak. 

A nagycsaládosoknak házak építésével igyekeztek segíteni, 1943-ban az ONCSA keretében a 

Vármegyei Közjóléti Szövetkezet 16 kertes házat építtetett sokgyermekes családok számára. 

A település körül egykor nagy tanyavilág volt, mára azonban csak néhány tanya maradt. 

A településhez tartozik Bagimajor, mely egyéb belterületi rész. 

A településen az eladó ingatlanok száma mellett, számolni kell az avulás miatt felszabaduló 

telkekkel, továbbá beépítetlen lakótelek is található a településen, így jelen tervmódosítással 
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kijelölt lakótelkek más funkcióra történő hasznosítása település közép és hosszútávú 

lakásszükségletét nem befolyásolja. 

 

1.2.6. Iparterület 

 

A településen a II. világháború előtt a Léderer család szeszgyára 8 munkással és néhány 

kisiparos tevékenykedett. 1928-ban két, 1947-ben 25, 1960-ban 15 kisiparos dolgozott a 

faluban. Volt a településnek malma is, s kompot is működtetett a Tiszán. A Léderer féle 

szeszgyárat 1944-ben felrobbantották. 

 

A II. világháború után ktsz-ek alakultak a községben, ezek főleg javításokkal foglalkoztak, a 

Törökszentmiklósi Ruhaipari Ktsz pedig varrodát működtetett az évezred utolsó évtizedében. 

2000-ben hatvan vállalkozó volt a településen. A kisiparos hagyományok tovább élnek a 

településen, jelenleg is üzemel a kengyeli pékség. 

 

A település munkaképes és munkahellyel rendelkező lakosságának zöme eljár dolgozni, napi 

ingázással a martfűi Növényolaj-, Sörgyár és Cipőgyár az egyik legnagyobb foglalkoztató, 

továbbá a törökszentmiklósi és a szolnoki ipari parkban is többen dolgoznak. 

 

Összefüggő nagyobb iparról a településen nem beszélhetünk. 

Kengyel jelenleg kijelölt gazdasági területtel nem rendelkezik, azonban a felmerült igények és 

az önkormányzati munkahely teremtési és gazdaságfejlesztési szándék miatt jelen 

településrendezési tervben gazdaságfejlesztési területek kerületek kijelölésre: 

 

 

 

1.2.7. Külterület, mezőgazdasági üzemi területek 
 

 

Kengyel gazdasági életében mindig a mezőgazdaság játszotta a főszerepet. A 

mezőgazdaságban dolgozók aránya 1949-ben a község kereső lakosságának 91%-át, 1960-ban 

55%-át tette ki. 

A település környékének talaja túlnyomórészt középkötött fekete föld. A XIX. században a 

több mint 17 000 kh-as pusztán szarvasmarhát, lovakat és juhot tenyésztettek, s a 

gabonaféléken kívül repcét és dohányt termesztettek. Az uradalmak felosztásával, 1945 után 

900-an kaptak földet. Összesen hétezer kh-on kezdték el a föld megművelését az új gazdák. 

Házhelynek ugyanakkor 239 kh-at jelöltek ki hatszáz igényjogosultnak. 

 

Az első termelőszövetkezet 1949-ben alakult meg, 1953-ban pedig felépült a gépállomás, 

amely akkoriban már 37 traktorral és több más mezőgazdasági géppel dolgozott. 1975-ben 

valamennyi TSZ egybeolvadt a Dózsa termelőszövetkezettel. A kárpótlás végrehajtása után a 

föld nagy része ismét magángazdálkodók kezébe került. Sokan bérleti szerződét kötöttek a 

tsz-szel. A Dózsa Tsz így is még 200 embernek tudott munkát adni 2000-ben. 

 

A XIX században a 17000 kh kiterjedésű Kengyel pusztán az elsődleges az állattenyésztés 

volt. A birtokosok, bérlők elsősorban szarvasmarhát, lovat és juhot tenyésztettek. A nagy 

kiterjedésű pusztán méneseket, gulyákat és birkanyájakat tartottak. Főleg repcét és dohányt 

termesztettek. A burgonyát ekkor még nem termesztették. Kengyel község gazdálkodásában a 

tanyai állattartás mellett a gabonafélék termesztése az elsődleges, fő művelése a szántó, 



Kengyel Község Településrendezési Tervének Módosítása 

 38 

nagyobb területű gyümölcsösök és szőlők nem alakultak ki. Határában - melyre korábban a 

fátlanság volt a jellemző - már nagyobb területű erdő található. 

1947-1963 között a mezőgazdaság szerkezetének változásait az alábbi művelési ágak 

mutatják: 

 

Év 1947 1951 1953 

Szántó 11 385 10 529 12 771 

Kert 150 55 108 

Rét (legelő 1947-ben együtt) 120 62 36 

Szőlő 5 4 5 

Erdő - 66 49 

Legelő - 162 187 

Nádas - - - 

Földadó alá nem eső terület 793 1464 562 

Kh összesen 12 453 12 342 13 718 

 

 

 

 

 

1.13 Külterület helyzete jelenleg 

 

 

Kengyel község külterületének földhivatali területkimutatása (2015. június) 
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A jelentős nagyságú külterületi mezőgazdasági területeken szántóföldi növénykultúrákat 

termesztenek. 

 

1.2.8. Turizmus 

 

A településen turizmust szolgálja  a Bagi-majorban lévő műemlék szélmalom és az ugyancsak 

Bagi-majorban meglévő turisztikai hasznosítású természetvédelmi tábor és turisztikai 

pihenőhely. Ez utóbbi fejlesztését tervezik,az épületben helytörténeti kiállítás kapna helyet a 

telken belül pedig a parkolást szeretnék megvalósítani, továbbá kemenceház építése tervezett. 

Bagimajor településen meglévő turisztikai tanösvény is színesíti a kínálatot. Jelen 

településrendezési terv módosítás két fejlesztési területe is kapcsolódik a turizmushoz. 

Bagimajorban a rekreációs területen vendégházak kialakításával tudnák biztosítani a 

szálláskínálatot, mely jelenleg még hiányzik a településen. Ugyancsak a rekreációs területen 

létesülne a vízjogi engedélyes jóléti tó, mely csónakázásra is alkalmas lehet. A terület 

legmagasabb pontjára madármegfigyelő kilátó épülne, mely a környező területek növény és 

állatvilágának megfigyelését szolgálná. A meglévő turisztikai elemeket is bekapcsolnák 

(kápolna, szélmalom). A település turisztikai kínálatát színesíti a Darányi Ignác terv keretében 

közelmúltban átadott lovas turisztikai bázis. Ugyancsak a turizmus húzóereje az a színvonalas 

rendezvénysorozat, mely a környékbeli településekről is idevonzza a látogatókat. Ezen 

rendezvények minden korosztály és érdeklődési kör számára programot biztosítanak.  
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1.3. Környezeti, társadalmi, gazdasági vizsgálat 

 

A településrendezési terv módosítással érintett területek egy része a turisztikai kínálathoz 

kapcsolódik (Bagi majorban a rekreációs terület és a településközpont vegyes terület 

kijelölése) melyeknek környezeti, társadalmi negatív hatása nincs. 

Az iparterület fejlesztések a település azon lakóépületektől távolabbi területein tervezettek, 

melyek megközelítése és infrastrukturális ellátottsága biztosítható. Területeken belül a 

környező területek védelmét szolgálja a területen belüli védőerdősáv kialakítása és a 

zöldfelületek fenntartása. 

A tervezett megújuló energia hasznosítási terület és a még meg nem valósult temető között 

széles látványtakaró, kegyeleti véderdősáv tervezett. A napelemparknak a levegőre és a talajra 

szennyezettségi hatása nincs. 

A kisebb területfelhasználási módosítások egyes terület megközelítésére irányuló 

szabályozások, melynek káros környezeti hatása nincs. 

A környezet terhelése fent leírtak alapján negatívan nem változik. 

 

 

 

 

 

1.4. Magasabb rendű tervekkel való összhang 

 

 

I.4.1. Kengyel község tervezéssel érintett területei 
 

Kengyel község Településrendezési tervének módosítása során több terület 

területfelhasználása változik, az alábbi táblázatnak megfelelően. 

 

 
 

A fejlesztéssel érintett tervezési területek 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 
 

1./a Falusias lakóterület Különleges, rekreációs célú terület  36 285 m2 

1./b Általános mezőgazdasági terület Különleges, rekreációs célú terület 2 980 m2 

2. Falusias lakóterület Ipari gazdasági terület 15 755 m2 

3. Falusias lakóterület Településközpont-vegyes terület 1 344 m2 

4. Falusias lakóterület Ipari gazdasági terület 114 705 m2 

5. Általános mezőgazdasági terület Különleges, sportpálya terület 1 290 m2 

6. Belterület melletti út szabályszerű kialakítása miatt az 1502 hrsz-ú területből út céljára történő 

lejegyzéssel (nincs területfelhasználási változás). 

 

7. Különleges terület (vásártér területe) Különleges napelempark területe 38.031 m2 

 

Kengyel község jelen tervmódosításához az Országos Területrendezési Terv 2013. évi 

módosítása (2013. évi CCXXIX. törvény) és Jász - Nagykun - Szolnok Megye 2011. évi 

hatályos Megyei Területrendezési Terve lett figyelembe véve. 

 

 

Az Országos Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása 
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 Az OTrT 2013. évi módosítása a település tervezéssel érintett területeit: 

 

- Mezőgazdasági térség 

- 500 – 750 ha közötti települési térség 

 

kategóriába sorolja. (1. számú melléklet alapján) 
1. számú melléklet 

 

 
 

 

 Országos övezetekhez való területi igazodás, megfelelés 

 
Kengyel község tervezéssel érintett területei az országos övezetek közül érintettek: 

 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (4. és 7. számú tervezési 

  területek) (2. számú melléklet alapján) 

- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (7. számú tervezési terület) 

  (3. számú melléklet alapján) 

- Országos vízminőség védelmi terület övezete (4. számú tervezési terület) 

  (4. számú melléklet alapján) 

 

A további országos övezetek a tervezési területektől térben távolabb helyezkednek el, így 

azok nem érintettek. 

 
2. számú melléklet 



Kengyel Község Településrendezési Tervének Módosítása 

 42 

 
 

Követelmény: 

 

13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület 

csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján 

jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 

engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

Követelmény teljesítése: 

 

Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során   

 c) pont:  az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 

államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni oly 

módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 

területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 

 

A településrendezési terv az érdekelt államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatásának ismeretében (282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet szerint) kívánja 

az övezet területét -0,55 % -kal csökkenteni. 

Így a Tftv. 23/A. § (2) c. által biztosított eltérés lehetőségével kíván élni a település.      

 
3. számú melléklet 
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Követelmény: 

 

13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 

mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

 

Követelmény teljesítése: 

 

A 7. számú tervezési terület – művelés alól kivont, vásártér művelési ágban 

nyilvántartott – területe kerül új területfelhasználási kategória besorolása alá 

(különleges napelem park területbe), amely nincs kihatással a meglévő szántó művelési 

ágban nyilvántartott területekre.    

 
4. számú melléklet 

 

 
 

Követelmény: 
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15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 

övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 

bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 

jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 

övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

 

Követelmény teljesítése: 

 

A 4. számú tervezési terület tervezett ipari gazdasági területként kerül kijelölésre, 

melynek feltétele szennyvízhálózatra való csatlakozás, a keletkező szennyvíz tisztító 

telepre történő elvezetése ezáltal kielégíti a fenti követelményeknek való megfelelést. 

A tervezéssel érintett területen bányászati tevékenység nem folyik. 

 

 

Az országos jelentőségű műszaki- és vonalas infrastruktúra hálózatokat jelen tervmódosítás 

tervezéssel érintett területei nem változtatják meg, azokra kihatással nincsenek. 

 

Az országos jelentőségű infrastruktúra hálózatok hossza és nyomvonala jelen tervmódosítás 

során nem változik. 

 

 

A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása 

   
  Jász - Nagykun - Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település 

tervezéssel érintett területeit: 

 

- hagyományosan vidéki települési térség 

 

kategóriákba sorolja. (5. számú mellélet alapján) 

 

 

A Megyei Területrendezési Tervben (MTrT) Kengyel község közigazgatási területén belül az 

1.,2.,3.,4. és 7. számú tervezési területek érintettek a - hagyományosan vidéki települési 

térségben – amely összesen 7,05 % arányban (558,34 ha nagyságban) került kijelölésre a 

település közigazgatási területén.  

 

A tervezési területek a többi térségi területfelhasználási kategóriát nem érintik, azoktól 

térben távolabb helyezkednek el. 
 

5. számú melléklet 

 

Megyei Térségi szerkezeti terv kivonata Kengyel községre vonatkozóan 

(A tervezett fejlesztések feltüntetésével) 
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1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti hagyományosan vidéki települési térség 

követelmény:  

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a 

települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

 e) pont: a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével 

bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható, 

 

a követelmény teljesítése:    (lásd 5. sz. rajzi melléklet) 

 

A hagyományosan vidékies települési térségben nem került sor nagyvárosias 

lakóterület kijelölésére, s az alábbi területfelhasználási egységekbe került 

besorolásra: 

 

1. számú tervezési terület - különleges rekreációs célú terület 

2. számú tervezési terület – ipari gazdasági terület 

3. számú tervezési terület – településközpont vegyes terület 

4. számú tervezési terület – ipari gazdasági terület 

7. számú tervezési terület - különleges napelempark terület 
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Megyei / Térségi műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés 

 

Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat jelen 

tervmódosítás nem változtatja meg, azokra kihatással nincs. 

   
 

 Megyei Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés 

 
Kengyel község tervezéssel érintett területei a térségi övezetek közül az alábbiakkal 

 érintettek: 

 

- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe (teljes közigazgatási  

  területet lefedi) 

 

sorolt. (6. számú mellékletek alapján) 

 

 

A tervezéssel érintett területek a többi Megyei / Térségi övezetek területét nem érintik, 

azoktól térben távolabb helyezkednek el. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete  (MTrT 3.9. sz. mell.) 

 

követelmény: 

 Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során c) pont:  az 

országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási 

szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni oly módon, 

hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére 

eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 

 

a követelmény teljesítése:   (lásd 6 sz. rajzi melléklet) 

 

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt  ásványi nyersanyag-gazdálkodási 

terület övezet  

      -  területe a MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):         7913 ha, 

 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 7913 ha, 

 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00 ha,  

 -  területe a tervezett módosítás után (B):  7913 ha. 

  

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

 

követelmény: 
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OTrT 11. § (1) bekezdés: A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha 

összhangban van az érintett település településrendezési tervével és helyi építési 

szabályzatával. 

 

a követelmény teljesítése:    

Jelen tervmódosításnál bányatelek nem kerül megállapításra. 

 

követelmény:     

OTrT  11. § (2) bekezdés: A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni 

területen – a külön jogszabályokban meghatározottan kívül – tájrendezés csak a 

bányatelek megállapításakor elkészülő tervek alapján, a település helyi építési 

szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet. 

 

a követelmény teljesítése:    

Jelen tervmódosításnál bányatelek nem kerül megállapításra. 

 

követelmény: 

OTrT  16/A.§: Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés 

eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre 

vagy övezetre szabályokat megállapítani. 

 

a követelmény teljesítése:     

Az övezet területe a településrendezési eszközökben a tényleges kiterjedésének 

megfelelően került lehatárolásra, és az övezetre vonatkozó szabályokat a helyi 

építési szabályzat tartalmazza. 

 

 

 

 
6. számú melléklet 
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Nyilatkozat a Megyei Övezetekhez való megfelelésről 

 

Kiszelovics Ildikó (vezető településtervező, TT-1-16-0238), mint Kengyel község 

településrendezési tervének tervezője a fent leírtak alapján nyilatkozom, hogy az általam 

készített településszerkezeti terv az 1996. évi XXI. Törvény alapján figyelembe veszi a 

magasabbrendű terveket. A törvény értelmében figyelembe kell venni a tervi hierarchiában 

magasabbrendű tervet, így Kengyel esetében a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei 

Területrendezési Tervet. 

 

 

Az előzőekben leírtak alapján, mint tervező nyilatkozom, hogy Kengyel község 

településszerkezeti terv módosítása megfelel a település közigazgatási területére vonatkozó 

Megyei Övezeti tervi előírásoknak. 

 

 

 

 

Szolnok, 2015. Július hó      ……………………………. 

        Kiszelovics Ildikó 

               vezető településtervező 

           TT-1-16-0238 
 

 

 

 

 

 

1.5. Normatív területfelhasználás és normatív szabályozás 

 

Az 1. számú módosítással érintett terület esetén a tömbön belüli oldalhatárral érintkező 

ingatlanok átsorolásra kerülnek, így a normativitás biztosított. 

 

A 2. számú módosítás esetén a fejlesztéssel érintett terület nem épület be, a környező 

területektől közterület választja el, így biztosítva a normativitást. 

 

A 3. számú módosítással érintett terület a vele közvetlenül határos területhez kapcsolódik így 

biztosított lesz a településrendezési terv módosításának megvalósulása során a normativitás. 

 

A 4. számú fejlesztés teljes területegységre vonatkozik, melyen belül azonos 

területfelhasználás alakul ki. 

 

Az 5. számú fejlesztés a sportpálya megközelítését szolgálja itt nem releváns a normativitás. 

 

A 6. számú fejlesztés szabályozásra vonatkozik, itt nem releváns a normativitás 

 

A 7. számú fejlesztés még meg nem valósult, be nem épült terület egy részének átminősítésre 

vonatkozik, ahol a területet védő erdősáv választja el egymástól, így biztosítva a 

normativitást. 
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1.6. Új beépítésre szánt területek kijelölése 

 

 

Jelen tervmódosítás új, beépítésre szánt területeket a jelenleg hatályos településrendezési 

tervhez képest nem jelöl ki. 

 

 

Földminőség védelem 

 

Az 1,2,3,6 és 7. sorszámú módosítással érintett területek nem minősülnek termőföldnek. 

A 4. és 5. számú módosítás termőföldet érint. A 4. számú módosítás az átlagosnál jobb 

minőségű kengyeli 02 hrsz-ú szántó területet érinti. A 02 hrsz-ú terület a hatályos 

településszerkezeti terv szerint falusias lakóterület és beépítésre szánt területként szerepel, 

ezért annak iparterületként történő kijelölése termőföld védelem kapcsán nem érintett. 

Az 5. számú módosítás a kengyeli 0160/1 helyrajzi számú legelő területe érinti, azonban a 

terület a 0159 hrsz-ú földrészlet közterület-kapcsolatának biztosítását szolgálja. 

A 4. és 5. számú módosítással érintett területnél a szomszédos termőföldek megfelelő 

mezőgazdasági hasznosítását a beruházás nem akadályozhatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

 

 

2.1 Közlekedési javaslat 
 

 

Ez a Településrendezési terv Közlekedési tervrésze a tervezés időszakában érvényben lévő és 

kötelezően alkalmazandó  „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei„ című 

ÚT 2-1.218/2003. számú Útügyi Műszaki Előírás , valamint a „Szintbeni közúti csomópontok 

méretezése és tervezése” című ÚT 2-1.214/2004. számú Útügyi Műszaki Előírás alapján 

készült. 

 

Kengyel község Jász - Nagykun - Szolnok megyében, a megyeszékhelytől mintegy 32 km -re 

keletre található.  

Kengyel közigazgatási területe az alábbi településekkel határos: 

 

- Tiszatenyő 
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- Kétpó 

- Mezőhék 

- Martfű 

- Rákócziújfalu 

- Rákóczifalva 

- Szolnok 

- Szajol 

 

 
 

Közúti közlekedés: 

 

A település közúton a 4629 jelű Törökszentmiklós - Martfű összekötő útról közelíthető meg. 

Az országos mellékút közvetlenül kapcsolódik Törökszentmiklósnál a 46. számú főúthoz, 

Martfűnél pedig a 442 számú főúthoz. 

 

4629. jelű. Törökszentmiklós - Martfű összekötő út: 

A forgalomszámlálási adatok szerint a 2013. évben az alábbi értékek voltak mérhetőek: 

A számlálás helye az 5+857 km. szelvényben volt. 

Az átlagos napi forgalom: 1877  j/nap, amely megfelelt 2621 E/nap egységjárműnek. 

 

Járműtípusonkénti megosztás: 

                                             2013. évben:             2028-ban:             E/nap                  MOF    

Személygépkocsi    992j/nap x 1,516 =     1504 j/nap x 1,0 =  1504 x 0,15 = 226 E/óra 
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Autóbusz       26 j/nap x 1,08   =        28 j/nap x 2,5=   70 x 0,15 =        11 

E/óra 

Tehergépkocsi    416 j/nap x 1,352=      562 j/nap x 2,5=1406 x 0,15=      211 E/óra 

Motorkerékpár      16 j/nap x 0,940=        15 j/nap x 0,8 =    12 x 0,15 =        2 E/óra 

Kerékpár       46 j/nap x 1,000 =        46 j/nap x 0,3 =   14 x 0,15 =         2 

E/óra 

Lassú járművek      77 j/nap x 1,294 =      100 j/nap x 1,0 = 100 x 0,15 =      15 E/óra   

                                            1573 j/nap                    2255j/nap           3106 E/nap       467 E/óra 

 

A fentiek alapján várható forgalomnagyság a 2028. évben: 

- az átlagos napi forgalom (ÁNF):    2255  j/nap 

- a mértékadó óraforgalom (MOF):     467  E/óra 

A megengedett forgalomnagyság 1 400 E/óra egy forgalmi sávra, így az útpálya geometriai 

kialakítása meg fog felelni a 2028. évig a várható forgalomnak. 

Jelen településrendezési terv módosításnak nem tárgya, azonban tervezett a 4629 jelű összekötő út 

hálózati jelentőségű mellékúttá való fejlesztése (külterületi szakaszon K.IV.A., belterületi 

szakaszon B. IV. b. A.) 

Az országos közutak külterületi szakszán a védőtávolság az út tengelyétől számított 50-50 méter. 

A belterületen tervezett gyűjtőút: 

- Szabadság út 

- Kossuth Lajos út 

- Rákóczi út 

- Kinizsi út 

- Május 1 út 

- Április 4 út 

Fenti utak besorolása: B.V.c.B. 

A többi belterületi út lakóút kategóriába sorolt. 

A településen a megye többi településének átlagához viszonyítva igen kevés a szilárd burkolattal 

ellátott utak aránya. 

 

Tervmódosítással érintett területek: 

 

1. számú módosítással érintett terület 

 

A terület megközelíthető a 4629 jelű Törökszentmiklós - Martfű összekötő útról, amely 

párhuzamosan halad a Szolnok- Szajol - Tiszatenyő - Kengyel- Martfű - Szentes nem 
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villamosított vasútvonallal. A tervezéssel érintett terület a 4629 jelű országos mellékútról 

leágazó Mikszáth Kálmán út lakóutcáról közelíthető meg, továbbá feltárja a Mikszáth Kálmán 

út zsákutca nem szilárd burkolatú lakóút. Javasolt a területet megközelítő utak szilárd 

burkolattal történő kiépítése. A területhez szükséges OTÉK által előírt parkolókat telken belül 

kell biztosítani. 

 

2.  számú módosítással érintett terület 

 

A terület megközelíthető a Kossuth Lajos utat és a 4629 jelű összekötőút közötti Kinizsi útról. 

A területhez szükséges OTÉK által előírt parkolókat telken belül kell biztosítani. 

 

 

3.  számú módosítással érintett terület 

 

A terület Bagimajor településrészen az Április 4 útról közelíthető meg. A terület közvetlenül 

kapcsolódik a településközpont területhez és a tervezéssel érintett területen kerül kialakításra 

egy nagyobb parkoló terület. 

 

4.  számú módosítással érintett terület 

 

A terület a belterületről Vörösmarty út- József Attila út és Bajcsy út által határolt és 

megközelíthető a belterületi Széchenyi és Arany János útról is. A terület északi részén halad a 

tervezett Szolnok - Kétpó - Mezőtúr tervezett országos mellékút. A tervezett országos 

mellékút védőtávolságát figyelembe kell venni. A területhez kapcsolódó parkoló kialakítása 

telken belül történik. 

 

5.  számú módosítással érintett terület 

 

A tervezéssel érintett spottelep a belterületi Szabadság útról érhető el. A tervmódosítás célja a 

sporttelep közterületi kapcsolatának biztosítása, így a sporttelep és az útterület között 

kialakítandó a sporttelep részér képező terület egyrészt a sporttelep megközelítését, másrészt a 

telken belüli parkolóhely kijelölését szolgálja. 

 

6.  számú módosítással érintett terület 

 

Bagimajor településen a Tóth Árpád útról érhető el a tervezéssel érintett külterületi út. Az út 

kiszabályozásával az út funkciójának biztosítása. 

 

7.  számú módosítással érintett terület 

 

A tervezett temető és megújuló energia hasznosítási terület a belterületi Rákóczi útról és 

Dózsa György útról és az azokat összekötő 654 hrsz-ú nevetlen útról érhető el. A megújuló 

energia hasznosítási területet nagy gépjármű forgalom nem érinti megközelítése a belterületi 

lakóutak felől biztosított. 

 
 

Előírások a tervezéssel érintett területekre vonatkozóan: 

 

 



Kengyel Község Településrendezési Tervének Módosítása 

 53 

Új építmények környezetének tervezésekor a tűzoltógépjárművek nem rendszeres 

közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az utat biztosítani kell. 

 

 

A közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 

42/A§-a értelmében külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, 

autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, 

rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, 

kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút 

területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. 

 

A településrendezési terv módosítás megvalósításakor a munkálatok során az érintett 

építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a 

tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat 

állandóan hozzáférhetően kell tartani , azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem 

szabad az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet 72.§ (8) 

bekezdése alapján. 

 

Vasúti közlekedés 

 

A település közigazgatási területén a 4629 jelű összekötő úttal párhuzamosan halad a 

Szolnok- Szentes nem villamosított vasútvonal. A települést két megállóhely is érinti, 

Bagimajorban és Kengyelen.  

A 4629. jelű összekötőút a 11+638 km szelvényben fénysorompós biztosítással keresztezi a 

vasúti vonalat. 

A közút-vasút szintbeni keresztezésénél az érvényes rendeletben (20/1984 KM rendelet) 

meghatározott látási háromszög területén az út és a vasút szintjétől számított 50 cm-nél 

magasabb építményt elhelyezni, valamint 50 cm-nél magasabb fát, növényzetet ültetni, 

termeszteni nem szabad.  

 

Csomópontok: 

 

A településen a főbb csomópontok a 4629 jelű összekötő útról leágazó utcáknál alakultak ki.  

Tömegközlekedés: 

 

Kengyel község lakói a környező településekre közúton egyéni- és tömegközlekedési 

eszközökön juthatnak el. Az autóbuszjárat a helyi igényeknek megfelel. A helyközi 

autóbuszjárat Martfű - Kengyel és Kengyel - Törökszentmiklós között jár, továbbá  Szolnokra 

is közvetlen autóbuszjárat van. A belterületen kiépített autóbusz megállóhelyek vannak. 

Autóbusz forduló található a Kossuth út - Rákóczi út kereszteződésénél. 

Vasúti közlekedés szempontjából 2 megállóhely biztosítja a település két településrészének 

megközelítését. 

 

 

Kerékpáros közlekedés: 

 

A településen jelenleg kiépített kerékpárút nem található. Tervezett a 4629 jelű összekötő út 

országos mellékúttá fejlesztése során kerékpárút kiépítése Martfű - Kengyel között, mely 

megteremtené Martfű nagyobb munkaerő foglalkoztató gyáraihoz a biztonságos közlekedést, 
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továbbá turisztikai célokat is szolgálna és kapcsolódna a meglévő Szolnok- Martfű kerékpárút 

hálózathoz. 

 

Gyalogos közlekedés:  

 

A belterületi utak burkolásával egyidőben javasolt a járdák kiépítése. 

 

 

Parkolók: 

 

Az intézmények előtt találhatók kiépített parkolók. A lakóutcákban a parkolás a lakóutak 

mentén megoldott. 

 

Gépjárműüzemi létesítmények: 

 

A település területén belül üzemanyagtöltő állomás üzemel a Zrínyi út - kinizsi út 

kereszteződésénél. 

 

Vízi közlekedés 

 

A térségben vízi közlekedésre nincs lehetőség.  

 

Légi közlekedés 

 

A településen jelenleg nincs ezzel kapcsolatos objektum. 
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2.2 Víziközmű fejlesztési javaslat 

 

Kengyel az Alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, a Tiszától keletre, 

Szolnoktól délkeletre fekszik, a törökszentmiklósi kistérségben. A települést keletről Kétpó és 

Mezőhék, délről Martfű, nyugatról Rákócziújfalu és Rákóczifalva, északról Szajol és 

Tiszatenyő határolja. 

Közúton a Törökszentmiklóst (4-es főút) Martfűvel összekötő alsóbbrendű úton érhető el. 

A közúti tömegközlekedést a Jászkun Volán Zrt. autóbuszai végzik. 

Vonattal a MÁV 130-as számú Szolnok–Hódmezővásárhely–Makó-vasútvonalán érhető el. A 

községnek két megállóhelye van, Kengyel és Bagimajor, utóbbi Kengyel-Szabadságtelep 

településrészt (volt Baghy-major) szolgálja ki. 

 

A település körüli sík vidéket a környezetből kiemelkedő hat kunhalom, és a Tisza-

szabályozás utáni medermaradványok teszik változatossá. Éghajlata mérsékelten meleg, 

száraz. Vize, a Csorcsány-ér csupánidőszakos vízfolyás.  

 

A község területének déli részsén található a Kengyeli halastó, amely különleges természeti 

értéknek számít, ritka madárfajok élőhelye, a Tisza szabályozása következtében holtág. 

 

Az Észak-Alföldi régióhoz tartozó község közigazgatási területe 79,14 km
2
, ebből a belterület 

kiterjedése: 2,76 km
2
. 

Teljes lakónépessége 3599 fő, a népsűrűség 50,38 fő/km
2
 (2013-as statisztikai adat). 

A település lakásállománya: 1403 db (2013-es statisztikai adat). 

A község belterületéhez tartozik a központi belterülettől déli, dél-nyugati irányban 

fekvő Baghy-major területe is. 

 

A közüzemi ivóvízhálózatba bekötött lakások száma: 1402 db, a háztartásoknak szolgáltatott 

ivóvíz mennyisége: 90,3 ezer m
3
. A közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza: 34,9 km, az 

üzemelő közkifolyók száma: 38 db (2013-as statisztikai adatok).  
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A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁVAL ÉRINTETT TERÜLETEK: 

 

1. Kengyel-Bagimajor területén rekreációs terület kialakítása 

2. Víztorony melletti terület ipari, üzemi területté alakítása 

3. Bagimajor területén természetvédelmi tábor és turisztikai pihenőhely kialakítása 

4. Kengyel belterület északi részén lévő lakóterület gazdasági fejlesztési területté sorolása 

5. A sportpálya melletti területen út céljára történő területkialakítás 

6. Bagimajor belterületi részén a belterület melletti út szabályszerű kialakítása miatt az 1502 

 hrsz-ú területből út céljára történő lejegyzés 

7. Temető céljára kijelölt terület egy részének megújuló energia parkká (napelem park) 

 alakítása 

 

 

1.   TERMÉSZETFÖLDRAJZI, DOMBORZATI, ÉGHAJLATI ADOTTSÁGOK 

 

Kengyel település egy kistáji egység része, felszínét tekintve túlnyomó részt tökéletes síkság, 

kisebb részben egyenetlen síkság. Felszínének kialakításban alapvetően a Tisza folyó játszotta 

a főszerepet. A tökéletes síkságok ártéri eredetű síkságok, árterek, illetőleg alacsony ármentes 

részek.  

Domborzat:  

A kistáj 80 és 105 méter közötti tszf-i magasságú, löszszerű üledékekkel fedett hordalékkúp-

síkság. A relatív relief átlagos értéke kicsi (2 m/km2). Felszíne jórészt ármentes síkság, illetve 

a déli peremén ártéri szintű síkság. A kistáj képében a mindenfelé megjelenő, kusza hálózatot 

alkotó elhagyott folyómedrek, morotvák, valamint a kunhalmok jelentenek izgalmas 

változatosságot.  

Földtani adottságok:  

Az Északi-középhegységből lefutó patakok hordalékkúpja (főként az Eger és a Tarna) a 

pleisztocénban befedte a kistájat, s összességében 150-170 méter vastag, többnyire 

finomszemű üledék akkumulálódott. A felszínen a pleisztocén végétől 8-10 méter vastag, 

egészen finomszemű folyóvízi üledék rakódott le, amely löszösödött. A felszín legnagyobb 

részét ez a löszös anyag, lösziszap borítja, hozzá igen jelentős téglaagyag-készletek 

kapcsolódnak. Nagyobb területeket borít - főként a mélyebb, rossz lefolyású felszíneken - a 
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holocén réti és lápi agyag.  

Éghajlat:  

A kistáj mérsékelten meleg-száraz, de közel fekszik a meleg-száraz éghajlatú területhez, a déli 

részek már igen szárazak. Az évi napfénytartam 1970 és 2010 óra közötti; a DNy-i részek 

élvezik a több napsütést. A nyári évnegyedben kb. 810-820, a téliben 190 óra napsütés 

valószínű. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4°C, a vegetációs időszak középhőmérséklete 

17,3-17,4°C. 192-195 napon keresztül, ápr. 9-11 és okt. 20-21 között a napi középhőmérséklet 

magasabb 10°C-nál. A fagymentes időszak a Tisza mentén ápr. 7-8-án, a középső területeken 

ápr. 10-én kezdődik, az első őszi fagyok okt. 20 körül várhatók. A fagymentes időszak kb. 

193 nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,4- 34,7°C, a legalacsonyabb 

minimum-hőmérsékleteké pedig -17,0 és -17,5°C között várható. Az ország legszárazabb 

vidéke ez a terület, évi csapadék kb 500 mm. A vegetációs időszak csapadéka 280-290 mm, a 

télen átlag 32-34 hótakarós nap, az átlagos max. hóvastagság 15-16 cm. Az É-ÉK-i és a déli a 

leggyakoribb szélirány; az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van.  

 

Talajviszonyok:  

A kistérség talajai összes paraméterüket figyelembe véve nagyon változatosak, azonban a 

földtanilag fontos paraméterek, úgymint a talajképző kőzet és fizikai féleség tekintetében már 

egységesebb a kép. Talajképző kőzet tekintetében a löszös üledékek a jellemzőek a magasabb 

térszíneken, ennek is egy jellemző változata az infúziós lösz. A mély fekvésű területeken a 

talajok képződésében egyértelműen a vízfolyások által szétterített öntésiszap a mérvadó. 

Kisebb területen bár, de fontos szerepet játszott a talajok kialakulásában a homok. Fizikai 

féleség szempontjából már az agyagos vályog tekinthető uralkodónak. Kisebb foltokban itt is 

megjelenik természetesen a homok, illetve a térség K-i területein az agyag. Legnagyobb 

területen a réti csernozjom és változatai helyezkednek el, de megtalálhatók a szolonyec típusú 

szikes talajok, a réti talajok, a mészlepedékes csernozjom, a különböző öntéstalajok, valamint 

homoktalajok.  

Felszín alatti vizek, vízkészlet, vízgazdálkodás:  

A kistérség vízföldrajzi helyzetét a Tisza és a Hármas-Körös határozza meg. A Tiszán 

végrehajtott szabályozás látható hatásokat hozott. A folyó melletti töltések kiépítése 

következtében a holt folyóágak jó része a töltésen kívül rekedt. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a talajvizek túlnyomóan öntözési céllal kerülnek 

felhasználásra. A megye területein a talajvíz-készletek átlagos kihasználtsága 51%-os, kissé 

csökkenő tendenciájú. A talajvizek minőségét a rendelkezésre álló csekély adatmennyiség, 
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valamint a víztérnek a hidrometeorológiai viszonyok változására való gyors reagálása miatt 

igen nehéz minősíteni. Belterületeken, főleg a szennyvíz vezetékkel nem ellátott 

településeken, a talajvizek csaknem kivétel nélkül valamilyen mértékben szennyezettek. 

Mivel a talajvizek jelentik a mélységi vizek utánpótlásának bázisát, azok állapotának jobb 

megismerése és a további szennyezésének visszaszorítása kiemelt feladat. A megye területén 

az alsó és felső pleisztocén korú víztartók jelentik a fő ivóvízbázist. A víztermelések 

következtében a nyugalmi vízszintekben 1-5 m-es regionális süllyedések jelentkeznek a 

vízadó képződményekben. A koncentrált rétegvíztermelések kvázipermanens tölcsérei 

elsősorban Jászberény, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Tiszaföldvár, Martfű, Túrkeve térségében 

figyelhetők meg. Az alsó pleisztocén képződmények a területen felfelé irányuló vízmozgással 

jellemezhetők, a vízkivételek hatására a felszivárgás intenzitása csökkent. A pozitív 

nyomásgradiensű területeken a piezometrikus szintek alapján 1-8 mm/év felszivárgási 

intenzitás határozható meg. A felső pleisztocén képződmények szekunder állapotú 

piezometrikus szintjei a sokévi átlagos talajvízszint alatt helyezkednek el. A talajvíz lefelé 

irányuló szivárgásának valószínűsíthető intenzitása 2-10 mm/év, a nyomáskülönbségtől és a 

földtani felépítéstől függően. A mesterséges vízkivételekkel befolyásolt (szekunder) 

vízforgalomra jellemző, hogy a felfelé szivárgó idős pleisztocén rétegvizek nem érik el a 

talajvizet, hanem a felső pleisztocén rétegek laterális vízmozgás formájában továbbítják a 

keresztáramlás hozamát. Ez a rétegösszlet nem csak a feláramló alsó pleisztocén rétegvizeket, 

hanem - a talajvízhez viszonyított negatív nyomásállapota következtében - a térség lefelé 

szivárgó talajvizeit is összegyűjti. A megye területén kedvező termálvíz beszerzési 

lehetőségek vannak. A termálkutak elsősorban kommunális céllal (fürdők ellátása) kerülnek 

hasznosításra. A hévíztartó felső pannon képződménycsoportot megcsapoló termálvízkutakat 

a helyszíntől függően 900-1500 m között szűrőzik. A kitermelhető víz hőmérséklete 40-65 
o
C. 

A vízkövesedés ritkán jelent gondot. Az összlet nyomáscsökkenése nagyon jelentős 

(helyenként több atmoszférás), a kitermelés általában szivattyús vagy kompresszoros. A 

használt termálvizek sótartalma a felszíni befogadók károsanyag (sók) terhelését növeli. A 

vízmérleg szerint a termálvíz készletek átlagos kihasználtsága mintegy 37 %-os, növekvő 

mértékű. A víztartó képződményekben jelentkező nyomáscsökkenések miatt takarékosabb 

hévízgazdálkodásra van szükség. A takarékosabb felhasználást segítik a víz-visszaforgatásos 

rendszerek is. 
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2.    VÍZELLÁTÁS 

 

Belterületi vízellátás: 

A település kiépített vízhálózattal rendelkezik. Az ivóvízellátás a helyi vízmű kutakról 

(összesen 6 db mélyfúrású kút) történik. A településen található egy termálkút is (hrsz: 86/27 

telken), amely többféle felhasználásra is alkalmas lehet a későbbi fejlesztések során. 

Hőfoka 65-70 Celsius fok (a kút 2000-ben felújításra került). 

A kutak a vízműtelep területén (Széchenyi út), valamint a Ságvári út mentén találhatóak.  

Az üzemelő a kutak jórészt korszerű, nagyátmérőjű, kavicsolt szűrős típusok, PVC anyagú 

csövezéssel.  

A kutakból kitermelt víz erősen vasas, mangános, agresszív, viszont metánt, arzént és bórt 

nem tartalmaz.  

 

Kengyelen a víziközművek üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

 

A kengyeli vízműkutak a 123/1997 (VII.18) Korm. rendelet előírásai szerint hatósági 

határozattal kijelölt sérülékeny üzemelő vízbázisnak minősülnek. 

A kutak fontosabb adatai:  

Kút 

megnevezése 

Kút 

kataszteri 

száma 

Kút talpmélysége 
Építés éve 

Eredeti 

vízhozam 

Jelenlegi 

vízhozam 

(m) (l/min) (l/min) 

1. sz. kút B-21 520,0 1965 55 tartalék kút 

2. sz. kút B-27 90,7 1978 60 tartalék kút 

3. sz. kút B-29 97,0 1981 210 tartalék kút 

4. sz. kút K-36 90,0 1990 580  

5. sz. kút B-35 100,0 1988 450 300 

6. sz. kút B-31 93,0 1983 600 400 

 

A kutakból üzemben kitermelhető vízmennyiség: 955 l/perc, 1350 m3 /d. 

A Kengyelen lévő vízbázis kapacitása legalább kétszerese a jelenlegi igényeknek, ami a 

település további fejlődése szempontjából különlegesen jó adottság. A nyersvíz adatok 

alapján, nem szükséges különleges kezelés, az alábbi rendelet előírásai így is teljesülnek.  

A szolgáltatott víz minőségi adatokra vonatkozó előírás: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. Az ivóvíz, a rendeletben 

rögzített kategóriák alapján a jó vízminőségbe sorolható. 
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A kutakból cső-búvárszivattyúkkal termelik ki a vizet, ami a 2 db ZE 2800 jelű tartályba jut, 

ahol vastalanítják, (a vastalanító öblítővíz a vízmű melletti nyílt csapadákvíz csatornába jut) 

szűrik, majd a 250 m
3
 - es vasbeton tárolóba vezetik. Itt fertőtlenítik. Innen a hálózatba és a 

víztoronyba nyomják. A torony térfogat 200 m
3
. A karbantartási utasítás szerint folyamatosan 

fenntartják a berendezések előírt műszaki állapotát.  

 

A község vízellátó hálózata kb. 20-25 éve épült jó műszaki állapotú, körvezetékes rendszerű, 

ágvezetékek nem jellemzőek.  

A Kengyel-Bagimajor közüzemi vízellátó  rendszer hossza: 34,9 km, a bekötővezetékek pedig 

összesen 11,1 km-t tesznek ki. A vezetékek anyaga azbesztcement, KPE, és KM-PVC. 

A közüzemi ivóvíz-hálózatba bekapcsolt lakások száma: 1402 db, a háztartásoknak 

szolgáltatott víz mennyisége: 90,3 ezer m
3
 (2013-as statisztikai adat). A település éves teljes 

vízigénye: kb. 146 ezer m
3
. 

Üzemelő közkifolyók száma 38 db (2013-as statisztikai adat). 

A település fogyasztói ivóvízzel 100%-os mértékben ellátottak, a vízbekötéssel nem 

rendelkező ingatlanok ellátása közkifolyókról biztosított. 

A közterületi locsolás megoldott, amelyet vízórával mérnek. 

A szolgáltatott ivóvíz minősége jó, a jogszabályok által meghatározott vízminőségi 

paramétereknek megfelel. Vízminőség-javító intézkedésekre jelenleg nincs szükség. 

 

A község déli részén (086/26-27 terület) található egy 700 l/perc vízhozamú termálkút, a 

magas jódtartalmú 65-70 
o
C-os víz lehetőséget teremt gyógyfürdő kialakítására, 

környezetében üdülőtelkek létesülhetnek. A létesítmény 2000-ben felújításra került. 

 

A termálkút nyugalmi vízszintje: +18 m, fajlagos vízhozama: 500 l /perc, a csövezett kút 

talpmélysége: 1070 m. A kitermelt víz hőfoka: 61 
o
C, talphőmérsékleten: 69 

o
C. A víz sok 

oldott ásványi anyagot tartalmazó, igen lágy, nátrium-kloridos, hidrogén-karbonátos jellegű, 

jodidos, fluoridos termálvíz. 

 

Ivóvízminőség-javító Program:  

Az ivóvízminőség-javítás az Észak-Alföldön 3 megyét érintő regionális összefogással 

kezdődött meg 2001-ben. A megyéből az I. ütem 11 települést érintett, a vízművek 

rekonstrukciós munkái a tervek szerint 2010. évben befejeződtek. Az Ivóvízminőség-javító 
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Program II. üteme 2005. évtől indult. 2006-2008. években elkészültek a megvalósíthatósági 

tanulmányok. A megyéből összesen 7 társulásba tömörülve 36 önkormányzat érintett.  

A besorolás szerint nincs ivóvízminőségi probléma 14 településen (Jászberény, 

Jászárokszállás, Jászfényszaru, Jászágó, Szolnok, Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Tószeg, 

Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Fegyvernek, Kengyel). Ezért ezek a települések nem 

vesznek részt a jelenlegi ivóvízminőség-javító programokban. 

Kengyel község a 201/2001. (X. 25.) az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről megnevezésű kormányrendelet 6. számú melléklet, „A szolgáltatott ivóvíz 

vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett települések listája” alapján nem 

nyilvántartott település. Tehát a kormányrendelet értelmében, a szolgáltatott víz minősége, az 

alkalmazott a vízműtelepi kezelést követően Bór, Fluorid, Nitrát, Nitrit, Arzén, Ammónium, 

Vas, és Mangán komponensekre határértéken belüli. 

 

Kengyel község közigazgatási területét érinti az Országos Területrendezési Terv által kijelölt 

Országos vízminőség-védelmi területe övezete. 

Az Országos övezetre vonatkozó követelmények: 

 

15. §. (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 

történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 

bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 

jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési 

övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

 

Fejlesztési javaslat: 

 

A 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet alapján Kengyel község a felszín alatti vizek szempontjából 

érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő település 

 

A felszín alatti vizek szempontjából a 4. számú fejlesztési terület érintett, azon belül is a 

1213 hrsz.-ú ingatlan. Ezen hrsz. alatt található a települési vízmű B-35 kataszteri számú 

100,0 m-es talpmélységű kútja, melynek 10 m sugarú belső védőövezete van. 
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A települési vízmű vízbázisa 50 éves elérési időhöz tartozó védőidomának („B” zóna) térbeli 

paraméterei: 

 

 Törésponti koordináták: 
1. EOV X=196 785 Y=747 900 

2. EOV X=196 785 Y=748 545 

3. EOV X=196 480 Y=748 545 

4. EOV X=196 005 Y=748 730 

5. EOV X=195 505 Y=747 980 

6. EOV X=195 930 Y=747 335 

 

 Mélységhatárok: 

  Fedősík: -45 m (40 mBf) 

  Alapsík: -100 m (- 05 mBf) 

 

 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. számú mellékletében lévő, a védőterületek és 

védőidomok övezetire vonatkozó korlátozásokat be kell tartani. 

 

Új vízvezeték létesítésekor be kell tartani a 35/1996 (XII. 29) sz. BM. OTSZ tűzrendészeti 

előírásokat.  

A tervezett vízvezetéket úgy kell méretezni, hogy az ellátandó létesítmény kommunális 

átlagos vízmennyisége mellett, a meghatározott (mértékadó tűzszakasz területére vonatkozó) 

oltóvíz-mennyiséget egyidejűleg biztosítani tudja. 

 

A víz alapvető és pótolhatatlan lételeme minden élőlénynek. Az érintetlen vagy 

természetközeli állapotú tiszta felszíni vizek a biodiverzitás megőrzése szempontjából kiemelt 

jelentőségűek. A víz természeti erőforrásként is értékes. A felszíni és felszínalatti vizeket 

megannyi gazdasági tevékenységhez használják fel: turizmus, mezőgazdaság, ipar, bányászat 

és nem utolsósorban ezek az ivóvíz legfőbb forrásai is.  

Az ivóvízbázisok védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 

megteremtése a települések kiemelten fontos feladatai.  

 

A település ivóvízellátó hálózata megfelelő kiépítettségű, jelentősebb hálózatbővítésre 

hosszútávon sem kell számítani.  

 

Hálózatbővítés esetén figyelembe kell venni - a vízminőségi problémák, vízpangás, vízromlás 

elkerülésének érdekében, - hogy lehetőleg mindig körvezetékeket alakítsunk ki. Emellett az 

egyes vezetékek szakaszolhatóságát és tisztíthatóságát, mosathatóságát meg kell oldani. 
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Új vezetékek, vezetékszakaszok létesítésekor be kell tartani a 35/1996 (XII. 29) sz. BM. 

OTSZ tűzrendészeti előírásokat.  

A tervezett vízvezeték-hálózatot úgy kell méretezni, hogy az a településen a kommunális 

átlagos vízmennyiség mellett, a meghatározott (mértékadó tűzszakasz területére vonatkozó) 

oltóvíz-mennyiséget egyidejűleg biztosítani tudja. Egyirányú táplálás esetén a vezetékek 

keresztmetszete legalább NA 100, körvezetékek esetén pedig legalább NA 80 legyen.  

Az oltóvízszerzési helyeket (tűzcsapok) úgy kell kialakítani, hogy azok tűzoltó gépjárművel 

mindenkor megközelíthetőek legyenek, az oltóvíz kivétele akadálytalanul megtörténhessen. A 

településen az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén, föld feletti tűzcsapokkal kell 

biztosítani. Az egyes létesítmények, építmények védelme érdekében annyi tűzcsapot kell 

létesíteni, hogy az oltáshoz szükséges vízmennyiség egy időben kivehető legyen.  

A tűzcsapokat a védendő  építménytől a megközelítési útvonalon mérten 100 m-nél távolabb 

és - a tűzcsapcsoportok kivételével - egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad. A 

tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok 

mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. Az oltóvíz biztosítására - 

ha az más módon nem oldható meg - önálló víztárolót (medencét, tartályt) kell létesíteni, 

melynek térfogata 50 m
3
-nél nem lehet kevesebb. A víztároló és a védeni kívánt építmény 

közötti távolság nem haladhatja meg az 500 métert. Az oltóvizet szolgáltató berendezések, 

valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességéről, karbantartásáról, továbbá fagy elleni 

védelméről a fenntartónak, illetve üzemeltetőnek kell gondoskodnia. 

 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a vízkivételi 

létesítményeknél védőidomot, védőterületet és védősávot kell kijelölni, a közigazgatási ha-

tósági eljárás általános szabályai szerint. Ezen felül a termelő- és a tartalékkút folyamatos 

állagmegóvásáról és a környezetük rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodni kell. A belső 

védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, mely a kitermelés előtt, vagy a kitermelés 

alatt álló víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelés folyamatát nem veszélyezteti. 

A meglévő létesítmények üzemeltetésénél, valamint az újak létesítésénél ügyelni kell arra, 

hogy szennyező anyag ne kerülhessen a védőterületre, illetve a kutak vizébe. A védősáv ha-

tára a földbe fektetett vízvezetékek esetében a terepszintig, alattuk 1,0 m mélységig terjed, a 

vezetékek mellett ugyanakkor mindkét oldalon 2-2 m-es szélességgel veendő figyelembe. 
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A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását egyedileg, többnyire 10-30 m 

körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még néhol ásott 

kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre vonatkozó kor-

látozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997.(VII. 18.) Korm. rendelet szabályoz. A kutak 

védőterületén belül tilos olyan tevékenységet végezni, melynek következtében csökken a víz-

készlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége, illetve 6 hónapon 

belül le nem bomló, károsító anyag kerül a vízkészletbe. A sérülékeny területeken nem lehet-

nek olyan szennyezőforrások (pl. szigeteletlen trágyatárolók, hulladéktelepek, korszerűtlen 

üzemanyagtárolók), melyek a csapadék közvetítésével a talajvizet veszélyeztetik. A vízbázis 

védelme szempontjából különösen nagy gondot kell fordítani a települési és az állattartásból 

származó szennyvizek elvezetésére, biztonságos elhelyezésére. A mezőgazdasági tevékeny-

ségek végzésével kapcsolatban be kell tartani a 49/2001.(IV. 3.) Korm. rendelet előírásait. 

 

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés "C" pontja értelmében az 500 m³/év 

vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet kitermelő kút 

létesítését a település jegyzője engedélyezheti. Minden egyéb esetben a Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az engedélyező hatóság.  

 

A kismélységű kutak különböző létesítményektől, potenciális szennyező forrásoktól való 

minimális védőtávolságát mindenhol be kell tartani! Környezetvédelmi szempontból 

különösen nagy figyelmet kell fordítani a kutak helyes kialakítására, a szennyező anyagok 

bejutásának megakadályozására. 

 

 

3.    SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS  -TISZTÍTÁS 

 

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program értelmében a 

kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves 

szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települések 

szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb:  

a) 2008. december 31-ig a 10.000 lakosegyenértéknél nagyobb terhelést meghaladó 

szennyvíz-kibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén és 

foszfor eltávolítás egyidejű biztosításával;  
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b) 2010. december 31-ig 15.000 lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvíz-kibocsátású 

szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén;  

c) 2015. december 31-ig a 2.000-10.000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvíz-

kibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén.  

A megye 25 ellátatlan települése közül 6 település lakosszáma haladja meg a 2000 főt, így a 

Nemzeti Program alapján, ezeken a településeken a szennyvíztisztítást és elvezetést 2015 év 

végéig meg kell oldani. A megyében Kengyel, Jászladány, Jászjákóhalma, Jánoshida, 

Tiszapüspöki, Tiszaszentimre települések tartoznak ebbe a kategóriába. 

 

Korábban sem Kengyelen, sem Tiszatenyőn nem épült szennyvízhálózat, a lakóházak 

szennyvizeit közműpótló műtárgyakban helyezték el, melyek jelentős része szakszerűtlen 

kialakítású szikkasztóként üzemel. Ezáltal az elszikkasztott szennyvíz a talajba, majd a 

talajvízbe jutva súlyos környezeti szennyezést okoz. 

 

A két településen évről-évre gondot okoz a magas belvíz, amelynek legfőbb okozója a  talajba 

szivárgó szennyvíz. Emellett a kellemetlen szaghatások is gondot okoznak, amelyet a 

szennyvíz (lakók általi árkokba történő szivattyúzása) eredményez. 

Tiszatenyő és Kengyel községek önkormányzatai több éve készülnek e problémák 

megoldására. Ezért együttműködési megállapodást kötöttek a  szennyvízcsatorna-hálózat és 

szennyvíztisztító telep kiépítésére, és ennek megvalósításához szükséges önerő biztosítására. 

2002-ben Tiszatenyőn, majd 2003-ban Kengyelen alakult Víziközmű Társulat, amelyek 

közreműködésével a két község lakosainak nagy része előtakarékossági szerződést kötött, 

amely biztosította az önrész jelentős részét. 

A két község szakszerű előkészületei 2009-re jutottak révbe, amikor Az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Programjára beadott pályázatukat (KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0043 azonosító számmal) a települések szennyvízelvezetése és -tisztítása 

tárgykörben elfogadták, valamint támogatásra alkalmasnak ítélték. 

2014-re több mint 2 milliárd forintból valósult meg Kengyelen és Tiszatenyőn 

a szennyvízcsatorna-hálózat, valamint az összegyűjtött szennyvíz tisztítására alkalmas tisztító- 

telep. A létesítmények próbaüzeme a tervek szerint a 2014-es évben sikeresen lezajlott. 

A projekt az Európai Unió Támogatásával, a  Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult 

meg. A támogatási struktúra felépítése: 85% EU támogatás + 15% önerő (részben a lakóktól 

beszedett összegekkel az előtakarékossági szerződések alapján, részben önkormányzati 

hozzájárulással).  
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A megvalósult szennyvízelvezetéssel és -tisztítással lényegesen javul a környezetkultúra, a két 

település lakosságának életminősége. 

 

A 2013. június 3-án aláírt Konzorciumi megállapodás szerint 2013. augusztus 5-én 

megkezdődtek a szennyvízcsatorna építési munkálatok. 

Beruházó: Tiszatenyő–Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás 

Kivitelező Konzorcium: TTK 2013 Konzorcium 

Konzorciumi tagok: Tief Terra Kft, A-HÍD Zrt, PENTA Kft, Colas Alterra Zrt. 

 

A beruházás két települést Kengyelt (kb. 4000 lakos), és  Tiszatenyőt 

(kb. 1800 lakos), valamint a Kengyelhez tartozó Bagi-majort (kb. 350 lakos) is érinti. 

Összesen épült: 

  - 1 db szennyvíztisztító telep, 

  - 6 db átemelő telep, 

  - 28.500 m gravitációs törzshálózat, 

  - 9.500 m nyomott hálózat, 

  - több mint 2000 db lakossági házi bekötés (~ 18.000 m hosszon) 

 

Szennyvíztisztító telep: 

A szennyvíztisztító telep Tiszatenyő külterületén, a lakóterület határától 500 m távolságban 

épült meg. 

A tisztítótelep kivitelezője 100%-ban  a  Colas Alterra Zrt. 

A tisztítómű technológiája technológiai felépítése: 

A beérkező szennyvíz gépi tisztítású rácsra kerül, majd a beépített tangenciális homokfogón 

halad keresztül. A mechanikai tisztítás berendezései 505 m
3
 /d kapacitásra épülnek ki, 25 m

3
/d 

szippantott szennyvíz hányaddal. A mechanikai tisztítás után a szennyvíz a két párhuzamosan 

kiépített biológiai tisztítóra folyik, ahonnan a levegőztető térbe kerül. Majd az utóülepítés, 

fertőtlenítés, iszapsűrítés, iszapvíztelenítés után a víztelenített iszap 6 hónapig tartó tárolás 

után mezőgazdasági hasznosításra kerül. 

 

A tisztított szennyvíz befogadója, az Andrási belvízcsatorna, időszakos vízfolyás. 

A megépült szennyvíztisztító telep védőtávolsága lakóterülettől mérten minimálisan 500 m. 
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A települések szennyvízelvezetésére és -tisztítására vonatkozó technológiai határértékeket a 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet írja elő: 

 

 

A kibocsátott tisztított szennyvízre vonatkozó követelmények a befogadóba történő bevezetés előtti helyen 

 

 

 

Fejlesztési javaslat: 

 

A belterülettől távolabbi részekre tervezett fejlesztések esetén egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezések, valamint zárt-szigetelt szennyvíztárolók elhelyezése javasolt. 

 

A szennyvizek elhelyezésekor figyelembe kell venni a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszín alatti vizek védelméről előírásait. 

 

A megépült hálózat üzembe állítását követően lehetőség van a talajterhelési díj rendelet 

megalkotására, amivel gazdaságilag is lehet ösztönözni a lakosságot a rákötések számának 

növelésére. 

 

A felszíni és felszínalatti vízbázisok védelme szempontjából különösen nagy gondot kell 

fordítani a szociális és az állattartásból származó szennyvizek elvezetésére, biztonságos 

elhelyezésére. A szennyvízcsatornára nem csatlakozott lakosok házi gyűjtőaknáit 

rendszeresen ellenőrizni kell. Ezen aknák általában nem megfelelő szigetelésűek, így azok 
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tulajdonosait fel kell szólítani a környezetvédelmi jogszabályok betartására. Ezen ingatlanok 

esetében a lakosoknak gondoskodniuk kell a keletkező szennyvizek rendszeres 

elszállíttatásáról. 

Amely ingatlantulajdonosok a kiépült közcsatornákra nem hajlandóak rácsatlakozni, a 2003. 

évi LXXXIX. törvény előírásai szerint környezetterhelési, illetve talajterhelési díj 

megfizetésére kötelezhetők. 

 

A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a talaj és a talajvíz védelme 

érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még 

átmenetileg, rövid időre sem megengedhető. 

A nyílt árkokba, csatornákba, patakokba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásokba való 

szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg 

kell szüntetni. 

 

Vállalkozási, gazdasági, ipari területekről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén 

is) a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak 

meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő egyedi 

szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani. 

Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást 

igényel, amelyhez a szakhatóságok (ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség) engedélyének a beszerzése is szükséges. 

Közvetlenül az élővízfolyásba, az ipari-vállalkozási-gazdasági területekről származó ipari 

eredetű szennyvíz kizárólag a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után, a hatóságok által 

kiadott vízjogi létesítési engedéllyel, - az abban előírtak szigorú betartásával - vezethető be. 

 

Közműlétesítmények és közműhálózatok, valamint elektronikus hírközlési hálózatok és 

létesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, a megfelelő ágazati szabványokat és 

előírásokat, valamint jelen helyi építési szabályzatban előírtakat kell figyelembe venni. Az 

ágazati előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül 

mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, és az érintett szakhatóság 

hozzájárulása esetén végezhető. 

A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 

energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés 

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági-, 



Kengyel Község Településrendezési Tervének Módosítása 

 69 

védőövezeteinek számára közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a hálózatok 

és létesítmények, valamint azok biztonsági-, védőövezeteinek helyigényét szolgalmi jogi 

bejegyzéssel kell fenntartani. 

 

Új út, utca létesítésekor a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 

elvezetéséről, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a 

meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű kiépítéséről is 

gondoskodni kell. 

A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében, az útburkolat alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű 

elhelyezésére kell helyet biztosítani. Továbbá, a beépítésre szánt területeken a 

közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy azok 12 m szabályozási szélességet el nem 

érő utcákban legalább egyoldali, 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű 

utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg. 

 

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények-ben (OTÉK) meghatározásra 

került a szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb 

távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari 

kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. 

 

A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül lakó-, üdülő, kereskedelmi-szolgáltatási célú, 

ipari gazdasági, településközponti vegyes és különleges övezethez tartozó építmény nem 

helyezhető el, élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő, 

élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem 

forgalmazható. 

A szennyvízgyűjtő hálózatra telepített szagmentesen és zajmentesen kialakított 

szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, a szagtalanító berendezés nélküli műtárgy 150 m-es 

védőtávolság biztosítását igényli, az OTÉK előírásai szerint (Függelék az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekhez - Függelék "A"). 
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A tiszatenyői tisztítómű területének légifelvétele 

 

 

 

 

 

4.    CSAPADÉK- ÉS BELVÍZ  ELVEZETÉS, BELVÍZVÉDELEM 

 

 

Kengyel közigazgatási területe a 63 sz. Mesterszállás-Bartapusztai, valamint a 64 sz. 

Fegyvernek-Szajoli belvízrendszerben, ezeken belül pedig a 63a sz. és a 64d sz. 

belvízöblözetekben helyezkedik el.  

 

Kengyel és közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített belvíz veszélyeztetettségi 

mutató alapján a mérsékelten belvíz veszélyeztetett kategóriába, Magyarország zonális 

aszályossági térképe alapján pedig nagyon erősen aszályos kategóriába tartozik. 
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A megye fontosabb felszíni vizei:  

  - Tisza,  

  - Zagyva,  

  - Tarna,  

  - Hortobágy-Berettyó 

Kengyel közigazgatási területén természetes, állandó felszíni vízfolyás, nincs. Időszakos 

vízfolyása a Csorcsány-ér. 

Kengyel déli részén található a halastó, amely természeti érték, ritka madárfajok élőhelye. A 

tó víz utánpótlása az Alcsiszigeti Holt-Tiszából érkezik. 

 

Kengyel község belterületi csapadék vízelvezető-hálózatának rendszere a település 

természetes mélyvonulatai alapján alakult. A község belterülete részben zárt rendszerben 

csatornázott, részben nyílt árkos, de az árkok nagyrészt szikkasztóként funkcionálnak. A zárt 

rendszerű hálózat vizét a Kiskengyeli-belvízcsatorna vezeti el, amely az Alcsi-szigeti Holt-

Tiszába csatlakozik. A belterületi csatornák 2,5 km-es szakaszon zártak, fő nyomvonaluk: 

Kossuth-Petőfi-Vasvári-Jókai utcák, melyek víznyelő ráccsal ellátottak. A rendszerek 

karbantartása nem tervszerű, csak szükség szerinti, főleg kárelhárítási célú.  

 

A belvízcsatorna hálózat öblözetei:  

I - es vízgyűjtő terület: (a község D- i része), a területegység nagysága: 40 ha. Martfű felöli 

megközelítésből nézve, északról Petőfi út, keletről a Zrínyi út (út és a vasút töltés bal oldala), 

délről Kinizsi út, nyugatról a Temető út ill. a Kengyeli – legelő. A területegység felszíni 

vizének befogadója: a Zrínyi út, Vasvári út, Kossuth út, Petőfi út zárt belvíz csatornáin 

keresztül a Kiskengyeli csatornába torkollik. A területegységnek mély fekvésű része nincs.  

II - es vízgyűjtő terület: a területegység nagysága: 25 ha. Határai: Martfű felöli 

megközelítésből nézve, északról Dózsa Gy. út, keletről a Thököly út (út és a vasút töltés bal 

oldala), délről Petőfi S út, nyugatról a József A. út ill. a Kengyeli – legelő, Kengyeli – Lapos. 

A területegység felszíni vizeinek befogadója: a Petőfi út, Kossuth út, Rákóczi út, Dózsa út 

zárt csatornáin keresztül a Kiskengyeli csatornába torkollik. A területegység mély fekvésű 

része: a József A út, Dózsa Gy. út mély fekvésű ingatlanjai.  
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Kengyel térségének vízrajza 

 

III - as vízgyűjtő terület: a területegység nagysága: 100 ha. Határai: Martfű felöli 

megközelítésből nézve, északról földút, mezőgazdasági területek, keletről a Thököly út (vasút 

töltés bal oldala), délről Dózsa Gy. út, nyugatról a József A. út ill. a mezőgazdasági területek. 

A területegység felszíni vizeinek befogadója: a Kossuth út, Dózsa Gy. út zárt csatornáin 

keresztül a Kiskengyeli csatornába torkollik. A területegység mély fekvésű része: a József A. 

út, Arany J. út Dózsa Gy. út által határolt 16 terület mély fekvésű része.  

IV - es vízgyűjtő terület: (Kengyel-Bagimajor területe) a területegység nagysága: 111 ha. 

Határai: Martfű felöli megközelítésből nézve, déli oldalon Kaffka M. út, nyugati oldalon 

Táncsics út, északi oldalon Halastó, mezőgazdasági területek, keleti oldalon Radnóti út által 

bezárt területről van szó, a közút, és a vasút gyakorlatilag kettészeli a települést. A 

területegység felszíni vizeinek befogadója: a Halastó. A területegység mély fekvésű része: A 

Mikszáth út, Táncsics út, Felszabadulás utak által közre fogott terület Halastóhoz közeli lapos 

terület ingatlanjai.  

Belvíz által veszélyeztetett területek a Bagi-major halastó melletti része, a Harkányi major-

Németh tanya (074 hrsz.) és a Kossuth úti házi kertek.  
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Az érintett területeken – amennyiben szükségesé válik - ideiglenesen szivattyúk telepítésével, 

szivattyúállások kialakításával oldható meg a víztelenítés.  

Jellemző, hogy a kapubejáróknál nem építettek be átereszeket, így az árkok csak 

szikkasztóként és nem elvezetőként funkcionálnak. A legtöbb esetben az egyes meder, árok--

szakaszok mélysége és esése sem megfelelő. 

A kiépített, meglévő átereszek eliszapolódtak, karbantartásukat nem végzik el rendszeresen. 

 

Szivattyúzási helyek: 

  • Állandó telepítésű szivattyúállások nincsenek 

  • Ideiglenesen tervezett szivattyúállások: 

Dózsa Gy. út és az Arany J. út kereszteződésében, Kossuth L. út, - Ságvári út,- Vörösmarthy 

út szakaszára, Jókai M. útra, Baghy–majorban a Felszabadulás út 1. szám alá. 

 

A Harangzugi főcsatorna megnyitásával biztosított a belvíz levonulásának útja. A teljes 

belvízmennyiség főbefogadói a Harangzugi I - c Harangzugi I belvízcsatornák lennének, ha 

elkészült volna a belvízcsatorna rendszer.  

A meglévő árokrendszer – amelyből kivétel az 1971-ben elkészült, 2,5 km hosszú, zárt belvíz 

csatornahálózat - zömében földmedrű, amelynek medrei, árkai folyamatos karbantartást és 

fenntartást igényelnek. Nagy esőzések, hirtelen olvadások esetén a mély fekvésű területeken, 

illetve ott, ahol a víz továbbjutása akadályozott a víz betörhet a telkekre, elöntheti a mélyebb 

fekvésű épületrészeket. 

 

Kengyel déli részén található a halastó, amelyet az 1980-as években a kengyeli „Dózsa” 

Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, valamint a rákóczifalvai „Rákóczi” Mezőgazdasági 

Termelő Szövetkezet közösen gondozott és halászott. Ma a tó a „SIL-TOK” Kft tulajdonában 

van. A szegedi székhelyű cég 1992 óta gazdálkodik itt. 

Tartósan nagy mennyiségű csapadék esetén volt példa (2006), hogy a tó magas vízállása 

veszélyeztette a környéket, egy részét el is öntötte. 

A Kengyel-laposi Rákóczifalvai halastó 7 tóegységből áll. Jellege síkvidéki, körtöltéses, tehát 

minden tavat, teleltetőt és tápcsatornát töltés vesz körül. A halastóba bevezetésre kerülnek 

Kengyel, Rákóczifalva, Rákócziújfalu települések belterületi csapadékvizei a IV. csatornán 

keresztül. A halastó vízellátása az NK-X-2-es fürtcsatornából gravitációsan biztosított. 

Vízkivételi helyek: NK-X-2 jp 5+520, 7+011, 8+452 szelvényekben gravitációs 
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műtárgyaknál. A halastó leürítése a Kengyeli-csatornán keresztül történik az Alcsi Holt-

Tiszába. 

 

Fejlesztési javaslat: 

 

Az 1. számú módosítással érintett ingatlanok mély fekvésű, lefolyástalan vízállásos területen 

találhatók, mely Kengyel-Bagimajor belterülete észak-keleti részének csapadékvíz 

befogadója. A rekreációs tó 85,0 mBf. magasságú körtöltéssel történő kialakítása a lefolyási 

viszonyokat jelentős mértékben befolyásolni fogja, így a tó gravitációs víz befogadási 

képessége csökken. A tervezett töltés miatt megváltozó csapadékvíz lefolyási viszonyok miatt 

meg kell oldani a rekreációs tó töltésén kívül rekedő csapadékvíz elvezetését, tárózását. 

 

Településrendezési terveknél figyelembe veendő jogszabályok: 

 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról. 

 A felszín alatti vizek jó állapotában biztosítása érdekében, a csapadékvíz 

szikkasztásánál a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszíni vizek 

minőségének védelme érdekében, a felszíni vízbe történő bevezetéskor, pedig a 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. 

 

Kengyel és közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített belvíz veszélyeztetettségi 

mutató alapján a mérsékelten belvíz veszélyeztetett kategóriába, Magyarország zonális 

aszályossági térképe alapján pedig nagyon erősen aszályos kategóriába tartozik. A tervezési 

területeken elöntést nem regisztráltunk. 

Az érintett területek fejlesztésével és az új épületek kialakításával egy időben javasoljuk a 

csapadékvíz-elvezetést biztosító csatornák kapacitásának vizsgálatát. A teleülés rendezési 

terveknek és a beépítésre tervezett területek építési előírásainak összhangba kell lennie a 

csapadékvíz-elvezető hálózat létesítésével és kiépítésével. A településrendezési eszközök 

módosításánál figyelembe kell venni a település vízrendezési és vízkár-elhárítási tervében 

foglaltakat. 
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A kengyeli-halastó 

 

A belvízcsatornákba csapolt víz minőségének ki kell elégítenie a 28 / 2004. (XII. 25.) KvVM 

rendeletben foglaltakat. 

A 46 / 1999. (III. 18.) Korm. rendeletben lévő, a parti sávra vonatkozó rendelkezéseit is 

maradéktalanul be kell tartani. 

 

A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében, a csapadékvíz szikkasztásánál 

a 219 / 2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszíni vizek minőségének védelme 

érdekében, a felszíni vízbe történő bevezetéskor, pedig a 220 / 2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet előírásait kell betartani. 

 

A fejlesztésre javasolt területeken a belvíz- és csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, illetve a 

meglévő létesítmények rekonstrukciója szükséges.  
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Az utak, utcák burkolatának felújításával párhuzamosan a vízelvezető rendszerek kiépítését, 

illetőleg rekonstrukcióját is meg kell oldani. 

A meglévő rendszerek folyamatos karbantartásáról, - a medrek kotrásáról, az átereszek és zárt 

csatornák tisztításáról, valamint az árokpartok kaszálásáról -  gondoskodni kell. A 

csapadékvizek zavartalan lefolyását mindenkor biztosítani kell. 

 

Az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot 

(szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) tilos a nyílt felszínű, illetve a zárt 

csapadékvíz-elvezető csatornákba, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe, valamint a talajba, 

és ásott kutakba juttatni. 

 A csapadékvíz az egyes telkeken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos 

telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem 

veszélyezteti. 

Az egyes ingatlanokról a csapadékvizet a közterületi nyílt csapadékvíz elvezető árokba, zárt 

szelvényű csapadékvíz csatornába vagy biztonságos közlekedést nem akadályozó, tisztítható 

ráccsal ellátott folyóka segítségével az utcai járdaszint alatt, illetve a járda szintjével 

megegyező síkban szabad kivezetni.  Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 

hozzájárulásával történhet. 

 

A belterületi védekezési terv, illetve vízkárelhárítási terv évenkénti rendszeres felülvizsgálatát 

és aktualizálását el kell végezni. 

A tározók és a csapadékcsatornák folyamatos karbantartásáról az önkormányzatnak 

gondoskodni kell. Javasoljuk megvizsgálni a záportározók jóléti hasznosításának lehetőségét 

is. 

A rendszeresen víz alá került területek mentesítése csak jelentős meliorációs munkák 

elvégzése, a befogadó csatornák vízszállító-képességének felülvizsgálata és szükség szerinti 

növelése után lehetséges.  

 

Vízgazdálkodási területként nyilvántartott területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, 

vízállásos terület, vízelöntéses terület, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési 

engedély alapján szabad. 
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A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb beruházás megvalósítási szándéka esetén. Amennyiben a 

csapadékvíz veszélyeztetés nélkül a végbefogadóig nem vezethető el, és a szűk 

keresztmetszetű szakasz kapacitás növelése nem valósítható meg, akkor helyben létesítendő 

záportározóval kell a víz-visszatartást megoldani. 

20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat vízzáró burkolattal, vagy alépítménnyel 

és kiemelt szegéllyel kell kivitelezni azért, hogy a felületén összegyülekező a csapadékvíz ne 

szikkadjon a talajba, illetve ne folyjon közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló 

felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő 

csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

"Zöld" parkoló létesítése nem megengedett. 

 

A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) 

élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. Csapadékvíz az 

elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető! 

 

A belvízcsatornák mindkét oldalán, a partéltől számított 4-4 m széles fenntartási sávot 

karbantartási célból szabadon kell hagyni. Jelentősebb vízfolyások, patakok és tavak esetén a 

karbantartási sáv a partéltől mért 6-6 m széles területsáv.  

 

Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített töltésnyomvonal 

figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 46/1999. Korm. 

rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást érintő tervezésnél a 

Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.  

 

Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő 

beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 

 

A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési 

művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 
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5.    ÁRVÍZVÉDELEM, VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 

 

 

A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi besorolását a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet határozza meg a legveszélyeztetettebb településrész helyzete alapján. A 

Törökszentmiklósi kistérség települései, ahová Kengyel is tartozik, a „B” kategóriába kerültek 

besorolásra, közepesen veszélyeztetettek. A kistérséget árvízvédelmi szempontból 2 öblözet 

érinti a 2.83-as sz. Alcsiszigeti és a 2.82-es sz. Fegyvernek-Mesterszállási öblözet nyugati 

része. 

 

A lakosság és az anyagi javak védelme kiemelkedően fontos, ezért Kengyel 2003-tól 

rendelkezik „Árvízvédelmi Terv”-vel. (Vízrendezési terv jelenleg nincs). A terv tartalmazza a 

veszélyhelyzetek feltárását, a védelmi feladatok meghatározását, a védelemhez szükséges 

erők és eszközök számbavételét, az együttműködés megszervezését. A Tisza folyón a 

védekezési feladatokat a KÖTIVIZIG látja el. Az Önkormányzat közreműködik a szükséges 

közerő mozgósításában. Jász–Nagykun-Szolnok megye területének 76 %- a árvíz által 

veszélyeztetett terület. Kengyel területe az 2.83 sz. Alcsiszigeti árvízi öblözetben (94 km
2
) 

helyezkedik el, közigazgatási területét árvízvédelmi létesítmény nem érinti. Az öblözetet a 

Tisza bal partján lévő 10.06 sz. Cibakháza–Pityókai árvízvédelmi szakasz fővédvonalai 

mentesíti az árvizektől. Kengyel település területe árvízi elöntéssel a Tisza felől vehető 

figyelembe, bár a folyó teljes egészében töltéssel védett, ezeken a szakaszokon eddig 

töltésszakadás nem fordult elő. 

 

A mértékadó árvízszint (MÁSZ): 88, 11 mBf. 

Mértékadó vízmérce: a Tisza szolnoki vízmércéje: 334, 6 fkm. 

MÁSZ. (mértékadó árvízszint): 959 cm (88, 37 mBf.) 

LNV. (legnagyobb vízállás): 1041 cm (89, 19 mBf.) 

LKV. (legkisebb vízállás): -277 cm (76, 05 mBf.) 

 

 

Szolnok, 2015. július 

 

              Gönczöl Csaba 

                   szakági tervező 

          (MK-16-0857) 
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2.3 Energia közműfejlesztési javaslat 
 

 

Villamosenergia ellátás 

 

Kengyel villamos energia ellátását az E-On Rt. biztosítja a saját tulajdonában lévő elosztó 

hálózaton keresztül. A településen a Szajol - Martfű 20kV-os gerincvezeték halad keresztül. 

Meghibásodása esetén lehetőség van a 20 kV-os hálózatot átkapcsolni a Szajol - Martfű 

hálózattal párhuzamos, ettől független Törökszentmiklós - Martfű 20 kV-os hálózatra. 

 

A területen mindenütt szabadvezetékes hálózatról üzemelnek a fogyasztói transzformátorok. 

A fogyasztói transzformátor állomásról a villamos energia elosztás kisfeszültségű 

szabadvezetékes elosztó hálózaton keresztül jut a fogyasztókhoz. A koncentrált fogyasztók 

földkábeles energia ellátást kapnak a transzformátor állomásokról. 

A transzformátor állomások általában oszlop állomások. A településen mindenütt biztosítható 

a villamos energia ellátás, ezért ilyen szempontból zárol terület nincs. 

 

 

A településrendezési terv módosítással érintett területeknél az 1. számú módosítással érintett 

terület villamos energia ellátása a meglévő hálózatról megoldható, a 2. és 4. számú ipari 

fejlesztési terület és a 7. számú fejlesztés esetén szükséges 20 kV-os hálózat és transzformátor 

állomás építése. A kisebb módosításokkal érintett terület villamos energia ellátása megoldott. 

 

 

Védőtávolságok: 

 

Védőtávolság tekintetében betartandók a 122/2004-es GKM rendelet előírásai. 

 

A közcélú villamos hálózatok biztonsági övezetében csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa 

telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet 

esetében 

Kisfeszültségnél 1,25m 

1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél 

100-200 kV névleges feszültség között 3 méternél 

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt 

 

A közigazgatási területen és a belterületen a meglévő létesítményektől az alábbi 

védőtávolságokat kell biztosítani. 

  

20 kV/0,4 kV transzformátor állomás esetén a belterületen 2,5 m 

0,4 kV-os csupasz szabadvezeték külterületen és belterületen 1,0 m 

0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték külterületen és belterületen 0,5 m 

0,4 kV-os földkábel külterületen és belterületen 1,0 m 

 

A település rendezési tervének megvalósításakor a meglévő vezetékekre, 

transzformátorállomásokra a 122/2004. (X.15.) GKM rendelet – a villamosművek 

biztonsági övezetéről – előírásai betartandók! 
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Az alábbi előírásokat a tervezés során figyelembe kell venni, a kivitelezés során be kell 

tartani: 

 

 az érvényben lévő vonatkozó szabványokat (MSZ 151; MSZ 13207/2000; MSZ 

7487/2-80; MSZ 447:1988), 

 382/2007. (XII.23.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról, 

 122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről. 

 

 

 

 

 

 

Gázellátás 

 

Kengyel a TIGÁZ Rt. tulajdonában lévő gázelosztó hálózatról , a martfűi gázátadón keresztül 

a közigazgatási területhez tartozó Bagi - majorban található Kaffka Margit utcai gázfogadó 

állomásba csatlakozó  (d160, KPE) majd onnan Kengyel felé haladó és a Kinizsi utcai 

gázfogadó állomásba érkező nagyközépnyomású  (6 bar, d 110, KPE) vezetékről kapja a gázt. 

A települést ellátó nyomásszabályozó típusa DIVAL 250/G 6/3 bar. 

 

Belterületi gázhálózat 

 

A település gázfogadó állomásából kiindulva a TIGÁZ Rt. 3 bar nyomású gázhálózaton 

biztosítja a település ellátását, mely teljes egészében lefedi a település belterületi részét. 

Idegen szolgáltatói tulajdonú bel- és külterületi vezeték nincs. 

 

A tervezett fejlesztések gázellátása a meglévő gázhálózatról vagy gázigény függvényében 

célvezeték kiépítésével megoldhatók. 

 

A tervezett településfejlesztési célkitűzések megvalósításánál a létesítményektől az alábbi 

védőtávolságokat kell figyelembe venni: 

 

 

Vezeték típusa Létesítmény Védőtávolság 

Középnyomású vezeték 

4 bar 

Lakóépülettől 4,0 m 

szennyvíz vezetéktől 1,0 m 

vízvezetéktől 0,7 m 

üreges földalatti műtárgytól 2,0 m 

telefon földkábeltől 0,5 m 

elektromos földkábel 0,5 m 

 

 

Épülettől, vasúttól és villamosvágánytól az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell 

biztosítani: 

 

 Védőtávolság (m) 

Nyomásfokozat Épülettől Vasúttól villamosvágánytól 

Kisnyomás 2(1) 2(1) 2(1) 

Középnyomás 4 (2)  4 (2)  3 (1) 
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Nagy-középnyomás 5 (2,5) 5 (2) 3(1) 

 

 

 

Új utcanyitás, telekkiosztás, építési engedély kiadásánál, illetve egyéb közmű 

létesítésénél figyelembe kell venni az MSZ 7048/3–83. és az MSZ 7487/2–80. 

szabványokban foglaltakat, illetve az MSZ 7048/3–83. szabványt módosító Szabványügyi 

Közlöny 2002. augusztus 01. (SZ.K.8.) számában közzétetteket. 

 

Bányatelkek 

 

Kengyel közigazgatási területét az alábbi kutatási terület illetve bányatelkek érintik: 

Körös - szénhidrogén kutatási terület 

Kengyel I. - szénhidrogén bányatelek 

Szolnok IV  - szénhidrogén bányatelek 

 

A szénhidrogén kutatási területeken és bányatelkeken lévő bányászati létesítményekről a 

jogosított cég köteles adatokat szolgáltatni, jelen esetben a Körös szénhidrogén kutatási 

területen lévő bányászati létesítményekről az O&GD Centrál Kft, a Kengyel I és Szolnok IV 

szénhidrogén bányatelkeken lévő bányászati létesítményekről a MOL Nyrt. ad tájékoztatást. 

 

A módosítással érintett területeken nyilvántartott, működő szilárd ásványi nyersanyag 

lelőhely nem található. 

 

 

 

2.4 Hírközlési javaslat 
 

 

Kábel Televízió: 

 

Az Invitel Zrt KTV hálózatot üzemeltet az E-on Áramszolgáltató Zrt 0,4 kV-os oszlopaim. A 

távközlési berendezés (NODE) a Rákóczi - Kossuth utca sarkán található. A rendszer a 

település teljes területén biztosít hang, szélessávú internet és TV szolgáltatást. 

A NODE közelében tervezett munkálatok esetén, illetve a tervezett épületek esetén, melyek 

korlátozhatják a rendszer működését a kiviteli tervet egyeztetni kell. 

 

Telefonellátás: 

 

a./ Helyközi hálózat:  

 

A helyközi telefon gerincvezeték (optikai kábel) Törökszentmiklós felől érkezik a 4629. 

számú közút mellett a központig, amely az országos hálózatra a csatlakozást biztosítja. Az 

optikai kábelek mechanikai védelmét LPE védőcsövek biztosítják. A földkábelek belterületen 

0,6-0,8 m mélyen, kevés kivételtől eltekintve közvetlenül a járda mellett épültek. Külterületen 

a kábelek 1,0 - 1,2 m mélyen találhatók. 

 

b:/ helyi hálózat:   
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A település távbeszélő ellátását Siemens gyártmányú EWSD RDLU digitális helyi távbeszélő 

központ biztosítja. A digitális központ alkalmas az analóg, illetve az emelt szintű távbeszélő 

szolgáltatások biztosítására. 

A közigazgatásilag Kengyelhez tartozó Bagimajor távbeszélő ellátását a távbeszélő 

központtól kiépített rézerű törzskábel biztosítja, amely Kengyelen a Hunyadi utcáig a 

meglévő csőhálózatba került behúzásra. 

 

A megépült hálózat döntő többségében légvezetékes rendszerű.  

 

c./ kábel  nélküli telefonellátás:  

 

A település közigazgatási területén nem található.  

 

d./ mikrohullámú rendszer:  
 

A településen mikrohullámú rendszer következtében az építés szabályozását megkövetelő 

védősáv nem található.  

A Magyar Telekom NyRt hírközlési hálózat fejlesztést nem tervez Kengyelen. 

 

A települése a Kolozsvári utcában üzemel 50 méter magas Vodafone bázisállomás - mely a 

tervezési területektől távolabb található. 

 

A település közigazgatási területén az Externet Nyrt műszaki berendezéseket nem üzemeltet.  

 

 

 

Általános irányelvek 

 

Azon ingatlanok esetében, amelyek más övezeti besorolás alá kerülnek és nyomvonalas 

Magyar Telekom Nyrt. létesítmény található rajtuk, a Magyar Telekom szolgalmi, illetve 

vezeték jog bejegyzéséhez – legkésőbb az adott ingatlan elidegenítéséig – az Önkormányzat 

hozzájárulását kell kérni.  

 

Amennyiben ezen ingatlanok nem Önkormányzati tulajdonúak, úgy a Magyar Telekom Nyrt. 

szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelemmel él. 

 

Olyan terület esetében, melyen útalakítás vagy telek kialakítás szerepel és a területen Magyar 

Telekom Nyrt. által üzemeltetett nyomvonal vagy alépítmény található, és ezen létesítmények 

a területen tervezett építmények, műtárgyak területére, illetve a tervezett út nyomvonalába 

esnek, a távközlési nyomvonal kiváltásáról és biztonságba helyezéséről gondoskodni kell. 

A kiváltást a közműegyeztetési eljárás során az út, v. terület beruházójának szükséges 

kezdeményeznie és a kiváltáshoz szükséges költségek fedezetét biztosítania. 

 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94.§. (1) 

alapján: „a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, 

korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a 

külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési 

építmények elhelyezésének lehetőségét.” 
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A postai létesítmények vonatkozásában pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: „a  

településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 

építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban 

meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét. 

 

 

 

 

 

2.5 Környezetalakítási javaslat 
 

 

 

Fejlesztési területek környezetalakítási javaslatai 

 

KENGYEL

2.

4.

5.

7.
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A fenti topográfiai térképeken látható fejlesztési területek a következők: 

1. Különleges rekreációs (turisztikai) terület kialakítása (Bagi major) 

2. Víztorony mellet gazdasági terület kialakítása (fémipari vállalkozásnak) 

3. Turisztikai pihenőhelyhez kapcsolódó parkolók kialakítása (Bagi major) 

4. Gazdasági terület kialakítása 

5. A sportpálya mellett út kialakítása 

6. Út kialakítása (Bagi major) 

7. A temető melletti területen napelem park kialakítása 
 
 

Az 1. számú fejlesztési terület 

 

Kengyel Bagimajor településrészén a Mikszáth Kálmán úttól keletre lévő területen 

belterületbe vonással különleges rekreációs terület kialakítása. A területen természetesen 

kialakult mélyfekvésű, vízállásos terület rekreációs tóvá alakításának vízjogi engedélyeztetése 

folyamatban van. A tó mint csónakázótó, rekreációs tó funkcionálna és vízi színpad is épülne. 

A rekreációs turisztikai területen madármegfigyelő kilátó épülne, továbbá rendezvényház, 

közösségi épület, vendéglátó létesítmény, borospince, szálláshelyek, kemping és játszótér. 

 

A 2. számú fejlesztési terület 

 

A település központi belterületén lévő víztorony melletti területen fémipari vállalkozás üzeme 

létesülne, acél termékeket gyártanának. 

 

A 3. számú fejlesztési terület 

 

A település Bagimajor területrészén a természetvédelmi tábor és turisztikai pihenőhely mellett 

parkoló valósulna meg a településközpont vegyes területén. 

 

A 4. számú fejlesztési terület 

 

A belterület északi részén lévő kijelölt lakóterületi fejlesztési területek átsorolásra kerülnének 

gazdasági fejlesztési területbe. 
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Az 5. számú fejlesztési terület 

 

A település meglévő spotpályája jelenleg közterület kapcsolattal nem rendelkezik. A 

sportpálya melletti területen út céljára történő területkialakítás szükséges. 

 

A 6. számú fejlesztési terület 

 

Kengyel község Bagimajor belterületi területrészén a belterület melletti út szabályszerű 

kialakítása miatt az 1502 hrsz-ú területből út céljára történő lejegyzés. 

 

A 7. számú fejlesztési terület 

 

A település gazdaságfejlesztési elképzelései és befektetői konkrét igények alapján a kijelölt 

temetői terület egy része véderdősávval elválasztva megújuló energia hasznosítási terület 

(napelempark) számára lesz kijelölve. 

 

 

Javaslatok a területfejlesztések kapcsán környezetvédelmi szempontból 

 

1. Különleges rekreációs (turisztikai) terület kialakítása (Bagi major) 

 

Hulladékgazdálkodás 

o Köztéri hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezése és karbantartása. A rendszeres 

kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező 

feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A szabadidős területeken nem keletkezik légszennyezés. Eseti jelleggel 

pontszerűen történhet egy-egy főző versenyek alkalmával, de ezek a nap rövid 

időszakában és kis mennyiségben fordulnak elő. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 

megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 

kiépítésével vagy a meglévő rekonstrukciójával. 

o Ivóvizes közkifolyó elhelyezése célszerű (főként játszóterek közelében). 

o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz 

előtisztítók beépítésére kötelezni kell a szolgáltatókat. 

o Szociális blokkok üzemeltetésekor, a keletkező szennyvíz elvezetését vagy 

elszállítását meg kell oldani. 

o A rekreációs tó vízminőségére ügyelni kell, amely vízpótlással javítható ill. a nyári 

nagy melegekben a víz oxigénháztartása levegőztetéssel szinten tartható. 

o A tó vízminőségének a megőrzése a vízi növényzet túlburjánzásának és a 

szervesanyag bejuttatás megakadályozásával lehetséges, fontos az üzemeletetési 

engedélyezési tervben leírtak betartása. 

 

Természetvédelem 
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o A fejlesztési terület közvetlen szomszédságában (É-i irányban) helyezkedik el, a 

Nagy-Kengyel-Laposi területen a természetvédelem oltalom alatt álló magterület. 

 

 

2. Víztorony mellet gazdasági terület kialakítása (fémipari vállalkozásnak) 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállítatásáról a 

vállalkozóknak ill. a gazdasági társaságoknak, szolgáltatóknak saját maguknak kell 

gondoskodni. 

o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 

ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben 

történhet. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A gazdasági tevékenységek során jellegükből adódóan keletkeznek légszennyező 

anyagok, ezért az üzemeltetés során a vonatkozó levegőtisztaság védelmi 

jogszabályok betartandók.  

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 

megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 

átépítésével. 

o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz 

előtisztítók beépítésére kötelezni kell a gazdasági társaságokat, szolgáltatókat. 

o A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a 

betartandók. 

o A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben előírtak 

a betartandók. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 

o Egyedi közműpótló lehet az ivó v. ipari víz biztosítását szolgáló helyi fúrt kút által 

a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi 

víztisztítók alkalmazásával. 

o A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító beren-

dezések által. 

o BAT alkalmazása, amely által csökkenthető a víz- és energia felhasználás. 

 

 

3. Turisztikai pihenőhelyhez kapcsolódó parkolók kialakítása (Bagi major) 
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Hulladékgazdálkodás 

o Köztéri hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezése és karbantartása. A rendszeres 

kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező 

feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A kivitelezés során a munkagépek bocsáthatnak ki légszennyező anyagokat, de ez 

csak rövid ideig és a gépek számából adódóan kis mértékű lehet.  

o A későbbi használat során a gépjárművek okozta levegő szennyezés szintén nem 

lesz jelentős mértékű.  

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A burkolt felületre hulló csapadékvizek összegyűjtését, tisztítását és elvezetését 

vagy elszivárogtatását zárt és/vagy nyílt csapadékvíz elvezetést biztosító 

műtárgyakkal kell megoldani. 

o A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben előírtak 

a betartandók. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

 

4. Gazdasági terület kialakítása 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállítatásáról a 

vállalkozóknak ill. a gazdasági társaságoknak, szolgáltatóknak saját maguknak kell 

gondoskodni. 

o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 

ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben 

történhet. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A gazdasági tevékenységek során jellegükből adódóan keletkeznek légszennyező 

anyagok, ezért az üzemeltetés során a vonatkozó levegőtisztaság védelmi 

jogszabályok betartandók.  

o Jelen jogi szabályozás főként az állattartásra (bűz hatás), a takarmány keverésre 

(por emisszió) és a nagy teljesítményű kazánok által kibocsátott levegő-

szennyezésre vonatkozik.  

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 

megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 

átépítésével. 
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o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz 

előtisztítók beépítésére kötelezni kell a gazdasági társaságokat, szolgáltatókat. 

o A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a 

betartandók. 

o A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben előírtak 

a betartandók. Főként az állattartó telepen keletkező trágya és csurgalékvíz 

elhelyezésénél kell figyelembe venni a jogszabályban foglaltakat.  

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 

o Egyedi közműpótló lehet az ivó v. ipari víz biztosítását szolgáló helyi fúrt kút által 

a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi 

víztisztítók alkalmazásával. 

o A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító 

berendezések által. 

o BAT alkalmazása, amely által csökkenthető a víz- és energia felhasználás. 

 

 

 

 

 

 

 

5. A sportpálya mellett út kialakítása 

6. Út kialakítása (Bagi major) 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen az útépítés során keletkező hulladékok gyűjtése, szállítása, a 

kivitelező feladata, a vonatkozó hulladékgazdálkodási rendeletekben foglaltak 

szerint. 

o Az utak üzemeléskor hulladék nem keletkezik. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o Az utak fejlesztését követően - kis település révén - nem fog jelentős mértékben 

növekedni a közlekedésből származó légszennyezés. 

o A kivitelezés során várható a munkagépek és az építési technológia által keletkező 

kis mértékű légszennyező emisszió növekedés. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A burkolt területre hulló csapadékvíz elvezetést meg kell oldani. 
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o A csapadékvíz elvezetését lehetőség szerint nyitott vagy zárt rendszerben kell 

biztosítani. A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendeletben előírtak a betartandók. 

 

Természetvédelem 

o A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

 

o Az utak világítását biztosító Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energia-

felhasználás. 

 

 

7. A temető melletti területen napelem park kialakítása 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtése, szállítása, 

a kivitelező feladata, a vonatkozó hulladékgazdálkodási rendeletekben foglaltak 

szerint. 

o Az üzemeltetés során a modulok felületének rendszeres tisztításakor a ráülepedett 

por és egyéb szennyeződések eltávolításával keletkezhet hulladék. 

o Az inverter néhány évenkénti belső tisztítása, mozgó alkatrészek üzemének 

ellenőrzése még további karbantartási feladat, melyet a szervizesek végeznek. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A fejlesztéssel érintett területnek nincs levegőminőséget befolyásoló hatása. 

o A kivitelezés során a gépjárművek és a munkagépek okozhatnak rövid ideig tartó, 

kis mértékű levegő szennyezést, ill. por emissziót. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A napelemek felületéről lefolyó csapadékvíz a zöld területen elszivárog. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

 

 Szolnok, 2015. július    Desics Judit 

       környezetvédelmi szaktervező 

      SZKV 1.1., SZKV 1.2, SZKV 1.3, SZKV 1.4. 
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 Biológiai aktivitásérték 
 

 

 

Biológiai aktivitásérték számítás 

A 18/2010. (V.13.) NFGM rendelettel módosított 9/2007. (IV.3.), a területek biológiai  

aktivitásértékének számításáról szóló ÖTM rendelet szerint 

 

 

 

A biológiai aktivitásérték számítása a 18/2010 (V.13.) NFGM rendelettel módosított 9/2007. 

(IV.3.) ÖTM rendelet szerint, felületminőség szerinti differenciált számítással került 

meghatározásra. 

 

 

1. Tervezett különleges rekreációs célú terület 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke az eredeti területhasználat szerint  

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Épület által elfoglalt 

terület 

1,17 ha 0 0 

Burkolat nélküli, vagy 

lélegző burkolatú 

vagy útfelületű út 

0,4 ha 1 0,4 

Egyszintű, gyepszintű 

felület 

0,75 ha 5 3,75 

Vízfelület  1,6 ha 6 9,6 

Összesen  3,92 ha  13,75 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 13,75 

 

A településrendezési terv módosítása során a területfelhasználási változással érintett területek 

változás utáni biológiai aktivitásértéke felületminőség alkalmazásával: 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Épület által elfoglalt 

terület 

0,9 ha 0 0 

Burkolat nélküli, vagy 

lélegző burkolatú 

vagy útfelületű út 

0,3 ha 1 0,3 

Háromszintű gyep és 

40 db cserje/150m
2
 és 

1 db nagy 

lombkoronájú fa 

/150m
2
 növényzet 

0,47 7 3,29 
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Egyszintű, gyepszintű 

felület 

0,65 ha 5 3,25 

Vízfelület  1,6 ha 6 9,6 

Összesen  3,92 ha  16,44 

 

 
 

A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 16,44 

 

A változással érintett területek eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke 

felületminőséggel (13,75), amely kisebb a változás utáni biológiai aktivitásértékkel 

(felületminőséggel számolva) (16,44), így megállapítható, hogy a biológiai aktivitásérték 

legalább szintentartása a területfelhasználási változás után biztosítható a terület telkén 

belül háromszintű növényzet telepítésével, a vízfelület megtartásával. 

 

2. Tervezett ipari, gazdasági terület 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke az eredeti területhasználat szerint  

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Egyszintű gyepszintű 

vagy pozsgás 

növényzet 

0,94 2 1,88 

Szántó terület 0,63 3,2 1,26 

Összesen 1,57 ha  3,14 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 3,14 
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A településrendezési terv módosítása során a területfelhasználási változással érintett területek 

változás utáni biológiai aktivitásértéke felületminőség alkalmazásával: 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Épület által elfoglalt 

terület 

0,78 ha 0 0 

Burkolat nélküli, vagy 

lélegző burkolatú 

vagy útfelületű út 

0,1 ha 1 0,1 

Háromszintű gyep és 

40 db cserje/150m
2
 és 

1 db nagy 

lombkoronájú fa 

/150m
2
 növényzet 

0,23 ha 7 1.61 

Egyszintű, gyepszintű 

felület 

0,24 ha 5 1,2 

Védőfásítás 20 m 

szélesség alatt 

0,22 ha 5 1,1 

Összesen  1,57 ha  4,11 

 

 

 
 

A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 4,11 
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A változással érintett területek eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke 

felületminőséggel (3,14), amely kisebb a változás utáni biológiai aktivitásértékkel 

(felületminőséggel számolva) (4,11), így megállapítható, hogy a biológiai aktivitásérték 

legalább szintentartása a területfelhasználási változás után biztosítható a terület telkén 

belül 20 méter szélesség alatti védőfásítással - mely a szabályozási terven jelölésre került, 

továbbá háromszintű növényzet telepítésével. 

 

 

3. Tervezett településközpont vegyes terület 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke az eredeti területhasználat szerint  

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Egyszintű gyepszintű 

vagy pozsgás 

növényzet 

0,13 2 0,26 

Összesen 0,13 ha  0,26 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 0,26 

 

A településrendezési terv módosítása során a területfelhasználási változással érintett területek 

változás utáni biológiai aktivitásértéke felületminőség alkalmazásával: 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Épület által elfoglalt 

terület 

0,02 ha 0 0 

Háromszintű gyep és 

40 db cserje/150m
2
 és 

1 db nagy 

lombkoronájú fa 

/150m
2
 növényzet 

 0,04ha 7 0,28 

Egyszintű, gyepszintű 

felület 

 0,07ha 5 0,35 

Összesen  0,13 ha  0,63 
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A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 0,63 

A változással érintett területek eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke 

felületminőséggel (0,26), amely kisebb a változás utáni biológiai aktivitásértékkel 

(felületminőséggel számolva) (0,63), így megállapítható, hogy a biológiai aktivitásérték 

legalább szintentartása a területfelhasználási változás után biztosítható a terület telkén 

belül háromszintű növényzet telepítésével. 

 

 

4. Tervezett ipari, gazdasági terület 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke az eredeti területhasználat szerint  

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Szántó terület 11,47 ha 3,2 36,7 

Összesen 11,47 ha  36,7 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 36,7 

 

A településrendezési terv módosítása során a területfelhasználási változással érintett területek 

változás utáni biológiai aktivitásértéke felületminőség alkalmazásával: 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Épület által elfoglalt 

terület 

4,94 ha 0 0 
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Burkolat nélküli, vagy 

lélegző burkolatú 

vagy útfelületű út 

0,95 ha 1 0,95 

Háromszintű gyep és 

40 db cserje/150m
2
 és 

1 db nagy 

lombkoronájú fa 

/150m
2
 növényzet 

1,03 ha 7 7,21 

Egyszintű, gyepszintű 

felület 

1,16 ha 5 5,8 

Védőfásítás 20 m 

szélesség felett 

1,92 ha 9 17,28 

Védőfásítás 20 m 

szélesség alatt 

 1,47ha 5 7,35 

Összesen  11,47 ha  38,59 

 

 
 

 

A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 38,59 

 

A változással érintett területek eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke 

felületminőséggel (36,7), amely kisebb a változás utáni biológiai aktivitásértékkel 

(felületminőséggel számolva) (38,59), így megállapítható, hogy a biológiai aktivitásérték 

legalább szintentartása a területfelhasználási változás után biztosítható a terület telkén 

belül 20 méter szélesség alatti és 20 méter szélesség feletti védőfásítással - mely a 

szabályozási terven jelölésre került. 

 

Az 5. és 6. fejlesztési terület szabályozásra vonatkozó módosítás, területfelhasználási 

változás nélkül, így a biológiai aktivitásérték szintentartása biztosított. 
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5. Tervezett sportpálya terület (megközelítő út) 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke az eredeti területhasználat szerint  

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Szántó terület 0,13 ha 3,2 0,42 

Összesen 0,13 ha  0,42 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 0,42 

 

 

 

A településrendezési terv módosítása során a területfelhasználási változással érintett területek 

változás utáni biológiai aktivitásértéke felületminőség alkalmazásával: 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Nem vízáteresztő 

burkolatú felszín 

0,04 ha 0 0 

Egyszintű, gyepszintű 

felület 

0,09 ha 5 0,45 

Összesen  0,13 ha  0,45 
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A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 0,45 

 

A változással érintett területek eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke 

felületminőséggel (0,42), amely kisebb a változás utáni biológiai aktivitásértékkel 

(felületminőséggel számolva) (0,45), így megállapítható, hogy a biológiai aktivitásérték 

legalább szintentartása a területfelhasználási változás után biztosítható. 

 

7. Tervezett különleges, megújuló energia (napelempark)  terület 

 

A településrendezési terv készítés során a területfelhasználási változással érintett terület 

eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke az eredeti területhasználat szerint  

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Szántó terület 3,8 ha 3,2 12,16 

Összesen 3,8 ha  12,16 

 

A változással érintett terület változás előtti biológiai aktivitásértéke: 12,16 

 

 

A településrendezési terv módosítása során a területfelhasználási változással érintett területek 

változás utáni biológiai aktivitásértéke felületminőség alkalmazásával: 

 

 

Területhasználat Terület nagyság Értékmutató Biológiai 

aktivitásérték 

Épület (Építmény) 

által elfoglalt terület 

0,19 ha 0 0 

Egyszintű, gyepszintű 

felület 

3,29 ha 5 16,45 

Védőfásítás 20 m 

szélesség felett 

0,32 ha 9 2,88 

Összesen  3,8 ha  19,33 
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A változással érintett területek változás utáni biológiai aktivitásértéke: 19,33 

 

A változással érintett területek eredeti (változás előtti) biológiai aktivitásértéke 

felületminőséggel (12,16), amely kisebb a változás utáni biológiai aktivitásértékkel 

(felületminőséggel számolva) (19,33), így megállapítható, hogy a biológiai aktivitásérték 

legalább szintentartása a területfelhasználási változás után biztosítható a terület telkén 

belül 20 méter szélesség feletti látványtakaró védőfásítással - mely a szabályozási terven 

jelölésre került. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a biológiai aktivitásérték szintentartása 

felületminőséggel területfelhasználási változásokként is teljesül, tehát az összes 

területfelhasználási változással érintett terület biológiai aktivitásértéke a 

területfelhasználási változás előtt kisebb (66,43), mint a területfelhasználási változás 

után. (79,55). 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2015. július hó     Kiszelovics Ildikó 

              vezető településtervező 

                     TT-1-16-0238 
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Környezetalakítás 

 

Jelen tervmódosítással érintett szabályozási előírások változásai az alábbiak szerint érintik a 

környezetalakítást: 

 

- A meglévő lakóterületek védelme érdekében a tervezett iparterületek esetén a 

lakóterülettel érintkező telekhatár mentén a telek kötelező zöldfelületének részét 

képező védőfásítás telepítése kötelező. 

 

 

- A tájbaillesztés érdekében a tervezett iparterület esetén a közúttal érintkező telekhatár 

mentén a telek kötelező zöldfelületének részét képező látványtakaró védőfásítás 

telepítése kötelező. 

 

- Kegyeleti okok érdekében a tervezett különleges megújuló energiahasznosítási 

(napelempark) terület és a temető terület között a telek kötelező zöldfelületének részét 

képező látványtakaró védőfásítás telepítése kötelező. 

 

 

Ásványvagyon védelme 

 

Az ásványvagyon védelme, valamint az illegális ásványi nyersanyag kitermelés 

megakadályozása érdekében az igazgatási területen tervezett építkezésekhez csak legális 

kitermelőhelyekről származó ásványi nyersanyag használható fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Tájrendezési javaslat 
 

 

2.1. Tájrendezési javaslat 

2.1.1.  Tájhasználat, tájszerkezet  

 

Kengyel a megyeszékhely Szolnoktól délkeletre fekszik Martfű, Tiszatenyő, Kétpó, Mezőhék, 

Rákócziújfalu, Rákóczifalva, Szajol szomszédságában. Területe 7.914 hektár. 

A település 4629. számú közúton Törökszentmiklósról és Martfűről közelíthető meg.  

Kengyel az első hazai vasútvonal felavatása után negyven évvel, 1885-ben bekapcsolódott a 

kötöttpályás közlekedés vérkeringésébe. A Szolnok-Tiszatenyő-Kunszentmárton-Szentes 

vasútvonal két megállója is érinti a település igazgatási területét. (Kengyel és Bagi-major) 
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Kengyel környéke a feltárt régészeti leletek alapján már évezredek óta lakott hely. A település 

első írásos említése Kengelu formában olvasható I. Géza 1075-ben kibocsátott oklevelében, 

amelyben a kengyeli határt a garamszentbenedeki apátságnak adományozta. 1479-ben már 

mezővárosi rangban a Szapolyai-család birtoka. A XV. században rácok telepednek le nagy 

számban Kengyelen, ekkor a falu lakóinak több mint a fele rác, akik az idők folyamán 

elmagyarosodtak. A török időkben Kengyel a szolnoki szandzsákhoz, a szolnoki nahijébe 

tartozott. Később az elnéptelenedett  Kengyel a XVIII. század elejétől az Almásy-család 

birtoka, majd a XIX. század végére az Almássy családon kívül a Harkányi, a Jurenák, a 

Baghy, a Léderer, az Urbán és a Montágh családok is birtokoltak itt földeket. 

Az uradalmak fejlődését nagyban segítette a vasúti hálózat kiépülése.  

1928. október 1-jén jegyzői kirendeltséget létesítettek Pusztakengyelen, egy évvel később már 

postahivatalt és telefonközpontot is létrehoztak itt. Még ebben az évben Baghy Gyula és társai 

kezdeményezték az akkor már 2376 lakosú, 172 lakóházzal rendelkező, 11077 kateszteri hold 

kiterjedésű Kengyel, a Derzsi puszták és Tenyő egy részének önálló községgé alakítását. 

Kengyel végül csak 1946. január elsejével szakadt el véglegesen Törökszentmiklóstól és vált 

önálló községgé. 
 

A település jelenleg érvényben lévő rendezési terv módosításának alapja gazdasági célú, és a 

rekreációs célú területfejlesztés, a környezettudatosság (környezetbarát gazdaságfejlesztés, 

környezeti terhelés csökkentése), alternatív energiafelhasználás lehetőségeinek támogatása az 

önkormányzati és lakossági-, vállalkozási szférában, valamint a meglévő táji- természetközeli 

állapotok megőrzése (változatos élőhelyek, növényvilág és a fauna), védelme mellett 

biodiverzitás biztosítása.  

A község településfejlesztésének elsődleges célja a népességmegtartás, melyet a meglévő 

munkahelyek megőrzésével, fejlesztésével, valamint újak létesítésével biztosítható. 

Népességmegtartó erő a megfelelő életminőség és élettér biztosítása, ami a rekreációt jelentő 

közterületek, zöldfelületek fejlesztésével, rendszeres fenntartásával, és a településkép pozitív 

változásával valósítható meg. 

Másodlagos cél az áthaladó tranzitforgalom „megállításával”, turisztikához, a természeti 

környezet megismeréséhez köthető, a szállásbiztosításhoz-vendéglátáshoz kapcsolódó 

tervezett beruházások, szolgáltatások fejlesztése. 

A módosításra kerülő településrendezési terv alább felsorolt területein a tájrendezési javaslat 

célja, hogy a meglévő infrastrukturális adottságokat kihasználva, a település gazdasági 

életének bővítésével egy időben, a változatos természet-adta lehetőségeket az idegenforgalom 

és a turizmus céljaira felhasználva, a község történelmi táji- és gazdálkodási örökségét 

környezetbarát módon továbbfejlesztő tájhasználat jellemezze Kengyel igazgatási területét. 

 

A település természeti adottságai:  

Vízrajza 

A község Jász – Nagykun – Szolnok megye középső részén, a Tiszától keletre, Szolnoktól 

délkeletre fekszik a törökszentmiklósi kistáj területén. Nincs a Tisza-folyóval közvetlenül 

határos partja, geomorfológiai arculatát mégis a folyó közelsége határozta meg.(időszakossá 

vált vízfolyásai, azok medrei, magaspartjai). A település körüli sík vidéket a környezetből 

kiemelkedő hat kunhalom, és a folyószabályozás utáni kiszáradt medermaradványok teszik 

változatossá. (korábban a Tisza vize gyakran elöntötte Kengyel területét, mert a 

mederrendezés előtti időszakban árterülete egészen a falu határáig húzódott).  

Kengyel határában két jelentős hajdani mellékág található, az egyik a Cseber-(Csöbör-) ér, 

míg a másik a Csorcsán- vagy Csorcsány-ér. Ebben a mederben került kialakításra az 1980-as 

évek elején a kengyeli halastó, melynek partján jelenleg négy település, Szolnok, 

Rákóczifalva, Rákócziújfalu és Kengyel osztozik. A hatalmas, nyílt, egybefüggő víztükör, a 
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part menti sűrű nádas és a keskeny galériaerdő-szerű növényzet látványában visszaidézi az ősi 

Tisza-part természeti képét.  A patkó alakú halastó ritka vízi madárfajok fészkelő és költő 

helyévé vált, partján honos növénytársulások éledtek fel. A község déli részén található egy 

700 l/perc vízhozamú termálkút, a magas jódtartalmú 65°C-os víz az érvényben lévő 

rendezési terv szerit lehetőséget teremt gyógyfürdő kialakítására. 

 

Talajadottságai 

A település határában túlnyomórészt középkötött réti csernozjom kisebb rész erősen 

kötött agyag és szikes talajok találhatók. Kengyel környékének védett kunhalmain az eredeti 

löszgyep maradványai még megtalálhatók. (közülük a Baghy-halom természetvédelmi terület 

löszgyep borítottsága okán)  

A település közigazgatási területe vízföldtani tájegységet tekintve, a Nagykunsági pannóniai 

hátság területén helyezkedik el. Domborzatát tekintve a legnagyobb magasság különbség alig 

haladja meg az egy métert. A község határa teljesen sík, jellegzetesen alföldi terület, a 

terepszínt 87,50 mBf. és 88,50 mBf. között változik. 

 

Éghajlata 

Kengyel éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Klímája kontinentális. Forró, aszályos nyarak, 

nagy napi hőmérsékletingadozás, magas napfénytartam, (az évi napfényes órák száma 1970-

2010 óra között van), a csapadék időbeni és térbeli egyenetlen eloszlása jellemzi. A csapadék 

évi mennyisége 510-540 mm közötti. A leggyakoribb szélirányok É, ÉK-i illetve D-i. Az 

átlagos szélsebesség 2,5 m/s. A talaj átfagyásának mélysége a leghidegebb években 

megközelítette a 90 cm-t. 

Növényzet 

A község igazgatási területe az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Duna-Tisza közi 

flórajárásába (Praematricum) tartozik. A terület potenciális erdőtársulásai között a szárazabb 

területeken pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris), üdébb termőhelyeken a 

borokfüzesek, a fűzligetek, és a tölgy-kőris-szil ligeterdők jellemzők. A fentebb felsorolt 

eredeti potenciális növénytársulások napjainkban csak helyenként és zárványszerűen láthatók 

Helyettük a mezőgazdasági kultúr-táj mesterséges társulásai határozzák meg a település 

flóráját. (szántóföldek, ültetvény jellegű puhafás, keményfás erdők-erdősávok) 

 

Élővilág 

A jelenleg érvényben lévő rendezési terv szerint is a természetes élőhelyek védelmét 

biztosítani kell! Kiemelten védett állatfajok: egerészölyv, vörös vércse, erdei fülesbagoly, 

zöld küllő, nagy fakopács, mezei pacsirta, sárga billegtető. Gazdag a hal- és vadállománya 

(vízi szárnyasok) miatt három vadásztársaság is működik a településközigazgatási terülén. 

Háziállatok közül szarvasmarhát, lovat, és juhot tartottak és tenyésztettek. (lovas-

hagyományok). 

A halastavak mellett kialakítandó tervezett üdülőterület kialakítása során a védett és 

fokozottan védett madárfajok zavartalan fészkelését biztosítani kell! Így a parti zóna nádas-

zsombékos területét célszerű sértetlenül hagyni, illetve a költési szezon kihagyásával kell a 

turisztikai célú beruházásokat megvalósítani. 

Védett növényfajok: kunkorgó árvalányhaj (Stripa capillata), búzafüves-heverőseprőfű  

(Agropyro-Kochietum) löszgyep társulás. (Szélmalom-halom). Termesztett növények a 

gabonaféléken kívül napraforgót és repcét és  dohányt termesztenek. 
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Jelenlegi táji megjelenés, tájképi jellegzetesség, természetvédelem 

A hatályban lévő településrendezési terv szerint országos védelem alatt álló objektumok az 

igazgatási területen nem találhatóak. Helyi természeti értékvédelem alatt álló területek 

jelenleg nincsenek. Erre érdemesek lennének: 

Egyedi tájértékek 

A hatályos rendezési tervben foglaltak szerint a tervezett helyi védelem alá helyezéssel 

érintett területek (eljárás kezdete nem ismert): 

 Erzsébet-liget-erdő (0107 hrsz. értékes faállomány és aljnövényzet található) 

 Halas-tó (ritka madárfajoknak ad otthont) 

 Törökmogyoró fasor (Harkányi majoron 072/4 hrsz. Az ötvenhárom törökmogyorófát 

(Corylus colurna) az 1900-as évek elején telepítették szabályos rendben, a fasorok 

által bezárt területeket pedig szántóként hasznosították.) 

 a településrendezési terv jelzi, hogy belterületen 169 hrsz-ú régi temető egyes részein 

értékes, védett löszpusztai növények fordulhatnak elő. 

Európai jelentőségű természetmegőrzési védett területek (NATURA 2000 területek) a Kengyel 

közigazgatási határain belül nem találhatók. 

Természetvédelmi szempontból Érzékeny Természeti Terület a Hortobágyi Nemzeti Park 

adatszolgáltatása szerint nem található. 

 

Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek 

Kunhalmok 

A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok), 

őrhalmok és határhalmok a Természetvédelmi Törvény (1996. évi LIII. Törvény 28. § (4) 

bekezdése alapján országos jelentőségű védett természeti területnek minősülnek) hatályba 

lépése (1997. január 1.) óta védettek, a kunhalom fogalom meghatározása a törvény 2003-ban 

történt módosításával: „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve 

élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével 

meghatározó eleme lehet a tájnak”. A kunhalmok tájképi értékkel, élővilág védelmi értékkel 

(a terület természetes állapotára jellemző növénytársulások pl.: löszpusztagyep, a természetes, 

vagy azok különböző mértékben degradált maradványai, valamint az ezekhez kötődő 

állatvilág maradhattak fenn a területükön). A kunhalmok rendkívül sok értékes információt 

rejtenek magukban (természettudományos jelentőség). Geomorfológiai, természetföldrajzi, 

talajtani, paleoökológiai, növénytani, állattani, szempontú vizsgálatok lehetősége, 

megismerése és elemzése.  Fentieken kívül a kunhalmok természetesen kultúrtörténeti, 

régészeti, néprajzi stb. jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a 

kulturális örökségvédelem szakterülete foglalkozik (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 

Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat). A  

Kengyel környezetében megtalálható Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott 

kunhalmok: (a módosításra kijelölt területek a vastag betűs kunhalmokat érintik) 

 Baghy-domb vagy Bagi-halom 086/30 hrsz. (nyilvántartási szám: 32822) ősgyep 

borítású. A kengyeli 0,38 hektáros domb kiemelten védett, az oldalát kunkorgó 

árvalányhajas (Stipa capillata) löszgyep borítja.  

 Baghy-majori-halom 0115, 0114/19, 0114/20 hrsz. (nyilvántartási szám: 32823) 

építészeti emlék, ősgyep borítású, botanikai értéke miatt természetvédelmi oltalom 

alatt áll. 

 Beszélő halom 037/18, 038/19 hrsz. (nyilvántartási szám: 32824) impozáns, 

útépítéssel bontott halom 

http://www.koh.hu/
http://kosz.gov.hu/


Kengyel Község Településrendezési Tervének Módosítása 

 103 

 Csemegekerti halom 086/27 hrsz. (nyilvántartási szám: 32825) mg. műveléssel 

bolygatott, ép, jelentős tájképi értékű halom 

 Godó-halom 030/22, 030/23 hrsz. (nyilvántartási szám: 32826) mg. műveléssel 

bolygatott, ép, jelentős tájképi értékű halom 

 Nagy-Kaszadér halom vagy Lukász-halom 096/4 hrsz. (nyilvántartási szám: 32827) 

 Templom-domb halom (nyilvántartási szám: 35481) kis kiemelkedés, ami hajdani 

templom és temető maradványait rejti. Felszínét földmunkával bolygatni tilos. 

 

Tájhasználat 

A jelenlegi tájhasználatot a hatályban lévő rendezési terv szerint jó adottságú termőföldeken 

intenzív és integrált mezőgazdasági hasznosítású területek javasoltak, míg a kedvezőtlen 

adottságú, szántó művelésre kevésbé alkalmas területeken részben gyepgazdálkodás, részben 

erdőművelést célszerű megvalósítani. A védett területek ökológiai (biológiai) gazdálkodásra 

szánt területek. Legjellemzőbb vízgazdálkodási területhasználat a Kengyeli halas-tó. A 

jelenlegi rendezési terv előírja, hogy az élővizek partjától számított 50 m védőtávolságon 

belül gazdasági épület és lakóépület nem építhető.  

A település területén rendkívül kicsi az erdősültség. Jelenleg az erdőterület 221,8 hektár. Ez 

2,8 %-os erdősültséget jelent (jelenleg az ország erdősültsége 19,2 %, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei érték 5,9 %). 

 

A magasabb rendű területrendezési tervek alapján a község igazgatási területe az Országos 

Szerkezeti Terv szerint mezőgazdasági térség, az országos ökológiai hálózat övezetébe tartozó 

területek, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe, és jó termőhelyi adottságú 

szántóterület övezetébe, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, valamint országos 

vízminőségvédelmi területbe sorolt. 

Kengyel község területe a térségi övezetek közül az alábbiakkal érintett: 

 ökológiai folyosó övezete  

 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  

 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 erdőtelepítésre alkalmas terület 

 

2.1.1.1. Tervezett tájhasználati változások, fejlesztések 

 

A tervezett tájhasználati változások, fejlesztések 2/2006. (II.16.) számú Képviselőtestületi 

határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosításai. A rendezési terv időszakára 

szóló tájhasználati változások, elsősorban a község belterületeit (Kengyel, Bagi-majori 

településrész), illetve a település közvetlen környezetének, terület-felhasználását 

befolyásolják. Ipari-gazdasági-kereskedelmi terület, közlekedési terület, valamint rekreációs 

célú (természetjárást, pihenést, vendéglátást) és zöldfelületi fejlesztést, jelöl ki az új 

koncepció. 

A módosítással érintett, kijelölt területeken a tájhasználat-változások elsődleges célja a 

munkahelyteremtés és a természeti értékek környezetkímélő „kiaknázása”:  

 a gazdaságfejlesztés: az ide települni szándékozó beruházások igényének megfelelő új 

ipari gazdasági területek kijelölése (2., 4., 7. számú fejlesztési terület: napelem-park, 

stb.), 
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 rekreációs célú területfejlesztés: a környezeti-, közlekedési- és táji adottságok 

„felhasználásával” természeti értékek védelme, és bemutatása mellett rendezett, 

természetközeli állapotok létrehozása a turisztikai vonzerő, és a vendéglátás-

szállásadás növelése érdekében (Bagi-majori komplex turisztikai fejlesztése: 1. és 3. 

számú fejlesztési terület) A rekreációs területfejlesztést segíti a szomszédos Martfű 

várossal tervezett közös kerékpárút építése is. 

 belterületi zöldfelületek komfortérzet-növelő fejlesztése: a meglévő területi- és hálózati 

elemek felhasználásával, bővítésével, azok használati-érték és kondicionáló hatásának 

növelése (3., 5., 6. számú fejlesztési terület: sportpálya, utcafásítás, védőerősávok 

létesítése, ligetes fásítások, Bagi-major településközpont zöldfelületi fejlesztése, stb.) 

 

A rendezési terv módosítás másodlagos célja, hogy Kengyel igazgatási területén a meglévő 

táji-, környezeti-, infrastrukturális-, és természeti adottságokat előnyösen alkalmazó 

tájhasználat: azaz a fenntartható fejlődést biztosító, korszerű, ökocentrikus fejlesztés 

valósuljon meg. 

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a módosításra kijelölt területeket. 

 

Az 1. számú fejlesztési terület  

Bagi-majorhoz tartózó terület turisztikai és rekreációs célú fejlesztése.  

 

Jelenlegi állapot 

A fenti fejlesztéssel Kengyel Bagi-major belterületén Mikszáth Kálmán úttól keletre lévő 

1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1424/4, 1411, 1410, 1409, 1408, 

1402/3, 1402/4, valamint az 1405, 1406, 1407 helyrajzi számú lakóterületek érintettek. A 

lakóingatlanok egy része már elbontásra került és a fejlesztés érdekében folyamatosan 

szabadítják fel és rendezik a területet. Beépítetlen terület (1424/3 hrsz.), vízállásos terület 

(1424/2 hrsz.), tó-terület (1401/3 hrsz.-ennek jóléti tóként történő vízjogi engedélyezése 

folyamatban van), valamint a szomszédos külterületen lévő (0140/16 hrsz.) vízállásként és 

udvarként (0140/3 hrsz.) nyilvántartott területek belterületbe vonásával kíván a beruházó egy 

egységes, turisztikai-rekreációs célú fejlesztést megvalósítani. A fejlesztésre szánt terület 

lakóterületi része teljes közművesítéssel rendelkezik (vezetékes víz, elektromos gázvezeték, 

energia-, és szennyvízhálózat). 

A leendő rekreációs és területet a 4629 jelű Törökszentmiklós-Martfű országos mellékútról 

(Felszabadulás út) lehet megközelíteni. Feltáró útja burkolat nélküli, földút (Mikszáth K. 

utca). A kijelölt terület gyakran vízborított, mélyfekvésű, nádas-mocsaras partszakaszokból és 

természetes, nyílt vízfelülettel rendelkezik. A tavat a Kengyeli halastótól földsáv (út) és 

csatorna választja el. A tervezési terület környezetében található az ép, de renoválásra váró 

állapotban lévő Bagi-majori szélmalom (kb. 50 m a „vasúton túl”), a hajdani Szapáry kápolna 

(Szent Imre Kápolna), melynek oldalában szép habitusú idős tölgyfa található. 
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a turisztikai célú terület a közút és a vasútvonal, a Kengyeli tó között 

  
a tervezett jóléti-tónádassal benőtt területe a kápolna mögött és a kápolna címeres ablaka 

 

 

Tervezett fejlesztés 

A jelenlegi vízállásos terület turisztikai célú fejlesztése és jóléti-tóként történő jövőbeni 

hasznosítása zöldfelületi, és településképi szempontból is érdekes és lényeges. 

Az elképzelések szerint madármegfigyelő kilátó (a kijelölt terület legmagasabb pontján), 

rendezvényház-közösségi épület, vendéglátó létesítmény kilátóterasz, borospince, 

szálláshelyek: kemping, lakókocsi-kert, játszótér is létesülne.  Csendesebb, természet-közeli, 

vidéki turizmus megcélzó terület alakulna ki, ahol falusi vendéglátás, tanösvény kialakítása 

tervezett, amely a meglévő táji-környezeti elemekre (kengyeli tó, jóléti tó, szélmalom, 

kápolna, az egykori iskola épülete - természetvédelmi tábor és turisztikai pihenőhely) épít. 

A kialakítandó tó nyílt vízfelülete, csónakázásra és vízi-színpad elhelyezésére is alkalmassá 

válik. A tervezett tó természközeli állapotban meghagyott és kialakított részén tanösvény 

mutatná be a terület növény és állatvilágát.  

Tájrendezési javaslat a  tervezéssel érintett területre 
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Tájrendezési javaslat: 
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A vízgazdálkodási területeket rekreációs célú területfejlesztések konkrét területi 

tervezése és kivitelezése során fokozott figyelmet kell fordítani a 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet a felszín alatti vizek védelméről (főként a csapadékvizek elvezetését illetve esetleges 

kezelését érinti). A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet „A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak, és 

a 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet „A vizek és a közcélú vízlétesítmények fenntartására 

vonatkozó feladatokról” szóló jogszabályban foglaltak betartása az irányadó. A fejlesztési 

elképzelések megvalósításához a területileg illetékes vízügyi (természetvédelmi) kezelői-és 

felügyeleti hatóságok előzetes véleményezése és hozzájárulása szükséges. 

A Bagi-majori (rekreációs célú) és zöldfelületi-elem bővítéssel (településközpont 

fejlesztés) érintett területek kialakítását célszerű lenne települési szinten összehangolni. 

Egységes, egymást kiegészítő funkciójú szomszédos területek (természetvédelem-megfigyelés 

az iskolaépület körül, védett műemlékek: kápolna, szélmalom környezete, ökoturisztikai 

központ, a jóléti-tó vízfelülete és parti növényzete, valamint rekreációs szálláslehetőségek, 

szórakozás és közösségi rendezvények, stb.) környezetalakítása, kertépítészeti- 

környezetrendezési terv szerint történjen. 

A sétákhoz, pihenőhelyek kialakításához, csónakázáshoz, kapcsolódó 

környezetalakítás, valamint a rekreációs célú terület jövőbeni fejlesztésekor szükséges 

építmények elhelyezésekor, kialakításakor, a gazdaságossági szempontokon kívül az érintett 

területek vízügyi kezelőinek véleményét, egyetértését, valamint az idevonatkozó érvényes 

jogszabályokban foglaltakat is figyelembe kell venni. (lásd fent) 

A környezettől való elhatárolódást szolgáló és a pihenést segítő meglévő értékesebb 

fákat, ligeteket a lehetőségekhez mérten nagymértékben célszerű megtartani (pl.: a magaspart 

növényzete).  

A rekreációs- és idegenforgalmi célú területek környezeti hatástanulmányon alapuló 

megfelelő kialakítással, építmény-elhelyezéssel, ligetes telepítésű zöldfelületi kialakítását 

szakirányú tervek alapján és tájépítész bevonásával, kertépítészeti eszközök felhasználásával 

kell kivitelezni.  

A kiszolgáló építmények létesítését környezethez igazodóan, természetes anyagok 

beépítésével, egységes, a települési környezetre jellemző, hagyományos formában javasolt 

kivitelezni. (Kemping és faházak kialakítása, vízi-színpad kialakítása, kilátóterasz, stb.) 

Az infrastruktúra kiépítésével, fejlesztésével a környezetkímélő komfort megteremtése 

legyen a cél.  

A meglévő természeti környezet környezetkímélő feltárása, az élőhelyek védelme a 

kivitelezés során (védett madarak fészkelési és fiókanevelési idején kívül történjen a nádas 

terület rendezése és a feltáró-bemutató gyalogút építése) 

Játszótér kialakításánál a faszerkezetű játszószereket kell előnyben részesíteni. A 

játszótér környezetének kialakítása, minőségi zöldfelületi fejlesztéssel (kertkialakítással), 

ideillő (természetes alapanyagú, ideillő megjelenésű) kertberendezési tárgyak elhelyezésével 

történjen. A játékszerek esési biztonsága és használhatósága az idevonatkozó előírásoknak 

meg kell hogy feleljen. 

 A rekreációs célú területen őshonos és táji környezetbe illő növény együttesek 

kialakítása, ligetes telepítése javasolt. A turizmus szempontjainak is megfelelő és a települési 

zöldfelületi rendszeréhez is szervesen kapcsolódó területeken a növénytelepítést átfogó, 

részletes környezetrendezési és/vagy kertépítészeti tervalapján kell megvalósítani.  

A termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben az 1994. 

évi LV. tv előírásai alapján az építési területen „felszabadult” humuszos termőréteget az 
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építési területen deponálni kell, majd az építkezés befejezését követően a kertrendezéshez, 

környezetalakításhoz célszerű felhasználni. 

 

 
vízpartok élővilága 

 

     
 

1. ábra  vízpartok növénytásulásai, zonációi 

 

 

A 2. számú fejlesztési terület 

 

Kengyel gazdasági célú területfejlesztésre kijelölt területe. 

 

Jelenlegi állapot 

A község belterületén a Kinizsi Pál utca mentén lévő 4/35 helyrajzi számú, jelenleg falusias 

lakóterületen, beépítetlen, kivett művelési ágú. 

Az ingatlan a közelmúltban megosztásra került. A vízmű telkéhez tartozó területrészen 

víztorony, vízmű-kút és a kivételi mű (kút) védőtávolságát magába foglaló terület került 

lehatárolásra. A fejlesztésre kijelölt telekrész a Kinizsi utcáról megközelíthető, gyepes 

borítású terület. Szomszédságában lakóépületek és a befejezetlen, üresen álló vadászház, 

valamint az utca túloldalán gazdasági telephely található. A leendő telephely közművesített, 

(vezetékes víz, elektromos energia ellátás, gázellátása megoldott). 
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2. képek tervezési terület jelenlegi állapota 

 

Tervezett fejlesztés 

A területen acél termékeket gyártásával, fémmegmunkálással foglalkozó vállalkozás 

létesülne. A területen gyártócsarnok, raktárak, kiszolgáló létesítményeket: szociális- és 

irodaépület kapnának helyet. A vállalkozás pályázat útján kívánja telken belül telephelyét 

fejleszteni. 

 

Tájrendezési javaslat: 

A termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben az 1994. 

évi LV. tv előírásai alapján biztosítani kell az építmények, épületek által elfoglalt területek a 

felső, humuszos termőréteg megmentését, deponálását, felhasználását a környezetrendezés 

(kertépítés) során, vagy a település zöldfelületeinek fejlesztésére történő felhasználását, illetve 

termőföldi elhelyezését. 

Védelmi célú erdősávok létesítése az ipari-gazdasági környezet teljes záródású (több 

lombkoronaszintű) növény-védősávval történő takarását jelenti. Ez elsősorban optikai 

elkülönülést tesz lehetővé ott, ahol a gazdasági tevékenység és pihenő-lakó területhasználat 

szomszédos területeket érintenek.  

A meglévő és megvalósuló gazdasági területen - annak területén a Kengyeli tó felől 

eső határán 15-20 m szélességű védőerdősáv létrehozásáról gondoskodjon a terület 

használója, tulajdonosa. A teljes záródású védősáv lombkorona szintjét: fehérnyár, korai 

juhar, magas kőris, magyar kőris, kocsányos tölgy, korai juhar stb. fafajok adhatják. 

Cserjeszintjét bodza, egybibés galagonya, vadrózsa, kökény, közönséges som, orgona, fagyal, 

tatárlonc, stb. növények alkothatják 

Az véderdő-sávtelepítést előzetes termőhelyi vizsgálatok alapján, őshonos, tájhonos 

fafajok felhasználásával, szakirányú részletes tervek szerint, az idevonatkozó jogszabályok 

figyelembe vételével kell megvalósítani. 

A Kossuth utca felől fasor és cserjesáv telepítése, a szomszédos lakóingatlanok felől 

magas cserjesáv ültetése javasolt. (optikai elhatárolódás) 

A zajhatás csökkentése érdekében célszerű sűrű lombozatú növényzet telepítése. 

A kijelölt terület természetes lejtése miatt (a mélyfekvésű, mezőgazdasági művelésű 

terület - halastó irányába) javasolt a talajszennyezés, talajvíz mozgáson keresztüli környezeti 

szennyezés kiküszöbölése. 

 

 

A 3. számú fejlesztési terület 

Bagi-majori településközpont fejlesztésre kijelölt területe. 

 

Jelenlegi állapot 

Bagi-major belterületén a fejlesztésre kijelölt telek jelenleg beépítetlen falusias (1470 hrsz.) 

lakóterület. A területen korábban művelődési ház (egykori mozi), működött, de az épület 

állagának nagymértékű romlása miatt lebontásra került.  
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A hasznosításra váró terület szomszédságában a volt iskola felújított épülete található, mely 

jelenleg természetvédelmi tábornak ad otthont, és turisztikai pihenőhelyként funkcionál.  

A gyepes terület az Április 4. utcáról (burkolat nélküli földút) közelíthető meg. A tervezéssel 

érintett terület közművesített (víz, gáz, elektromos vezetékkel, szennyvízhálózat-kapcsolattal 

rendelkezik).  

A tájhasználati változásra tervezett terület szomszédságában magasodik a műemlék 

szélmalom. A 15 méter magas malmot egy dombra építették 1850 körül és 1945-ig működött 

is. Jelenleg madármegfigyelő állomás. A domb, amelyen a malom áll, természeti értékként 

védett kunhalom. A módosítással érintett terület növényzete 

Nem szerencsés adottság, hogy a településrész központját nem villamosított vasútvonal 

(Martfű-Kengyel-Tiszatenyő-Törökszentmiklós-i) szakaszának nyomvonala és töltése 

választja el a közúttól és a tervezett rekreációs fejlesztésű  területektől, a Szent Imre 

kápolnától (Szapáry-kápolna), a halas-tótól. A közelmúltban a Darányi Ignác terv keretében 

MadárIDŐ bemutatót, madáretetők, ismertetőtáblákat állított fel és helyezett ki az Egész Nap 

Kft az Önkormányzat megbízásából.  

 

   
Kunhalmon álló védett építészeti emlék: a szélmalom és a közvetlen környezetében lévő mezőgazdasági telephely 

 
MadárIDŐ bemutató 

  
a volt Bagi-majori iskola épülete, és a széphabitusú gömbjuhar fa 

 

 

 

Tervezett fejlesztés 
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A fejlesztésre kiválasztott területen az itt található és a kijelölt területen tervezett helyi 

közösségi és turisztikai célpontokat is kiszolgáló burkolt út és parkoló kapna helyet. Az 

beépítésre szánt területen a leendő épületben helytörténeti kiállítás kapna helyet, a telken belül 

kemenceház, bográcsozó-hely, szabadtéri közösségi tér, játszótér, fedett terasz, pavilon 

valósulna meg. A Bagi-majori iskola épülete előtt lévő közterületen, továbbá az Április 4. 

(Thököly út) – vasútállomás közötti területen park kialakításának lehetőségét vizsgálja a 

település vezetősége. 

 

 

Tájrendezési javaslat a  tervezéssel érintett területre 
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Tájrendezési javaslat 

A turizmus szempontjainak is megfelelő a települési zöldfelületi rendszeréhez is 

szervesen kapcsolódó területeken a tervezett fenntartás minősége szerinti növényalkalmazást 
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átfogó, részletes környezetrendezési és/vagy kertépítészeti tervalapján (növénytelepítési 

helyszínrajz) kell megvalósítani. Ez az anyagi lehetőségeket figyelembe véve több ütemen 

keresztül is megvalósulhat. 

A tervezett zöldfelület-fejlesztésnek megfelelően egységes megjelenésű 

kertberendezési tárgyak (világítótestek, köztéri lámpák, hulladékgyűjtők, padok, asztalok, 

esőbeállók, tűzrakóhelyek) alkalmazása célszerű. Korszerű, rendszeres parkfenntartással, és a 

környezetterhelést csökkentő infrastuktúra kialakítására kell törekedni az érzékeny természeti 

és tájképvédelmi területen.  

 Ligetes facsoportok, fasorok ültetése a szomszédos mezőgazdasági telephely 

„kitakarására” 

 Vegyes forgalmú (személy, gépkocsi, kerékpár) nem szilárd burkolatú út (útszegéllyel 

határolt apró zúzottkő, murva burkolat) 

 Parkolóhely kialakítás több helyen, fedett kerékpártároló létesítése (apró zúzottkő 

felülettel, gyepes felülettel ideiglenes parkoló-részek biztosításával. A kerékpáros pihenőhöz 

kerékpár-javítószolgáltatás is kapcsolódhatna. 

 Öko-pont létrehozása a meglévő természetvédő tábor kihelyezett ismertető-tábláinak 

kiegészítésével, tematikus játszóhely létesítésével (pl.: a malom, echos-szekér) természetes 

anyagok felhasználásával, a védett ősgyepek növényösszetételét bemutató „dombos-

fűvészkert” (hogy az idelátogatók és a táborozó gyerekek megismerjék a védett növényfajokat 

és azok értékét – így természetes élőhelyüket nem kellene felkeresni, bolygatni) 

 Lovas-túra megállóhely lehetősége (település lovas hagyományait követve, a 

közelmúltban felavatott lovas-központhoz kapcsolódva) fedett szín építésével 

A játszóterek használatbavételét követően az üzemeltető a területileg illetékes 

fogyasztóvédelmi felügyelőséget a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez tartozó nyilvántartási 

adatlap szerint köteles tájékoztatni. (A játszótér címe, a játszótéri eszközök száma, és az 

eszközök nyilvántartása). Az üzemeltetőnek Ellenőrzési és karbantartási tervet kell készíteni. 

A rendszeres és éves ellenőrzéseket dokumentálni kell. A rendkívüli károkat (játszóeszköz, 

növényzet) és töréseket azonnal meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és 

használhatósága az előírásoknak megfeleljen. 

A tervezett zöldfelületi elemek kialakítását, funkcionális összehangolását tájépítész 

közreműködésével, az érintett szakági tervezők (településtervező mérnök, építész, 

közműtervező, energetikus, stb.) bevonásával részletes közterület rendezési terv 

(kertépítészeti terv) készítése előzze meg. (egységes kertépítészeti kialakítás, növénytelepítés, 

a megvalósítás ütemezhetősége, stb.) 

Javasolt a közút mentén a fenti lehetőségeket ismertető, figyelemfelhívó táblák 

kihelyezése! 

 

 

javasolt fából készült játszótér 
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javasolt ligetes fásítás módozatai 

3. ábra 

 

A településen az átmenő teher- és gépkocsiforgalmat kiszolgáló szolgáltatáshoz 

(üzemanyagtöltő állomás, kamion-mosó) hasonlóan a rekreációs fejlesztésű területekhez 

„kapcsolódva” egyszerű kilátó és pihenőhely kialakítását javasoljuk a Törökszentmiklóst 

Martfűvel összekötő közút mellett. (Kengyeli halastó festői látványa végigkíséri a két 

településrész közötti útszakaszt.) Szorosan nem tartozik a jelenlegi településrendezési 

tervmódosítással érintett területekhez, de a turisztikai célú fejlesztések közé sorolható a tervbe 

vett Martfű és Kengyel települések közötti kerékpárút kiépítése is. Mindkettőt figyelembe 

véve javaslatunk, hogy a Rákócziújfalui útleágazás közelében, vagy a 1. számú rekreációs 

célú területfejlesztéshez kapcsolódva a 4629. számú közútról jól látható és megközelíthető 

helyen a forgalom nagysága miatt lehúzódásra alkalmas, autós és/vagy kerékpáros 

pihenőhely-, pihenőhelyek kialakítása az egyedi, szép tájkép megtekintése céljából. 

 

A 4. számú fejlesztési terület 

Kengyel ipari-gazdasági célú területfejlesztésre kijelölt területe. 

 

Jelenlegi állapot 

Kengyel északi részén kül- és belterületének határán (02, 1201, 1202, 1213 és részben a 1212 

hrsz.) lévő nagyrészt mezőgazdasági hasznosítású kisebb hányadában gyepes területek. A 

szomszédos, falusias beépítettségű József Attila - Vörösmarty utak által közrefogott, valamint 

a Széchenyi út két oldalát kísérő, nem közművesített terület. A módosításra kijelölt terület 

északi részén halad majd a Szolnok-Kétpó-Mezőtúr tervezett országos mellékút. 

 
4.kép 

 

Tervezett fejlesztés 

Az elmúlt évek gazdasági folyamatai és a település gazdaságfejlesztési elképzelései és 

befektetési tervek, továbbá a terület kedvező elhelyezkedése miatt a terület gazdasági 

fejlesztési területbe sorolása indokolt. A területen megvalósuló ipari és gazdasági 

beruházásról a tárgyalások folynak. 

 

Tájrendezési javaslat 

A termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben az1994. 

évi LV. törvény útmutatásai alapján elő kell írni az építési területről elszállított humuszos 

termőréteg megmentését, termőföldön történő elhelyezését, vagy a deponálást követően az 

ipari terület környezetrendezéséhez (kertalakításhoz) történő felhasználását. 
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A rendezési terv módosításának szakmai javaslata az ipari-gazdasági területek körül 

elsősorban védelmi célú véderdősáv telepítés. 

Az erdősáv növénytelepítését előzetes termőhelyi vizsgálatok alapján, őshonos fafajok 

felhasználásával, szakirányú részletes tervek szerint, az idevonatkozó jogszabályok 

figyelembe vételével kell megvalósítani.  

Védelmi célú erdősávok létesítése az ipari-gazdasági környezet (mezőgazdasági-

turisztikai célú majorok, ipar-szolgáltató területek, raktározási területek) teljes záródású (több 

lombkoronaszintű) növény-védősávval történő takarását jelenti. Ez elsősorban optikai 

elkülönülést tesz lehetővé ott, ahol a gazdasági tevékenység és pihenő-lakó területhasználat 

szomszédos területeket érintenek.  

A lakótelkek felöl 5-10 m szélességben (József Attila út, Vörösmarty út mentén) 

nagyobb termetű fák és cserjesávok ültetése javasolt. 

A mezőgazdasági művelésű területekkel határos részeken a megvalósuló gazdasági 

területeken - annak területén 15-25 m szélességű védőerdősáv létrehozásáról gondoskodjon a 

terület használója, tulajdonosa. A teljes záródású védősáv lombkorona szintjét: fehérnyár, 

korai juhar, magas kőris, magyar kőris, kocsányos tölgy, korai juhar stb. fafajok adják. 

Cserjeszintjét bodza, egybibés galagonya, vadrózsa, kökény, közönséges som, orgona, 

tatárlonc, stb. növények alkothatják.  

Környezetvédelmi szempontból az idetelepülő ipar jellegétől és a szociális 

létesítményektől függően a kijelölt terület közművesítésének kiépítése szükséges. 

 

 
4.ábra 

 

Az 5. számú fejlesztési terület 

Kengyel-sportpálya közterületről történő megközelítése és zöldfelületi fejlesztése 

 

Jelenlegi állapot 

A település sportpályája (0159 hrsz.) külterületen a Szabadság útról, de közlekedési-, 

közterület kapcsolat nélkül egy füves területen át közelíthető meg. A települési zöldfelületi 

eleme öltözőépülettel, vezetékes víz, és elektromos energia ellátással rendelkezik. 

Jelenleg a település sportpályáját tömegsport és szabadidős sporttevékenység céljára 

használják. Szomszédságában gyepes mezőgazdasági terület található. A sportpálya szabályos 

méretű gyepes labdarúgó-pálya téglafallal körbevéve, növényzete egy-két terebélyesebb 

nyárfa. 

 

 

 
5. kép  sportpálya a kegyeleti parktól fotózva 

 

 

Tervezett fejlesztés 

A sportpálya melletti területen út céljára történő területkialakítás szükséges, a terület 

megközelíthetőségének jogszerű biztosítása érdekében. 
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A tervezett fejlesztés még a kiépített parkolási lehetőség biztosítását és zöldfelület-fejlesztést, 

növénytelepítést jelent. 

 

Tájrendezési javaslat 

Az útfelület, valamint a nem szilárd burkolatú parkoló terület kialakításánál a 

termőréteg megmentése érdekében a kiadásra kerülő építési engedélyekben az 1994. évi LV. 

törvény útmutatásai alapján kell a humuszos termőréteget felszedni, deponálni és a kertészeti 

telepítéskor felhasználni.  

 Ligetes ültetésű fásítás javasolt a települési zöldfelületi rendszeréhez is szervesen  

kapcsolódó területen. (sportpálya kerítése mentén, és a parkoló mellett) A növénytelepítést 

átfogó, részletes környezetrendezési és kertépítészeti tervalapján kell megvalósítani.  

 
5. ábra 

 

A 6. számú fejlesztési terület 

Bagi-majori településrészen szabályos, közlekedési célú közterület kialakítása és zöldfelületi 

fejlesztése 

Jelenlegi állapot 

Bagi-major bel- és külterületének határán húzódó út az 1502 és 0114/15 helyrajzi számú 

területeket érinti. A falusias lakóterület kertes családi házai és gazdasági épületei, és a 

településrész sportpályája füves felülete határolja a jelenleg is útként használt burkolat nélküli 

kijelölt területet. Jelenleg a Tóth Árpád útról érhető el a földút. 

Tervezett fejlesztés 

A település határa menti út kialakítása, szabályos belterületi út létesítése. 

Tájrendezési javaslat 

Tájfásítás: a kialakítandó út mellett a mezőgazdasági művelésű terület felől fasor 

telepítése javasolt. Az utak fejlesztésekor a vonalas létesítmények melletti fásítás lényeges és 

elmaradhatatlan! (Erre az útkeresztmetszet szabályozásánál ügyelni kell.) Extenzív 

körülményeket és fenntartást elviselő elsősorban őshonos fafajok alkalmazása javasolt. A 

fasorok telepítését a földtulajdonosokkal, erdészeti és közlekedési hatósággal egyeztetett 

módon, szakirányú tervek alapján kell kivitelezni. A fasor telepítése ökológiai szempontból is 

lényeges (pl.: madarak élőhelye).  

 
6. ábra 

 

 

A 7. számú fejlesztési terület 

Kengyel ipari-gazdasági célú fejlesztésre kijelölt területe 

Jelenlegi állapot 

Kengyel belterületének nyugati részén Rákóczi út, Dózsa György út és a József A. úttal 

párhuzamos út  (654 hrsz.) által körbehatárolt (653/1 hrsz. és a 653/2 hrsz. a Csöbör-ér 

régészeti lelőhely melletti) terület jelenleg mezőgazdasági tájhasználatú. A belterülettel 

határos részen falusias lakóterület található. A fejlesztésre kijelölt terület jelenleg nem 

közművesített. A hatályos településrendezési terv előírása szerint „temető céljára fenn kell 

tartani a 653/1-2 hrsz-ú területet, fásítását el kell kezdeni, és a működő temető és e között a 

burkolt utat ki kell építeni. A területen új ravatalozó épület létesítése szükséges. 
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7. kép Jelenlegi kegyeleti park 

 

 

Tervezett fejlesztés 

A település jelenlegi sírkertje melletti területi bővítése nem megvalósítható, ezért a hatályos 

rendezési terv kijelölte az új temető területét. A temetkezési célra tervezett önkormányzati 

tulajdonban lévő terület nagymértékű (a település több évtizedes igényein túlmutat), ezért a 

település megújuló energia hasznosítására alkalmas területként jelölte ki a leendő temetőkert 

lakóépületektől távolabb eső területét. A település gazdaságfejlesztési és megújuló energia 

hasznosítási törekvéseivel összhangban konkrét befektetői céllal került a napelem-park 

kijelölésre. 

Kegyeleti okok miatt a két eltérő rendeltetésű terület között teljes záródású véderdősáv 

telepítését javasolja a településrendezési terv módosítása.  
 

Tájrendezési javaslat 

Az erdősítést több uniós program és a Vidékfejlesztési Stratégiai terv (2000.) is 

támogatja. Az OTrT előterjesztése alapján az erdőterületek bővítése a megyei rendezési terv 

szerint is kívánatosak. Az ökológiailag stabil állományú erdők, széles erdősávok telepítését, 

fafaj összetételét az a gazdasági érdekek, termőhelyi- az ökológiai viszonyok határozzák meg. 

Javasolt az eredeti növénytársulások fafajösszetételét tükröző őshonos fafajú, természetközeli 

erdők telepítése. 

A meglévő erdők művelését, és a tervezett védőerdők, erdők telepítését, kezelését az 

erdők védelméről szóló (1996/LIV., valamint az 1996/LIII) törvények szabályozzák. A 

hatósági jogkört Erdészeti Szolgálat gyakorolja. Az egyéb erdőfelületek gondozását, bővítését 

az Erdészeti Szolgálat felügyeli. Az erdő- véderdő telepítést előzetes termőhelyi vizsgálatok 

alapján, őshonos fafajok felhasználásával, szakirányú részletes tervek szerint, az idevonatkozó 

jogszabályok figyelembe vételével kell megvalósítani. 

Védelmi célú erdősávok létesítése az ipari-gazdasági környezet, valamint a 

szomszédos, de eltérő tájhasználatú területek között szükségesek. (pl.: a tervezett napelem-

park és a kijelölt sírkert funkcionális, optikai és fizikai elkülönítése miatt) Mindez teljes 

záródású, több lombkoronaszintű (magas termetű fa-, bokorfa-, magas cserje lombozatai) 

növény-védősávval történő takarást jelenti.  

A teljes záródású védősáv lombkorona szintjét őshonos, tájhonos fajokból álló fák: 

fehérnyár, korai juhar, magas kőris, magyar kőris, kocsányos tölgy, korai juhar stb. adják. 

Cserjeszintjét virágzó cserjék: bodza, egybibés galagonya, vadrózsa, kökény, közönséges 

som, orgona, tatárlonc, stb. növények alkothatják.  
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7. ábra erdészeti jellegű védőerdősáv telepítés (csemete méretű növényanyaggal) 

 

2.1.2.  Természetvédelmi javaslatok 

 

2.1.2.1. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 

területek, értékek, emlékek 
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A település fejlődése szempontjából lényeges, hogy a még „érintetlen”, természetközeli 

állapotú területeken, az élővilágra ható külső tényezők károsító hatását minimalizálják. Ezért 

a község tájhasználati módosítással érintett, kijelölt területein a különböző élőhelytípusok 

(vizes- mocsaras környezet, gyepes területek, ligetes, erdősült területek, stb.), megőrzése, az 

ott élő állatok és növények élőhelyének megóvása, a biológiai sokféleség fenntartásához 

feltétlenül szükséges. A biodiverzitás megőrzéséhez a helyi szabályok megállapítása és 

betartatása elengedhetetlen! 

Kengyel igazgatási területén nemzeti park nincs, azonban országos jelentőségű 

természetvédelmi oltalmú ökohálózat-zöldfolyosó övezet érinti a halastó vízfelületét, 

közvetlen környezetét. 

A természetvédelmi javaslatot alátámasztó, vonatkozó jogszabály a 13/2001. (V. 9.) KöM 

rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok 

köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és 

állatfajok közzétételéről, és az 1996, évi LIII. Törvény a természet védelméről. 

 

2.1.3.1.  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 

A közlekedési utakon (Törökszentmiklós-Martfű), dűlőúton (Kengyel-Rákócziújfalu) 

haladva, szétnézve a határban a település jellegzetes síkvidéki mezőgazdasági területei, a 

halastó vízfelülete, kisebb-nagyobb erdőinek lombtömbjei, jellegzetes külterületi építményei 

(pl.: szélmalom, kápolna, hidroglobusz) váltakoznak. Az alföldi táj képét változatossá tevő, az 

élővilág számára menedéket nyújtó tájképvédelmi szempontból jelentősek az un. szegélyek. 

Szegélyek a különböző szomszédos élőhelyek találkozási vonalai (árokpart-csatornapart, 

erdőszél), a síkfelületek és ettől eltérő, kiemelkedő domborzati elemek találkozási vonala 

(magaspart-vízfelület-nádas), a külterületi csatornarendszerek mente, földterületek mezsgye 

határain és külterületi utak mentén alakultak ki. Település-tájképi szempontból értékesek, 

megőrzendők: a szántóművelés síkjából kiemelkedő kunhalmok, a Kengyeli-tó (halas-tó) 

közútról hosszan látható nyílt vízfelülete és a szegélyező galéria-erdő jellegű növény 

együttesek, hagyományos gazdasági épületek Bagi-majori mázsaház, iskolaépület, 

tájfásítások.  

Egyedi tájértékek 

A természet védelméről szóló törvény alapján egyedi tájértéknek minősül az adott tájra 

jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó 

elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai 

szempontból a társadalom számára jelentősége van. A pontos egyedi tájérték-kataszter 

készítése a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság feladata, együttműködve a település 

önkormányzatával és a helyi lakossággal.  

A módosítással érintett területen Kengyel tájképileg is meghatározó építészeti értékei: a 

szélmalom, Szapáry-kápolna, az iskola épülete, stb.  

 

2.1.3.3. Ökológiai hálózat biztosítása 

Az ökológiai folyosók folytonossága biztosításának érdekében, a település határában 

mozaikosan elhelyezkedő természeti területeket, élőhelyeket (nedves réteket, vízpartokat, 

gyepfelületeket, erdőfoltokat) fasorokkal, erdősávokkal javasoljuk összekötni. Így 

természetközeli élőhelyek, védett területek helyi ökológiai hálózatot alkotnak (fejlesztésre 

kijelölt területek tervezett növényzete ezt a célt is szolgálja). 

Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési tervben foglaltak alapján a község 

igazgatási területe az ökológiai –zöld- folyosó övezetébe sorolt. (Halas-tó környezete) 
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2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai  

 

Kengyel biológiailag aktív zöldfelületeinek nagysága jelentős. Ezen belül a klasszikus 

értelemben vett, a lakosságot szolgáló, minőségi zöldfelületek aránya a település területéhez 

képest kicsi. Ezért jelentős a hatályos településrendezési terv módosításának 1. számú, és 

3.számú, 5.számú területeinek tervezett fejlesztése. 

A település zöldfelületi rendszerének hármas funkciója van: ökológiai-, használati érték, és 

vizuális-esztétikai jelentősége van. A település ökológiai adottságai javításának 

leglényegesebb eszköze az ültetett növényzet.  

A természetes környezet „becsordogáló zöldje”, az utcák növényzete meghatározó a település 

esztétikus, táji megjelenésében, valamint az ott-tartózkodók „komfortérzetének” 

kialakításában. (turisztikai célú fejlesztések, kerékpáros pihenő, a településrészeken a 

forgalmas közút mentén). A község központi helyein (1. és a 3. számú tervezési terület), 

dekoratívabb megjelenésű virágzó, vagy színesedő lombozatú díszfa, a helytől függően magas 

vagy alacsony, virágzó cserje, tarka évelő és egynyári virágok ültetése javasolt.  

A település gerincét jelentő és a szélesebb utakon magasabb termetű, (természetesen, ha ezt 

villanyvezeték megléte nem teszi lehetetlenné), a környezetbeillő, őshonos fafajokkal rokon, a 

település utcafásítási hagyományait követő fafajokból álló fasorok telepítését javasoljuk.  

Az utca szélességétől, a légvezetékek „sűrűségétől”, a beépített vagy beépítésre szánt, 

rekreációs célú fejlesztésre szánt területek jelegétől függően az alábbi fafajokat javasoljuk a 

településkép javítására alkalmazni: 

Magas fák: 

Magas kőris - Fraxinus excelsior és fajtái 

Keskenylevelű kőris – Fraxinus angustifolia Raywood  

Magas kőris – Fraxinus excelsior Eureka  

Nagylevelű hárs – Tilia platyphyllos Pannonia 

Nagylevelű hárs – Tilia Szent István 

Korai juhar – Acer platanoides Emerald Queen 

Korai juhar – Acer platanoides Cleveland 

Hegyi juhar – Acer pseudoplatanus Rotterdam  

Platán – Platanus x hybrida 

Platánfa - Platanus acerifolia Palóc 

Kínai nyár – Populus simonii Fastigiata 

Díszcseresznye – Prunus serrulata Kansan 

Oszlopos tölgy – Quercus robur Fastigiata 

Fehérnyár – Populus alba Pyramidalis 

Szivarfa – Catalpa bignoioides  

Villanyvezetékek alá, illetve szűk utcák fásítására kistermetű fák: 

Arany kőris – Fraxinus excelsior Aurea 

Csörgőfa – Koelreuteria paniculata 

Vérszilva – Prunus cerasifera Nigra 

Gömb juhar – Acer platanoides Globosum 

Gömb szivarfa – Catalpa bignoioides Nana 

Gömb csepleszmeggy – Prunus fruticosa Globosa 

Gömb virágos kőris – Fraxinus ornus Mecsek 

Gömb eperfa – Morus alba Fegyvernekiana 

Gömbakác – Robinia pseudoacacia Umbraculifera  

Kis koronájú ezüsthárs – Tilia tomentosa Teri 

 

2.2.3. A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
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A növényzet települési környezetre gyakorolt hatása (kondicionáló hatás), hogy kedvezően 

befolyásolja a levegő minőségét szálló por mennyiségét csökkenti, a levegő hőmérsékletét 

kedvezően befolyásolja, árnyékot ad, és a növényzet a párologtatással kedvező mikroklímát 

alakít ki. A meglévő és a telepített növények előnyösen befolyásolják a vízháztartási 

viszonyokat, a felszín alatti vizek minőségét javítják, megakadályozzák a talajlemosódást 

lejtős felületeken. 

A zöldfelületek növényzetének szerepe nagymértékben függ az alkalmazott növény fajától, 

fajtájától a telepítés sűrűségétől térbeli elrendezésétől. Ezért lényeges, hogy a tervezett 

zöldfelületek kialakítását szakszerű környezetrendezési vagy kertépítészeti terv készítése 

előzze meg. A rekreációt, azaz felüdülést, a szabálytalan formák, a zöld szín árnyalatainak 

megnyugtató látványa, lombozatban lakó madarak éneke biztosítja. Mindez közérzetünkre jó 

hatást gyakorol. A tervezett növényzetnek mindig a leendő vagy meglévő létesítményhez kell 

igazodni. A növényzet tagolja a települést: összeköti és elválasztja, vagy elhatárolja az eltérő 

területhasználatú, különböző rendeltetésű, egymás melletti településrészeket. 

 (rekreációs célú területfejlesztés, sportpálya fejlesztése, Bagi-majori településközpont 

fejlesztés). A ligetes növénytelepítés előnye a kedvező légmozgás kialakulása, az erős 

légmozgás mérséklése és a település átszellőztetése. Kül- és belterületeket köt össze illetve 

zöldfelületi elemeket fűzi egymáshoz egy egységes zöldfelületi hálózattá fejlesztve 

(utcafásítás, tájfásítás). A zajvédelem és szálló por miatt a zárt telepítésű, teljes záródású 

lombkoronaszintek kialakítása célszerű (ipari-gazdasági területek-lakó és rekreációs területek 

védőfásítása).  

 

 

Kollányiné Földi Hajnalka 

okleveles tájépítész 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Kengyel község településrendezési terv, Babilon Istar Építész Iroda Szolnok 2004. 

2. Kengyel község honlapja,  

3. Természetvédelem. hu honlap 

4. Wikipedia – Kengyel 

5. Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai. Dr.Tóth Albert Zounok, A Szolnok 

Megyei Levéltár Évkönyve 3. 

6. 6. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez 
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3.  ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KIEGÉSZÍTÉSE  

 

 

 

Régészet - Kengyel község örökségvédelmi hatástanulmánya - a 

hatályos településrendezési terv része, mely a tervezési 

területekkel kiegészítésre került. 
 

 

 

 

Örökségvédelmi hatástanulmány 

Régészeti fejezet  

 

 

Kengyel 

településrendezési tervéhez 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Dr. Tárnoki Judit 

régész 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Múzeumok Igazgatósága 

Szolnok 5000 

Kossuth tér 4. 
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Jelen régészeti hatástanulmányt több szempont figyelembe vételével készítettük. 

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 66.§ (2) 

bekezdése előírja, hogy a településrendezési tervek készítése során 

örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. Ennek szempontjait A nemzeti 

kulturális örökség miniszterének 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet szabályozza. 

Tartalmi követelmény a kulturális örökség – jelen esetünkben a régészeti örökség 

– elemeinek számbavétele, részletes ismertetése, valamint a tervezett 

beruházásoknak a kulturális örökségre gyakorolt hatásának elemző vizsgálata. 

 

E szempontoknak megfelelően hatástanulmányunkat öt fejezetre bontjuk: 

 

I. fejezet: Kengyel település általános településrégészeti bemutatása 

 

II. fejezet: Kengyel településen található régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű 

területek egyenkénti bemutatása és jelentőségüknek megfelelő csoportosítása 

(térképmelléklettel) 

II/A fejezet: A sajátos területek problémája 

 

III. fejezet: A Kengyelen tervezett, várhatóan földmunkával járó beruházások 

hatása az ismertetett lelőhelyekre és területekre 

 

IV. fejezet: Összefoglalás 

 

V. fejezet: Melléklet, az ismertetett örökségi elemek összefoglaló táblázatban 

történő megjelenítése 

 

Tanulmányunk hosszabb távú célja, hogy a Kengyel határában jelenleg található 

régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek ismertetésével a később sorra 

kerülő, a településrendezési terv előtt még ismeretlen beruházásokhoz is 

segítséget nyújtson. A lelőhelyek nem „vándorolnak” arrébb, ezen összefoglalás 

bármikor elővehető és tanulmányozható abból a célból, hogy érdemes-e 

beruházásba fogni egy olyan területen, amely régészeti emlékekkel sűrűn fedett.  

A törvényi szabályozás elsősorban a régészeti lelőhelyek helyszínen való 

megőrzését, a bolygatás teljes elkerülését írja elő és csak kivételes esetben 

támogatja egyes területek megelőző feltárással való kutatását. (A kulturális 

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 10 § (1) bekezdése: „A 

régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, 

eredeti összefüggéseikben kell megőrizni.”) 

Tanulmányunk tartalmazza a jelenleg ismert összes régészeti lelőhelyet – 

hangsúly a „jelenleg” szón van. Ugyanis tudásunk mindenkor csak végesnek 

tekinthető, bármikor, bárhol számítani lehet újabb, korábban ismeretlen régészeti 

lelőhely felbukkanására. Ezért javasoljuk, hogy minden földmunkával járó 

beruházás előtt – lehetőleg még a tervezési szakasz megkezdésekor – 

tájékozódjanak a várható régészeti lelőhelyek felől a Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatalnál.  
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I. fejezet: Kengyel település általános településrégészeti 

bemutatása 
 

Kengyel megyénk nagyobb települései közé tartozik, területe 7.914 hektár.  

Bár a községnek ma nincs a Tiszával közvetlenül határos partja, geomorfológiai 

képét mégis a folyó közelsége határozza meg, ugyanis a mederrendezés előtti 

időszakban árterülete egészen a falu határáig húzódott. Egykori, mára esetleg 

kiszáradt vagy időszakossá vált vízfolyásai, medrei, magaspartjai mind-mind a 

Tisza tájalakító nyomait viselik, a folyóval állnak vagy álltak kapcsolatban. 

Kengyel határában két jelentős Tisza mellékág található, az egyik a Cseber- 

(Csöbör-) ér, míg a másik a Csorcsán- vagy Csorcsány-ér.  

A Cseber-ér látványos, több méter magas parttal szegélyezett medre szinte kínálta 

magát a 20. századi nagy természetalakítás helyszínéül: ebben a mederben került 

kialakításra a 80-as évek elején a kengyeli halastó, melynek partján jelenleg négy 

település, Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu és Kengyel osztozik. A hatalmas, 

nyílt víztükör, a part menti sűrű nádas, a keskeny „galériaerdő” visszaállította az 

ősi Tisza-mente természeti képét. Nem véletlen, hogy ez a visszaadott ökológiai 

egység szinte azonnal ritka vízi madárfajok fészkelő és költő helyévé vált, partján 

kihaltnak vélt növénytársulások éledtek fel. Az érintetlennek látszó (bár valójában 

mesterségesen újra alakított) tó és tópart a történelem előtti idők természeti 

viszonyait elevenítette fel.
1
 

 

A másik „élővíz”, a Csorcsány-ér, a településtől keletre kanyarog egy egykori 

Tisza-mederben. Partja kevéssé látványos, mint a Cseber-ér partja. A település 

délkeleti határát a II. számú Nagykunsági-csatorna alkotja, melynek vajmi kevés 

köz van egykori vízfolyásokhoz, nyílegyenesen szeli át a határt. 

 

Ezek a vízjárások egyben meghatározzák Kengyel természetföldrajzi képét is. A 

patakokat természetes magaspartok követik, erre utalnak a földrajzi nevek is: 

Polgár-halmi dűlő, Kis-halmi dűlő, Derzsi-gát, Godó-halmi földek. 

Kengyel keleti határában, mely a legmesszebb esik a Tiszától, a felszín sokkal 

kiegyenlítettebb, kevesebb a vízfolyás, és a partosabb rész is. 

Ennek megfelelően alakulnak a tengerszint feletti magasságok is: a nyugati 

határrészen nem ritka a 87-88 m-es tengerszint feletti magasság, míg a keleti 

terület méterekkel alacsonyabb, mindössze 84-85 m-es tengerszint feletti 

magasságú. 

 

Maga a település belterülete a földrajzilag legkedvezőbb, árvíz mentes magasabb 

fekvésű felszínen található, hasonlóan az utóbbi években majorságból falusias 

településsé gyarapodott Baghy-majorhoz. 

 

A körvonalazott természeti környezet már első ránézésre is rendkívül alkalmas 

emberi megtelepülésre, melynek legfontosabb szempontja minden korszakban az 

élővíz közelsége, de az áradásoktól védő magaspartok megléte volt.  

 

                                                 
1 Bár a régészeti hatástanulmánynak nem része a természeti értékek védelme, nem mehetünk el 

szó nélkül a kengyeli halastó megkapó szépségei mellett. 2003. nyarán egy megelőző feltárás 

során hónapokon át nyílt módunk arra, hogy meggyőződjünk ezen átalakítás ökológiai sikeréről, a 

táj ősidőket idéző nyugodt szépségéről. 
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Több szerencsés véletlennek köszönhetően Kengyel (és benne Baghy-major) 

megyénk egyik legjobban kutatott, régészeti szempontból szisztematikusan 

feltérképezett települése.  

A halastó építése, a Cseber-ér partjának rendezése, a számtalan csatorna 

kialakítása nagyon komoly földmozgatással járt a 80-as évek elején, mely 

ráirányította a figyelmet a település védendő és egyúttal mentendő régészeti 

értékeire. Kengyelről ez idáig 47 azonosított régészeti lelőhelyről van 

tudomásunk. Ismerünk egy olyan lelőhelyet is, melynek pontos helyszíne ma már 

sajnos nem lokalizálható. (Ez utóbbit a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 25517 

azonosító szám alatt tartja nyilván.)  

 

De még e magas fokú kutatottság mellett is számolnunk kell azzal, hogy 

valószínűleg nincs tudomásunk a határban fellelhető összes régészeti lelőhelyről.  

A rendelkezésünkre álló adatokat azonban kiegészíthetjük a régészeti érdekű 

területek behatárolásával. Régészeti érdekű területként azokat a helyszíneket 

igyekeztünk összegyűjteni, ahol pusztán a morfológiai adatok alapján rendkívül 

nagy valószínűséggel vélelmezzük régészeti lelőhely meglétét. 

 

 

II. fejezet: Kengyel településen található régészeti lelőhelyek 

és régészeti érdekű területek bemutatása 
 

 

A Kengyelen fellelhető régészeti lelőhelyeket és régészeti érdekű területeket 

három nagy csoportba soroltuk. 

Az első csoportot azok a lelőhelyek alkotják, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak. 

Ezeken a területeken lehetőség szerint mindenféle földmunkát el kell kerülni.  

Második csoportba azokat a nyilvántartott lelőhelyeket soroltuk, melyeken 

földmunka végzése csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiadott 

szakhatósági állásfoglalás alapján végezhető. A Hivatal saját hatáskörében 

döntheti el, hogy engedélyezi-e egyáltalán a munkavégzést, és ha igen, azt milyen 

feltételhez köti. Általánosan elmondhatjuk, hogy a Hivatal ezeken a területeken 

általában megelőző feltárás elvégzését rendeli el, de meghatározhat egyéb eljárást, 

próbaásatást, szakfelügyeletet is. Javasoljuk, hogy beruházási szándék esetén 

eleve a megelőző feltárás költségével számoljanak. (Tájékoztatásul: a feltárások 

2004. évi költsége országosan 3200 és 4800 Ft/m
2
 ár között mozgott, mely ár 

folyamatosan változik (nő). Mindig a beruházónak kell mérlegelnie, hogy a 

tervezett létesítménnyel járó előnyök kellőképpen ellensúlyozzák-e a lelőhelyek 

feltárásával járó hátrányokat.)  

Harmadik csoportba a geomorfológiai sajátosságok alapján meghatározható 

régészeti érdekű területeket soroltuk. Ezeken a területeken első sorban 

terepbejárás (leletfelderítés) elvégzést javasoljuk. De fontos tudnivaló, hogy a 

terepbejárással, próbaásatással vagy szakfelügyelettel nem zárulnak le okvetlenül 

a régészeti tennivalók. E munkák csupán a felderítést célozzák, azok 

eredményétől függően további régészeti kutatásokra, azaz megelőző feltárásra is 

szükség lehet. Végső soron minden esetben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

dönt arról, hogy ezeken a területeken (vagy bármelyik régészeti lelőhelyen) 

milyen régészeti munkát tart szükségesnek. 
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A lejjebb ismertetett lelőhelyeket (területeket) térképen is ábrázoltuk, számozásuk 

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lelőhelyszámozását követik (tehát nem az 

azonosítók számozását), valamint tanulmányunk végén, a jobb áttekinthetőség 

végett táblázatba is foglaltuk 

 

 

I. CSOPORT:  FELTÉTLENÜL KIKERÜLENDŐ, 
földmunkával nem bolygatható lelőhelyek 

 

Ez a kategória a Kengyel határában emelkedő mesterséges halmokat (tumulust, 

kurgánt, kunhalmot) tartalmazza. 

Ezek a halmok az ásatási eredmények alapján a rézkorban (Kr. e. 3500 – 3000 

körül) emelt síremlékek voltak, melyeket a későbbi korokban, első sorban a 

középkor elején szívesen használtak megtelepedésre, templomépítésre. (Innen 

származik népi elnevezésük, a kunhalom is.) Az Alföld síkságából látványosan 

kiemelkedő halmok olyan régészeti – tájtörténeti jelentőséggel bírnak, hogy 

megbolygatásuk, elhordásuk, alakjuk jelentős megváltoztatása feltétlenül 

elkerülendő. 

Miután a halmok mezőgazdasági művelésre kevéssé alkalmasak, ezért felszínüket 

különleges növénytársulások boríthatják (ún. ősgyep). Az 1996. évi LIII. számú, a 

természet védelméről szóló törvény ab ovo kimondja védettségüket: 23 § (2) 

bekezdés: „E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, 

barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. Az e bekezdés alapján védett 

természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.” 

A felsorolt kunhalmok értelemszerűen mind régészeti lelőhelyek. (A régészet 

kunhalomnak kizárólag a mesterséges földműveket vagyis a régészeti lelőhelyeket 

nevezi. Ha nem lelőhely, akkor nem is kunhalom – hanem homokdomb, 

löszdomb, kiemelkedés, bármi más.) 

 

Kengyel határában hat halom bizonyosan a kunhalmok közé sorolható, egy 

jellegzetes kiemelkedésről pedig a nagyléptékű térképek tanulmányozása alapján 

valószínűsíthető, hogy ez is kunhalom volt. (Ez utóbbi más szempontból is 

lelőhely!) 

 

4. lelőhely: Baghy-domb 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 32822 

Impozáns méretű kunhalom, melyet ősgyep is fed.
2
 

 

5. lelőhely: Baghy-majori halom vagy Szélmalom-halom 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 32823 

A Szélmalom-domb vagy Kengyel-domb néven is ismert halom a környék 

nevezetes emléke, egyrészt messzire látszó, monumentális őskori sírhalom, 

másrészt műemlék szélmalom áll rajta. Emellett jelentős botanikai értéket is 

képvisel, megyei természeti védelem alatt is áll.
3
 

 

                                                 
2
 Tóth Albert: Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai. Zounok. A Szolnok Megyei 

Levéltár Évkönyve 3 (1988) 380. 
3
 Tóth Albert: Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai. Zounok. A Szolnok Megyei 

Levéltár Évkönyve 3 (1988) 381. 
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6. lelőhely: Beszélő-halom 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 32824 

Részben elhordott, egy földút bevágása miatt károsodott, de maradványaiban is 

impozáns méretű kunhalom.
4
 

 

7. lelőhely: Csemetekerti halom 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 32825 

Ép kurgán, mezőgazdasági művelés bolygatja.
5
 

 

8. lelőhely: Godó-halom 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 32826 

Mezőgazdasági művelés alatt álló, de ép és szép formájú halom.
6
 

 

9. lelőhely: Nagy-Kaszadér-halom 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 32827 

Más néven Lukász-halomként is ismert ép halom
.7 

 

33. lelőhely: Templom-domb  

Valószínűleg kunhalom 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35481 

Terepbejárás során azonosított lelőhely. A kis kiemelkedés valószínűleg 

eredendően őskori (rézkori) kunhalom, melyre a középkorban templomot építettek 

és körötte temetőt alakítottak ki.
8
 Megyénkben rendkívül kevés elpusztult 

templommaradványról van tudomásunk, ezért a halom megbolygatása nemcsak a 

kunhalmot, de a templom maradványait is veszélyeztetné. A középkori templom 

körüli temetők feltárása – a több száz temetkezésre rúgó sírszám miatt – igen 

költséges, ezért több szempontból is ajánljuk, hogy a halmot, annak felszínét 

semmilyen földmunkával, mélyre hatoló mezőgazdasági műveléssel ne 

bolygassák! 

 

 

II. CSOPORT:  MEGELŐZŐ FELTÁRÁST IGÉNYLŐ 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 
 

A község határában eddig megismert, nyilvántartott régészeti lelőhelyeket első 

sorban érintetlenül kell az utókor számára megőrizni. Kivételes esetben az 

esetleges beruházások megkezdése előtt megelőző feltárás során kell megkutatni. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – a lelőhely tudományos értékeinek pontos 

ismeretében – más kikötést is tehet, előírhat megelőző feltárást, esetleg 

próbaásatást vagy helyszíni régészeti ellenőrzést. 

A vonatkozó törvények értelmében a megelőző feltárás költségeit a beruházónak 

kell fedeznie. (2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 19.§ (3) 

                                                 
4
 uo. 

5
 uo. 

6
 uo.

  

6
 uo. 

7
 uo. 

8
 Cseh János – Tóth József: Régészeti-topográfiai adatok Kengyel határának középkori település-

történetéhez. Múzeumi Levelek 55-56 (1987) 31. 
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bekezdés: „A régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárások kivételével – 

annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé válik.”) 

 

Ezek a lelőhelyek az alábbiak: 

 

1. lelőhely: Csöbör-ér 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 25534 

Az ötvenes évek óta ismert és kutatott lelőhelyen újkőkori, rézkori, bronzkori, 

szarmata, Árpád-kori és középkori telepleletek egyaránt előkerültek. A szarmata 

korszakból sírok is származnak.
9
 A rendkívül gazdag, sok korszak leletanyagát 

tartalmazó lelőhely esetleges bolygatása, megelőző feltárása várhatóan jelentős 

költséggel fog járni! 

 

2. lelőhely: Pusztakengyel 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 25535 

A szolnoki múzeum alapítója, Balogh Béla figyelt fel a lelőhelyen található 

maradványokra, melyet 1939-ben Sőregi János, a Déri Múzeum régészre meg is 

ásott. Valószínűleg az elpusztult, középkori Kengyel templomának maradványaira 

bukkantak.
10

 Bár a területen már folyt régészeti ásatás, az nem tekinthető teljesen 

feltártnak. 

 

3. lelőhely: Polgár-halom 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 32821 

Terepbejárás során azonosított lelőhely. 

(A halom a KÖH nyilvántartása szerint halom – vagyis kvázi kunhalom – 

besorolást kapott. A térképek áttanulmányozása során meggyőzödtünk arról, hogy 

a terület jelen állapotában nem kunhalom, kurgán, vagyis nem mesterséges 

földmű. Ez természetesen nem zárja ki, hogy valaha nem állt itt kunhalom – de 

most biztosan nincs. A terület ettől még természetesen régészeti lelőhely.) 

 

10. lelőhely: Tisza-meder I.  

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35484 

Az ősi Tisza-meder partján található római kori, szarmata település, melyet 

terepbejárás során sikerült azonosítani..
11

 

 

11. lelőhely: Baghy-major I. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35294 

Az ősi Tisza-meder partján található római kori, szarmata település, melyet 

terepbejárás során sikerült azonosítani..
12

 

 

                                                 
9
Damjanich János Múzeum Adattára, 61-68., valamint Cseh János: Római kori és hunkori leletek 

Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 (1986) 12., Cseh János – Tóth József: Régészeti-

topográfiai adatok Kengyel határának középkori település-történetéhez. Múzeumi Levelek 55-56 

(1987) 32., Cseh János: Kora népvándorlás kori telepkutatások a Közép-Tiszavidéken. Jászkunság 

1987/1. 36-40. 
10

 Damjanich János Múzeum Adattára, 24-68, valamint régészeti gyűjteménye, leltári szám: 

54.34.1-10. 
11

 Cseh János: Római kori és hunkori leletek Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 

(1986) 12. 
12

 Cseh János: Római kori és hunkori leletek Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 

(1986) 12. 
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12. lelőhely: Baghy-major II. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35297 

Az ősi Tisza-meder partján található római kori, szarmata és középkori 

települések, melyeket terepbejárások során sikerült azonosítani.
13

 

 

13. lelőhely: Baghy-major III. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35298 

Az ősi Tisza-meder partján található lelőhely, az 1981-82-ben,
14

 a halastó 

létesítése kapcsán lezajlott leletmentés egyik helyszíne volt, szarmata és 

középkori telepnyomok. Feltárása csak részleges volt. 

 

14. lelőhely: Baghy-major IV. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35299 

A területen Cseh János több ízben is végzett terepbejárást illetve leletmentő-

szondázó ásatást. Őskori, népvándorlás kori és középkori településnyomok, 

valamint egy népvándorlás kori sír került elő.
15

 

A sír előkerülése miatt kiemelt figyelmet érdemel. Esetleges megelőző feltárása 

épp ezért várhatóan hosszadalmasnak és költségesnek ígérkezik. 

 

15. lelőhely: Baghy-major V. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35464 

A területen Cseh János több ízben is végzett terepbejárást illetve leletmentő-

szondázó ásatást melyek során népvándorlás kori (gepida) településnyomok és 

egy temető-részlet valamint középkori településnyomok kerültek elő.
16

 

A temető előkerülése miatt kiemelt figyelmet érdemel. Esetleges megelőző 

feltárása épp ezért várhatóan hosszadalmasnak és költségesnek ígérkezik. 

 

16. lelőhely: Tisza-meder II. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35485 

Az ősi Tisza-meder ezen részén 1981-82-ben, a halastó létesítése során leletmentő 

feltárást folytatott a Damjanich János Múzeum. Az ásatás során szarmata és 

Árpád-kori település részlete, valamint szarmata kori sírok kerültek elő.
17

 

A sírok előkerülése miatt kiemelt figyelmet érdemel. Esetleges megelőző feltárása 

épp ezért várhatóan hosszadalmasnak és költségesnek ígérkezik. 

 

                                                 
13

 Cseh János: Római kori és hunkori leletek Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 

(1986) 12. és Cseh János – Tóth József: Régészeti-topográfiai adatok Kengyel határának középkori 

település-történetéhez. Múzeumi Levelek 55-56 (1987) 34. 
14

 Cseh János: Római kori és hunkori leletek Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 

(1986) 12.; Cseh János – Tóth József: Régészeti-topográfiai adatok Kengyel határának középkori 

település-történetéhez. Múzeumi Levelek 55-56 (1987) 32. valamint Cseh János: Szarmata 

temetkezések és késő római kori településobjektumok Kengyel-Baghymajornál. Tisicum 12 (2001) 

117-118. 
15

 Cseh János, Régészeti Füzetek Ser. I. 45 (1993) 50., 46 (1994) 55., 49 (1997) 75. valamint Cseh 

János: Töredékek a kengyeli határ népvándorlás kori történetéből. Múzeumi Levelek 73-74 (1994) 

5-24. 
16

 Cseh János Régészeti Füzetek Ser. I. 45 (1993) 51, 46 (1994) 56. valamint Cseh János: 

Töredékek a kengyeli határ népvándorlás kori történetéből. Múzeumi Levelek 73-74 (1994) 5-24. 
17

 Cseh János Régészeti Füzetek Ser. I. 33 (1980) 55., valamint Cseh János: Római kori és hunkori 

leletek Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 (1986) 12.; Cseh János – Tóth József: 

Régészeti-topográfiai adatok Kengyel határának középkori település-történetéhez. Múzeumi 

Levelek 55-56 (1987) 32. 
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17. lelőhely: Kengyel-köz 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35463 

A területen terepbejárás során szarmata település nyomait rögzítették.
18

 

 

18. lelőhely: Tisza-meder III. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35487 

A területen terepbejárás során szarmata település nyomait rögzítették.
19

 

 

19. lelőhely: Tisza-meder IV. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35488 

A területen terepbejárás során szarmata település nyomait rögzítették.
20

 

 

20. lelőhely: Tisza-meder V. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35489 

A területen terepbejárás során szarmata település nyomait rögzítették.
21

 

 

21. lelőhely: Tisza-meder VI. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35491 

A területen terepbejárás során szarmata település nyomait rögzítették.
22

 

 

22. lelőhely: Fehér-tanya 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35458 

A területen Cseh János végzett szondázó ásatást, mely során vaskori kelta 

település nyomai kerültek elő.
23

 

 

23. lelőhely: Derzsi-gát I. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35454 

A területen terepbejárás során szarmata telepnyomokat sikerült rögzíteni.
24

 

 

24. lelőhely: Derzsi-gát II. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35455 

A területen terepbejárás során szarmata telepnyomokat sikerült rögzíteni.
25

 

 

25. lelőhely: Derzsi-gát III. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35456 

A területen terepbejárás során szarmata telepnyomokat sikerült rögzíteni.
26

 

 

26. lelőhely: Csorcsán-ér nyugati partja 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35452 

                                                 
18

 Cseh János: Római kori és hunkori leletek Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 

(1986) 12. 
19

 uo. 
20

 uo. 
21

 uo. 
22

 uo. 
23

 Cseh János, Régészeti Füzetek Ser. I. 46 (1994) 15. 
24

 Cseh János: Római kori és hunkori leletek Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 

(1986) 12. 
25

 uo. 
26

 uo. 
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A területen terepbejárás során szarmata telepnyomokat sikerült rögzíteni.
27

 

 

27. lelőhely: Csorcsán-ér keleti partja I. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35442 

A területen terepbejárás során szarmata telepnyomokat sikerült rögzíteni.
28

 

 

28. lelőhely: Csorcsán-ér déli kanyarulata 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35437 

A területen terepbejárás során szarmata és Árpád-kori telepnyomokat sikerült 

rögzíteni.
29

 

 

29. lelőhely: Csorcsán-ér keleti partja II. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35443 

A területen terepbejárás során szarmata telepnyomokat sikerült rögzíteni.
30

 

 

30. lelőhely: Tisza-meder VII. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35492 

A területen terepbejárás során szarmata és késő középkori település nyomait 

rögzítették.
31

 

 

31. lelőhely: Tisza-meder VIII. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35461 

A területen terepbejárás során késő középkori település nyomait rögzítették.
32

 

 

32. lelőhely: Faluszél 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35457 

A területen terepbejárás során késő középkori település nyomait rögzítették.
33

 

 

34. lelőhely: Kis-tanya 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35469 

A nagy kiterjedésű lelőhelyen szinte minden régészeti korszak megtalálható 

(újkőkor, rézkor, bronzkor, vaskor, szarmata időszak, gepidák, késő középkor), 

mind telepjelenségek, mind sírok megfigyelhetők voltak. Cseh János leletmentő 

ásatást végzett a területen.
34

 

A terület nem tekinthető feltártnak. A nagy kiterjedés, a leletgazdagság és a sírok 

előkerülése miatt feltárása időigényesnek és költségesnek ígérkezik. 

 

35. lelőhely: Halastó 

                                                 
27

 uo. 
28

 uo. 
29

 uo. valamint Cseh János – Tóth József: Régészeti-topográfiai adatok Kengyel határának 

középkori település-történetéhez. Múzeumi Levelek 55-56 (1987) 32. 
30

 Cseh János: Római kori és hunkori leletek Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 

(1986) 12. 
31

 Uo. és Cseh János – Tóth József: Régészeti-topográfiai adatok Kengyel határának középkori 

település-történetéhez. Múzeumi Levelek 55-56 (1987) 32. 
32

 Cseh János – Tóth József: Régészeti-topográfiai adatok Kengyel határának középkori település-

történetéhez. Múzeumi Levelek 55-56 (1987) 31. 
33

 uo. 
34

 Uo., valamint Cseh János, Régészeti Füzetek Ser. I. 44 (1992) 16-18., és Cseh János: Kengyel-

Kis homok. Tisicum 7 (1993) 137-161. 
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35296 

A halastó építése során a Damjanich János Múzeum több alkalommal is végzett a 

területen megelőző ill. leletmentő ásatást, helyszíni szemlét, terepbejárást. A 

rendkívül nagy kiterjedésű terület szinte minden pontja gazdag volt régészeti 

emlékekben, újkőkori, rézkori, szarmata, avar és Árpád-kori települések nyomai 

kerületek elő.
35

  

Amennyiben a területen elkerülhetetlenül szükséges földmunka végzése, számolni 

kell a megelőző feltárás hosszú időtartamával és annak magas költségével. 

 

36. lelőhely: Katolikus kápolna 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35462 

Baghy-major területén több korszak települése (újkőkor, bronzkor, népvándorlás 

kor, Árpád-kor) került elő terepbejárások és szondázó ásatás során.
36

 

 

37. lelőhely: Mező Imre Tsz majorjai 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35477 

A területen terepbejárás során Árpád-kori település nyomát rögzítették.
37

 

 

38. lelőhely: Földvári-tanya 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35459 

A területen terepbejárás során Árpád-kori település nyomát rögzítették.
38

 

 

39. lelőhely: Petőfi út 45. szám 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35478 

Ezen a telken leletmentés során egy szarmata sír került elő. Mivel a szarmata 

temetők nagy sírszámúak, a közelben (szomszédos telkeken is) további sírok 

előfordulására is lehet számítani.
39

 

A sír előkerülése miatt kiemelt figyelmet érdemel. Esetleges megelőző feltárása 

épp ezért várhatóan hosszadalmasnak és költségesnek ígérkezik. 

 

40. lelőhely: Kiskengyel-lapos 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35467 

A területen terepbejárás során népvándorlás kori telep nyomait sikerült 

rögzíteni.
40

 

 

41. lelőhely: Bódi-Kovács-tanya 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35434 

Szondázó ásatás során avar település nyomai kerültek elő.
41

 

 

                                                 
35

 Uo., valamint Cseh János Régészeti Füzetek Ser. I. 37 (1984) 91, 44 (1992) 16-18., Siklódi 

Csilla Régészeti Füzetek Ser. I. 35 (1982) 92., 36 (1983) 17., és Laszlovszky József: Karámok az 

Árpád-kori falvakban. ArchÉrt 109 (1982) 281-285. 
36

 Cseh János Régészeti Füzetek Ser. I. 45 (1993) 50. és Cseh János – Tóth József: Régészeti-

topográfiai adatok Kengyel határának középkori település-történetéhez. Múzeumi Levelek 55-56 

(1987) 31. 
37

 Cseh János – Tóth József: Régészeti-topográfiai adatok Kengyel határának középkori település-

történetéhez. Múzeumi Levelek 55-56 (1987) 31. 
38

 uo. 
39

 Cseh János, Régészeti Füzetek Ser. I. 46 (1994) 52. 
40

 Cseh János: Kora Meroving-kori fazekak egy tiszazugi településről. Tisicum 9 (1996) 103-122. 
41

 Cseh János Régészeti Füzetek 45 (1993) 51. 
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42. lelőhely: Mészáros-tanya 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35475 

Szondázó ásatás során kelta település nyomai kerültek elő.
42

 

 

43. lelőhely: Baghy-homok 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35293 

Szondázó ásatás és terepbejárások során több korszak (újkőkor, bronzkor, vaskor, 

szarmaták, Árpád-kor) településnyoma került elő.
43

 

 

44. lelőhely: Újtemető 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35493 

A területen leletmentés során szarmata sír és szarmata telepnyomok kerültek elő.
44

 

A sír előkerülése miatt kiemelt figyelmet érdemel. Esetleges megelőző feltárása 

épp ezért várhatóan hosszadalmasnak és költségesnek ígérkezik. 

 

45. lelőhely: Gyepmester-telep 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35460 

Szondázó ásatás során szarmata telepnyom került elő.
45

 

 

46. lelőhely: Bencsik János-tanya 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35300 

A 30-as évek szondázó ásatásai során középkori település és templom nyomai 

kerültek elő.
46

 

A templomnyom miatt kiemelt figyelmet érdemel. 

 

47. lelőhely: Vigh-tanya 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott lelőhely, száma: 35495 

Terepbejárások során több korszak (őskor, népvándorlás kor, Árpád-kor, 

középkor) településeinek nyomai kerültek elő.
47

 

 

 

III. csoport: Terepbejárást igénylő régészeti érdekű területek 
 

Ezek azok a területek, melyekről régészeti adatunk nincs, de a domborzati 

viszonyok alapján nagy biztonsággal feltételezhetjük régészeti lelőhely meglétét. 

Ezeken a területeken csak módszeres topográfiai adatgyűjtés (terepbejárás) 

alapján lehet eldönteni, hogy a beruházás milyen régészeti intézkedést igényel, 

van-e szükség megelőző feltárásra vagy elegendő a próbaásatás, esetleg a 

beruházás alatt a régészeti szakfelügyelet biztosítása. 

Maga a terepbejárás illetve a beruházással érintett, konkrét területre vonatkozó 

régészeti állapotfelmérés elkészítése is a beruházó költségére történik. 

Régészeti érdekű területek a következők: 

                                                 
42

 Cseh János Régészeti Füzetek 45 (1993) 17. 
43

 Cseh János Régészeti Füzetek 44 (1992) 16-18, 45 (1993) 50., és Cseh János: Üvegleletek a 4-6. 

századból Kengyel környéki településeken. Tisicum 11 (1999) 25-29. 
44

 Raczky Pál Régészeti Füzetek Ser. I. 33 (1980) 55. és Cseh János: Római kori és hunkori leletek 

Kengyel környékéről. Múzeumi Levelek 51-52 (1986) 12. 
45

 Cseh János Régészeti Füzetek Ser. I. 38 (1985) 56. 
46

 Damjanich János Múzeum Régészeti Adattára 130-70. 
47

 Cseh János Régészeti Füzetek Ser. I. 46 (1994) 56. 
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48. lelőhely: Szilágyi-tanya 

Intenzív kiemelkedés a falutól északra. 

 

49. lelőhely: Erdő 

A falutól keletre húzódó erdőben található intenzív kiemelkedés. Az erdő sűrű 

aljnövényzete lehetetlenné teszi a régészeti megfigyelést, ezért eddig erről a 

területről semmilyen adatunk nincs, bár morfológiai szempontból szinte 

bizonyosan lelőhely. 

 

 

 

II/A fejezet: A sajátos területek problémája 
 

 

Külön kérdésként kell két régészeti problémát kezelni: egyik a település 

belterülete, másik a régészeti korok temetőinek, temetkezéseinek előkerülése. 

 

A települések belterülete régészeti szempontból gyakorlatilag nem kutatható: a 

beépítettség miatt terepbejárásra nincs mód. Pedig biztosak lehetünk abban, hogy 

eleink józan megfontolás alapján a földrajzilag legoptimálisabb helyen telepedtek 

le. Ez a régészet „nyelvére” átfordítva azt jelenti, hogy várhatóan a települések 

belterülete a lelőhelyekkel legintenzívebben fedett terület. Ezt bizonyítja a 39. 

lelőhely (Petőfi út 45. szám) és a 44. lelőhely (Újtemető) lelőhelyek megléte is. 

Ezért fel kell hívnunk jelen tanulmány hasznosítóinak figyelmét a törvény által 

szabályzott bejelentési kötelezettségükre: váratlanul előbukkanó régészeti 

leleteket (emberi vagy állati csontokat, edénytöredékeket, falmaradványokat) 

haladéktalanul jelenteni kell az önkormányzat jegyzőjének. (2001. évi LXIV. 

törvény 24.§-a.)  

 

Hasonló a helyzet a másik speciális régészeti lelőhely-típussal, a különböző 

korok temetőivel. A történeti korok előtti sírok általában olyan mélyre vannak 

beásva, hogy azokat az egyszerű földművelés során nem érik el, nem bolygatják, 

nyomukat a felszínre nem forgatják fel. Így a felszíni vizsgálat során azokat 

megtalálni sem lehet. Ezért különösen a mélyebbre hatoló földmunkák 

(házalapozás, árokásás, faültetés, szőlőtelepítés, talajlazítás stb.) során lehet 

számtani sírok – temetők váratlan előbukkanására. Természetesen ezekre az 

esetekre is vonatkozik a bejelentési kötelezettség. 

 

 

 

 

III. fejezet: A tervezett beruházások hatása 

a régészeti lelőhelyekre 
 

 

Kengyel településfejlesztési terve több nagy, földmunkával járó beruházást 

tartalmaz, melyek régészeti lelőhelyeket érintenek. 

 

 ÚJ KÖZÚT KIÉPÍTÉSE 
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Kengyeltől északra új közút kiépítését tervezik, a kétpói hulladéklerakó jobb 

megközelítésére. Az út a jelenleg is meglévő földút vonalát fogja követni. 

A tervezett nyomvonal több lelőhelyen is áthalad, ezek: 6., 46. és 47. lelőhelyek, 

és valószínűleg érinti a 22. lelőhelyet is.  

 

Különösen veszélyeztetett helyzetben van a 6. lelőhelyszámmal jelölt Beszélő-

halom, mely egy kiemelten védendő, földmunkával nem bolygatható 

kunhalom! Javasoljuk, hogy a tervezett út teljes mértékben kerülje el a 

halmot. 

 

Az út kettészeli a 46-os számmal jelölt Bencsik János-tanya elnevezésű 

lelőhelyet, mely a felszíni adatok és a 30-as években folyt szondázó ásatás szerint 

elpusztult középkori faluhely templom maradványával. Ezen a területen 

rendkívül fontos megelőző feltárás elvégzése, és az intenzív telepjelenségek miatt 

számolni kell annak igen tetemes költségével, valamint azzal a megkerülhetetlen 

ténnyel, hogy egy középkori falu (akár részleges) feltárása több hónapot igénylő 

régészeti feladat, melyet nem lehet az útépítéssel egy időben végezni! 

 

Hasonlóan biztosan megelőző feltárást kell végezni a 47. számmal jelölt 

szarmata lelőhelyen. 

Várhatóan próbaásatással szükséges kideríteni, hogy az út érinti-e a felszíni 

leletek alapján körvonalazott 22. számú lelőhelyet.  

 

 

 IPARI PARK KIALAKÍTÁSA 

A régészeti hatástanulmány készítésekor még nem dőlt el, hogy a településen hol 

fognak ipari parkot létesíteni, a terv két helyszínt is tartalmaz. 

A Szolnok-Kétpó tervezett közúttól északra jelölt területen található a 48. 

lelőhelyszámú régészeti érdekű terület, míg a jelenleg is meglévő közút keleti 

oldalára tervezett területen található a 49 lelőhelyszámú régészeti érdekű 

terület.  

Ezért bárhol is kerüljön sor az ipari park kialakítására, azt mindenféleképp 

régészeti terepbejárásnak kell megelőznie. Csupán e szisztematikus adatgyűjtés 

után dönthető el, hogy milyen további intézkedésre lesz szükség a park építése 

során. 

 

 

 ÚJ HULLADÉKLERAKÓ 

A falutól északra új hulladéklerakó helyét jelölték ki. A területen régészeti 

lelőhely nem található. 

 

 

 ÜDÜLŐ ÖVEZET A HALASTÓ ÉSZAKI PARTJÁN 

A fejlesztési terv nagy kiterjedésű üdülő övezet kiépítését tervezi a halastó északi 

partján.  

Ezen a területen találhatók a 12., 16., 35. és 41. számú lelőhelyek, vagyis 

bizonyos, hogy az üdülő övezetben, még a tereprendezés, telekosztás, 

közművesítés előtt megelőző régészeti feltárást kell végezni. 

Itt szeretnék felhívni a terv készítőinek figyelmét arra, hogy a kengyeli halastó 

partjának szinte minden méterén intenzív, nagy kiterjedésű, több korszakot 
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felölelő régészeti lelőhelyek és különböző korú temetkezések, temetők találhatók. 

Ezek feltárása több hónapot (a terület méretétől függően akár éveket is!) igénylő, 

rendkívül költséges feladat. 

 

 

 ÜDÜLŐ ÖVEZET A HALASTÓ DÉLI PARTJÁN ÉS  BAGHY-MAJORTÓL DÉLRE 

A területen találhatók a 13., 14. és 15. számú lelőhelyek, vagyis bizonyos, hogy 

az üdülő övezetben, még a tereprendezés, telekosztás, közművesítés előtt 

megelőző régészeti feltárást kell végezni. Megjegyzésünk megegyezik a halastó 

északi partjáról írtakkal. 

 

 

 STRAND ÉS SPORTTELEP ÉPÍTÉSE A TELEPÜLÉS DÉLI VÉGÉBEN 

A sporttelep és strandfürdő építése céljából kijelölt területen régészeti lelőhely 

nem található. 

 

 

IV. fejezet: Összefoglalás 
 

Kengyel település területén 47 nyilvántartott, azonosított; egy nyilvántartott, de 

nem azonosítható lelőhely és két régészeti érdekű terület található. 

 

Az örökségvédelmi törvény értelmében a régészeti lelőhelyeket a beruházások 

során lehetőség szerint el kell kerülni. 

 

Hatástanulmányunkban 7 lelőhely esetében javasoljuk, hogy kiemelt jelentőségük 

miatt azokat minden esetben kerüljék el a beruházások során. 

A nyilvántartott lelőhelyek közül négy esetben (1., 34., 35., 46. lelőhelyek) 

kiemeltük, hogy ezek a lelőhelyek rendkívül gazdagnak (intenzívnek) ígérkeznek. 

Ezért esetleges feltárásuk várhatón hosszadalmas és költséges lehet. 

Öt lelőhelyen korábban sír vagy temetőrészlet került elő (14., 15., 16., 39., 44. 

lelőhelyek). Kötelességünk figyelmeztetni a beruházni szándékozókat, hogy a 

temető feltárása különösen hosszadalmas és költséges. 

 

A 2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 8. § (1) bekezdése 

világosan kimondja: „A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol 

rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon.” 10 § (1) bekezdés: „A 

régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, 

eredeti összefüggéseikben kell megőrizni.” 

Régészeti örökségünk megőrzése ezért nem csak erkölcsi kötelességünk, de 

törvényben szabályozott feladatunk is. A földmunkával járó beruházások során 

ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a régészeti örökség védelmére, 

megmentésére. 

 

Szolnok, 2005. január 30. 

 

Dr. Tárnoki Judit 

régész 

Damjanich János Múzeum 
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5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 

KENGYEL KÖZSÉG NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEI 

ÉS RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEI 

2005. JANUÁRI ÁLLAPOT ALAPJÁN 

 

No. Dűlőnév 
A lelőhely 

jellege 

Várható 

intézkedés 

A lelőhely 

tszf. 

magassága 

EOV 

térképlap 

száma 

EOV 

koordináták 

(a lelőhely 

középpontja) 

1 Csöbör-ér 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 25534 

megelőző feltárás 85-88 m 57-433 
195,440 

747,300 

2 Pusztakengyel 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 25535 

megelőző feltárás 88 m 57-431 
196,707 

744,419 

3 Polgár-halom 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 32821 

megelőző feltárás 88 m 47-211 
188,690 

748,590 

4 Baghy-domb 

kunhalom 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 32822 

feltétlenül 

kikerülendő, 

nem bolygatható! 

99,6 m 57-433 
192,994 

747,483 

5 

Baghy-majori halom 

vagy Szélmalom-

halom 

kunhalom 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 32823 

feltétlenül 

kikerülendő, 

nem bolygatható! 

95,8 m 47-211 
191,610 

746,530 

6 Beszélő-halom 

kunhalom 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 32824 

feltétlenül 

kikerülendő, 

nem bolygatható! 

93,9 m 57-431 
196,307 

748,971 

7 Csemetekerti halom 

kunhalom 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 32825 

feltétlenül 

kikerülendő, 

nem bolygatható 

87 m 57-433 
193,610 

748,680 

8 Godó-halom 

kunhalom 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 32826 

feltétlenül 

kikerülendő, 

nem bolygatható! 

94,5 m 57-431 
198,515 

748,513 

9 
Nagy-Kaszadér-

halom 

kunhalom 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 32827 

feltétlenül 

kikerülendő, 

nem bolygatható! 

91,7 m 47-212 
190,139 

751,153 

10 Tisza-meder I. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35484 

megelőző feltárás 88 m 57-433 
193,726 

746,710 

11 Baghy-major I. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35294 

megelőző feltárás 88 m 57-433 
192,690 

747,280 

12 Baghy-major II. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35297 

megelőző feltárás 88 m 57-433 
192,180 

746,190 

13 Baghy-major III. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35298 

megelőző feltárás 88 m 47-211 
191,355 

745,869 
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No. Dűlőnév 
A lelőhely 

jellege 

Várható 

intézkedés 

A lelőhely 

tszf. 

magassága 

EOV 

térképlap 

száma 

EOV 

koordináták 

(a lelőhely 

középpontja) 

14 Baghy-major IV. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35299 

megelőző feltárás 88 m 47-211 
191,450 

745,840 

15 Baghy-major V. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35464 

megelőző feltárás 88 m 47-211 
191,490 

745,920 

16 Tisza-meder II. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35485 

megelőző feltárás 87 m 47-211 
191,948 

745,700 

17 Kengyel-köz 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35463 

megelőző feltárás 87 m 57-433 
192,981 

744,222 

18 Tisza-meder III. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35487 

megelőző feltárás 87 m 57-431 
196,140 

746,780 

19 Tisza-meder IV. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35488 

megelőző feltárás 87 m 57-431 
195,978 

746,167 

20 Tisza-meder V. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35489 

megelőző feltárás 88 m 57-431 
196,409 

745,763 

21 Tisza-meder VI. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35491 

megelőző feltárás 87 m 57-431 
196,618 

745,333 

22 Fehér-tanya 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35458 

megelőző feltárás 88 m 57-431 
196,660 

746,289 

23 Derzsi-gát I. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35454 

megelőző feltárás 88 m 57-431 
197,129 

746,235 

24 Derzsi-gát II. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35455 

megelőző feltárás 86 m 57-431 
197,296 

746,092 

25 Derzsi-gát III. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35456 

megelőző feltárás 87 m 57-431 
197,655 

746,098 

26 
Csorcsán-ér nyugati 

partja 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35452 

megelőző feltárás 88 m 57-433 
192,000 

749,340 

27 
Csorcsán-ér keleti 

partja I. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35442 

megelőző feltárás 87 m 57-433 
192,000 

749,470 

28 
Csorcsán-ér déli 

kanyarulata 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35-437 

megelőző feltárás 86 m 47-211 
190,690 

749,833 

29 
Csorcsán-ér keleti 

partja II. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35443 

megelőző feltárás 87 m 47-212 
190,761 

750,269 

30 Tisza-meder VII. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35492 

megelőző feltárás 88 m 57-344 
195,755 

743,575 

31 Tisza-meder VIII. 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35461 

megelőző feltárás 87 m 57-433 
194,302 

747,321 
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No. Dűlőnév 
A lelőhely 

jellege 

Várható 

intézkedés 

A lelőhely 

tszf. 

magassága 

EOV 

térképlap 

száma 

EOV 

koordináták 

(a lelőhely 

középpontja) 

32 Faluszél 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35457 

megelőző feltárás 87 m 57-433 
193,802 

747,345 

33 Templom-domb 

valószínűleg 

kunhalom 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35481 

feltétlenül 

kikerülendő, 

nem bolygatható! 

93,6 m 57-433 
193,722 

747,976 

34 Kis-tanya 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35469 

megelőző feltárás 85 m 57-433 
193,516 

747,419 

35 Halastó 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35.296 

megelőző feltárás 88 m 47-211 
192,407 

747,100 

36 Katolikus kápolna 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35462 

megelőző feltárás 91,15 m 47-211 
191,554 

746,358 

37 
Mező Imre Tsz 

majorjai 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35477 

megelőző feltárás 88 m 57-433 
194,623 

746,683 

38 Földvári-tanya 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35459 

megelőző feltárás 87 m 57-433 
195,341 

746,445 

39 Petőfi út 45. szám 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35478 

megelőző feltárás 88 m 57-433 
194,723 

747,843 

40 Kiskengyel-lapos 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35467 

megelőző feltárás 87 m 57-431 
196,750 

745,060 

41 Bódi-Kovács-tanya 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35434 

megelőző feltárás 87 m 57-433 
192,328 

745,964 

42 Mészáros-tanya 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35475 

megelőző feltárás 87 m 57-433 
193,528 

746,811 

43 Baghy-homok 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35293 

megelőző feltárás 85 m 57-433 
192,604 

747,121 

44 Újtemető 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35493 

megelőző feltárás 86 m 57-433 
195,141 

747,286 

45 Gyepmester-telep 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35460 

megelőző feltárás 88 m 57-433 
193,200 

747,275 

46 Bencsik János-tanya 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35300 

megelőző feltárás 87 m 57-431 
196,910 

746,105 

47 Vigh-tanya 

nyilvántartott 

lelőhely 

KÖH 35495 

megelőző feltárás 87 m 57-431 
196,780 

745,900 

48 Szilágyi-tanya 
régészeti 

érdekű terület 
terepbejárás 88-92 m 57-431 

197,200 

748,600 
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No. Dűlőnév 
A lelőhely 

jellege 

Várható 

intézkedés 

A lelőhely 

tszf. 

magassága 

EOV 

térképlap 

száma 

EOV 

koordináták 

(a lelőhely 

középpontja) 

49 Erdő 
régészeti 

érdekű terület 
terepbejárás 88-91 m 57-433 

195,115 

748,720 

 

 

 

Lelőhelyek - adatszolgáltatás Forster Központ, 2015. május 

 

 
Azonosító Település Lelőhely 

szám 

Név Helyrajziszám 

25534 Kengyel 1 Csöbör - érpart 0167, 653/1, 615, 0209 

25535 Kengyel 2 Pusztakengyel 0186, 019, 0198, 0199, 0201, 0202/11, 

0202/12, 0714/4, 0714/1, 0714/3, 0200, 0205, 

0185/1 

32821 Kengyel 3 Polgár - halom 0129/37, 0129/62, 0129/60, 0105/3, 0105/2 

32822 Kengyel 4 Baghy - domb 086/15, 086/19, 086/20, 086/30, 086/17 

32823 Kengyel 5 Baghy - majori 

halom 

0114/19, 0114/20, 0115 

32824 Kengyel 6 Beszélő - halom 03, 037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 1271, 

037/31 

32825 Kengyel 7 Csemetekerti - halom 081/18, 081/33, 081/17 

32826 Kengyel 8 Godó - halom 030/21, 030/22, 030/23, 030/24 

32827 Kengyel 9 Nagy - Kaszadér - 

halom 

096/27 

35484 Kengyel 10 Tisza - meder 0154, 0163/11, 063/12, 0163/2, 0163/5, 

0163/9, 0163/23, 0153/5, 0153/3, 0153/2 

35294 Kengyel 11 Baghy - major 086/30, 038/2, 038/3 

35297 Kengyel 12 Baghy - major II 0140/18, 0140/24, 0140/5, 0140/6 

35298 Kengyel 13 Baghy - major III 0138/1, 0139/7, 015/29, 0138/2, 1449, 1426, 

1439, 0140/6, 0139/8, 0139/5, 0139/4, 0139/3 

35299 Kengyel 14 Baghy - major IV 0138/2, 0140/6, 0139/5, 0139/4, 0139/3 

35464 Kengyel 15 Baghy - major V 0139/7, 0139/8 

35485 Kengyel 16 Tisza - meder II 0140/18, 0142/25, 0151, 0140/5, 0140/6 

35463 Kengyel 17 Kengyel - köz 0140/12, 0143, 0144/34, 0140/15 

35487 Kengyel 18 Tisza - meder III 0210/9, 0209 

35488 Kengyel 19 Tisza - meder IV 0202/4, 0202/26, 0202/24 

35489 Kengyel 20 Tisza - meder V 0202/8 

35491 Kengyel 21 Tisza - meder VI 0202/8,  0202/9 

35458 Kengyel 22 Fehér-tanya 0210/2, 0210/8, 0210/9, 0209, 0208/6, 0207 

35454 Kengyel 23 Derzsi - gát 026/24, 026/4 

35455 Kengyel 24 Derzsi - gát II 011, 010/6, 026/3 

35456 Kengyel 25 Derzsi - gát III 011, 010/6, 026/32, 010/7 

35452 Kengyel 26 Csorcsán-ér Ny-i 

partja 

089, 090/3, 088/15 

35442 Kengyel 27 Csorcsán-ér K-i 

partja 

089, 090/3, 090/4 

35437 Kengyel 28 Csorcsán-ér D-i 

kanyarulata 

093, 099/2, 099/1, 094/5, 0129/35 

35443 Kengyel 29 Csorcsán-ér K-i 

partja II 

093, 092/25 

35492 Kengyel 30 Tisza - meder VII 011/6, 011/7, 015/5, 015/4, 015/11, 015/2, 

011/2, 0732/15, 0213/4 
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35461 Kengyel 31 Tisza - meder VIII 170, 160, 171/2, 172, 173, 150, 149, 148/2, 

148/1, 147, 146/2, 151, 143, 171/2, 142, 161/3 

35457 Kengyel 32 Faluszél 4/16, 4/32, 5, 4/6, 4/30, 116, 4/31, 4/29, 4/4, 

122, 121, 7, 6, 10, 9, 11, 12, 14, 13 

35481 Kengyel 33 Templom-domb 084/1 

35469 Kengyel 34 Kis-tanya 0153/16, 039/2, 3/2, 2, 1, 0153/18 

35296 Kengyel 35 Halastó 015/28, 015/29, 015/31, 015/32, 015/33, 

015/34, 015/26, 015/25, 015/24, 015/23, 015/8, 

015/7, 014, 013/1, 013/2, 013/3, 013/4 

35462 Kengyel 36 Katolikus kápolna 1452/1, 1451, 1450, 1401/3, 1406, 1405, 1404, 

1403, 1402/2, 1402/3, 1408, 1402/4 

35477 Kengyel 37 Mező Imre TSZ 

majorjai 

0163/23, 0157/3 

35459 Kengyel 38 Földvári tanya 0171/5, 0202/6, 0203, 0204, 0169 

35478 Kengyel 39 Petőfi u. 15. 488, 490, 491, 489/2, 288, 287, 286, 395/2, 

291, 290, 396, 387, 357, 362, 361, 360, 359, 

358, 395/1, 394, 393, 573, 466, 489/ 

35467 Kengyel 40 Kiskengyel - lapos 0202/10, 0202/11, 0202/8, 0202/9 

35434 Kengyel 41 Bódi - Kovács - tanya 0140/18, 0149/2, 0149/5, 0151 

35475 Kengyel 42 Mészáros - tanya 0153/10, 0153/4, 0154, 0163/10, 0163/9, 

0153/11 

35293 Kengyel 43 Baghy - homok 0140/20, 039/2, 038/3 

35493 Kengyel 44 Újtemető 615, 614, 573, 616, 638, 617/2, 613, 617/3 

35460 Kengyel 45 Gyepmester - telep 0140/11, 0140/21, 039/2, 038/6, 038/2 

35300 Kengyel 46 Bencsik János tanya 0206, 03, 011, 010/6 

35495 Kengyel 47 Vígh - tanya 0206 

54179 Kengyel 48 Cseber- ér - dűlő, 

nyugati part 

0213/3, 0732/15, 0723/2, 0193. 0213/4, 

0213/2, 0213/5 

54180 Kengyel 49 Cseber- ér - dűlő, 

keleti part 

0186, 0188/12, 0198, 0195, 0197, 0187 

65438 Kengyel 50 Halas - tó - part, 

vasút - közút közti 

rész 

039/2, 038/2, 0140/8, 038/4, 0114/3 

76661 Kengyel 51 Harkányi  - Homokos 

- halom 

086/27 

76663 Kengyel 52 Csemete - kert 081/10, 081/11 

32791 Kétpó 1 Kis - Kaszadér halom 0193, 0194/1, 053/11, 046 

32816 Mezőhék 3 Kalapos - halom 048/15, 048/16, 048/17, 048/20, 0321 

35752 Rákóczifalva 4 Ősi Tiszameder 030/6, 030/78, 030/5, 030/3, 030/14, 0140/15 

35756 Rákócziújfalu 2 Kengyel - part IV 015/3, 015/4, 015/23, 015/24, 015/25, 015/26, 

0140/6 

35757 Rákócziújfalu 3 Pásztor - tanya 015/4, 015/8, 015/2, 0142/11, 0140/14 

35758 Rákócziújfalu 4 Kengyel - part 015/2, 015/4, 015/7, 015/8, 0140/14 

54186 Rákócziújfalu 8 Kengyel - part II 0212, 0213/2, 03/10, 03/9, 0140/15 

54204 Rákócziújfalu 10 Kengyel - dűlő II 011, 013/11, 013/13, 013/12, 012, 0140/14 

54205 Rákócziújfalu 11 Kengyel - part 012, 011, 08, 03/10, 013/14, 0140/14 
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Örökségvédelmi hatástanulmány 

Régészeti fejezet  

 

 

Kengyel 
településrendezési tervének 

módosításához 

2015. 

 

Kengyel község örökségvédelmi hatástanulmányának régészeti fejezete 2005-ben, épp 10 éve 

készült. Az azóta eltelt időszakban az örökségvédelmi törvény számos változtatáson átesett, 

jelenleg a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. §-a (1) 

bekezdése rendelkezik az örökségvédelmi hatástanulmány készítéséről: 

 

„ 85/A. § (1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési 

koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem 

készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, 

de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni.” 

 

A 85/A. § (2) bekezdés szerint: „Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott 

értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre 

vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket.” 
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Jelen dolgozatunk csak Kengyel község településrendezési tervének 2015. évi módosítása 

által érintett területekre terjed ki. Az adatokat Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

szolgáltatta. 

 

1. SZÁMÚ FEJLESZTÉSI TERÜLET 

Kengyel – Bagimajor, rekreációs terület kialakítása 

A módosítással érintett terület nagyobb része egy mélyen fekvő, vizes mélyedés, mely 

összeköttetésben áll a Cseber- (vagy Csöbör-) ér medrében kialakított halastóval. Az 

átalakítási terv új épületekkel is számol – kilátó, rendezvényház, vendéglátó létesítmények, 

stb.  

A területen – egészen pontosan a beruházással nem érintett katolikus kápolna környezetében – 

1991-ben, Kengyel – Katolikus kápolna néven régészeti lelőhely került meghatározásra, 

azonosító száma: 35.462. Több korszak települése (újkőkor, bronzkor, népvándorlás kor, 

Árpád-kor) került elő terepbejárások és egy szondázó ásatás során.
48

  

Valószínű, hogy magát a kápolnát egy kiemelten védett régészeti lelőhelyre, ún. kunhalomra 

vagy kurgánra építették, melynek környezetében őskori és középkori sírok előkerülése is 

várható. (A kápolna telkét ugyan nem érinti a módosítás, de a közvetlen környezetét igen.)  

A lelőhelyet az 2005-ös hatástanulmány is tartalmazza, 36. számú lelőhely néven. 

 

A lelőhely értékvédelmi terve 

A szondázó ásatás ellenére, főként a belterületi beépítettség miatt, a lelőhely pontos 

kiterjedése és intenzitása nem ismert. A Cseber-ér magaspartjának közelsége viszont arra 

enged következtetni, hogy itt egy intenzív régészeti lelőhely lehetett, melyet valószínűleg az 

újkori bolygatások károsítottak ugyan, de teljesen el nem pusztítottak. Ezért javasoljuk, hogy 

a földmunkával járó fejlesztések előtt (talaj-egyengetés, épületek alapozása) a beruházási 

területen próbaásatás során kerüljön megállapításra a lelőhely kiterjedése és érintettsége. A 

további régészeti beavatkozásokat csupán a próbaásatás eredménye alapján lehet 

meghatározni.  

A beruházás – megfelelő régészeti előkészítéssel – nem igényel változtatást, áttervezést, mivel 

a régészeti információ és a leletek megmentése megvalósítható. 

 

 

2. SZÁMÚ FEJLESZTÉSI TERÜLET 

A település szélén, eredetileg lakóövezetként meghatározott területen a koncepció gazdasági 

épületegyüttes (fémfeldolgozó üzem) létesítését célozza. 

A módosítás szinte teljes egészében érinti a Kengyel – Faluszél elnevezésű régészeti 

lelőhelyet, nyilvántartási száma: 35.457. (A 2005-ös tanulmányban 32. számú lelőhelyként 

szerepel.) 

A területen terepbejárás során késő középkori település nyomait rögzítették.
49

 

 

A lelőhely értékvédelmi terve 

A lelőhely intenzitása átlagos-szórványos, ezért elegendőnek véljük, ha a földmunkával járó 

fejlesztések (tereprendezés, épületalapozás, közmű-kiépítés stb.) helyszíni régészeti 

megfigyelés (ún. szakfelügyelet) keretében történik. Ugyanakkor jeleznünk kell, hogy a 

megfigyelés keretében mutatkozó régészeti objektumokat – legalább a beruházással érintett 

területen – fel kell tárni, ami akár jelentős plusz költséget is róhat a beruházásra. 
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 Cseh János – Tóth József: Régészeti-topográfiai adatok Kengyel határának középkori település-történetéhez. 

Múzeumi Levelek 55-56 (1987) 31. 
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A beruházás – megfelelő régészeti előkészítéssel – nem igényel változtatást, áttervezést, mivel 

a régészeti információ és a leletek megmentése megvalósítható. 

 

 

3. SZÁMÚ FEJLESZTÉSI TERÜLET 

Kengyel – Bagimajor, kultúrház környezete. A módosítás során turisztikai célú beruházás 

történik. 

Az érintett területen nincs tudomásunk nyilvántartott régészeti lelőhelyről, így ott régészeti 

beavatkozásra nincs szükség. 

 

 

4. SZÁMÚ FEJLESZTÉSI TERÜLET 

A módosítás során, a belterület északi részén lakóövezet helyett gazdasági fejlesztés kerül 

megvalósításra. 

Az érintett területen nincs tudomásunk nyilvántartott régészeti lelőhelyről, így ott régészeti 

beavatkozásra nincs szükség. 

 

 

5. SZÁMÚ FEJLESZTÉSI TERÜLET 

A módosítás során a sportpálya megközelítését célzó út kialakítás történik. 

A területen nyilvántartott régészeti lelőhelyről nincs tudomásunk, de jeleznünk kell, hogy a 

beruházás a Cseber-ér mentén húzódó intenzív magaspartot érinti, ahol rendkívül nagy az 

esély régészeti lelőhely előkerülésére – azaz a 2001. évi LXIV. törvény 7. §-a 26. pontja 

alapján régészeti érdekű területnek minősül. Így a földmunkával járó beruházás során – 

amilyen az útépítés is – régészeti megfigyelést kell biztosítani. 

 

 

6. SZÁMÚ FEJLESZTÉSI TERÜLET 

A módosítás során Kengyel-Bagimajor területén út kialakítás történik. 

Az érintett területen nincs tudomásunk nyilvántartott régészeti lelőhelyről, így ott régészeti 

beavatkozásra nincs szükség. 

 

 

7. SZÁMÚ FEJLESZTÉSI TERÜLET 

A módosítás során a jelenleg temetőként jelölt területen gazdasági létesítmény (napelem-park) 

kerül kialakításra. 

A fejlesztési terület nyugati széle érinti a Kengyel – Csöbörérpart nevű, 25.534 nyilvántartási 

számú régészeti lelőhelyet. Az ötvenes évek óta ismert és kutatott lelőhelyen újkőkori, 

rézkori, bronzkori, szarmata, Árpád-kori és középkori telepleletek egyaránt előkerültek. A 

szarmata korszakból sírok is származnak.
50

 (A 2005-ös tanulmányban 1. számú lelőhelyként 

szerepel.) 

A nagy kiterjedésű lelőhely intenzív része a fejlesztési területtől mintegy 400 méterrel 

nyugatabbra, egy felhagyott homokbánya területén volt, a múzeumba bekerült leletek zöme is 

a kitermelés során bukkant elő. 

 

A lelőhely értékvédelmi terve 
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A földmunkával járó beruházás az intenzív lelőhelynek csupán az északkeleti szélét érinti, 

ezért elegendőnek tartjuk az építés során a régészeti megfigyelés biztosítását. De most is el 

kell mondanunk, amit az 1. számú fejlesztési területnél is leírtunk, hogy a megfigyelés során 

mutatkozó régészeti objektumokat – legalább a beruházással érintett területen – fel kell tárni, 

ami akár jelentős plusz költséget is róhat a beruházásra. 

A beruházás – megfelelő régészeti előkészítéssel – nem igényel változtatást, áttervezést, mivel 

a régészeti információ és a leletek megmentése megvalósítható. 

 

 

Végezetül tájékoztatjuk az építési fejlesztések beruházóit, hogy az érvényes törvényi 

szabályozás értelmében – a beruházás minőségétől függően – további, eseti régészeti 

hatástanulmány készítésére is szükség lehet. Ún. előzetes régészeti dokumentációt kell 

készíteni minden nagyberuházást megelőzően, függetlenül attól, hogy található-e régészeti 

lelőhely a beruházás területén vagy sem. A 2001. évi LXIV. törvény 7. §-a 20. pontja alapján 

nagyberuházásnak minősülnek az alábbi, földmunkával járó beruházások: 

 

 a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, 

 a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánított beruházás, 

 a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 

 a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés, vagy 

 azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról 

szóló törvény szerint kisajátítást végeztek. 

 

Előzetes régészeti dokumentáció készítésére a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ jogosult. 

(cím: 1113 Budapest, Daróci út 3., tájékoztatás: regeszetiprojektiroda@forsterkozpont.hu)  

 

A földmunkával járó beruházások régészeti szakhatósági engedélyeztetését a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya végzi. 

(cím: 5000 Szolnok Kossuth tér 1., tájékoztatás: kelemen.angela@jaras.jnszmkh.hu)  

 

Régészeti megfigyelésre (szakfelügyeletre) a területileg illetékes, megyei hatókörű városi 

múzeum, a Damjanich János Múzeum jogosult. 

(cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. tájékoztatás: titkarsag@djm.hu)  

 

 

Szolnok, 2015. május 18. 

 

 

 

 

 

Dr. Tárnoki Judit 

osztályvezető régész 

Damjanich János Múzeum 

5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 

      tarnoki@djm.hu 
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Nagy Szilárd Kengyel polgármestere 
email: hivatal@kengyel.hu 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § szerinti megkeresésére a régészeti lelőhely és 
a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes 
szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján Kengyel 
teljes közigazgatási területére kiadom  
 

a tudományos adatszolgáltatást és az előzetes állásfoglalást, 
 
amelyek a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster 
Központ) által vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 
71. § (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, valamint a Forster 
Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő 
tudományos adatbázis alapján készültek.  
 
Budapest, 2015. május 07. 

Tisztelettel: 
 
 

P.H 

……………………..…………. 
Dr. Velladics Márta 

a Nyilvántartási Iroda vezetője 
 

értesülnek: 
- címzett 
- tájékoztatásul: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya szolnok.jaras@jnszmkh.hu 
- irattár 

 

Iktatószám: 601/537-2/2015 
Ügyintéző: Albert Ágnes 
Telefon: +36-30-822-88-67 
e-mail: agnes.albert@forsterkozpont.hu 
Hiv.sz.: 683-4/23/2015 Pálinkás István főép. 

 

Tárgy: Kengyel község előzetes tájékoztatása a 
településrendezési eszközök részterületekre 
vonatkozó módosításához 
 
Melléklet: tudományos adatszolgáltatás és előzetes 
állásfoglalás 
 



 

 

ELŐZETES ÁLLÁSFOGLALÁS 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Kr. 1) 37. §-ában foglaltak alapján Kengyel 
megkezdte a településrendezési eszközök részterületekre vonatkozó módosítását, amelyhez 
adatszolgáltatást és előzetes állásfoglalást kért. 

 
A döntés előkészítő javaslatokban érvényesítendő örökségvédelmi szempontok a Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster Központ) által 
vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 71. § (1) 
szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, valamint a Forster Központról szóló 
199/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet 5. § (1) szerinti tudományos adatbázis alapján a 
következők: 

1. Kengyel mind régészeti, mind műemléki szempontból kiemelkedően értékes, 
ugyanakkor kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek 
minden egyes eleme feltétlenül megóvandó, ezért védelme a vonatkozó 
javaslatokban prioritásként szerepeljen. 

2. Az elektronikusan átadott tudományos adatszolgáltatás információi a 
javaslatokban tájékoztató adatként szerepeljenek, tekintve, hogy a védettségről 
miniszteri rendelet intézkedik. A szolgáltatás a település teljes közigazgatási 
területére vonatkozóan tartalmazza a védett ingatlanok adatait, a régészeti 
örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 
(III. 11.) Kormányrendelet (Kr.2.) 29. § (3) bekezdése alapján védett 
környezetnek tekintett területekkel együtt. 

 
3. Elkészítendő az országos és a helyi védettségeket egyaránt feltüntető települési 

értéktérkép, az értékvédelmi helyzetfeltáró, helyzetelemző, helyzetértékelő 
munkarészek a Kr.1. vonatkozó mellékleteiben részletezett tartalommal. Ezeket a 
megalapozó munkarészeket értelemszerűen az e témában 10 éven belül korábban 
dokumentált örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítéseként is el lehet 
készíteni. A korábbiak aktualizálásával készülő örökségvédelmi alátámasztó 
munkarészeket a véleményezéshez – a változások követhetősége érdekében – a 
korábban készült örökségvédelmi hatástanulmánnyal együtt szükséges 
dokumentálni. 

 
4. A védett ingatlanok térképi megjelenítését, a területi lehatárolás módját a javaslat 

munkaközi állapotában a Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztályával egyeztetni szükséges. 



 

 

5. A javaslatok vegyék figyelembe a Kötv., valamint a Kr.2. előírásait, különös 
tekintettel ez utóbbi 4. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a 
földmunkával járó beruházásokkal a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, a 
nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és az eredeti 
összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő 
régészeti emléket el kell kerülni. A Kötv. 13. § (1) értelmében védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyen nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek 
akár részleges állapotromlását eredményezheti. 
 
A Kr.2. 40. § (1) bekezdése értelmében a védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyen a hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges: 

a. minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkához, 
tereprendezéshez, valamint depó, feltöltés, töltés létesítéséhez 

b. régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz 
A hatóság az  engedélyt megtagadja, amennyiben a  tervezett tevékenység 
következtében a  lelőhely megsemmisülne, illetve a kiemelten védett régészeti 
lelőhely érintettsége esetén örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő.  

6. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
sz. Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozva jelzem, hogy a 
jelen településrendezési eljárásban az örökségvédelem részéről külön környezeti 
vizsgálat elkészítése nem szükséges.  

 
7. A Kr.1 37. § (7) alapján a Forster Központ nevében nyilatkozom, hogy az 

eljárásban a továbbiakban nem kívánunk közreműködni.  
 

Budapest, 2015. május 07. 
 

 
 
 

Albert Ágnes 
Nyilvántartási Iroda 

 



azonosító megye település lelőhelyszám azonosítatlan
25534 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 1
25535 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 2
32821 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 3
32822 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 4
32823 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 5
32824 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 6
32825 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 7
32826 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 8
32827 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 9
35484 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 10
35294 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 11
35297 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 12
35298 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 13
35299 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 14
35464 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 15
35485 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 16
35463 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 17
35487 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 18
35488 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 19
35489 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 20
35491 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 21
35458 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 22
35454 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 23
35455 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 24
35456 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 25
35452 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 26
35442 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 27
35437 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 28
35443 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 29
35492 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 30
35461 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 31
35457 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 32
35481 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 33
35469 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 34
35296 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 35
35462 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 36
35477 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 37
35459 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 38
35478 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 39
35467 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 40
35434 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 41
35475 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 42
35293 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 43
35493 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 44
35460 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 45
35300 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 46
35495 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 47
54179 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 48
54180 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 49
65438 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 50
76661 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 51
76663 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel 52
32791 Jász-Nagykun-Szolnok Kétpó 1
32816 Jász-Nagykun-Szolnok Mezőhék 3
35752 Jász-Nagykun-Szolnok Rákóczifalva 4



35756 Jász-Nagykun-Szolnok Rákócziújfalu 2
35757 Jász-Nagykun-Szolnok Rákócziújfalu 3
35758 Jász-Nagykun-Szolnok Rákócziújfalu 4
54186 Jász-Nagykun-Szolnok Rákócziújfalu 8
54204 Jász-Nagykun-Szolnok Rákócziújfalu 10
54205 Jász-Nagykun-Szolnok Rákócziújfalu 11



név védelem bírság kategória védési jogi aktusok
Csöbör-érpart szakmai
Pusztakengyel szakmai
Polgár-halom szakmai
Baghy-domb szakmai
Baghy-majori-halom szakmai
Beszélo-halom szakmai
Csemetekerti-halom szakmai
Godó-halom szakmai
Nagy-Kaszadér-halom szakmai
Tisza-meder szakmai
Baghy-major szakmai
Baghy-major II. szakmai
Baghy-major III. szakmai
Baghy-major IV. szakmai
Baghy-major V. szakmai
Tisza-meder II. szakmai
Kengyel-köz szakmai
Tisza-meder III. szakmai
Tisza-meder IV. szakmai
Tisza-meder V. szakmai
Tisza-meder VI. szakmai
Fehér-tanya szakmai
Derzsi-gát szakmai
Derzsi-gát II. szakmai
Derzsi-gát III. szakmai
Csorcsán-ér Ny-i partja szakmai
Csorcsán-ér K-i partja szakmai
Csorcsán-ér D-i kanyarulata szakmai
Csorcsán-ér K-i partja II. szakmai
Tisza-meder VII. szakmai
Tisza-meder VIII. szakmai
Faluszél szakmai
Templom-domb szakmai
Kis-tanya szakmai
Halastó szakmai
Katolikus kápolna szakmai
Mező Imre TSz majorjai szakmai
Földvári-tanya szakmai
Petőfi u. 15. szakmai
Kiskengyel-lapos szakmai
Bódi-Kovács-tanya szakmai
Mészáros-tanya szakmai
Baghy-homok szakmai
Újtemető szakmai
Gyepmester-telep szakmai
Bencsik János-tanya szakmai
Vigh-tanya szakmai
Cseber-ér-dűlő, nyugati part szakmai
Cseber-ér-dűlő, keleti part szakmai
Halas-tó-part, vasút-közút közti rész szakmai
Harkányi-Homokos-halom szakmai
Csemete-kert szakmai
Kis-Kaszadér-halom szakmai
Kalapos-halom szakmai
Ősi Tiszameder szakmai



Kengyel-part IV. szakmai
Pásztor-tanya szakmai
Kengyel-part szakmai
Kengyel-part II. szakmai
Kengyel-dűlő II. szakmai
Kengyel-part III. szakmai



HRSZ
0167, 653/1, 615, 0209
0186, 0195, 0198, 0199, 0201, 0202/11, 0202/12, 0714/4, 0714/1, 0714/3, 0200, 0205, 0185/1
0129/37, 0129/62, 0129/60, 0105/3, 0105/2
086/15, 086/19, 086/20, 086/30, 086/17
0114/19, 0114/20, 0115
03, 037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 1271, 037/31
081/18, 081/33, 081/17
030/21, 030/22, 030/23, 030/24
096/27
0154, 0163/11, 0163/12, 0163/2, 0163/5, 0163/9, 0163/23, 0153/5, 0153/3, 0153/2
086/30, 038/2, 038/3
0140/18, 0140/24, 0140/5, 0140/6
0138/1, 0139/7, 015/29, 0138/2, 1449, 1426, 1439, 0140/6, 0139/8, 0139/5, 0139/4, 0139/3
0138/2, 0140/6, 0139/5, 0139/4, 0139/3
0139/7, 0139/8
0140/18, 0142/25, 0151, 0140/5, 0140/6
0140/12, 0143, 0144/34, 0140/15
0210/9, 0209
0202/4, 0202/26, 0202/24
0202/8
0202/8, 0202/9
0210/2, 0210/8, 0210/9, 0209, 0208/6, 0207
026/24, 026/4
011, 010/6, 026/3
011, 010/6, 026/32, 010/7
089, 090/3, 088/15
089, 090/3, 090/4
093, 099/2, 099/1, 094/5, 0129/35
093, 092/25
011/6, 011/7, 015/5, 015/4, 015/11, 015/2, 011/2, 0732/15, 0213/4
170, 160, 171/1, 172, 173, 150, 149, 148/2, 148/1, 147, 146/2, 151, 143, 171/2, 142, 161/3
4/16, 4/32, 5, 4/6, 4/30, 116, 4/31, 4/29, 4/4, 122, 121, 7, 6, 10, 9, 11, 12, 14, 13
084/1
0153/16, 039/2, 3/2, 2, 1, 0153/18
015/28, 015/29, 015/31, 015/32, 015/33, 015/34, 015/26, 015/25, 015/24, 015/23, 015/8, 015/7, 014, 013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 011, 012, 015/2, 015/3, 015/4, 0142/17, 0142/18, 0142/19, 0142/2, 0142/20, 0142/21, 0142/25, 0142/3, 0142/4, 0114/19, 0114/20, 0114/21, 0114/3, 0115, 0134, 0138/2, 0139/7, 0140/11, 0140/16, 0140/17, 0140/18, 0140/20, 0140/21, 0140/23, 0140/24, 0140/25, 0140/3, 0140/5, 0140/7, 0140/8, 0143, 0151, 0152, 038/2, 038/4, 039/2, 086/19, 086/20, 086/30, 0138/1, 0140/12, 0153/16, 0153/17, 0153/8, 0153/10, 1452/1, 1451, 1450, 1433/1, 1432, 1431, 1445, 1443, 1449, 1444, 1448/1, 1448/2, 1447, 1446, 1438, 1426, 1439, 1425, 1427, 1437, 1440, 1441, 038/3, 1436, 1442, 1435, 1433/2, 1434, 1424/1, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1430, 1411, 1410, 1412, 1401/4, 1401/3, 1424/2, 1417, 1416, 1415, 1428, 1429, 1414, 1413, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403, 1402/2, 1402/3, 1409, 1408, 1402/4, 0144/34, 0140/15, 0142/11, 0142/12, 0140/14, 099/2, 0140/6, 0139/9, 0139/8, 0139/5, 0139/4
1452/1, 1451, 1450, 1401/3, 1406, 1405, 1404, 1403, 1402/2, 1402/3, 1408, 1402/4
0163/23, 0157/3
0171/5, 0202/6, 0203, 0204, 0169
488, 490, 491, 489/2, 288, 287, 286, 395/2, 291, 290, 396, 387, 357, 362, 361, 360, 359, 358, 395/1, 394, 393, 573, 466, 489/1, 397
0202/10, 0202/11, 0202/8, 0202/9
0140/18, 0149/2, 0149/5, 0151
0153/10, 0153/4, 0154, 0163/10, 0163/9, 0153/11
0140/20, 039/2, 038/3
615, 614, 573, 616, 638, 617/2, 613, 617/3
0140/11, 0140/21, 039/2, 038/6, 038/2
0206, 03, 011, 010/6
0206
0213/3, 0732/15, 0723/2, 0193, 0213/4, 0213/2, 0213/5
0186, 0188/12, 0198, 0195, 0197, 0187
039/2, 038/2, 0140/8, 038/4, 0114/3
086/27
081/10, 081/11
0193, 0194/1, 053/11, 046
048/15, 048/16, 048/17, 048/20, 0321
030/6, 030/7, 030/5, 030/3, 030/14, 0140/15



015/3, 015/4, 015/23, 015/24, 015/25, 015/26, 0140/6
015/4, 015/8, 015/2, 0142/11, 0140/14
015/2, 015/4, 015/7, 015/8, 0140/14
0212, 0213/2, 03/10, 03/9, 0140/15
011, 013/11, 013/13, 013/12, 012, 0140/14
012, 011, 08, 03/10, 013/14, 0140/14



EOV Y koordináta EOV X koordináta
747267 195409
744436 196705
748619 188702
747495 193010
746536 191606
748977 196333
748689 193612
748519 198526
751159 190154
746716 193746
747284 192696
746209 192209
745876 191354
745828 191458
745923 191479
745697 191955
744225 192995
746778 196168
746150 195995
745761 196419
745335 196627
746288 196674
746239 197138
746096 197313
746100 197665
749315 191977
749452 191999
749826 190692
750277 190770
743576 195753
747323 194310
747350 193818
747983 193735
747424 193530
746670 192305
746357 191561
746685 194639
746443 195356
747846 194726
745095 196767
745974 192338
746822 193549
747130 192626
747283 195147
747284 193214
746105 196920
745980 196774
743714 196111
744146 196052
746962 192223
747831 193486
748441 194232
753608 192557
749752 186536
743524 193408



745251 191396
744867 191377
744678 191332
743749 192368
743992 191920
743836 192193



törzsszám azonosító megye helység cím
4054 27730 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel
4054 6010 Jász-Nagykun-Szolnok Kengyel Bagimajor



név védelem bírság kategória védési ügyiratok
Szélmalom ex-lege műemléki környezete Műemléki környezet
Szélmalom Műemlék II. 2451/1964. ÉM



helyrajzi szám EOV Y koordináta EOV X koordináta
0114/19, 0114/20, 038/2
0115 746520 191596






































































