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Nem szabad megölni azt, ami él (...), az élet mindennél többet ér. 

Wass Albert 
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BEVEZETÉS 

 

A természeti források és értékek megőrzése és fenntartható használata az ember 

életminősége és egészsége, valamint az élővilág szempontjából nélkülözhetetlen. A 

környezet és az ember közötti harmónia a hosszútávon fenntartható fejlődés 

alapfeltétele. 

Az általános és konkrét környezetvédelmi feladatok tervszerű, átgondolt és 

magasabb-országos, regionális, megyei - szintű célkitűzésekkel, fejlesztési 

elképzelésekkel összhangban történő végrehajtása érdekében a településeknek 

környezetvédelmi programot kell készíteniük. 

Ezen kötelezettségének eleget téve Monostorpályi Község Önkormányzata az 

alábbiak szerint alkotja meg települési környezetvédelmi programját. 
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I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KÉSZÍTÉSE ÉS 

JÓVÁHAGYÁSA 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (1) 

bekezdés b) pontja a helyi önkormányzatok számára települési környezetvédelmi 

program kidolgozását írja elő a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, valamint a 

település rendezési-fejlesztési terveivel összhangban. 

Környezetvédelmi szempontból nézve, az önkormányzatoknak egyfelől jogalkotói, 

hatósági feladatokat kell ellátniuk, másfelől számos környezetvédelmi vonatkozású 

operatív feladatot – csapadékvíz-elvezetést, ivóvízellátást, szennyvíz és 

hulladékkezelést - kell végrehajtaniuk. 

Az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a települési környezetvédelmi 

programban foglaltak végrehajtásáról, és a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. 

A programot szükség szerint, de legalább kétévente felül kell vizsgálni. A 

felülvizsgálat elsődleges célja a megfogalmazott intézkedések hatékonyságának 

vizsgálata és esetleges aktualizálása. 

A települési környezetvédelmi programnak tartalmaznia kell különösen: 

a) a települési környezet tisztasága 

b) a csapadékvíz-elvezetés 

c) a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, 

d) kommunális hulladékkezelés 

e) lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés 

elleni védelem 

f) helyi közlekedésszervezés 
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g) az ivóvízellátás 

h) az energiagazdálkodás, 

i) a zöldterület gazdálkodás 

j) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és 

környezetkárosodás csökkentésének 

településre vonatkozó feladatait és előírásait. 

A fenti célterületek figyelembevételével a környezetvédelmi program három fő 

területre tagolódik: 

1) állapotrögzítés 

2) célállapot meghatározása 

3) környezetvédelmi program 

Monostorpályi Község Önkormányzata a 2011-2015 évekre szóló környezetvédelmi 

programjának célja a település környezeti állapotának javítása, az életkörülményeket 

élhetőbbé tétele, egészséges lakókörnyezet biztosítása, s egyben a község 

versenyképességének, jövőbeni fejlődési esélyeinek növelése. 

 

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ILLESZKEDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ 

KÖRNYEZETPOLITIKÁJÁNAK ALAPELVEIHEZ 

Magyarország környezetvédelmi jogszabály alkotásának alapját az Európai Unió 

környezetpolitikai irányelvei szabják meg, melyek alapján érvényesíteni kell a 

közösségi környezetpolitikát a vonatozó jogszabályok átvételével és hazai 

jogrendszerve való illesztésével. 

A környezetpolitikai fő irányelvei a Maastrichti Szerződés szerint: 

o magas szintű környezetvédelem elve 

o elővigyázatosság elve: a környezetkárosítás és szennyező anyagok 

termelésének elkerülése 
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o megelőzés elve: a lehetséges környezeti szennyező hatásokat a 

szennyezés forrásánál kell megszüntetni 

o a „szennyező fizet” elv: a környezeti kár költségeiért a kár okozója felel 

o szubszidiaritás elve: az EU a környezetvédelmi stratégiákat dolgozza ki, 

a megvalósítást a tagállamokra bízza 

o partnerség elve: párbeszédre és együttműködésre kell törekedni az 

önkéntes, az üzleti és az állami szektor között a felmerülő problémák 

megoldása érdekében 

o integritás alapelve: az 1997-es Amszterdami szerződés alapján a 

környezet megóvása minden közösségi ágazati politika szerves részét 

alkotja 

 

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ILLESZKEDÉSE A MEGYEI, 

REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS TERVEKHEZ 

A környezetvédelmi tervezés alapja a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a 

továbbiakban NKP).  

Az utolsó 2009-2014-es időszakra készült NKP célterületei a következők: 

• a települési élet és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság 

erősítése 

•  természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése 

• a fenntartható életmód, termelés, fogyasztás elősegítése 

 

Az NKP fenti célok elérését szolgáló akcióprogramjai: 

• környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 

• éghajlatváltozás 

• környezet és egészség 

• települési környezetminőség 

• a biológiai diverzifikáció megőrzése, természet és tájvédelem 

• fenntartható terület és földhasználat 
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• vizeink védelme és fenntartható használata 

• hulladékgazdálkodás 

• környezetbiztonság 

 

Monostorpályi község települési környezetvédelmi programjának készítésénél 

figyelembe vett további programok, tervek és jogszabályok a következők: 

� Országos Hulladékgazdálkodási Terv  

� Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI törvény) 

� Észak-alföldi Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Terve 

� Hajdú-Bihar Megye Környezetvédelmi Programja 

� Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Terv 

� Monostorpályi Rendezési Terve 

� a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. törvény 

� környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
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2. A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 

2.1. TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

2.1.1 Településtörténet, elhelyezkedés, terület népesség, népsűrűség 

Monostorpályi Hajdú-Bihar megyében található, a Derecske-Létavértesi 

kistérségben. A község Hajdú-Bihar megye dél-keleti részén helyezkedik el, a 4809-

es közút mentén, Debrecentől 23 km-re. 

Monostorpályi és a szomszédos Hosszúpályi eredettörténete közös tőről fakad. 

Írásos emlékben először 1219-ben szerepel a falu, 'Pauli de Nyr' néven, mivel Bihar 

megyének ezt a részét Nyírnek vagy nyíri kerületnek nevezték. A Monostorpályi név 

kialakulásához egy történet kapcsolódik. A hagyomány szerint, egykor ezen a helyen 

a Paulinus barátoknak volt itt kolostoruk. Így a kolostor rövidített latin nevéből – 

Monostorium Pauli – ered a falu neve. 

Igazgatási rangját tekintve a községet 1982-ben közös tanácsi irányítás alá vonták 

Hosszúpályival, 1990 óta azonban a helyi önkormányzat önálló. 

lakosok száma   2204 fő* 

összes lakásszám   980* 

település területe   4444 ha (melyből 298 ha belterület)  

népsűrűség    50fő/km2.* 

*2010. évi adatok 

 

Monostorpályi Önkormányzata rendelkezik saját honlappal (www. monostorpályi.hu). 

 

2.1.2 Gazdaság, mezőgazdaság 
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A település mezőgazdaságát tekintve, a gabonafélék termesztése a legjellemzőbb, 

de számottevő a zeller-, dohány-, zöldség-, és a szőlőtermesztés. A lakosság egy 

része mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelemmel egészíti ki bevételi 

forrásait, de ez egyre kevésbé jellemző. Az állattartás, mint jövedelemszerző forrás 

kiveszőben van, egyre inkább megfigyelhető, hogy a porták kertvárosias jelleget 

öltenek. 

 

2.1.3 Domborzati viszonyok 

A terület mai felszíni képe a földtörténet negyedkorában alakult ki. Legelterjedtebb 

talajtani képződmény a futóhomok. Az egykori lefolyástalan, vízzel borított területek 

legjellemzőbb képződménye a kotu, amely szerves anyagoknak humuszos iszappal 

történő keveredése. Ilyen talaj az un. Tejfeles-dűlőben, a Ligeten, a Csonkás-

dűlőben található. Iszapos agyag talajféleség a Keserűkút dűlőben van. A falu 

határában emelkedik a Bónis-hegy, amely egyben a község legmagasabb pontja.  

Monostorpályi község évi átlaghőmérséklete 10 0C, a legmelegebb hónap a július, a 

leghidegebb a január. Az évi közepes hőingadozás 23-24 0C. A napsütéses órák 

száma a sokéves átlag alapján kb. évi 2000. Az éves csapadékmennyiség 560-590 

mm között változik. 

 

2.1.4 Növény- és állatvilág 

Néhány jellemző növény-, és állatfaj: 

• növények: agár kosbor, pusztai csenkesz, borjúpázsit, kék perje, szentperje, 

lila kosbor, sárga nőszirom, enyves mécsvirág, fehér erdei szellőrózsa, 

magyar kökörcsin, debreceni torma, debreceni csormolya, mocsári 

angyalgyökér, nád, stb. 

• madarak: gyurgyalag, füsti, parti- és molnárfecske, búbos vöcsök, bíbic, fehér 

gólya, szürke gém, fehér kócsag, aranysárga zöldike, stiglinc, házi veréb, 

mezei veréb, erdei pinty, gerle, stb. 
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• emlősök: vörös róka, mezei nyúl, őz, görény, ürge, hörcsög, pocok, vakond, 

sün, vaddisznó, denevér, borz, mókus stb. 

• hüllők, kétéltűek, halak: kecskebéka, zöld levelibéka, ponty, csuka, keszeg, 

naphal, törpeharcsa, sügér, csík, gyík stb. 

• rovarok: szitakötő, szöcske, méh, lepke, hangyák, pókok, gyíkok stb. 

A terület rovarvilága is értékes és számottevő.  

2.1.5 Táj- és természetvédelem 

A falu viszonylagosan kis területe ellenére változatos természeti adottságokkal 

rendelkezik. A természeti látványosságok közül kiemelendő a hat hektáros védett 

fekete fenyves erdő, melynek területén értékes és ritka lágyszárú növényfajok, 

valamint gazdag rovarállomány is fellelhetők. A Hortobágyi Nemzeti Park minősítése 

alapján 300 ha természetileg védett terület is található a településen.  

Monostorpályi közigazgatási területén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékéről, és az 1996. évi LIII. törvény 23.§(2) 

bekezdése alapján országos jelentőségű védett természeti területnek minősülő 

ingatlanok találhatóak. Ezek a következők: 

Monostorpályi 0191/10a 1,8578 

Monostorpályi 0191/10b 2,2046 

Monostorpályi 0191/11c 0,4522 

Monostorpályi 0191/11a 0,5125 

Monostorpályi 0191/11b 1,0642 

Monostorpályi 0191/2 0,2212 

Monostorpályi 0191/3b 0,4864 

Monostorpályi 0191/3a 0,5524 

Monostorpályi 0191/4 0,1798 

Monostorpályi 0191/5 0,9376 

Monostorpályi 0191/6 0,2467 

Monostorpályi 0191/7 0,1828 

Monostorpályi 0191/8c 0,0965 

Monostorpályi 0191/8a 0,1215 
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Monostorpályi 0191/8b 1,0566 

Monostorpályi 0191/9a 1,8529 

Monostorpályi 0191/9b 1,9607 

Monostorpályi 023/2 6,7072 

 

Monostorpályi közigazgatási területén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény erejénél fogva védett szikes tavak jegyzékéről, és az 1996. évi LIII. törvény 

23.§(2) bekezdése alapján országos jelentőségű védett természeti területnek 

minősülő ingatlan nem található. 

A Hortobágyi Nemzeti Park területén kijelölt természeti területek a külterületen 

szétszórtan található kisebb gyepek, erdők és nádas foltok. Ezek az egymástól 

szegregáltan, elszórtan fellelhető természetközeli helyek általában kis kiterjedésűek. 

Legtöbbjük mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, mély fekvésű, időszakosan 

vízállásos területeken fennmaradt rét, nádas legelő. 

Országos védelem alatt egyetlen terület, a 066/4 helyrajzi számú terület el, mely 

Hortobágyi Nemzeti park kezelésében van.* 

(*A Hortobágyi Nemzeti Park tájékoztatása alapján.) 

 

2.2. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

2.2.1.  Települési és épített környezet 

A település az ember élettereként az embert érő közvetlen hatások egyfajta integrált 

forrása, így a káros környezeti hatások elleni védekezés egyik színtere is egyben. Az 

embert érő egészségkárosító, vagy csupán terhelő hatások közül egy településen 

csak az ott keletkező, fellépő ártalmakkal szemben tudunk védekezni. A védekezés 

fő eszköze a megelőzés, melyet a település ésszerűen szabályozott fejlesztésével, 

annak környezettudatos tervezésével, illetve a településen élő lakosság, és az ott 

végzett termelői-, szolgáltatói, munkajogi keretekbe foglalt szabályozásával lehet 

megvalósítani. 



Monostorpályi Község települési környezetvédelmi programja Monostorpályi Község települési környezetvédelmi programja Monostorpályi Község települési környezetvédelmi programja Monostorpályi Község települési környezetvédelmi programja     
2011201120112011----2015201520152015    

    
 

~ 11 ~ 

 

A településrendezési tervezési munka során meghatározó fontosságú az adott 

környezet, a már meglévő szerkezeti elemek, melyek általában nehezen 

változtathatóak, így a település fejlődésének irányát is ezekhez a kiindulópontokhoz 

kell igazítani. 

Tubus-magtár 

A község legjellemzőbb műemlék jellegű épülete a három építményből álló, több 

emeletes gabonatárolónak használt „tubus” magtár. Az egyedi műemlék együttest 

alkotó három terményszárító 1826-ban épült. A község szívében álló épületeket az 

1900-as évek derekáig használták a gabona tárolására és szárítására. 

A magtár épületekből kettő tubus alakú, galambdúc formájú, a harmadik fekvő, 

háromszintes épület. A tubus alakú magtárakba csigaköteles megoldással – 

lóvontatással – zsákokban juttatták fel a gabonát. Sajátos, eltolt szintű 

szellőzőrendszere kereszthuzat technológiájú. Az önkormányzat 1992-ben 

megvásárolta az épületegyüttest és az Országos Műemléki Hivatallal közösen 

felújította.  Ötven év után először újra búza került a tubusmagtárakba 

Monostorpályiban. A jövőben a műemlék jelentős turisztikai vonzerő lehet. 

 

Református templom 
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A tubus mellett megtekinthető a 18. századi református templom, amely fakazettás 

mennyezetével építészeti különlegesség. Kertjében ritka fafajták is megtalálhatók. A 

jelenlegi templom a régi Pál rendi apátok 12. századi, kéttornyú temploma helyén 

épült. Az ásatások folyamán megtalálták a régi templom maradványait. 

Tájház 

A Bethlen u. 2. sz. alatti lakóház (tájház) mint a régi építészet emléke, szintén védett. 

Az épületben találhatók a falusi életet bemutató használati tárgyak. 

 

2.3. Célok és célállapotok a természeti és épített környezetre 

vonatkozóan 

� A környezeti célállapot a természet és környezetvédelmi szempontból 

kedvező módon kezelt környezet biztosítása az érintetlen adottságú 

külterületen, valamint az esztétikus belterületi településkép elérése mellett 

egészséges lakókörnyezet, tiszta települési környezet biztosítása a 

belterületen. 

� Az önkormányzat kitűzött célja, hogy a megfelelő környezeti állapot elérésével 

teremtse meg a településfejlesztés elehetőségét. Többek között ezen cél 

elérését szolgálja az 1993 elkészített és jóváhagyott településrendezési terv, 

melynek aktualizálása, átdolgozása jelenleg folyamatban van. 

� A településen belül a környezet tisztaságának megőrzését és javítását célul 

kell kitűzni. A közmunka programmal elindított feladatokat folytatni kell. Az 

környezetet csúfító esetleges illegális hulladéklerakást rendszeres 

határszemlékkel kell megelőzni. Ezen cél érdekében kiemelt fontosságú 

szerepet tölt be a helyben működő Polgárőr Egyesület, valamint a települési 

kommunális hulladék elszállítására szerződött partnere, az A.K.S.D. 

� A településen belül a zöldterület aránya jónak tekinthető, mintegy 30%. Ennek 

megőrzése célként határozható meg. A célállapot elérése érdekében 

folyamatosan szükséges a meglévő zöldfelületek folyamatos ápolása, tavaszi 

virágosítási tevékenység megvalósítása, faültetés szorgalmazása. 
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� Figyelembe véve az Európai Unió és Magyarország által szorgalmazott 

törekvéseket szükséges olyan közösségi programok szervezése, melyek 

bevonják a település lakóit közvetlen környezetük tisztábbá, élhetőbbé 

tételébe. Valamennyi korcsoportot meg kell szólítani, mivel látványos 

eredmények csak szélesebb összefogással valósíthatóak meg. 

� Javasolt a „Te szedd!” (évente általában májusban szervezett) kommunális 

hulladékgyűjtő akcióhoz való csatlakozás, illetve a Mobilitási Hét, és annak 

keretében az Autómentes nap (általában szeptemberben zajló) éves 

programok közé való felvétele. Utóbbi a kerékpáros- és tömegközlekedés 

előtérbe helyezését hivatott szorgalmazni a személygépjárművekkel szemben. 

� Lehetőség szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen együttműködve, 

a közmunkások, iskoláskorú gyermekek és a lakosság széleskörű 

bevonásával kell lebonyolítani a Zrt. által szervezett hulladékgyűjtési akciókat. 

 

 

3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

3.1. Alapadatok 

Monostorpályiban az éves csapadékmennyiség 560-590 mm között változik. A 

legcsapadékosabb hónapok a június és a július, a legkevesebb csapadék januárban 

és februárban hullik. 

A szélviszonyok tekintetében a település a mérsékelten erős légáramlású körzetek 

közé tartozik. Szélviszonyainak kialakításában az Északi-középhegység, az ÉK-i 

Kárpátok, valamint az északi és déli nyitottság játszik alapvetően fontos szerepet. A 

leggyakoribb szélirány az É-i, ÉK-i, részben a DNY-i, a többi irányból fújó szél alig 

vehető számításba. 

A belterületi csapadékvizek elvezetése szempontjából meghatározó jelentőségű a 

település mellett elhaladó Nagy Járó külterületi folyás. 

Monostorpályi község csapadékvíz elevezetése jelenleg csak részben megoldott. Az 

eddig kiépített nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer problémái a csapadék 
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szempontjából rendkívül esős 2010-es évben több alakommal megmutatkoztak. 

Különösen kritikus a helyzet a Vasvári Pál, Vörösmarty és Táncsics utcákban, 

melyek belvízzel is veszélyeztetettek. 

A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése ezidáig nem valósult meg az alábbi 

területeken: 

Vörösmarty utca, Árpád utca, Bocskai utca, Arany János utca, Petőfi tér, Hajnal utca.  

 

3.2 Célok és célállapot 

� Végső célként a település egészén gondoskodni kell csapadékvizek megfelelő 

elvezetéséről. Ennek érdekében az egész településre kiterjedő csapadékvíz-

elvezetési tervet kell készíttetni. A rendelkezésre álló anyagi lehetőségek 

figyelembe vétele mellett javasolt a hálózat szakaszonkénti kiépítése 

legkritikusabb területek előtérbe helyezésével. 

� Helyi rendeletben kell rögzíteni a település meglévő csapadékgyűjtő 

rendszerének üzemeltetési, karbantartási, ellenőrzési feltételeit, a 

karbantartásra kötelezettek feladatait. 

� Indokolt a már meglévő csapadékvíz elvezető hálózat műszaki felülvizsgálata, 

különös tekintettel az árokrendszer medervezetésére, lejtésviszonyaira, 

feliszapolódására, növényzet és nyesedék általi feltöltődésére, valamint a 

gyűjtőrendszerrel kapcsolatos egyes műtárgyak (pl. hidak, átereszek) 

felülvizsgálatára. 

 

4. SZENNYVÍZKEZELÉS, GYűJTÉS, ELVEZETÉS, TISZTÍTÁS 

4.1.Alapadatok 

A település nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal. A keletkező szennyvíz 

jelenleg többnyire szikkasztós típusú emésztőgödrökben, illetve az újonnan épült 

lakások esetében zárt rendszerű szennyvízaknákban kerül összegyűjtésre. A 

szennyvíz elszállítását az önkormányzattal kötött szerződése alapján Sápi Gyula 
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derecskei vállalkozó végzi. Az elszállított szennyvizet a Hosszúpályiban található 

szennyvíztisztító telep fogadja be, és az ott kerül ártalmatlanításra. 

 

A szennyvízhálózat kiépítése érdekében, három önkormányzat társult egymással. 

Ezek: 

Hosszúpályi Önkormányzat: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

Monostorpályi önkormányzat: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1. 

Hajdúbagos önkormányzat: 4273 Hajdúbagos, Nagy utca 101. 

 

A tervek szerint a Hosszúpályiban jelenleg is működő szennyvíztelep bővítésével 

egyidőben kerülne kiépítésre Monostorpályi szennyvízelvezető rendszere, mely által 

összegyűjtött folyékony szennyvíz ártalmatlanítása a Hosszúpályi szennyvíztisztító-

telepen történne meg. A projekt megvalósítása érdekében a társult önkormányzatok 

pályázatot kívánnak benyújtani. Az uniós forrásból támogatott beruházás 

megvalósulásával a három település teljes belterületén kiépítésre kerülhet a 

szennyvízhálózat, illetve a közös szennyvíztisztító telep. 

 

4.2. Célok és célállapot: 

� Mint az fent leírtakból is kitűnik, elsődleges cél pályázat benyújtása a 

Hosszúpályiban már meglévő szennyvíztisztító telep kapacitásának 

bővítésére, illetve a szennyvízelvezető csatorna kialakítására 

Monostorpályiban.  

A projekt fő céljai: 

� a felszín alatti vizek tényleges és potenciális szennyeződésének 

csökkentése 

�  a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának elérése 

� a talaj, talajvíz, rétegvíz megóvása a további szennyeződésektől, az 

eddigi káros folyamatos visszafordítása 
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� az életkörülmények javítása 

� a lakosság környezet egészségügyi kockázatának csökkentése és 

életminőség javítása 

 

� A terveknek megfelelően Monostorpályi vonatkozásában a településen 16584 

méter hosszan gravitációs, 3455 méteren pedig nyomott rendszerű 

szennyvízelvezető csatornahálózat épülne ki, melyben a szennyvíz 

továbbításáról 11 darab átemelő gondoskodik. 

� A beruházás közvetlen célcsoportjai: 

� a projektben résztvevő településeken élő közel 11.000 fő 

� a vízi közmű üzemeltetője, akinek tevékenységi köre ezáltal bővül 

� a térség élővilága várhatóan pozitív irányú változásokat él meg 

 

5. KOMMUNÁLIS HULLADÉKKEZELÉS 

A települési szilárdhulladék elszállítása tekintetében az Önkormányzat szerződéssel 

rendelkezik a debreceni székhelyű A.K.S.D. Kft. szolgáltatóval. 

5.1. Települési szilárd hulladék: 

A települési szilárd hulladék gyűjtése és begyűjtése az ingatlantulajdonosok által 

biztosított 120 literes szabvány gyűjtőedényzetből történik. A keletkezett hulladék 

elszállítása szabvány gyűjtőedényekből kiporzást és kiszóródást megakadályozó 

speciális célgéppel, a környezetszennyezést kizáró módon, az előírásoknak 

megfelelően történik. 

A heti rendszerességgel történő begyűjtésen felül a közszolgáltató évente 2 

alkalommal az Önkormányzattal egyeztetett és meghirdetett időpontban lomtalanítási 

akciót szervez, melynek keretében a lakosságtól elszállításra kerülnek a nagyobb 

méretű darabos hulladékok. 

A kommunális hulladék elszállítása a település egészre kiterjed, ellátatlan terület 

nincs. 
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A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a lakosságtól 

Monostorpályi községben begyűjtött kommunális hulladék összetételének 

vizsgálatára ezidáig nem került sor. 
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A Monostorpályiban begyűjtött szilárd hulladék mennyisége*: 

  
összes begyűjtött 

mennyiség (kg) ** 

kommunális 

hulladék (kg) 

lomtalanítási 

hulladék (kg) 

szelektív hulladék 

üveg műanyag papír 

2005 499 950 491 497 3 501 1 997 820 2 135 

2006 502 582 491 180 5 860 2 443 978 2 121 

2007 516 012 504 900 3 780 3 217 1 263 2 852 

2008 535 546 524 120 4 540 2 811 1 237 2 838 

2009 522 612 513 400 3 240 1 950 1 263 2 759 

2010 490 108 481 400 3 100 1 623 1 340 2 645 

 

*az A.K.S.D. Kft. által szolgáltatott adatok alapján 
* *összes begyűjtött mennyiség: kommunális + lomtalanítási + szelektív hulladék
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5.2. Zöldhulladék kezelése: 

Monostorpályiban jelenleg nem biztosított a keletkezett zöldhulladék szervezett 

keretek között történő elszállítása. A háztartások egy része a kertben kialakított 

kezdetleges komposztálóhelyeken halmozza a ház körül összegyűjtött 

zöldhulladékot. Sok esetben a feleslegessé vált, fű, lomb és gaz a kommunális 

hulladék között végzi. 

Ennek kiküszöbölésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be komposztálóedények 

beszerzésére. 

 

5.3. Építési-bontási és inert hulladék: 

A lakosságnál keletkező építési-bontási hulladék elszállítása egyedileg történik. A 

hulladék további útja a Debrecenben található hulladékkezelő telep, ahol a 

jogszabályban előírt módon kerül kezelésre. 

5.4. Lakossági veszélyes hulladék: 

Monostorpályiban a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok rendszeres 

szelektív gyűjtése és kezelése nem megoldott. Valószínűsíthető, hogy ezen hulladék 

jelentős része  a kommunális hulladékkal kerül a gyűjtőedényzetbe. Ugyanakkor a 

lakosságnak egyénileg van rá lehetősége, hogy az A.K.S.D debreceni telephelyére 

szállítsa feleslegessé vált veszélyes hulladékát. 

5.5. Egészségügyi hulladék: 

Monostorpályiban a háziorvosi és védőnői szolgálat, valamint idősek bentlakásos 

otthona működik. A rendelőkben keletkező veszélyes hulladékot a Septox Kft. 

szállítja el. 

5.6 Lakossági csomagolási hulladék: 

Általánosságban elmondható, hogy a begyűjtött kommunális hulladékban 

meglehetősen magas a papír és a műanyag hulladék aránya, melynek nagy része 

anyagában történő újrahasznosításra alkalmas lehet. Ezért a közszolgáltató részéről 
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a településen három helyszínen szelektív-hulladékgyűjtő sziget került elhelyezésre. 

Ezáltal lehetőség nyílik a kommunális hulladék mennyiségének csökkentésére. A 

kialakított szigeteken megtalálhatóak az üveg, műanyag és papírhulladék tárolására 

alkalmas tárolóedények, valamint italos és kartondobozokat és a fémcsomagolási 

hulladékokat is itt helyezhetik el a lakók. 

A szelektálisi kedv korcsoportonként meglehetősen változó. A tapasztalatok szerint a 

lakosság mintegy 30%-a használja a kihelyezett gyűjtőedényeket. A 

környezetvédelemre fogékony, hulladékot szelektíven gyűjtő lakosok elsősorban a 

fiatal, kisgyerekes családok.  

5.7. Használt sütőzsiradék: 

Monostorpályiban az általános iskola és óvoda, valamint a bentlakásos idősek 

otthona és a nappali ellátást igénylő idősek igényeinek kielégítésére működik az 

önkormányzat fenntartásában főzőkonyha, mely napi szinten kb. 320 adag ételt 

készít. (A konyha engedélyezett kapacitása 450 adag.) A keletkező használt 

sütőzsiradékot az A.K.S.D szállítja el igény szerint, általában kéthetente. 

 

5.8. Célok és célállapotok: 

� A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése a 2004/12/EK irányelvben 

megfogalmazott hasznosítási célok elérése érdekében elengedhetetlen. 

Fokozni kell a meglévő gyűjtőszigetek használatát, kihasználtságát. A 

közszolgáltató bevonásával a zsákos szelektív hulladékgyűjtés bevezetését 

meg kell oldani. Erre vonatkozóan kölcsönös tárgyalások folynak az 

önkormányzat és a szolgáltató között.  

� A szelektálás sikerének alapvető kulcsa a megfelelő kommunikáció. A 

szelektív hulladékgyűjtés előnyeire, környezetvédelmi vonatkozására, 

esetleges kommunális hulladékszállítási díjat csökkentő hatására fel kell hívni 

a lakosság figyelmét. Az önkormányzatnak szorgalmaznia kell a szelektív 

hulladékgyűjtést elősegítő lakossági tájékoztatásokat. Ismételt szórólapos 

vagy helyi sajtóban való propagálással szükséges mélyíteni a szelektálható 
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hulladékok ismertetését és megfelelő kezelésének (pl. műanyag göngyöleg 

tisztítása, zsugorítása, stb.) módját. 

� Lehetőséget kell biztosítani a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék 

szervezett akción keresztül történő begyűjtésére, ártalommentes 

elhelyezésének biztosítására évente egy alkalommal. 

� Bár a településen nem jellemző, de figyelmet kell fordítani az elhagyott 

hulladékok keletkezésének megakadályozására, az esetlegesen kialakult 

lerakatok felszámolására. 

6. LÉGSZENNYEZÉS 

A tiszta levegő fontos tényezője az emberi egészségnek. A szervezet a káros 

légszennyező anyagok kivédésére energiát fordít, ami felesleges megterhelést jelent, 

csökkenti a szervezet ellenálló képességét. 

A szennyezett levegő betegségeket idézhet elő, a már meglévőket súlyosbítja, a 

gyógyulást késlelteti. A hirtelen fellépő magas koncentrációjú szennyeződések akut 

megbetegedést okozhatnak.  A krónikus légszennyezés az ember egész életén át 

hat, generációkon keresztül fejti ki hatását. 

A település levegőminőségét az egyedi fűtések, a közlekedés és az egyéb ipari, 

mezőgazdasági tevékenységek emissziója határozza meg.  

 

6.1. Alapadatok 

A település lakosságának mintegy 50%-a földgáz, és emellett jellemzően továbbra is 

vegyes tüzeléssel oldja meg fűtését. A gázhálózat kiépítettsége jónak mondható, 

azonban használata nem teljes körű a magas energia árak miatt, így a téli fűtési 

szezonban a szén és fafűtésből származó légszennyező anyagok is befolyással 

vannak a levegőminőség alakulására. 

A közintézmények fűtési rendszere szintén a gázenergiára támaszkodik. A megújuló 

energiák használatának bevezetése-annak relatíve magas beruházási költségei miatt 
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- önerőből nem tervezett. Pályázati konstrukció keretében történő megvalósításról 

azonban vannak elképzelések. 

A közlekedési eredetű légszennyezésnél a Monostorpályin átvezető 4809. számú út 

(Létai út) szerepe a meghatározó. A településen nem jellemző a reggeli 

csúcsforgalom következtében közintézmények, közterületek, buszmegállók 

környékén kialakult közlekedési káosz, ezáltal a fokozott környezeti/levegő terhelés 

sem. 

A faluban jelentős ipari légszennyező nem található, továbbá szagos-bűzös 

tevékenységgel foglalkozó üzem sem. 

A településen átvezető kerékpárút tervezése folyamatban van. Az elképzelések 

szerint annak nyomvonala érinti a Létai utcát teljes hosszában, a Kossuth utcát pedig 

részben.  A Rózsa Ferenc utca kerékpárúttal való kiépítése jelenleg még kérdéses. 

Az építendő hálózat a Landler téren érne véget. 

 

6.2. Célok és célállapotok: 

� Szorgalmazni kell a lehetőségekhez képest a gázellátó hálózatra való további 

csatlakozást, illetve a már csatlakozott háztartások esetében annak nagyobb 

kihasználását.  Gáztüzelés esetén a füstgázok kedvező légszennyezőanyag 

kibocsátása mellett igen fontos, hogy nem keletkezik a vegyes tüzelésre 

jellemző salak és hamu, mely kiporzása révén, illetve hulladékként okoz 

zavaró hatást. 

� Szorgalmazni kell a tervezett kerékpárút építését, mert annak megvalósítása 

esetén nő a kerékpárforgalom és csökken az autóhasználat a helyi 

közlekedésben. 

� Tovább kell folytatni a fő  közlekedési utak mellett, ahol arra lehetőség van. 

fák-bokrok telepítését, mivel a zöldfelület jelentős mennyiségű port köt meg, 

javítja a mikroklímát és mint oxigén termelő javítja a levegő minőségét. 

� A belterületi földutakat lehetőség szerint minél nagyobb arányban szilárd 

burkolattal kell ellátni. 
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� Az önkormányzati kezelésben lévő épületeknél törekedni kell a korszerű, kis 

energiaigényű berendezések alkalmazására, illetve a megújuló energiában 

rejlő lehetőségek kiaknázására. 

� A jelenleg meglévő kb. 30%-ra becsült zöldfelelület arányának megtartása, 

esetleges növelése a porterhelés mérséklése szempontjából is mérvadó. 

 

7. HELYI KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS ÉS SZERVEZÉS 

A Monostorpályiban található közúthálózat legfontosabb eleme a 4809. számú Létai 

út és a Kossuth út, melyek nagyobb forgalmú lakóutaknak nevezhetőek. 

 

7.1. Helyi és helyközi személyszállítás 

A településen, annak méreti miatt nem működik helyi tömegközlekedés. A község 

helyközi autóbuszjáratokkal való ellátottsága elfogadhatónak nevezhető. A Hajdú 

Volán Zrt. naponta átlagosan indított 31 helyközi járata nagymértékben hozzájárul a 

dolgozó emberek ingázásához, valamint az iskolai tanulmányokat folytató gyerekek 

utaztatásához. Monostorpályi területén 3 db fel-illetve leszállóhely biztosított. Egyéb 

tevékenységeinek intézését a lakosság jellemzően egyénileg (személygépkocsival) 

oldja meg.  

 

7.2. Vasúti közlekedés 

Monostorpályi község rendelkezik kiépített vasútvonallal, azonban a vasút jelenleg 

nem üzemel.  A településen ezáltal a vasúti  személy és teherszállítás sem jellemző. 

 

7.3. Légi és vízi közlekedés 

Repülőtér, heliport, légi személy és teherszállítás, sport vagy mezőgazdasági célú 

repülés, légifolyosó, vízi közlekedés nincs, és nem is tervezett. 
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7.4. Célok és célállapotok 

� A helyi közlekedésre szolgáló lakóutak portalanítását, szilárd útburkolattal való 

ellátását, gyalogjárdák kiépítését szorgalmazni kell. A tervek között elsősorban 

az alábbiak megvalósítása szerepel: 

� Létai utca    járdaépítés 

� József Attila utca  járda és útépítés 

� Ady Endre utca   járda és útépítés 

� Bartók utca   járda és útépítés 

� Lorántffy utca   járda és útépítés  

� Az új utak, gyalogjárdák építése mellett figyelmet kell fordítani a meglévő 

közúthálózat és járdák rendszeres karbantartására. 

� Mint az már említésre került, fontos a kerékpárút építésének előtérbe 

helyezése. 

 

8. ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

Felmérésekkel alátámasztott tény, hogy a zaj jelentős mértékben befolyásolja az 

emberek életminőségét, közérzetét. A tartós zajhatás kimutatható fiziológiás 

pszichés terhet jelent. 

A 40-65dB-es zajok pszichés zavarokat, koncentrálóképesség csökkenés, 

fáradékonyságot okoznak. Ez a zajszint megszokható, nem okoz maradandó 

károsodást. A 65-75 dB-es zajok vegetatív zavarok sokaságát idézik elő: hajszálerek 

szűkületét, vérnyomás-emelkedést. Ez a zaj már hosszabb idő után sem szokható 

meg, maradandó károsodást azonban bizonyíthatóan nem okoz. 

A 75 dB fölötti tartós zajhatás lassú hallásromlást eredményez. A kezdeti szakaszban 

az ilyen zajterhelésnek kitett ember fejfájásról, fülzúgásról panaszkodik. 

120 dB felett érjük el a fájdalomküszöböt, 160 dB-nél dobhártyarepedés következhet 

be. 175 dB a halálos erejű adag. 
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Az alvás megzavarása már 40 db intenzitású zajra jelentkezik. 70 dB zajtól az 

emberek közel fele teljesen felébred. A hirtelen erős zajok megzavarják az alvás 

ritmusát és mélységét, az ezután következő alvás már nem pihentet, a zavart alvású 

egyén fáradtan ébred. ez az alapja annak, hogy az éjszakai zajterhelést sokkal 

szigorúbban ítéli meg a szabályozás, mint a nappalit, így a zajhatárértékek 

nappali(06-22 óráig) és éjjeli (22-06 óráig) időszakokra osztottak. 

A leírt zajvédelmi határértékek nem minden esetben fejezik ki a lakosság 

zajérzékenységét. 

Közlekedéstől származó zaj határértékei: 

A zajterhelési határértékeket a 27/2008(XII.03.) KVVM-EÜM együttes rendelet a 

környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 3. számú melléklete 

szabályozza. 

Ennek megfelelően 

lakóterület kisvárosias beépítéssel; gyűjtőút összekötőút, bekötőút és egyéb közút 

mentén  

nappal 06-22 óra között 60 dB(A) 

éjjel 22-06 óra között 50 dB(A) 

zajterhelési határértéknek kell teljesülni a védendő homlokzatok előtt 2 méterrel a 16 

óra nappali és a 8 óra éjszakai megítélési időre vonatkozóan. 

Meglévő közlekedési létesítményre vagy annak már meglévő környezetére a fenti 

határértékek mint irányértékek használhatóak, de túllépésük nem szankcionálható. 

 

8.1. Közúti közlekedés zajterhelése: 

A közúti közlekedés zaja a 25/2004.(XII.20.) KVVM rendelet szerint a hivatalos 

forgalmi adatokból kiindulva számítható. 
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Monostorpályi község területén áthaladó számú Létai út a település legnagyobb 

zajkibocsátója. A zaj és rezgés mérésére vonatkozó adatok nincsenek az 

önkormányzat birtokában. 

 

8.2. Vasúti közlekedés, légi és vízi közlekedés zajterhelése 

Nem releváns. 

 

8.3. Üzemi létesítményekből származó zaj határértékei, zajterhelések: 

A zajterhelési határértékeket az üzemi létesítményektől származó zaj kibocsátásának 

tekintetében a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008.(XII.03.) KVVM-EÜM együttes rendeletének 1. számú melléklete 

szabályozza. 

Ennek megfelelően a védendő homlokzatok előtt, lakóterületen 

nappal 06-22 óra között   50 dB(A) 

éjjel 22-06 óra között   40 db(A) 

a betartandó határérték. 

 

Monostorpályiban az elmúlt években nem érkezett az önkormányzathoz panasz a 

lakosságot zavaró hangerejű tevékenység bejelentése tárgyában. 

A település zajterhelés szempontjából kiemelhető területe a 4809. számú Létai út, 

mely jelentős forgalmat bonyolít. 

8.4. Célok és célállapotok: 

� A környezetvédelmi programban korábban bemutatott célok között többször 

szerepelt a fásítás, bokrosítás szorgalmazása. Mindez a zaj és rezgésterhelés 

szempontjából is fokozottan hangsúlyozható, mivel a zöld növényzet, fák, 
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bokrok zajfelfogó hatásán túl kevésbé ismert funkciója, hogy a rezgést is 

képesek részben felfogni. 

� Monostorpályiban a legjelentősebb zajforrás a közlekedésből ered. Ezen túl 

számba kell venni a szórakoztató tevékenységből származó zajokat is. 

 

9. IVÓVÍZELLÁTÁS 

9.1. Alapadatok 

Monostorpályi jelenleg meglévő vízi közműveit a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzatok Vízmű Zrt. működteti. A településen 1976 óta vannak jelen a 

vezetékes ivóvíz-szolgáltatás feltételei. Az üzemeltetői szervezet célja, hogy a 

tulajdonos önkormányzatok területén a folyamatos ivóvíz-ellátás biztosított legyen, és 

az vízi közműrendszerek műszaki és technikai színvonala biztosítsa a lakosság felé 

megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatását. A szolgáltatás minőségének fenntartása 

érdekében az üzemeltető folyamatosan végzi a technológia korszerűsítéséhez és a 

hálózat tisztításához kapcsolódó tevékenységeket. 

A hálózat kiépítettsége teljes, az ellátottsági arány 100%-os. A településen 15 

közkifolyó található. 

Az átlagos napi vízigény alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

m3/nap 233 230 232 234 235 238 

 

Általánosságban elmondható, hogy az adatok mérsékelt emelkedést mutatnak. 

 

9.2. Célok és célállapotok: 

� A fogyasztók körében tudatosítani kell az ivóvíz mindennapi életben betöltött 

szerepét, ezzel is ösztönözve a lakosságot a vízbázisok védelmére, a 

takarékos vízhasználatra. 
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� A helyi önkormányzatokról szóló törvény kötelező feladatként említi a lakosság 

egészséges ivóvízzel való ellátását, emiatt a szolgáltatás zavartalanságát a 

jövőben is fenn kell tartani. 

 

10. ENERGIAELLÁTÁS 

Környezeti szempontból a megújuló energiaforrások használata az elérendő cél 

valamennyi fogyasztó számára, mivel ezek abszolút mértékben nem növelik a légkör 

szén-dioxid koncentrációját. Várhatóan a nem túl távoli jövőben a szél és napenergia 

versenyképessé válik a fosszilis tüzelőanyagokkal. 

Amíg mindez nem következik be, környezeti hatásukat tekintve különbséget kell tenni 

a nem megújuló, fosszilis energiaforrások között is. 

Az egyik döntő különbség, hogy az olaj 17%-kal, a földgáz 43%-kal kevesebb szenet 

tartalmaz egy energiaegységre nézve, mint a szén. A szén messze a legkárosítóbb 

fosszilis tüzelőanyag, mind légszennyezési, mind klíma szempontból tekintve. 

További hátrány az égés során keletkező hamu, pernye és salak mennyisége is. A 

földgáz a legegyszerűbb szénhidrogén. Egyszerű összetétele és alacsony 

kéntartalma miatt kevésbé légszennyező, mint a többi szénhidrogén. 

A földgázhálózatra kötött lakossági fogyasztók főzésre, vízmelegítésre és fűtésre 

használják a gázt. A vezetékes hálózat 1996 óta elérhető a településen, a rákötések 

aránya kb. 60%. A földgáztüzelésre a 90-es években tértek át a fogyasztók, így a 

rákötések számának ugrásszerű növekedése már nem várható. Ettől eltekintve a 

gázenergia költségessége miatt a lakosság zöme - a gázüzemi fűtésrendszerrel 

rendelkezők is!- vegyes tüzelésű kazánt és fafűtést használ. 

 

10.1. Villamos energia ellátás: 

A villamos hálózat kiépítettsége és az ellátottság aránya gyakorlatilag 100%-osnak 

mondható. Monostorpályiban a forgalmi viszonyoknak megfelelően kiépített 

közvilágítási berendezések kiépítése jónak nevezhető. Ezidáig nem valósult meg a 
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hagyományos izzók energiatakarékos fényforrásokra történő cseréje, továbbá 

megújuló energiákat használó berendezések sincsenek (pl. napkollektorok). 

10.2. Gázenergia ellátás 

Monostorpályiban 1994 óta érhető el a vezetékes gázszolgáltatás. A háztartások 

mintegy 60% csatlakozott a hálózatra. Az energiaárak emelkedése miatt azonban 

megfigyelhető az a tendencia, hogy a gázenergiát elsősorban főzéshez és melegvíz-

szükséglet kielégítésére veszik igénybe a háztartások, a leginkább jellemző fűtési 

mód azonban újra a fa. 

 

Célok és célállapotok: 

� A középületek energetikai korszerűsítésének felülvizsgálata (nyílászárók 

cseréje, megújuló energiák használatának bevezetése, szigetelés) elsődleges 

cél lehet a jövőben. A KEOP pályázatok közintézmények korszerűsítésére 

vonatkozó alapja kitörési pont lehet e területre nézve. 

� A lakosság ösztönzése környezetkímélőbb energiaforrások alkalmazására 

meglehetősen nehézkes. Az energiatakarékosságot népszerűsítő, tájékoztató 

jellegű kampányok szervezése azonban hatékony lehet. 

 

11. ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS 

11.1. Alapadatok 

A település belterületén mintegy 30%-os a zöldterület aránya. Az önkormányzat 

minden évben tavasszal virágosítással és fásítással próbálja a településképet 

egységessé, tetszetőssé, széppé tenni. Az önkormányzat a zöldterületek 

gondozására is jelentős energiát fordít. A feladatot elsősorban a közmunka-

programban dolgozó lakosok látják el. 

Monostorpályiban megvannak a lakossági törekvések az utca szépítésére. A lakosok 

öntevékenysége tarkává teszi a települést, de fokozhatja a rendezetlenséget is. Ezért 
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indokolt lehet kezdetben 2-3, később több utca tekintetében is zöldterület rendezést 

végrehajtani. 

11.2. Célok és célállapotok: 

� A zöldterületek karbantartását továbbra is magas színvonalon kell 

végrehajtani. Fokozott figyelmet kell fordítani a parlagfű-mentesítésre. 

� A zöldterületen ültetni kívánt növényekről átfogó tervet kell készíteni, és azt 

ütemezve kell végrehajtani. 

� A felnövekvő generációk szabadidős tevékenységének biztosításához 

játszóterek kialakítása preferált. 

� A lakosságot mind szélesebb körben kell ösztönözni a tágabb környezetük 

ápolása, alakítása, fenntartása érdekében.  

 

12. KÖRNYEZETBIZTONSÁG, KÖRNYEZETVESZÉLY ELHÁRÍTÁSA ÉS 

KÖRNYEZETKÁROSODÁS CSÖKKENTÉSE 

E fejezet a természeti katasztrófák, rendkívüli események, valamint technológiai 

balesetek környezeti vonatkozásait ismerteti. Ezen eseményekről elérhető adatok 

száma csekély-mind országosan, mind helyileg. 

Ma Magyarországon még nem áll rendelkezésre a környezetet károsító balesetekről, 

katasztrófákról összesített adatsor. Az országos katasztrófavédelmi szervezet 

elsődleges feladatai között szerepel ennek a területek a fejlesztése. 

 

12.1. Katasztrófahelyzet: 

Monostorpályi község a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a 

védelmi követelményekről szóló 114/1995.(IX. 27) kormányrendelet alapján a IV. 

csoportba sorolható. 

Ennek megfelelően a védelmi követelmények: 
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o biztosítani kell a lakosság riasztásának feltételeit 

o tervezni kell a lakosság gyorsított ütemű felkészítését és tájékoztatását 

o ki kell dolgozni a kiürítési terveket 

o tervezni kell a lakosság elrejtésének megvalósításához szükséges műszaki 

feltételeket 

o tervezni kell a veszélyeztetettségnek megfelelő polgári védelmi szervezetek 

megalakítását, felkészítését és felszerelését. 

 

12.2. Természeti katasztrófák: 

A településen nem feltételezhető olyan nagyságú földrengés vagy árvíz, mely 

katasztrófa kockázatát hordozná magában. 

A belvízelvezetés tekintetében az alacsonyabb fekvésű belterületek jelenthetnek 

veszélyforrásokat (Vasvári Pál, Vörösmarty és Táncsics utcák) A felszíni vízelvezető 

rendszer karbantartása ezért is kimagaslóan fontos. 

A rendkívüli időjárásra való felkészülés, elsődlegesen az átlagosnál nagyobb és 

hevesebb esőzésekre, valamint a nagy mennyiségű és hosszan megmaradó téli 

csapadékra való felkészülést feltételezi. Ezekben az esetekben biztosítani kell a 

közutak járhatóságát, illetve a lehullott csapadék elvezetését. 

 

12.3. Tevékenységi eredetű katasztrófák: 

Mivel a községben nem található fokozott kockázattal működő ipartelep, üzem a 

tevékenységi eredetű katasztrófák vizsgálata kizárólag a közlekedéssel kapcsolatos 

veszélyforrásokra koncentrálódhat. 

A veszélyes anyagok közúti szállítását az ADR, a veszélyes áruk nemzetközi közúti 

szállításáról szóló európai megállapodás szabályozza. A szállítmányok mennyiségét, 

milyenségét és a konkrét útvonalakat a katasztrófavédelem kíséri figyelemmel, és 

teszi meg a szükséges intézkedéséket. 
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12.4. Szolgáltatással kapcsolatos veszélyforrások: 

Haváriát jelenthet a vezetékes gázszolgáltató, a villamos energia szolgáltató, 

valamint a vezetékes ivóvíz-szolgáltató rendszer meghibásodása, mely a város 

lakosságát széles körben érinti. 

A vezetékrendszerek szakaszolhatóan működnek, így egy-egy szakaszban történő 

meghibásodás, vagy robbanás elsősorban ellátási zavarokat okozhat. 

 

12.5. Célok és célállapotok: 

� A haváriát okozó események kezelése érdekében rendszeresen felül kell 

vizsgálni az elkészített védekezési és cselekvési terveket. 

� Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a tervekben előírtakat kell követni! 



Monostorpályi Község települési környezetvédelmi programja Monostorpályi Község települési környezetvédelmi programja Monostorpályi Község települési környezetvédelmi programja Monostorpályi Község települési környezetvédelmi programja     
2011201120112011----2015201520152015    

    
 

~ 34 ~ 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

A Monostorpályi Önkormányzata által készített 2011-2015 évekre vonatkozó 

környezetvédelmi program célja az önkormányzat környezeti politikájának 

megvalósítása, a község környezeti állapotának és környezeti teljesítményének a 

javítása, ezáltal egészséges lakókörnyezet biztosítása a város lakossága számára, s 

egyben a város versenyképességének, jövőbeli fejlődési esélyeinek növelése. 

A zaj, a forgalom, a rossz levegőminőség, a szélsőséges időjárás, az épített 

környezet elhanyagolása, a helytelen környezetgazdálkodás és ezek következtében 

fellépő egészségi problémák az életminőség romlásához vezetnek. 

Az előzőeket figyelembe véve elkészített programban szerepelnek a 

környezetvédelmi szempontból fontosabb, a környezet védelmét, élhetőbbé tételét 

szolgáló célkitűzések, intézkedések. 

A környezeti problémák megoldásában a társadalom egészének együttműködésére 

van szükség. A szelektív hulladékgyűjtés, a háztartási energia- és vízfelhasználás 

csökkentését nem lehet a lakosság aktív közreműködése nélkül megvalósítani. 

Monostorpályiban a környezetgazdálkodás módszerei sokat változtak az elmúlt 

években. A környezetvédelmi szempontok egyre jobban beépülnek a község 

fejlesztési elképzeléseibe, mindinkább előtérbe helyezik a természeti környezet 

védelmét. 

Az elkövetkező években a jelen Környezetvédelmi Programban megfogalmazott 

célkitűzéseket - a pályázati lehetőségek figyelembe vétele mellett - a helyi civil 

szervezetekkel, közszolgáltatókkal, illetve a környezetvédelmet pedagógiai 

programjába beépítő nevelési-oktatási intézményekkel közösen kell véghezvinni. 

 

Monostorpályi, 2011. június 
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Óh, áldott természet! óh csak te vagy nékem 

Az a tetőled nyert birtokom s vidékem, 

Melynek én örökös főldesura lettem, 

Mihelyt teáltalad embernek születtem. 

 

Csokonai Vitéz Mihály 

 

    


