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4 .  E L Ő Z M É N Y E K  
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4.1. Bevezetés 

Jelen településfejlesztési koncepció a 2003-ban készült 30/2005/VII.27 sz. határozattal jóváhagyott 
településfejlesztési koncepció aktualizált változata.  

A 2003-ban jóváhagyott dokumentum alapvetései és elhatározásai nagyvonalakban nem változtak, 
csupán kiegészültek az azóta megváltozott fejlesztési elképzelésekkel, pl.: lakóterület-fejlesztés, gaz-
dasági területfejlesztése. 

Aktualizálásra került az azóta megváltozott országos tervi övezetek ismertetése, melyhez a készülő 
rendezési tervnek igazodnia kell. 

A jelen dokumentum jelenti az alapját az újrakezdett rendezési tervnek, mely 2009-ben új alapokra 
helyezve és új egyeztetési eljárás keretében indult útjára. A régi papír alapon beszerzett alaptérkép el-
avult, ezért beszerzésre került az új digitális alaptérkép, melynek megvásárlásával az Önkormányzat 
lépést tett arra, hogy az új rendezési terv rajzi munkarészei a mai állapotoknak megfelelő, aktualizált 
térképen kerüljenek ábrázolásra. 

 
 

4.2. A településfejlesztési koncepció mérnöki műszaki előkészítése 

4.2.1. Alaptérkép 

A tervezési területre vonatkozó kül- és belterületi földhivatali nyilvántartási térképek beszerzésre 
kerültek. 2010-ben megvásárlásra került a digitális alaptérkép, mely a 2003-ban megvásárolt papír 
alapú dokumentáció frissített változata. Az új alaptérképen követhetőek a 7 éve történt változások, 
részleteiben gazdagabban kidolgozott térkép. A kül- és belterületi állományok összeillesztésével szüle-
tett meg a tervezési alaptérkép, mely kész a rendezési terv rajzi anyagának fogadására.  

 

4.2.2. Előzetes véleményezési eljárás 

Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 9. § (2) bekezdése előírja, hogy a településrendezési tervek készítését előzetes véleményezési el-
járásnak kell megelőznie. 

A Polgármesteri Hivatal az előzetes államigazgatási eljárást 2009 decemberében újból lefolytatta, 
melynek során az illetékes államigazgatási szervek nyilatkoztak a rendezési tervvel kapcsolatos elkép-
zeléseikről, és ismertették a saját hatáskörükbe tartozó jogszabályok sorát, melyet a tervkészítésnél fi-
gyelembe kell venni. 

Az előzetes véleményezési eljárás során nem merült fel olyan körülmény, mely a településfejlesz-
tési koncepció aktualizálására kihatással lenne és a településrendezési terv elkészítését akadályozná. 
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4.3. A településfejlesztési koncepció társadalmi előkészítése 

A településfejlesztési koncepció előkészítéseként kérdőívek kiküldésére került sor a település főbb 
gazdasági szereplői részére, hogy fejtsék ki a településfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseiket. A vál-
lalkozói érdeklődés alacsony szintű volt. Sikeresebb volt a Polgármesteri Hivatal által összehívott 
egyeztető tárgyalás. 

Az egyeztető tárgyalások sikeresnek mondhatóak a község vezetőivel és a szakterületek képviselő-
ivel, mely megnyugtató alapot adhat a településfejlesztési koncepció elkészítéséhez. 

A helyben szokásos módon az Önkormányzat hirdetményt tett közzé a lakosság számára, és kérte a 
településrendezési tervvel kapcsolatos javaslataikat. A lakossági részéről nem mutatkozott érdeklődés 
a megkereséssel kapcsolatban. 

A Polgármesteri Hivatal munkatársai a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával kapcsolat-
ban 2009-ben és 2010-ben több egyeztető tárgyalást tartottak, melyen körvonalazódtak a 7 év eltelté-
vel a fejlesztésbeli változások. 
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5 .  A  M O N O S T O R P Á L Y I R A  V O N A T K O Z Ó   

F E J L E S Z T É S I  É S  R E N D E Z É S I  S Z Á N D É K O K  

Ö S S Z E F O G L A L Á S A  

Monostorpályi község Településrendezési Tervéhez 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

5.1. Országos szintű elhatározások 

Országos Területrendezési Terv (Váti Kht. Budapest, 2008.) 

Az Országos Területrendezési Terv rögzíti a térség területhasználatának és funkcionális övezetei-
nek alapvetéseit, melyek Monostorpályi esetében az alábbiak: 

→ északon erdőgazdálkodási térség (zöld színnel jelzett terület), 
→ délen mezőgazdasági térség (sárga színnel jelzett terület), 
→ kelet-nyugati irányban országos kerékpárút törzshálózat halad (pöttyvonal) 

 

Részlet az Országos területrendezési tervből 
A lehatárolt terület Monostorpályi igazgatási területét mutatja. 
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A települést érinti továbbá az Országos ökológiai hálózat övezete, és a Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete. Az alábbi ábrán lehatárolt terület Monostorpályi igazgatási területét mutatja. 
 

Országos ökológiai hálózat övezete 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 



 

Monostorpályi község Településrendezési TerveTelepülésfejlesztési koncepció felülvizsgálat - 2010 8

 

5.2. Regionális szintű elhatározások 

Erdőspusztai Önkormányzatok településeinek társulása Vidékfejlesztési programjának koncep-
ciója (Debrecen, 1997.) – Debreceni Agrártudományi Egyetem 

A koncepció a Debreceni Agglomerizáció Település Társulásainak menedzseri és gazdajegyzők 
részvételével minden önkormányzat polgármesterével, valamint a jelentősebb agrárgazdálkodási vál-
lalkozások vezetőnek, azok segítségével készült. 

Erdőspusztákra vonatkozó fejlesztési tanulmányok, programok fontosabb megállapításai, javasla-
tai: 
 A térség településeinek népességszáma 1990-ig csökkent, ettől kezdve mérsékelt ütemben nö-

vekedett. 
 A kistérségben kialakult foglalkoztatási válság egyik oka, hogy a nagyüzemekben megszűntek 

az alaptevékenységen kívüli tevékenységek. 
 A térségből nagyrészt az alacsonyabb szakképzettségű, vagy szakképzetlen munkaerő került el-

bocsátásra. 
 A mezőgazdaság és más ágazatok fejlesztésének a térségben munkaerő korlátai nincsenek.  
 A területhasznosítás adottságokhoz való igazítása indokolttá teszi több helyen új erdőterületek 

telepítését. 
 A nagyüzemekben az állattenyésztés volumene lényegesen csökkent, ugyanakkor a kisüzemek 

állatállományának növekedése ettől kisebb arányú volt, így összességében az állatállomány 
csökkent. 

 A következő években a mezőgazdasági termelőknek is nagyobb gondot kell fordítani a környe-
zet védelmére. 

 
Konkrétan az Erdőspusztákról kevés fejlesztési terv (tanulmány, stratégia, stb.) készült, számos 

olyan tanulmány található azonban – főleg a megyéről -, amelyek e kistérségre is tartalmaznak 
megállapításokat, javaslatokat. Fontosabb megállapítások: 
 A kistérség mezőgazdasági termelés feltételei lehetővé teszik a kialakult művelési ág arányok, 

valamint a vetésszerkezet további korszerűsítését, piaci igényekhez igazítását. 
 A gazdasági változások, a szövetkezetek átalakulása és a kárpótlási folyamat következtében sok 

az új földtulajdonos, illetve megváltozott a földhasználók köre. A kisgazdaságok jelentős része 
kényszergazdaság, amely főleg jövedelem-kiegészítésként szolgál, de a piacgazdaságban ver-
senyképtelen. 

Debrecen statisztikai körzet fejlesztései: 
Az Erdőspuszták területe és települései a „Debreceni statisztika körzet”-be tartoznak, Fejlesztésük-

kel kapcsolatban különösen figyelemre méltók az alábbiak: 
 A központi várossal való együttműködéssel juthat kedvezőbb helyzetbe. 
 A Debrecent körülvevő fontos alközpontok (Hosszúpályi, Létavértes) olyan külső gyűrűt alkot-

nak a város körül, amelyek a város tehermentesítését, gazdaságának térbeli kiterjedését szolgál-
ják, ennek része lehet Monostorpályi is. 

 A mezőgazdaság szelektív fejlesztésére alkalmas kultúrák (burgonya, dohány, étkezési napra-
forgó, málna, zöldség, torma, erdőművelés, rét és legelő gazdálkodás) akkor lehetnek sikeresek, 
ha a feldolgozó kapacitásuk is kialakul és lényegesen javul a terület közlekedési feltártsága, il-
letve alap-infrastruktúrája. 

 A munkanélküliség szociális és közmunka-programok beindítását is feltételezik, tekintettel a ci-
gány népesség országos átlagot meghaladó arányára. 

 A Létavértes - Székelyhíd határátkelő megnyitása. 
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5.3. Megyei szintű elhatározások 

Hajdú – Bihar Megye Településfejlesztési Koncepciója 

(MTA Regionális Kutatások Központja - Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács, Debrecen, 
1998) 

A terv a megye hosszú távú fejlődése szempontjából meghatározónak tekinthető összes fejlesztési 
célt, fejlesztési programot és javasolt intézkedéseket is magában foglalja. 

Általános fejlesztési céljaihoz (dinamizálás-felzárkózás, regionális „híd” szerepkör) rendelt priori-
tásai szinte mind érintik a települést. 

 
A Területfejlesztési koncepció fejlesztési elképzelései: 

A koncepció a mezőgazdasági ágazat alapjának tekinti a kedvező talajadottságokat (Hajdúhát az 
ország egyik legjobb talajadottságokkal rendelkező tájegysége). 

A térség nemzetközi vonzerejének számító gyógyfürdők (Debrecen, Hajdúszoboszló, Nádudvar) 
fejlesztése és bővítése. Ennek keretében szálláslehetőségek bővítése a közepes és kisebb üdülők pan-
ziók bővítése, valamint az ehhez nélkülözhetetlen környezetszépítő és egyéb szolgáltató fejlesztések. 

Az idegenforgalomban eddig kivívott pozíció megőrzése. 
 gyógyfürdőfejlesztés 
 környezetszépítés 
 szolgáltatások körének bővítése 
 ökoturizmus 

A gyógyidegenforgalomhoz kötődő lehetőségek kiaknázása. 
Debrecen – Hortobágy – Hajdúszoboszló idegenforgalmi háromszög vagy a Tiszamenti térséggel 

kiegészülő négyszög kiemelt üdülőkörzetként való kezelése esetén az ökoturizmus, ill. a hortobágyi 
látványosságokhoz kapcsolódó gyógy- és rekreációs termálprogramokkal bővülő idegenforgalmi pro-
jektek megvalósítása. 

Kiemelt feladat az idegenforgalom és a turizmus infrastrukturális feltételrendszerének bővítése, 
korszerűsítése. 

Környezetvédelem, szennyvízelvezető rendszerek fejlesztése, a felszíni vizek elrendezésének meg-
oldása, a szilárd hulladék elhelyezésének megoldása. 

 
Monostorpályi a Debreceni statisztikai körzetbe tartozik, ami Hajdú-Bihar megye legösszetettebb 

és a leginkább heterogén területe. A község sajnos a körzet legelmaradottabb, iparilag fejletlen, akut 
foglalkozatási gondokkal sújtott, elöregedő népességű, halmozottan hátrányos helyzetű, dél – nyírségi 
- erdőspusztai településeinek csoportjába tartozik. A Fejlesztési Koncepció sürgősségi sorrendjébe ép-
pen ezen okok miatt került az első helyre az Erdőspuszták településeinek segítése. 

A fejlesztési programoknak a gazdasági szerkezetátalakító és a vállalkozásélénkítő tevékenységek 
fokozásával elsősorban a munkahelyteremtő, foglalkozásbővítő beruházásokat támogatják. Próbálják 
elősegíteni az infrasruktúra fejlesztése révén a településcsoport felzárkóztatását. 

A terület fejlettségbeli különbségek csökkentése céljából javasolják az önszerveződő kistérségi 
központok (esetünkben Létavértes) városi funkcióinak bővítését, alközponti jellegüknek tovább erősí-
tését. Ezekben a kisvárosokban valósítható meg legkönnyebben a humán infrastruktúra (középfokú ok-
tatás, egészségügyi és szociális létesítmények, stb.) fejlesztése. 

A körzet Debrecent leszámítva agrár jellegű terület (mezőgazdaság-orientált), szelektív fejlesztésre 
alkalmas ágazattal. A földrajzi feltételek lehetőséget teremtenek speciális mezőgazdasági kultúrák fej-
lesztésére. Az Erdőspuszták térségében, azon belül Monostorpályiban gabonafélék-, gyümölcs-, zöld-
ség-, torma termelésre, legelőgazdálkodásra, erdőművelésre van elsősorban lehetőség. Ezek az előállí-
tott növényi termékek jó alapot jelentenek a feldolgozóipar kapacitás bővítéséhez és fejlesztéséhez. 

A természeti adottságok sokszínűsége, a ligetes erdős környezet a falusi turizmus számára különle-
gesen kedvező feltételeket kínál. 

Hasznos lenne a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése (a magyar-román határmenti /CBC/ együttmű-
ködés erősítése) érdekében a Létavértes-Székelyhíd közötti határátkelőhely megnyitása. 

 



 

Monostorpályi község Településrendezési TerveTelepülésfejlesztési koncepció felülvizsgálat - 2010 10

 
Hajdú-Bihar megye térszerkezete és fejlesztési zónái 

Jelmagyarázat: 1. Országos térszerkezeti vonal, 2. Regionális térszerkezeti vonal, 3. Sűrűbb textúrájú területek, 
4. Hajdú-Bihar megye határa, 5. Nagyváros, 6. Kis- és középváros, 7. Falusi kulcstelepülések 

 
 

5.4. Hajdú Bihar Megyei Területrendezési Terv Monostorpályi községet érintő elhatározásai 
 
A Hajdú-Bihar megyei területrendezési terv (továbbiakban megyeterv) a 13/2010.(IX.17.) számon 

került jóváhagyásra. 
Az OTrT elhatározásait és térségi övezeteit a megyeterv tovább pontosította, ezért részletgazda-

gabb, jobban tükrözi Hajdú-Bihar megye elképzeléseit. A megyeterv térségi övezeteit a településszer-
kezeti terv tovább fogja pontosítani, alapul véve a megyetervben szereplő térségi övezeteket.  

 

A megyeterv Monostorpályi községet érintő elhatározásai az alábbiak: 
 

 Az igazgatási terület térségi besorolásai: 

a) Mezőgazdasági térség 
b) Erdőgazdálkodási térség 
c) Hagyományosan vidéki települési térség 

 Az igazgatási területet érintő egyéb építményekkel igénybevett területek, hálózati és infrastruktúra 
elemek az alábbiak: 

a) Főút (meglévő hálózati elem) 
b) Vasúti mellékvonal (meglévő hálózati elem), 
c) Országos kerékpárút törzshálózat (tervezett hálózati elem) 
d) Átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat (meglévő hálózati elem), 
e) Térségi szénhidrogén szállító vezeték (meglévő hálózati elem) 

 

 Az igazgatási területet érintő térségi övezetek: 

a) Ökológiai hálózat övezete (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) 
b) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
c) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete 
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d) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
e) Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 
Részlet Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 2. sz. mellékletéből „Térségi szerkezeti terv” 
című tervlapjából Monostorpályi igazgatási területére vonatkozólag: 
 

 
 

 
Igazgatási terület nagysága: 4442,54 ha 
Mezőgazdasági térség nagysága: 2105,6 ha 
Erdőgazdálkodási terület nagysága:1913,07 ha 
Települési térség nagysága:423,87 ha 
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A Térségi szerkezeti terv jelmagyarázata 
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Részlet Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/1. sz. mellékletéből „Ökológiai hálózat tér-
ségi övezetei” című tervlapjából Monostorpályi igazgatási területére vonatkozólag: 
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Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/2. sz. mellékletében szereplő „Kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterületek övezete” Monostorpályi igazgatási területét nem érinti. 
 
Részlet Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/3. sz. mellékletéből „Erdősítésre alkalmas 
területek övezete” című tervlapjából Monostorpályi igazgatási területére vonatkozólag 
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Részlet Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/4. sz. mellékletéből „Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezete” című tervlapjából Monostorpályi igazgatási területére vonatkozólag 
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Részlet Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/5. sz. mellékletéből „Térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület övezete” című tervlapjából Monostorpályi igazgatási területére vonat-
kozólag 
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Részlet Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/6. sz. mellékletéből „Országos és térségi je-
lentőségű tájképvédelmi terület övezete” című tervlapjából Monostorpályi igazgatási területére vonat-
kozólag 

 
 

 
 
Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/7. sz. mellékletében szereplő „Világörökség, és 
világörökségvárományos terület övezete, Történeti települési terület övezete” Monostorpályi igazgatá-
si területét nem érinti. 

 

Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/8. sz. mellékletében szereplő „Kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete” Monostorpályi igazgatási területét nem érinti. 
 

Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/9. sz. mellékletében szereplő „Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület övezete” Monostorpályi igazgatási területét nem érinti. 
 

Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/10. sz. mellékletében szereplő „Együtt tervezhető 
térségek övezete” Monostorpályi igazgatási területét nem érinti. 
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Részlet Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/11. sz. mellékletéből „Rendszeresen belvíz-
járta terület övezete” című tervlapjából Monostorpályi igazgatási területére vonatkozólag 
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Részlet Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/12. sz. mellékletéből „Nagyvízi meder öve-
zete” című tervlapjából Monostorpályi igazgatási területére vonatkozólag 
 

 
 

 
 

Hajdú Bihar megye Területrendezési Tervének 3/13. sz. mellékletében szereplő „Kiemelt fontosságú, 
meglévő honvédelmi terület övezete, Honvédelmi terület övezete” Monostorpályi igazgatási területét 
nem érinti. 
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A megyetervi térségi övezeteknek megfelelően a település igazgatási területének terület-
felhasználását az alábbi szempontok alapján célszerű megtervezni: 

A település belterülete (mivel laksűrűsége nem éri el a 15 fő/ha-t) és ahhoz kapcsolódó beépítésre 
szánt területek a megyeterv szerint hagyományosan vidéki települési térségbe taroznak. Ennek meg-
felelően a település belterületén a szerkezeti tervben nem jelölhető ki településközponti vegyes terület, 
nagyvárosias lakóterület, jelentős zavaró hatású ipari gazdasági terület, valamint nagy alapterületű, 
2000 m2 feletti építményeket tartalmazó egyéb területek. A települési térségen belül célszerű kijelölni 
az esetleges lakóterület-fejlesztéseket, valamint a tervezett gazdasági területeket. 

A hagyományosan vidéki települési térségben csak kevésbé intenzív, maximum 1,5 szintterület sű-
rűségű beépítésre szánt terület kialakítása lehetséges. 

Fejlesztési elképzelésein egyezik a hagyományosan vidéki települési térségre vonatkozó területren-
dezési irányelvekkel, azaz célunk a beépítésre szánt területek növekedésének mérséklése, a települési 
és az építészeti értékek megőrzése. Támogatjuk a meglévő lakóterületek intenzívebb hasznosítását a 
lakatlan, és funkcióját vesztett épületek újrahasznosítását, ezért a lakóterületi tartalékok felhasználásá-
ban látjuk a település megújulását. Új lakóterület-fejlesztéseket csak minimális mértékben irányzunk 
elő, ilyen a jelenleg egyoldalas beépítésű Arany János utca másik oldalának beépítése, valamint a 
Létai úton a meglévő lakóterületek melletti fejlesztési terület kijelölése keleti irányban. 

A beépített területen kívül települni kívánó zöldmezős beruházások (ipari, kereskedelmi, szolgálta-
tó centrumok) telephely kijelölését a településrendezési tervben a természetvédelem, a környezetvéde-
lem és a termőföld védelem szempontjainak figyelembe vételével kell szabályozni. 

Meg kell őrizni a települések kialakult egyedi karakterét, szerkezetét, belterületének kompakt jelle-
gét. 

A települési térségben a területhasználat változása nem eredményezheti a biológiai aktivitás érték 
csökkenését, melyet magasabbrendű jogszabály1 is szabályoz. 

A történeti településszerkezeti részek területén, a településközpontban nem engedhető meg a tele-
pülésszerkezetet és a településképet bomlasztó, attól idegen funkciójú beépítések létesítése (üzem-
anyagtöltő állomás, bevásárló központ, sportközpont, nagykiterjedésű közlekedési létesítmény). 

Fontos megőrizni a hagyományosan vidéki települések táji kapcsolatait, a településkép és a táj 
összhangját. 

Települések külterületén, elsősorban az északi részeken a meglévő majorok, lakott helyek esetében 
a történetileg kialakult beépítési jelleg, zöldfelületi elemek, egyedi tájértékek és az eredeti mezőgazda-
sághoz kapcsolódó funkciók megtartására kell törekedni és kerülni kell a túlzott mértékű beépítettsé-
get. Ugyanez vonatkozik a településtől délre fekvő mezőgazdasági üzemi területre is. 

 
A település külterületének területfelhasználásának besorolásakor figyelemmel kell lenni a térségi 

övezetekre, mely a térségi szerkezeti terv szerint megoszlik mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térsé-
gi övezetre.  

Az erdőgazdálkodási térség, mint területfelhasználási kategória, tartalmazza a meglévő és az erdő-
telepítésre javasolt területeket. A megyeterv a meglévő erdőterületek mellett maghatározza a kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterületeket is. Ezek együttes figyelembevétele szükséges az erdőterületek 
területfelhasználási besorolásánál. A megyetervhez képest a településszerkezeti terven a 
területfelhasználási egységek kijelölése során a megyei erdőgazdálkodási térséget legalább 85 %-ban 
erdőterület kategóriába kell sorolni. 

A megye erdősültségének megtartása miatt alapvető fontosságú, hogy a meglévő erdőterületek ne 
kerüljenek belterületbe vonásra, valamint beépítésre szánt területbe. 

Gazdasági erdők telepítésénél a természeti adottságokat károsító hatások kizárására kell törekedni, 
egyéb erdőtelepítéseknél, ahol a természeti viszonyok lehetővé teszik, őshonos fafajták alkalmazásával 
előnybe kell részesíteni természet-közeli erdőtársulások kialakítását. 

A mezőgazdasági térséget a településszerkezeti tervben legalább 85 %-ban mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és ve-
gyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki. 

A termőföldek művelési ágból való kivonása csak a legszükségesebb mértékben, a gyengébb minő-
ségű földeken valósulhat meg. 
                                                           
1 9/2007.(IV.3.)ÖTM rendelet 
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A mezőgazdasági térségben a mezőgazdasági területek megtartása a cél, ezen belül fejlesztési cél-
kitűzések mezőgazdasági területet nem érintenek. 

A meglévő homoki és sziki gyepek, lápterületek megőrzése és természetvédelmi célokat is szolgáló 
hasznosítása kiemelten fontos feladat. 

 
Területfelhasználást korlátozó tényezők: 

a) A területfelhasználást korlátozó tényezők között szerepelnek a védett, természetileg értékes te-
rületek, a belvízveszélyes területek, a régészeti területek és a rekultiválandó területek. 

b) A természeti védelem alatt álló területek és az országos ökológiai hálózat részeként jegyzett te-
rületek a településszerkezeti tervben korlátozott területfelhasználású területeknek javasolt jelöl-
ni. 

c) Védett területek a külterület északi részén találhatóak, ezek a területek tájvédelmi körzetek, és 
európai jelentőségű NATURA 2000 különleges természetmegőrzési területek. Az ökológiai há-
lózat területe kiterjed az északi és a déli részekre is egyaránt. A védett területek miatt az északi 
részen található az országos ökológiai hálózat magterülete, míg délen ökológiai folyosók és 
azok pufferterülete húzódik. 

d) A település nagy része, főleg az északi rész térségi jelentőségű tájképvédelmi terület. Ezen a te-
rületen a településszerkezeti terv nem jelölhet olyan területfelhasználást, amely a természeti 
adottságokat és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását veszé-
lyeztetné. A beépítésre szánt területeknél, valamint a közművezetékek, közműépítmények elhe-
lyezésénél ezen a részen törekedni kell az épületek és építmények tájba illesztésére. 

e) Törekedni kell a hagyományos tájhasználat megőrzésére. 
f) A belvízveszélyes területek esetében Monostorpályit a közepesen és mérsékelten veszélyeztetett 

területek érintik. A közepesen veszélyeztetett területek egyben rendszeresen belvízjárta területek 
is. 

g) Azon a területen, amely nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint, a beruházások tervezésénél 
számolni kell régészeti kutatás költségeivel. A magasabbrendű jogszabályok szerint ezeket a ré-
gészeti lelőhelyeket a beruházások tervezése során lehetőség szerint el kell kerülni, amennyiben 
erre nincs lehetőség, a lelőhely beruházás által érintett részét fel kell tárni, az illetékes Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal bevonásával. 

h) A felhagyott bányák és a hulladéklerakó területét rekultiválni szükséges, rekultivációs tervek 
alapján. A rekultiválandó területeket ki kell jelölni. 

 
A megyetervben szerepeltetett igazgatási területet érintő egyéb építményekkel igénybevett terüle-

tek, hálózati és infrastruktúra elemek szinte teljes egészében meglévő elemek, az országos kerékpárút 
törzshálózat részeként jelölt tervezett kerékpárút kivételével. 

 

5.5. A település korábbi fejlesztési dokumentumai és jóváhagyott tervei 

Monostorpályi község egyszerűsített Általános Rendezési Terve 

(HB Megyei Tervező és Beruházó Kft. 1992. Tervező: Nagy Attila) 
A terv az Országos Építési Szabályzat alapján készült, reális fejlesztési célokkal, melyek közül ke-

vés dolog valósult meg. A terv egyes fejlesztési elemei a jelenleg készülő településrendezési tervbe át-
emelendő. 

A tervben szerepel a Bánki út, mely a mostani fejlesztési koncepció egyik alappillére a megközelí-
tési viszonyok javítása tekintetében. 

 

Monostorpályi Község Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programja 

A fejlesztési program mind gazdasági, mind a gazdasági fejlődést előmozdító egyéb, fejlesztési ja-
vaslatokat is tartalmaz, elsősorban a megközelítési viszonyok javítása, az infrastruktúra fejlesztése, 
vállalkozási övezet kialakítása és a település népességmegtartó képessége tekintetében. 
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A gazdasági program célkitűzései: 

A Gazdasági Program célja Monostorpályi Község gazdasági hatékonyságának, jövedelemtermelő-
képességének támogatása. Cél a szolgáltatások, a turizmus, a környezetvédelem fejlődésével a telepü-
lés vonzerejének és versenyképességének javítása, ezen belül a tiszta és egészséges környezet megte-
remtése, fejlett, biztonságos közlekedés biztosítása, minél szélesebb körű és magasabb színvonalú 
szolgáltatások nyújtása a lakosságnak, megfelelő lakáskörülmények, stabil és elérhető egészségügyi és 
szociális ellátás biztosítása, fejlett és jövedelmező gazdaság megteremtése, valamint a kis- és közép-
vállalkozások erősítése - mindezen keresztül a versenyképesség növelése. 

 

A jövőkép elérésének tervezett stratégiája sokoldalú, innovatív és versenyképes gazdaság kialakítá-
sa, a település kistérségi szerepkörének erősítése, továbbá az Európai Uniós tagságból fakadó lehető-
ségek kihasználása. Mind a műszaki infrastruktúra, mind az oktatási intézmények léte és színvonalas 
működése alapvető ahhoz, hogy Monostorpályi vonzó legyen. Fejlődő pályára állításához elengedhe-
tetlen, hogy az önkormányzat a társadalom minden szereplőjével – legyen az a gazdasági, vagy civil 
szektorban – párbeszédre és a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködésre törekedjen, a jogsza-
bályok betartása mellett lehetőség szerint a helyi vállalkozóknak biztosítson minél több munkát.  

 
A gazdasági program konkrét fejlesztési elképzelései: 

1. PRIORITÁS: A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 
1.1. Turizmusfejlesztés  

(ezen belül a gyógyturizmus beindítása a termál vízkincsre alapozva, erdei iskola létreho-
zása, idegenforgalmat kiszolgáló kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátó egységek létre-
hozása) 

1.2. Befektetés-ösztönzés 

2. PRIORITÁS: FOGLAKOZTATÁS- ÉS HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS 
2.1. Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése 

(Az intézkedéscsoport célja a nevelési-oktatási intézményhálózat rekonstrukciója, az okta-
tás minőségi értelemben vett személyi és dologi fejlesztése annak érdekében, hogy a képzés 
megfeleljen munkaerőpiac által támasztott egyre magasabb követelményeknek.) 

2.1.1. Intézményrekonstrukció 
(ezen belül az általános iskolai épületek felújítása és korszerűsítése 

2.1.2. Az oktatás eszközrendszerének javítása 
(Az oktatási intézmények számos eszköz beszerzését tervezik, melyek elősegítik a gyermekek 
oktatását, testi-lelki fejlődését) 

2.2. Foglalkoztatás támogatása 
2.2.1. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 
(A befektetések ösztönzésével kívánja az Önkormányzat a községet vonzóvá tenni újabb 
munkahelyteremtő vállalkozások, befektetők számára) 

2.2.2. Közmunkaprogram 
(foglalkoztatás növelése a közmunkaprogram keretében) 

3. PRIORITÁS: KÖRNYEZETI ÉS JÓLÉTI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA 
3.1. Zöld, megújuló energiák beépítése az intézmények energiafelhasználásába 

(Ezen belül cél a község minden intézményében megújuló energiák hasznosításának beveze-
tése, az un. „Tanítóföldön” megújuló energiaforrások felhasználásához szükséges létesít-
mények – pellet-, brikettáló üzem, napelempark megvalósítása) 

3.2. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
3.2.1. Közút- és járdaépítés, -rekonstrukció 
(ezen belül járdaépítés, belterületi utak aszfaltjának felújítása, helyenként burkolása) 

3.2.2. Kerékpárút építés 
(ezen belül Hosszúpályi és Monostorpályi között a Létai úton, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky 
utcától a Kossuth utcán keresztül a Létai útig való kerékpárút kiépítés, elsősorban a bizton-
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ságos kerékpáros közlekedés lehetőségének megteremtése, a baleseti veszélyforrások csök-
kentése, a motorizáció okozta környezetszennyezés mérséklése miatt) 

3.2.3. Buszmegállók fejlesztése 
(ezen belül két új buszmegálló létesítése, valamint a további 7 db megállóhelyhez fedett 
buszváró kialakítása) 

3.3. Közműfejlesztési program 
3.3.1. Csatornahálózat fejlesztése 
(ezen belül a szennyvízelvezető csatorna-hálózat teljes mértékű kiépítése) 

3.3.2. Csapadékvíz és felszín alatti vizek elvezetésének fejlesztése 
(a belvíz probléma megoldása kiemelt jelentőségű, az egész település területén korszerű 
vízelvezetési megoldás szükséges) 

3.3.3. Közvilágítás rekonstrukciója 
(ezen belül a település egész területén szükséges a közvilágítás megújítása) 

3.4. Zöldfelületek fejlesztése 
3.4.1. Környezetvédelmi Program készítése 
(Monostorpályi Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik környezetvédelmi prog-
rammal, azonban annak elkészítése szükséges) 

3.4.2. A települési zöldfelületek, parkok fejlesztése 
(ezen belül utcafásítás szükséges, a település parkosítási programja készül) 

3.4.3. Játszótér építése 
(ezen belül játszóterek kialakítása szükséges)) 

3.4.4. Piac kialakítása 

3.5. Egészségügyi, szociális infrastruktúra megújítása 
3.5.1. Egészségügyi, szociális intézményhálózat infrastrukturális fejlesztése 
(ezen belül a polgármesteri hivatal bővítése szükséges, valamint az orvosi rendelő teljes 
külső megújítása) 

3.5.2. Intézmények akadálymentesítése 
(ezen belül kiemelt fontosságú minden intézményben mind a fizikai, mind az 
infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása) 

3.5.3. Használaton kívüli épületek és területek hasznosítása 
(ezen belül a „tanítóföld területének, a régi orvosi rendelő és szolgálati lakás és a Kossuth 
iskola újrahasznosítása) 

3.6. A kulturális intézményrendszer fejlesztése 
(ezen belül szükséges a meglévő Művelődési Ház külső és belső felújítása, teleházzá, Integ-
rált Közösségi Szolgáltató térré alakítása) 

3.7. Sportinfrastruktúra fejlesztése 
(A sportinfrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlen a települési versenyképesség erősítése 
szempontjából. Szükséges az aszfalt borítású és a füves pályák rekonstrukciója) 
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6 .  H E L Y Z E T É R T É K E L É S  

Monostorpályi község Településrendezési Tervéhez 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
 

 
A helyzetértékelés a vizsgálatok tömör, rövid összefoglalása. Feladata a települési önismeret rögzí-

tése és elmélyítése. A legfontosabb pozitív és negatív adottságok, a lehetőségek és a veszélyek bemu-
tatásával készült. 

 
Szempontjai: 

1. Földrajzi helyzet 
1.1. földrajzi fekvés  
1.2. közlekedés-földrajzi helyzet 

2. Természeti erőforrások 
2.1. természeti táj 
2.2. ásványi vagyon 
2.3. termőföld 
2.4. felszíni vizek 
2.5. felszín alatti vizek 
2.6. építésföldtani adottságok 

3. Szerepkör, települési együttműködés 

4. Gazdasági szerkezet 

5. Népességviszonyok, humán erőforrás 

6. Infrastrukturális ellátottság 
6.1. településszerkezet 
6.2. közműellátás 
6.3. humán infrastruktúra 

7. Belső és külső érdekviszonyok 

8. Önkormányzati és vagyongazdálkodás 

9. Környezeti állapot 
9.1 Természeti környezet 
9.2 Épített környezet 
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 ERŐSSÉGEK 
(belső és pozitív adottsá-

gok, körülmények) 

GYENGESÉGEK
(belső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

LEHETŐSÉGEK 
(külső és pozitív adottsá-

gok, körülmények) 

VESZÉLYEK 
(külső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

FÖLDRAJZI HELYZET 
Földrajzi fek-
vés 

 A Dél-Nyírség er-
dőspusztai telepü-
léscsoportba tartozik 

 Fekvése miatt az 
Észak-alföldi régió-
hoz tartozik 

 Az ország keleti pe-
riférikus részén való 
fekvés 

 Az ország centrum-
térségeitől való 
nagy távolság 

 Autópálya nem érin-
ti 

 

 Az M35-ös gyors-
forgalmi út déli 
irányba történő 
meghosszabbítása 

 Ha nem él a telepü-
lés a kedvező, új 
határmenti helyzet 
gazdaságélénkítő és 
kulturális lehetősé-
geivel 

 Ha a község közle-
kedés földrajzi 
helyzete nem javul, 
fékezi a községfej-
lődést 

Közlekedés-
földrajzi 
helyzet 

 Érvényesül Debre-
cen vonzáskörzeté-
nek hatása 

 Magyar-Román ha-
tár közelsége 

 Országos úthálózat-
ba való bekötést a 
4809-es összekötő 
út biztosítja, mely a 
47-es számú főúthoz 
csatlakozik 

 Szomszédos Kelet-
Magyarország mak-
ro regionális tér-
szervező központjá-
val Debrecennel 

 Vasútállomással 
rendelkezik 

 Közlekedésföldrajzi 
és térszerkezeti 
helyzete közepesnek 
mondható 

 Átmenő forgalom 
csekély mértékben 
terheli a települést 

 Nincs közvetlen 
gyorsforgalmi út el-
érhetősége 

 Nem érinti a telepü-
lést országos főút-
vonal 

 Belső úthálózati 
szerkezet hierarchi-
kus átalakítása 

 Észak felé való mel-
lékúti kikötés 

 Az M35-ös gyors-
forgalmi út déli 
irányba történő 
meghosszabbítása 

 Ha a település nem 
korszerűsíti belső 
úthálózatát, és kap-
csolódását a fő köz-
lekedési vonalak-
hoz, rontja esélyeit 

 Konzerválódnak a 
jelen közlekedési 
viszonyok, ha nem 
épül meg az M35-ös 
gyorsforgalmi út 

Meteorológiai 
viszonyok 

 A csapadék évi átla-
ga 600 mm 

 Hótakarós napok 
száma 35 nap/év. 

 Közel 2000 óra nap-
sütést élvez 

 Egyenetlen területi 
eloszlású csapadék  

 Meteorológiai vi-
szonyokra épülő 
növénytermesztési 
módok 
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 ERŐSSÉGEK 

(belső és pozitív adottsá-
gok, körülmények) 

GYENGESÉGEK
(belső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

LEHETŐSÉGEK 
(külső és pozitív adottsá-

gok, körülmények) 

VESZÉLYEK 
(külső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 
Természeti 
táj 

 Dél-Nyírség kistá-
jon fekszik 

 A településtől 
Északra Dél-
Nyírség jellemző 
élőhelyeit, társulása-
it találjuk 

 Telepített erdők, 
száraz nyírségi gye-
pek, a tisztásokon és 
a buckák közötti 
mélyedésekben 
nedves rétek 

 Déli területrészen a 
szántóföldi művelés, 
a réteken nedves 
gyep, kisebb mocsa-
rak, zárt nádasok ta-
lálhatók 

 Védett természeti 
értékei, a gyepek és 
erdőtársulások a 
Hajdúsági Tájvé-
delmi Körzet terüle-
tei, 680 ha 

 Védett értékei még a 
lápterületek a tele-
püléstől Nyugatra, 
illetve Északra eső 
területeken 

 A táji elemek moza-
ikos elhelyezkedése 
a nagyüzemi mező-
gazdálkodást nem 
segíti elő 

 A sok védett terület 
behatárolja a telepü-
lés fejlesztési lehe-
tőségeit. 

 A „szelíd” turizmus 
kiépítésére nyújt le-
hetőséget kutatás, 
oktatási célokból, 
szervezett területlá-
togatás (szekérrel, 
lóháton) 

  

Ásványva-
gyon 

 Homokbánya a tele-
püléstől keletre eső 
részen 

 A kitermelést köve-
tően tájseb keletke-
zik. 

 Ha a bánya kiterme-
lése megszűnik re-
kultiváció szüksé-
ges. 

 Elmarad a bányagö-
dör rekultivációja, 
tájsebként rontja a 
településképet 

Termőtalaj  A Nagy-ér-től Délre 
20 AK körüli jó táp-
anyag és jó vízgaz-
dálkodású réti 
csernozjom a termő-
talaj 

 Szántóföldi növény-
termesztésre kiváló 
földterület 

 Mozaikos a talajtani 
adottsága 

 Északon futóhomok, 
láposokban réti ta-
laj, délen réti 
csernozjom, csator-
nák mellett öntésta-
laj, mélyfekvésű ré-
szeken kotus talaj 
(Liget, Csonkás dű-
lő) és kovárványos 
barna erdőtalaj kis 
foltokban 

 A meglévő talajtani 
adottságokra fejlesz-
tett területhasználat 

  

Építésföldtani 
adottságok 

 A település déli ré-
sze „c” kevésbé ér-
zékeny besorolásba 
tartozik 

 A település északi 
területe „b” érzé-
keny területek beso-
rolásba tartozik 
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 ERŐSSÉGEK 
(belső és pozitív adottsá-

gok, körülmények) 

GYENGESÉGEK 
(belső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

LEHETŐSÉGEK 
(külső és pozitív adottsá-

gok, körülmények) 

VESZÉLYEK 
(külső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 
Felszíni vi-
zek, hidroge-
ológiai viszo-
nyok 

 Konyári-Kálló és 
Nagy-ér csatornák 
belvízelvezetésére 
és öntözés céljára 
létesültek 

 A vízmű kutak ré-
tegvízre települtek 

 A vízadó rétegek 
nem sérülékenyek 

 Talajvíz 1-4 méteren 
helyezkedik el, 
áramlási iránya 
DNy-i 

 Természetes vízfo-
lyása nincs 

 belvízelöntéses, 
mélyfekvésű terüle-
tek a belterületen 
előfordulnak 

 A vízadó rétegekből 
több vízbeszerzés 

 A beépítésre szánt 
mélyfekvésű terüle-
teken szigorúbb 
szabályozás alkal-
mazása 

 Ha nem épül meg a 
szennyvízcsatorna 
rendszer 

SZEREPKÖR TELEPÜLÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
  A Debreceni statisz-

tikai körzet tagja, 
valamint az Erdős-
puszták kistérségé-
nek települése 

 A Debreceni telepü-
lés-együttes része, a 
megyeszékhelyt kö-
rülvevő belső agg-
lomerációs övezeten 
belül helyezkedik el 

 Debrecen vonzás-
körzetének hatása 
érvényesül 

 Együttműködés az 
Erdőspusztai telepü-
lésekkel 

 Önkormányzati for-
ráshiány 

 A kistérségi össze-
fogás erősítése 
 

 Környező települé-
sek együttműködé-
sének hiánya 

 A gazdasági aktivi-
tás hiánya 

GAZDASÁGI SZERKEZET 
Ipar  
Mezőgazda-
ság  
Kereskede-
lem 

 A gazdasági terüle-
tek a település belte-
rületétől délre he-
lyezkednek el egy-
befüggően 

 Vasúti kapcsolattal 
rendelkezik 

 A nagyváros Debre-
cen kereskedelmi el-
látó hálózatának kö-
zelsége 

 A természeti adott-
ságokra épülő me-
zőgazdasága jellem-
ző 

 Speciális kertészeti 
és szántóföldi nö-
vénytermesztés tör-
ténik a településtől 
délre eső részeken 

 A réteken legelteté-
ses állattartás törté-
nik 

 Az ipar nem 
húzóagazat 

 Nagyobb kereske-
delmi-szolgáltató 
egység nem találha-
tó a településen 

 A vendéglátás és a 
szolgáltatás terén 
hiányok mutatkoz-
nak 

 A külterület talajtani 
adottsága szeszélye-
sen mozaikos 

 Jelentős nagyságú a 
védett területek 
száma, s emiatt a 
nagyüzemi gazdál-
kodásnak nincs jó 
alapja 

 Sok a parlagon lévő 
szőlős-gyümölcsös 

 Új kereskedelmi te-
rületek kijelölése, a 
kereskedelmi forga-
lom élénkítésére 

 A kialakult művelési 
ágarányok, a vetés-
szerkezet korszerű-
sítése piaci igények-
hez 

 A mezőgazdasági 
üzemi területek bő-
vítése, fejlesztése, a 
már kialakult terüle-
tek mellett 

 

 A tervezett munka-
helyteremtő beruhá-
zások nem valósul-
nak meg 

 Szociális problémák 
 Megfelelő szakkép-

zés hiánya 
 A képzett munkaerő 

elvándorlása 
 A településfejleszté-

si szándékok elma-
radása 

 A munkanélküliség-
ből adódó kereslet-
hiány 

 A nagyvárosok kö-
zelsége, ellátó háló-
zata elvonhatja a ke-
reskedelmi forgal-
mat 
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 ERŐSSÉGEK 

(belső és pozitív adottsá-
gok, körülmények) 

GYENGESÉGEK
(belső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

LEHETŐSÉGEK 
(külső és pozitív adottsá-

gok, körülmények) 

VESZÉLYEK 
(külső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

GAZDASÁGI SZERKEZET 
Idegenforga-
lom 

 Egyedi nemzetközi 
hatókörű vonzerők 
történelmi értékek, 
középkori gótikus 
műemlékek 

 Megfelelő környe-
zeti állapot, termé-
szeti értékek (Hor-
tobágyi Nemzeti 
Park) 

 A természet vi-
szonylag romlatlan 
állapota, Erdőspusz-
ta, vadállomány 

 Fesztivál, rendezvé-
nyek 

 A turisztikai kínálat 
egyes elemeinek 
megléte 

 Földrajzi fekvésből 
adódó forgalom 

 Dél-Nyírség jellem-
ző természeti és táji 
adottságai jó keretet 
nyújtanak a „szelíd” 
turizmus számára 

 Turisztikai hagyo-
mányok hiánya 

 Infrastrukúra hiá-
nyosságok 

 Szennyvízcsatorná-
zás, utak hiányossá-
gai 

 A településközpont 
rehabilitációja 

 A hagyományosan 
kialakult kiránduló-
helyek, táborhelyek 
fejlesztése, vadász-
házak létesítése 

 Nem történik semmi

NÉPESSÉGVISZONYOK, HUMÁN ERŐFORRÁSOK 
  A népességszám 

stagnálónak tekint-
hető, az elmúlt 
évekhez képest sta-
bilizálódott, újra 
növekedésnek indult 

 

 A vándorlási külön-
bözet negatív elője-
lű 

 Jellemző az elöre-
gedés, a természetes 
szaporodás negatív 
előjelű 

 A népességszámhoz 
képest sok a mun-
kanélküli 

 Jellemző az ingázás 
 Alacsony a képzett-

ségi szint az elöre-
gedő népesség miatt 

 A település népes-
ségmegtartó képes-
ségének növelése 
(munkahelyterem-
tés, lakóterület fej-
lesztés, ellátásjaví-
tás, infrastruktúra 
fejlesztés) 

 Munkanélküliek át-
képzése 

 Ha nem sikerül a fi-
atal értelmiség el-
vándorlását megállí-
tani 

 Ha nem sikerül a 
munkaerő tartalék 
korszerű struktúrájú 
átképzése 

 Szociális problémák 
kialakulása 

INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG 
A település-
szerkezet há-
lózati elemei 

 A város országos 
főúti és vasúti meg-
közelítése közvetve 
biztosított 

 Kiépült országos 
mellékúthálózattal 
rendelkezik 

 

 Nincsenek kijelölve 
kiemelt fontosságú 
külterületi utak 

 A város belső gyűj-
tőúthálózata hiányos

 Nincs kiépített ke-
rékpárút-hálózat 

 Észak felőli kapcso-
lata más települé-
sekkel és Debrecen-
nel nem biztosított 

 Kiemelt fontosságú 
dűlőutak kijelölése 

 Kerékpárút-hálózat 
kialakítása  

 Új települési össze-
kötőút kialakítása 
északi irányba 

 A kerékpárút hiánya 
 Új összeköttetések 

meghiúsulása  
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 ERŐSSÉGEK 

(belső és pozitív adottsá-
gok, körülmények) 

GYENGESÉGEK
(belső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

LEHETŐSÉGEK 
(külső és pozitív adottsá-

gok, körülmények) 

VESZÉLYEK 
(külső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG 
A település-
szerkezet 
területfelhasz
nálási elemei 

 A község a fejlesz-
tésekhez megfelelő 
belső tartalékterüle-
tekkel rendelkezik 

 Az egymást zavaró 
terület-felhasználás 
nem számottevő 
(gazdasági-lakó) 

 A település lakóte-
rületei a település-
szerkezetben betöl-
tött szerepkörükhöz 
igazodó formában 
jelennek meg 

 A település rendel-
kezik megfelelő 
közúti és vasúti 
kapcsolattal 
 

 Kevés a közhaszná-
latú zöldterület 
(közpark) 

 A településen nincs 
nagyobb rekreációs 
terület, sportcent-
rum 

 Új erdőterületek, fa-
sorok kialakítása, te-
lepítése 

 Közműkiváltások 
 Ipari gazdasági, me-

zőgazdasági üzemi 
és Kereskedelmi 
gazdasági területek 
növelése a már ki-
alakult helyen 

 új kertvárosi jellegű 
lakóterületfejlesztés
ek 

 falusias karakterű 
lakóterületek bőví-
tése 

 .A domborzati vi-
szonyok a kijelölt 
lakóterületek beépí-
tését megnehezíti 

 Az elvándorlás erő-
södése esetén nem 
lesz szükség a ter-
vezett lakóterület-
fejlesztésekre. 

Közműellátás 
és informati-
kai infrast-
ruktúra 

 Vízvezeték-hálózat 
kiépítettsége minden 
utcában megoldott 

 Vezetékes vízzel el-
látott lakások aránya 
100%-os 

 A település a gázve-
zeték hálózatba be-
kötött, valamennyi 
lakás számára elér-
hető 

 Lakások több mint 
50%-a telefonháló-
zatba be van kap-
csolva 

 Szennyvíz csatorna 
és tisztítórendszer 
kiépítésének hiánya 

 Szilárd burkolatú 
utak hiánya 

 Összburkolat 30%-
os 

 Infrastruktúrális hi-
ányosságok megol-
dása, szemétkezelés 

 Ha nem épül ki a 
szennyvízelvezetési 
hálózat a település 
talajvizét továb 
szennyezi a szaksze-
rűtlenül kialakított 
egyedi szennyvíz-
szikkasztókból el-
szivárgó szennyvíz, 
ezáltal nő az egész-
ségügyi kockázat, 
fertőzésveszély. 

INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG 
Intézményi 
infrastruktúra 

 Az alapfokú oktatás 
intézményrendszere 
kiépített (egy általá-
nos iskola) 

 A járó beteg szakor-
vosi ellátást szolgá-
ló rendelőintézet 
működik 

 Gyógyszertára van 
 Könyvtárral és Mű-

velődési Házzal 
rendelkezik 

 Az idősek ellátása 
megoldott a telepü-
lésen 

   Az idegenforgalom 
és a turizmus inf-
rastrukturális felté-
telrendszerének bő-
vítése 

 Az infrastruktúra 
elmaradó fejleszté-
sei a gazdasági ver-
senypozíciót rontják 
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 ERŐSSÉGEK 

(belső és pozitív adottsá-
gok, körülmények) 

GYENGESÉGEK
(belső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

LEHETŐSÉGEK 
(külső és pozitív adottsá-

gok, körülmények) 

VESZÉLYEK 
(külső és negatív adott-
ságok, körülmények) 

INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG 
Lakásellátás  Az igényeknek 

megfelelő mennyi-
ségű, többségében 
kedvező korú laká-
sok 

 A két és három szo-
bás lakások 80%-át 
teszik ki a városnak 

 A lakások nagyrészt 
magántulajdonban 
vannak 

 Több, mint 2/3-a 30 
évesnél fiatalabb 
építésű 

 Közművesítettségük 
jónak mondható 

 A lakások komfor-
tossága változó 

 Településközponti 
területek rehabilitá-
ciója 

 Több zöldfelület ki-
alakítása 

 új lakóterületek 
 

 A rehabilitáció el-
marad 

 

BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÉRDEKVISZONYOK 
  A településvezetés 

egységes a fejlesztés 
tekintetében 

 Távol esik az ország 
gazdasági vérkerin-
gésétől 

   Pályázati lehetősé-
gek kihasználatlan-
sága 

ÖNKORMÁNYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁS 
  A város megfelelő 

intézményi vagyon-
nal rendelkezik az 
ellátás biztosítására 

 Az önkormányzati 
vagyon kevés 

 Kevés az anyagi for-
rás a terület előké-
szítéshez és infrast-
ruktúra fejlesztéshez

   Nincs elegendő 
anyagi forrás a fej-
lesztési területek 
előkészítéséhez és 
az infrastruktúra fej-
lesztéséhez 

 A fejlesztésre szánt 
területek felvásárlá-
sának elmaradása 

 
 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.  
3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
mobil: 06-20-9692-361 
E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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7 .  M O N O S T O R P Á L Y I  J Ö V Ő K É P E  

Monostorpályi község Településrendezési Tervéhez 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
A jövőkép a település adottságira épülő, az önkormányzat fejlesztési szándékait megfogalmazó, a 

fejlődés irányait és prioritásait, valamint stratégiáját megjelölő hosszú távú célrendszer. 
Monostorpályi esetében a fejlődés legkedvezőbb lehetséges irányaként a megkezdett térségi integ-

ráción belül koordinált fenntartható fejlődési modell jelölhető meg. 
A fenntartható fejlődési modell gazdasági oldalról és a települési funkciók oldaláról az adottságok-

ból következő alkalmasság szempontjait és lehetőségeit, fejlesztési oldalról a területhasználat mérték-
tartó, más területekkel egyensúlyban lévő fejlesztését tűzi ki célul, mind települési, mind térségi szin-
ten. 

Az elérendő cél érdekében fontos térségfejlesztési erő, hogy az azonos érdekeltségű, adottságú, 
helyzetű, piaci pozíciójú önkormányzatok, gazdasági társaságok, társadalmi és más szervezetek a 
hosszú távú célkitűzéseken alapuló fejlesztéseiket egymás szándékát erősítő, azt nem zavaró, nem gát-
ló módon a térség kiegyensúlyozott fejlődése érdekében együttműködés keretében végezzék. 

Az együttműködés kulcsa az azonos adottság és érdekeltség, ezért célszerű az integráción belül is 
az ilyen települések együttműködésének erősítése akár kistérségi szinten túl is. 

Monostorpályinak, mint a Debreceni agglomeráció erőterébe tartozó településnek erősítenie kell 
együttműködését a régió központtal, valamint a térség közeli városiasodó településével Létavértessel, 
valamint az Erdőspuszták kistérség településeivel, és ezen együttműködési keretek között megtalálni 
saját, önálló arculatát a meglévő települési adottságokra alapozva. 

A célkitűzések a következőkben vázolhatóak fel – Monostorpályinak, mint önálló településnek – 
szerepkörének megfelelően: 

 

Gazdasági célkitűzések: 
 TERMELŐ INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN: 

- munkanélküliség csökkentése, a kialakult állapot kezelése, helyi ipari-gazdasági, mezőgaz-
dasági üzemi övezetek kialakítása, vállalkozói zóna 

- mezőgazdasági kistérségi és kistérségen túlnyúló szerepkörének fejlesztése 
- a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztése 
- infrastruktúra fejlesztése 
- megújuló energiaforrások kihasználása 
- gazdaság versenyképességének javítása 
 

 IDEGENFORGALOM KULTURÁLIS SZEREPKÖR TERÜLETÉN 
- Idegenforgalmi, turisztikai adottságok hasznosítása, az idegenforgalomra épülő kereskedel-

mi, szolgáltató vendéglátó, szálláshely szolgáltató funkciók kialakítása, falusi turizmus 
meghonosítása a meglévő értékekre alapozva. 

- Rekreációs és sport területek fejlesztése, elsősorban belső területi tartalékok föltárásával és 
külterületen 

- Kulturális beruházások 
- Kulturális programok erősítése 
- Gyógyturizmus beindítása a termál vízkincsre alapozva,  
- Erdei iskola létrehozása, 
- Kerékpárút-fejlesztés. 
 

 ELLÁTÓ INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN 
- Új típusú kereskedelmi és szolgáltató övezetek kijelölése  
- Kötelező önkormányzati feladatok ellátása  
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 INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN 
- Egészségügyi, szociális intézményhálózat fejlesztése, ezen belül a polgármesteri hivatal bő-

vítése szükséges, valamint az orvosi rendelő teljes külső megújítása; 
- Intézmények akadálymentesítése, ezen belül kiemelt fontosságú minden intézményben mind 

a fizikai, mind az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása; 
- Használaton kívüli épületek és területek hasznosítása, ezen belül a „tanítóföld területének, a 

régi orvosi rendelő és szolgálati lakás és a Kossuth iskola újrahasznosítása; 
- A kulturális intézményrendszer fejlesztése, ezen belül szükséges a meglévő Művelődési Ház 

külső és belső felújítása, teleházzá, Integrált Közösségi Szolgáltató térré alakítása; 
- Sportinfrastruktúra fejlesztése, ezen belül szükséges az aszfalt borítású és a füves pályák re-

konstrukciója. 
- Egyéb intézményrekonstrukciók (pl. általános iskola korszerűsítése és felújítása) 

 
Értékvédelmi célkitűzések: 
 TERMÉSZETVÉDELEM ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME TERÜLETÉN 

- természet és értékvédelem: a tájkarakter a települési és táji értékek megőrzése, ökológiai fo-
lyosók megtartása és bővítése, tájképvédelem, 

- a tájvédelmi körzet területének bővítése, 
- települési értékvédelem. 

 
 KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN 

- környezetvédelmi program elkészítése, 
- tájhasználati korlátozások és szabályozások bevezetése, 
- termőföld és talajvédelem, 
- a mezőgazdasági üzemi telepek környezetterhelő hatásainak csökkentése, 
- vízrendezés, vízminőség javítása, 
- zaj- és levegőtisztaság. védelmi megoldások érvényesítése, 
- a település erdősültségének növelése, 
- megújuló energia felhasználása, beépítése az intézmények energiafelhasználásába 

 
Településpolitikai célkitűzések: 

- a település vonzásának megtartása, növelése és a település arculatának fejlesztése, a telepü-
léskép kedvező alakítása, a szükséges területi fejlesztések biztosítása, 

- szociális problémák kezelése, a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása, 
- településrészek rehabilitációja, új fejlesztési területek kijelölése, 
- a településszerkezet korszerűsítése a megközelítési (külső és belső) viszonyok javítása. 

7.1 Fő célok és fejlesztési irányok 

Célként tűzzük ki, hogy Monostorpályi a térség, ezen belül a kistérség és a Debreceni Agglomerá-
ció önálló 

 gazdasági, elsősorban mezőgazdasági jellegét megőrző és fejlesztő, 
 idegenforgalmi szerepét erősítő, 
 nyugodt lakókörnyezetet biztosító, 
 környezettudatos, a megújuló energiaforrásokat is hasznosító, 
 környezeti értékeit és települési karakterét megőrző települése legyen. 

 
Ehhez feltételként rendelhetjük, hogy: 
 Az országos és megyei tervekben szereplő közlekedési infrastrukturális fejlesztések megvalósulá-

sát a település felkészülten fogadja, ehhez a belső- és külső közlekedési hálózati rendszerét átala-
kítsa, belső kiszolgáló úthálózati rendszerét bővítse és átalakítsa tudatos területfejlesztési politiká-
val, mely egyúttal a belső területi tartalékok hasznosítását is elősegíti. 
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 A településnek sikerül megtartania a lakosságát azáltal, hogy olyan fejlesztési projekteket indít el, 
amelyek növelik a lakosok komfortérzetét (település-rehabilitáció), olyan intézkedéseket hoz a te-
lepülés vezetése, amelyek elősegítik és ösztönzik a helyi mikro- és kisvállalkozások megerősödését 
mind az idegenforgalom, mind a gazdaság (ipar és mezőgazdaság) terén, valamint elősegíti a kö-
zépvállalkozások megtelepedését és megtartását. 

 A településnek sikerül kialakítania kisvállalkozói zónáját, amely hozzájárul a munkaerő megtartá-
sához és ezáltal a jövedelemtermeléshez. Ennek következtében kiegyensúlyozottan fejlődnek a he-
lyi szolgáltatások, a helyi mikro- és kisvállalkozások megerősödnek. 

 A településnek sikerül létrehoznia szerepének (önálló település) megfelelő kereskedelmi központ-
jait, mellyel erősíti meglévő szerepét, hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a település megújuló 
arculatának kialakításához. 

 A településnek sikerül idegenforgalmi szerepét növelnie elsősorban az idegenforgalmi kínálat és a 
hozzá tartozó idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésével és a település rehabilitáción és a település 
történeti hagyományain alapuló új arculatának megteremtésével. 

 A gazdasági fejlesztés és felemelkedés nem képzelhető el a település gazdasági stratégiájának ki-
dolgozása nélkül. A település megalkotta 2010-2014 évre szóló gazdasági programját. 

 A kistérségi szerepkör mellett fontos szempont a kötelező és vállalt önkormányzati feladatok ellá-
tása. A településfejlesztés során a vagyongazdálkodás kereteinek és új stratégiájának kialakításakor 
kell dönteni a tényleges területek hasznosításáról, szükség van-e új területek kijelölésére, bevonásá-
ra, vagy a régi meglévő területek rekonstrukciójára. A települési funkciók bővítésének fontos eleme 
az Önkormányzat szerepének növelése a településfejlesztésben, a terület-előkészítésben. Itt első-
sorban a nagyarányú településfejlesztési elképzelések területi előkészítését kell célul kitűzni, mely-
nek elemei a területfelvásárlás, a területek funkcionális átalakításának megszervezése. (Vállalkozói 
övezet, lakóterületek, idegenforgalmi területek, stb.) 

 A település önálló települési szerepének bővítéséhez fenn kell tartani és bővíteni kell a települési 
oktatási és egészségügyi, valamint kulturális létesítményeket, és részletes fejlesztési koncepción 
alapulva fokozatosan kell gondoskodni a színvonal növeléséről. 

 A település idegenforgalma új elemként jelenjen meg a település fejlődésében. A község idegen-
forgalma több bázisú kell, hogy legyen az adottságok kihasználásával. 
1. Fő vonzerő a tájegység, az Erdőspuszta, valamint a tájvédelmi körzet, mely elsősorban a kirán-

duló idegenforgalom, valamint a vadászturizmus bázisa lehet. 
2. A hagyományos falusi turizmus, melynek alapja a Debreceni Agglomeráción belüli elhelyez-

kedés, és a még érintetlen falusi környezet, melynek megőrzését települési értékvédelemmel és 
a környezeti kultúra emelésével lehet segíteni. 

3. A meglévő egyedülálló műemlékekre alapozott kulturális vonzerő növelése a műemlékek 
hasznosításával és rekonstrukciójával, illetve környezetük rendbetételével. 

 Az ellátórendszer és a települési infrastruktúra a jelenlegi települési méreteknek és a gazdasági fej-
lettség adott szintjének éppen megfelel, de hosszabb távon nem elegendő. Fel kell tárni a közmű és 
egyéb infrastrukturális elemek jelenlegi műszaki állapotát, kapacitását, tisztázni szükséges, hogy a 
meglévő területek, illetve a nagyarányú iparterületi, lakóterületi és idegenforgalmi fejlesztések tük-
rében is elegendő. 

 Az önkormányzati szerepvállalás növelése 
1. Az önkormányzati szerepvállalás módszerének és működtetésének kidolgozásához és a telepü-

lés menedzseléséhez elengedhetetlenül szükséges egy figyelő rendszer kialakítása. A monitor-
ing rendszernek (egyéb települési feladatok ellátásán túl) fontos szerepe van abban, hogy meg-
vizsgálja azt, hogy a fejlesztési és rendezési elképzelések aktuálisak-e, fenntarthatóak-e, szük-
ség van-e beavatkozásra, korrekcióra, vannak-e olyan fejlesztések, melyek elvetendőek. A vég-
rehajtandó feladatokhoz források felkutatása, pályázatok előkészítése is ebben a rendszerben 
történhet. 

2. Legalább kétévenként érdemes fölülvizsgálni a fejlesztési koncepció állapotát, dönteni a válto-
zásokról, vezetni a változásokat. A változásokról eldöntendőek, hogy módosítják-e a település-
rendezési tervet. 

3. Az organikus, a fenntartható fejlődési modellen alapuló településfejlődés lassú folyamat. A te-
lepülési funkciók, önkormányzati feladatok körébe tartozik a kiemelt programok segítése, pá-
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lyázati lehetőségek feltárása és pályázatok benyújtása a kiemelt településfejlesztési elképzelé-
sek megvalósítására. A fejlesztési és rendezési elképzeléseknek rugalmasan kell követniük a 
várható pályázati eszközöket, de nem szabad ezen lehetőségeknek alárendelni a településfej-
lesztést. Nem szabad, hogy kényszermegoldások szülessenek, csak a tudatosan előkészített te-
lepülésfejlesztési programok biztosíthatják a kívánt településfejlesztési célok elérését. 
A településfejlődésben döntő szerepe lesz a településfejlesztési erők összefogásának, valamint 
a belső tartalékok föltárásával és mozgósításával történő megújulásnak, melyben az önkor-
mányzatnak koordináló szerepet kell betöltenie. 
A felsorolt feltételek teljesülése esetén elérhető az a cél, hogy Monostorpályi egy harmonikus 
történelmi és humán jellegét megőrző gazdasági, idegenforgalmi, kereskedelmi szerepkörrel bí-
ró önálló településsé alakuljon, melynek jövőjét vállalt funkciói határozzák meg. 

4. A vállalt és kitűzött cél eléréséhez a települési integráción és külső kapcsolatrendszer (Debre-
cen, Létavértes és környező kistérség) erősítésén és feladatmegosztásán túl nagyarányú telepü-
lés - rehabilitációra és rendezett településkép kialakítására van szükség ahhoz, hogy az idegen-
forgalom mint húzóágazat a gazdaságfejlődést előremozdítsa. 

5. Monostorpályinak, mint az Erdőspusztának és a Dél-Nyírség határán elhelyezkedő település-
nek önálló gazdasági, mezőgazdasági, önálló települési szerepét meg kell őriznie, melyben az 
Önkormányzatnak kiemelkedő szerepe kell legyen, elsősorban a gazdaságélénkítésben és a te-
lepülési funkciók erősítésében. 

7.2. A külső társadalmi, gazdasági és egyéb folyamatok hatása a településre 

Monostorpályi község napjainkra jellemző önálló települési szerepköre és települési funkciói erő-
södnek, melyben a települések közötti együttműködésnek is szerepe van. 

Monostorpályi község földrajzi fekvése révén – Debrecen környék – az Észak-alföldi Régió terüle-
tén, a Debreceni Agglomerációs területen belül helyezkedik el. 

Monostorpályi partnere az Észak-alföldi Régióban elsősorban Debrecen, mint régióközpont és mint 
megyeszékhely. 

Debrecen nemzetközi szerepköre közvetlen kihatással van az őt körülvevő városokra és települé-
sekre, így Monostorpályira is. A Debreceni Agglomeráció fejlődési üteme – mely jelenleg gyorsulni 
látszik – közvetlenül hat a környező kisvárosi gyűrűre, illetve az agglomerációra is, így a gazdasági 
fejlődés várhatóan Monostorpályi esetében is megjelenik akár közvetve – bejáró dolgozók – akár köz-
vetlenül (beszállítói ill. mezőgazdasági feldolgozóipar) is. A településnek erre föl kell készülnie. 

 
A település – mivel elsősorban mezőgazdaságra orientált tartalékokkal rendelkezik, mind az ipari-

gazdasági, mind az idegenforgalom területén. 
Kistérségi szintű együttműködés fejlődését célszerű megalapozni a várossá vált Létavértessel és a 

környező településekkel, így Hosszúpályival is. 
A település számára alapvető fontosságú, hogy a külső folyamatok várható tendenciáiról folyama-

tosan informált legyen, saját eszközeivel, kistérségi, megyei, ill. regionális együttműködéssel kezde-
ményezője, irányítója legyen a település fejlődését segítő folyamatoknak. 

Monostorpályi a szocialista iparosítás idején a központi elosztásból, mint stratégiai szempontból 
nem jelentős település kevésbé részesült, a fő fejlesztéseket elsősorban az ipar területén Debrecen, 
mint megyeszékhely vitte el. Nem hanyagolható el azonban, hogy Monostorpályi a mezőgazdaság 
egyik bázisa volt, mely a település önállóságának megtartását erősítette, Monostorpályi ennek is kö-
szönhette fejlődését. A fejlődés azonban nem volt robbanásszerű, így a település a hagyományos érté-
keit, karakterét meg tudta őrizni, bár hagyományos arculatát a település részben elveszítette. 

 
Monostorpályi megyén és határokon átnyúló kapcsolatrendszerének megerősödése csak az orszá-

gos jelentőségű közlekedési hálózatok továbbépítésének és korszerűsítésének bekövetkeztével várható, 
de a település addig is fejlesztheti belső úthálózati rendszerét és javíthat a belső és külső megközelítési 
viszonyain, fejlesztheti információs hálózatait és egyéb fogadóbázisait belső tartalékainak föltárásával. 
Ehhez elengedhetetlenül szükséges azonban a vállalkozási övezet létrehozása, a hagyományos mező-
gazdasági központi szerepkör megerősítése mellett a megfelelő szellemi szolgáltatások megteremtése, 
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a diplomás és szakképzett munkaerő megtartása, illetve a település kínálati pozíciójának (lakóterüle-
tek) jelentős növelése, valamint az új idegenforgalmi bázisok kiépítése a fejlesztésbe bevont területe-
ken. 

A rendszerváltás, és főleg a keleti piac összeomlása, visszaesése nem viselte meg a települést túlsá-
gosan, bár a mezőgazdasági termelés birtokszerkezete megváltozott, de a még működő mezőgazdaság 
továbbra is a település gazdaságának mozgatórugói. 

 

 
7.3. A helyzetértékelés témakörei szerinti jövőkép felvázolása 

7.3.1. A megközelítési viszonyok változása 

Rövidtávon elérendő cél, hogy Monostorpályi – mint Debreceni Agglomeráció kisvárosi gyűrűjén 
belül lévő település – térségi kapcsolatai az országos-nemzetközi hálózaton belül megerősödjenek, az 
agglomeráció fejlődésével egyidejűleg. 

A várható és elhatározott fejlesztések a megyén belül 
 az M35-ös gyorsforgalmi út Debrecenig megépült szakaszának folytatása, 
 az M4 autópálya és az M47 és M40 gyorsforgalmi utak megépítése, mely Debrecent elkerülő 

gyűrűként lényegesen javítják majd Monostorpályi megközelítési viszonyait is. 
 

A tervezett autópályák a Debreceni agglomeráció területeinek és településeinek megközelítési viszo-
nyaiban ugrásszerű javulást hozhatnak, mely a településünket is jobb helyzetbe hozhatja. 

Hosszú távon elérendő cél, hogy az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió együttműködése 
révén a Baltikumot a Balkánnal összekötő Kassa-Nagyvárad térszerkezeti súlyvonalat kijelölő M30 – 
M3 – M35 – M47 – M4 gyorsforgalmi utak továbbépüljenek. Ennek érdekében szorgalmazni kell a 
regionális együttműködést Debrecennel és a Debrecent körülölelő kisvárosi gyűrű településeivel, illet-
ve a határ menti Létavértessel. 

A Hajdú-Bihar Megyei közúthálózat fejlesztési koncepció két fontos elemet tartalmaz településünk 
megközelítési viszonyainak közvetlen javításában. 
1. A 47. számú főúttól a Létavértesig haladó 4809 sz. összekötő (mellék) út főúttá fejlesztését, mely 

a Debreceni Agglomeráción belüli főúti gyűrű része. 
2. A Monostorpályi zsáktelepülés jellegét megszüntető mellékút kiépítését a 48105 számú út kiköté-

sét a 4814 számú Debrecen-Létavértes útig. 

TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA 

Földrajzi helyzete és térségi kapcsolatai 

Monostorpályi az Alföld Romániával határos területén található, a község alapítását az 1200-as évekre 
tehetjük. 

Területe 4444 ha, népessége 2233 fő, mely, ha kis mértékben is, de a fogyatkozás tendenciáját mutatja. 

A települést az országos úthálózatba a 4809. sz. összekötőút kapcsolja be. 
A vasúti hálózatot a 107-es számú vasúti szárnyvonal adja, mely Sáránd (Debrecen) - Létavértes vi-
szonylatú, jelenleg használton kívül helyezett. 
Vízi és közforgalmi légi közlekedés nem érinti a települést. 
 
A közlekedési szerkezet korszerűsítésének legfontosabb elemei 

 A 48105 sz. bekötő út zsákszerűségének megszüntetése, összekötő úttá alakítása a 4809 és a 
4814 jelű összekötő utak között. 

 Kerékpárútfejlesztés: 
A kerékpárutak kiépítése elsősorban a 4809.sz. Létavértes – Hosszúpályi összekötőút (Létai 
út) mentén, valamint a Kossuth Lajos utcán indokolt. A települési öszekötőút (Létai út) men-
tén kiépítendő kerékpárút országos jelentőségű, mivel megépülése esetén Létavértes, 
Monostorpályi, Hosszúpályi településeket bekapcsolja az országos kerékpárút törzshálózatba. 
A Bajcsy-Zsilinszky utcától a Kossuth utcán keresztül a Létai útig is szükséges a létesítmény 
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megépítése, mivel ezen az útszakaszon helyezkedik el számos közintézmény, az orvosi rende-
lő, az óvoda, az iskola, a templom, több kereskedelmi egység is, valamint a Tubus Magtárak, 
mint turisztikai látnivaló. 

 Kiszolgáló úthálózat burkolatlan útjainak szilárd burkolattal való ellátása elsősorban az Ady 
Endre, József Attila, Bartók Béla, Rákóczi, Béke, Vörösmarty és Létai /főcsatorna melletti/ ut-
cák 

 Járdák kiépítése az alábbi utcákban: 
A Kossuth Lajos, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Vasvári Pál, Vörösmarty Mihály, Arany János, 
Bocskai István, Liszt Ferenc, Sziget, Rákóczi Ferenc, Hajnal, Béke, Rózsa Ferenc, Damjanich, 
Marx Károly, Arany János, József Attila utcák, továbbá a Rákóczi köz. 

 A belterületi utak aszfaltfelújítása a Debreceni és Vasvári Pál utcákban 
 Útalappal rendelkező utcák lefedése a Bocskai, az Arany János és Liszt Ferenc utcákban 

 
Közúti közlekedés 
A község közúti közlekedését és szerkezetét alapvetően határozza meg a nyugat - kelet irányában érin-
tő 4809. sz. összekötő út, valamint a település főútjaként funkcionáló 48105. sz. bekötőút, melyhez 
sugárirányban csatlakoznak a település lakóterületi kiszolgáló utcái. 
Az átmenő és a helyi forgalom is a 4809. sz. összekötő út városi átkelési szakaszán bonyolódik. Nin-
csenek gyűrűs szerkezetű forgalmi, vagy gyűjtőutak. Minden helyváltoztatás az országos összekötő és 
bekötő utat terheli. 

Főút-hálózat 

A községet az országos közúthálózatba a 4809. sz összekötő út (Sáránd-Hosszúpályi-Létavértes), azaz 
a Létai út kapcsolja be, mely a 47. sz. főúthoz csatlakozik Sárándnál, 616 E/nap forgalommal.  
Burkolatszélességének növelése javasolt.  
A 4809. sz összekötő úthoz csatlakozik a 48105. sz. bekötő út a település főútja (Kossuth u., Damja-
nich u., Árpád u., Bajcsy Zs. u.) 2319 m hosszban, megfelelő burkolatállapottal, 667 E/nap forgalom-
mal. Javasolt a 48105 sz. bekötőút zsákszerűségének megszüntetésem, összekötő úttá alakítása a 4809 
és a 4814 jelű összekötő utak között, fokozott figyelemmel a természeti értékek védelmére. 
Az Állami Közútkezelő kezelésébe tartozik még a 48308. sz. állomási bekötő út 193 m hosszban, 2.40 
m szélességgel, korszerűsítése elengedhetetlen. 

Gyűjtőút - hálózat 

A község, méretéből adódóan nem rendelkezik gyűjtőút-hálózattal. 

Kiszolgálóút - hálózat 

A kiszolgálóút-hálózathoz tartozó 23 utcából az alábbi utak vannak ellátva elfogadható minőségű asz-
falt útburkolattal, a felvételi keresztszelvényeken látható burkolatszélességekkel: 

Marx K. u., Táncsics u., József A. u., Rózsa F. u., 
Landler J. u., Bethlen G. u., Debreceni u., Dózsa Gy. u., 
Lórántffy u., Vasvári Pál u. 

Javasoljuk a kiszolgáló úthálózat burkolatlan útjainak szilárd burkolattal való ellátását. 

Közúti forgalmi csomópontok 

A község összes közúti csatlakozása, keresztezése szintbeni, külön kanyarodósávok nélkül, de ezek 
bővítését a rajtuk folyó forgalomnagyság nem is indokolja. 

Út – vasút keresztezések 

Monostorpályi községet átszelő 107. sz. vasúti szárnyvonal egy helyen keresztezi a 48105. sz. bekötő-
utat, ahol a biztosító berendezés vonat által vezérelt fénysorompó megfelelő biztonságot ad. 
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Parkolás 

A parkolás nem jelent gondot a község területén, mivel a gépjárműforgalom kicsi, így a fontosabb in-
tézmények közelében az utak szélein történő parkolás sem okoz fennakadást a haladó forgalomban. 

Kerékpárút - hálózat 

Az alföldi településekre jellemző a viszonylag nagy kerékpáros forgalom, ez igaz Monostorpályira is. 
A helyi tömegközlekedés helyett a kerékpár és a gépkocsi az általánosan használt közlekedési eszköz.  
A község területén nincs kerékpárút, ill. kerékpársáv kiépítve. A forgalomszámlálási adatok alapján a 
48105. sz. bekötőút nyomvonalán magas a kerékpárosok száma, de a gépjárműforgalom alacsony, így 
nem adódnak rendszeresen balesetveszélyes helyzetek. 
Hosszúpályi és Monostorpályi között a Létai úton viszont indokolt lenne kerékpárút kialakítása a 
létavértesi határátkelő következtében megnövekedett gépjárműforgalom miatt. 
A fejlesztés célja a településen a biztonságos kerékpáros közlekedés lehetőségének megteremtése, a 
baleseti veszélyforrások csökkentése, a motorizáció okozta környezetszennyezés mérséklése. A fej-
lesztés első sorban a közlekedésbiztonságot javítaná, nagy mértékben hozzájárulna a lakosság élet-
színvonalának emeléséhez, segítené eljutásukat munkahelyükre, az oktatási és nevelési intézmények-
be, javítaná a település összképét, növelné turisztikai vonzerejét. 
 

Tömegközlekedés 

A községnek nincs helyi tömegközlekedési hálózata, viszont a helyközi járatok a településen belüli 
helyváltoztatásban kisegítenek. A jelenleg érvényben lévő menetrend szerint munkanapokon 72 db au-
tóbuszjárat biztosítja a községbe való be és kijutást. 
 

A Hajdú Volán Zrt. helyközi járatai az alábbi viszonylatokban közlekednek menetrendszerint Monos-
torpályi településen: 
Debrecen – Sáránd – Létavértes – Bagamér 
Debrecen – Katihíd – Létavértes – Bagamér 
Berettyóújfalu – Sáránd – Létavértes – Bagamér 
 

Ezen járatok három megállóhely párt használnak, nevezetesen: 
Monostorpályi aut.vt. – Monostorpályi iskola – Monostorpályi autóbusz forduló megállóhelyeket. 
Az autóbusz megállóhelyek sajnos a forgalmi sávokban vannak kijelölve, akadályozva a folyópálya 
forgalmát ezeket öblökben kell elhelyezni. A megállóhelyeken továbbá nincs kiépített buszváró, me-
lyek megépítése szükséges. 

A meglévő megállóhelyeken kívül a település további megállóhelyek kiépítését kezdeményezi, az au-
tóbusz fordulóban, és a Létai úton (4809. sz. települési összekötőúton). 

Vasúti közlekedés 

A községet a már korábban említett, jelenleg használton kívül helyezett.107. számú Sáránd (Debrecen) 
- Létavértes egyvágányú vasúti szárnyvonal keresztezi.  

Vasútüzemi szempontból az állomás hosszirányú befogadóképessége megfelelő.  

7.3.2. A település térségi, kistérségi szerepe és önálló települési funkcióinak megerősödése 

Monostorpályi bár közigazgatásilag többször változtatta helyzetét – a XIX. század elején a Sárréti 
járáshoz tartozott, a XX. század elején a Székelyhídi járás községe volt, a felszabadulás után nagylétai 
majd derecskei járás községe volt. Utóbb tartozott a debreceni járáshoz, 1984-től az új közigazgatási 
átszervezés következményeként Debrecen vonzáskörzetébe tartozik. Megyék szerinti besorolását te-
kintve 1950-ig Bihar megye, majd az új megyehatárok kialakításától Hajdú-Bihar megye községe. 

Monostorpályi közlekedési és településföldrajzi helyzete, térszerkezeti elhelyezkedése viszonylag 
jónak mondható. Debrecen vonzáskörzetének hatása érvényesül. Még a debreceni településegyüttes 
részeként a megyeszékhelyet körülvevő belső agglomerizációs övezeten belül, de már annak távolabbi, 
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délkeleti szélén helyezkedik el. A térségben betöltött szerepét közvetlenül a települési együttműködés-
ben sokkal inkább a szomszédos Létavértes és Hosszúpályi, valamint a Magyar – Román államhatár 
melletti fekvés határozza meg. A Létavértesi határátkelőhely megnyitása várhatóan élénkíti majd a te-
lepülés életét mind gazdasági, mind egyéb tekintetben. 

 

 
A debreceni településegyüttes szerkezeti felépítése 

Jelmagyarázat: 1. Központi belterület, 2. Szuburbanizációs terület, 3. Belső agglomerizációs övezet, 4. Bolygó-
városi gyűrű 

 
A 2003. decemberében elfogadott Kormányrendelet alapján 2004. júniusában létrejött az új statisz-

tikai területi lehatárolás alapján a Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása. 
A Társulás székhelye Sáránd község. A kistérséget 3 mikrotérség alkotja: 

 Létavértesi mikrotérség /Létavértes, Álmosd, Bagamér, Kokad/ 
 Derecske mikrotérség /Derecske, Konyár, Mikepércs, Sáránd/ 
 Hosszúpályi mikrotérség /Hosszúpályi, Hajdúbagos, Monostorpályi/ 

 
A kistérségi társulás feladatai az alábbiakban lettek meghatározva: 

 szervezeti keret biztosítása az önkormányzatok együttműködésének kialakításához; 
 az önkormányzatok közszolgáltatási rendszerének térségi szintű összehangolása; 
 ágazati feladatok közös ellátása; 
 integrált térségi intézményrendszer kialakítása, feladatellátás összehangolása; 
 a feladatellátáshoz szükséges feltétel- és forrásrendszer koordinálása; 
 közigazgatási feladatellátás; 
 térségfejlesztés: terület- és településfejlesztési feladatok összehangolása, programozási és 

tervezési tevékenység. 
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A kistérség elhelyezkedése Hajdú-Bihar megyén belül 

 
Térszerkezetét a szomszédos Létavértes és Hosszúpályi, valamint Debrecen közeli és a magyar-

román államhatár menti fekvése határozza meg. 
A megye fő térszerkezeti tengelye Szolnoktól Nyíregyházáig húzódva a Tiszántúl közlekedési és 

vonalas infrastruktúra gerincét jelenti. Másodlagos térszerkezeti erővonalként értékelhető a Miskolc – 
Tiszaújváros felé vezető Debrecen – Hajdúböszörmény – Polgár térszerkezeti gerinc. A megye tér-
szerkezetében harmadrangú tengelynek tekinthető a Debrecen – Hortobágy – Tiszafüred és a Debrecen 
– Derecske – Berettyóújfalu – Szeghalom – Békéscsaba tengely. A centrumot urbanizált települések 
veszik körül, a jól kiépített vonalas és lokálos infrastruktúra zöme itt található. Ugyancsak itt üzemel-
nek az ipar legfontosabb telepei és a természeti adottságok is ezen a részen a legkedvezőbbek. A me-
gye ezen fejlett régiójához elmaradott rurális térségek csatlakoznak. Az Erdőspuszták kistérsége is pe-
riférikusnak és fejletlennek tekinthető. A kistérség kiemelkedő térszerkezeti adottsága Debrecen közeli 
fekvése. 

Ezen adottságok környezetében kell Monostorpályinak önálló települési létét megőrizve a települé-
si együttműködésbe bekapcsolódva fejlődését előmozdítani. 
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7.3.3. A gazdasági szerkezet, versenyképesség változása 

Monostorpályi fejlődésére legközvetlenebbül az ország és a helyi gazdaság stabilitása illetve dina-
mikája hat, hiszen ezek következménye, hogy a munkahelyek száma elégséges-e, hogy a lakossági és 
önkormányzati bevételek mértéke, a lakossági ellátás, a térbeli rendezettség és a város működésének 
színvonala megfelelő-e. 

Köztudott, hogy Hajdú-Bihar megye ma is az ország elmaradottabb, hátrányosabb helyzetű régiói 
közé tartozik. Ez alól csak a régióközpont Debrecen a kivétel, dinamikus, szinte robbanásszerű fejlő-
désével. Az ipar és a magyar mezőgazdaság ismert helyzete illetve a megye tőkeszerző képességének 
alacsony volta miatt a megyében az egy főre jutó GDP kb. 30-40%-al alacsonyabb az országos átlag-
nál. 

Monostorpályi a Debreceni kistérség önálló települése, az agglomeráció része. Gazdaságföldrajzi 
elhelyezkedése speciálisnak mondható abból a szempontból, hogy két tájegység határán fekszik, mely 
gazdasági adottságait is befolyásolják (Dél Nyírség, Erdőspuszták) 

A gazdasági szerkezet alakításának fő szempontjait a fenntartható fejlődés elve, a piaci és humán 
szolgáltatások, az emberi erőforrások a tudás – intenzív termékek előállítása, a beszállítói ipar, a kis- 
és középvállalkozások, a mezőgazdasági termék-feldolgozottsági szint növelése kell, hogy jellemezze. 

Monostorpályi községnek jelenlegi adottságai a régió- és megyeközponthoz való közelsége és vár-
hatóan ugrásszerűen javuló elérhetőségi kapcsolatrendszere a település területi tartalékai, természeti és 
kulturális öröksége, valamint humán erőforrás adottságai jó alapot adhatnak a gazdasági szerkezet át-
alakítására. 

MEZŐGAZDASÁG 

A Dél-Nyírség kistáj adottságaiból következően; a változatos talajféleségek területi eloszlása és a 
táji-, természeti értékek védettségének külterületen közel 50%-os területi kiterjesztése miatt Monos-
torpályi igazgatási területe nagyüzemi gazdálkodásra nem alkalmas. 

A termőterületekre jellemző aranykorona érték alacsony, átlag 13 AK. 
Az igazgatási terület az erdőgazdálkodási és a mezőgazdasági térség határán fekszik. 
A külterület nyírségi viszonylatban jól erdősült. A fedettség mértéke 40%. Összefüggő területek az 

északi, míg a szórványerdők a déli részeken találhatók. Monostorpályi területén az erdőállomány je-
lentős értékű tájszerkezeti elem, mely része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, és többségében védett-
séget élvez. 

Az erdőállomány összefüggő területté fejlesztése azonban továbbra is feladat a település életében, 
melyet az alacsony aranykorona értékű szántóterületek felhasználásával javasolt elérni. Így például a 
településtől keletre eső határ melletti szántók. 

Monostorpályi termőterületének 50%-át szántók foglalják el. Természeti adottságai a gabonafélék 
termesztése mellett elődlegesen speciális mezőgazdasági kultúrák, a zöldség-, a torma- és a gyümölcs-
termesztésre nyújtanak lehetőséget. 

A jövőben a már kialakult művelési ág arányok, valamint a vetésszerkezet további korszerűsítése, a 
piaci igényekhez történő igazítása kell, hogy a cél legyen. 

A mezőgazdaság szelektív fejlesztésére alkalmas kultúrák sikerességét az előzőeken túl a feldolgo-
zó ipar kapacitás bővítésével és fejlesztésével kell megerősíteni. 

 
Terméseredmények növelésére az öntözési adottságok jobb kihasználását célul kell kitűzni. 
A település külterületén a tájszerkezeti adottságokkal összefüggésben csatornák, árkok mentén vál-

tozó kiterjedésű legelőterületek helyezkednek el, de megtalálhatók a település északi, keleti és nyugati 
peremén is. 

A gyepterületek jelentős nagysága a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet része, illetve a természeti terü-
letként megjelölt területek, és védettséget élveznek. 

A külterületet mozaikosan átszövő rét-, és gyepfelületeken a jövőben elsősorban a legelőgazdálko-
dásra van lehetőség. Ezen túl a ligetes és erdős környezettel együtt a turizmus számára kínál kedvező 
feltételeket. 
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A kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező és a műveléssel felhagyott földterületeken cél-
szerű gazdasági erdőket telepíteni. 

Mezőgazdasági terület nagysága: 4146 ha 
Átlagos aranykorona értéke: 13 AK 
Az igazgatási területen az alábbi mezőgazdasági vállalkozások tevékenykednek: 
 Köztársaság Szövetkezet 
 Agri-Corn Kft 
 Szeszfőzde 
 Versenyló tenyésztő 

ÁLLATTARTÁS 

A településen egyéni gazdálkodók foglalkoznak állattartással, az alábbi állatfajokkal foglalkoznak 
a gazdák: szarvasmarha (tejelő), húsmarha, sertés, juh, baromfi, nyúl, ló, kecske. 

Néhányan foglalkoznak méhészkedéssel is. 
 
A mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének növelése a biogazdálkodás meghonosításával le-

hetséges, melyet a község területén az adottságokat figyelembe véve meg lehet honosítani. 

IPAR 

A településen nagyüzemi, üzemi ipari termelés nincs. A vállalkozások elsősorban a lakossági alap-
igényeket szolgálják. 

A település egyik kitörési pontja lehet a kisüzemi ipari, elsősorban mezőgazdasági feldolgozóipari, 
és egyéb feldolgozóipari tevékenység meghonosítása melyhez a település déli részén a volt pedagó-
gusföldek térségében vállalkozói övezet kijelölése javasolt. 

További lehetőség a gázvagyon és a megújuló energiaforrások kihasználása. 

IDEGENFORGALOM 

A gazdasági szerkezet alakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a település idegenforgalmi kíná-
latának növelésére. 

Ennek eszköze lehet a műemlékekre alapozott kulturális-idegenforgalmi kínálat megteremtése, a 
természeti környezet védett értékeinek bemutatását szolgáló idegenforgalom meghonosítása a Horto-
bágyi Nemzeti Parkkal közösen a tájvédelmi körzeten belül, illetve a település északi területein az 
erdőspuszták bemutatásával, valamint a már meglévő adottságokhoz kapcsolódó vadászati idegenfor-
galom fejlesztése, és a termálvízkincs kihasználására alapozott gyógyturizmus is. 

 

Új elemként jelenhet meg a falusi turizmus, melynek feltétele a település rehabilitáció, illetve a te-
lepülés hagyományos népi és építészeti kultúráját bemutató és megőrző helyi értékvédelmi területek 
kijelölése és megújítása is. 

 

Halastó építésével, létesítésével fellendülhetne a horgászturizmus és a környékről is megnőne a te-
lepülésre látogatók száma. Horgásztó kialakítására alkalmas helyszín a 023/2 hrsz-ú agyaggödör terü-
lete lehet. Ez a terület azonban fokozottan védett terület, ökológiai magterület, tájvédelmi körzet és ex-
lege terület egyben. A tó hasznosítását mindenképp a természetvédelmi előírásoknak kell alárendelni. 

 

Egy napos turisztikai program kialakítása valósítható meg a „Tubus magtár”-nál, a magtár szaksze-
rű és részletes bemutatásával korhű ruhákban. A magtár felújítása és környezetének rendbetétele 2010 
év végén megtörtént. 

 

Az országos kerékpárút-hálózat kiépítése, mely a 4809. sz összekötő út mentén érinti 
Monostorpályit is, a települést bekapcsolná az országos kerékpárút törzshálózatba, mely az idegenfor-
galom, a kerékpáros turizmusnak is kedvez. 

 

Magánvállalkozó kezdeményezésére a tervek között szerepel egy öko- tanya kialakítása, mely alap-
jául szolgálna öko- élelmiszer előállítására és ökológikus szolgáltatások nyújtására. A tanya az önfenn-
tartáson túl turisztikai céllal is működne: szálláshelyeket biztosítana, szabadidős, rekreációs progra-
mok helyszínéül szolgálna. 
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A szabadidős tevékenységek körét bővítheti egy lovas-tanya kialakítása a külterületen. 
 

7.3.4. Településszerkezet  

A településszerkezet fejlesztésének céljai: 
Célként tűzzük ki, hogy a település 
- be tudja fogadni a település fejlődését biztosító funkciókat, melyek elsősorban a vállalkozói terület 

kialakítását megcélzó gazdasági funkció, idegenforgalmi funkciók és az agglomeráción belüli kí-
nálati lakóterület fejlesztés, lakófunkció; 

- biztosítsa a településfejlődés belső igényeihez szükséges területeket (lakásellátás, szabadidős terü-
letek, zöldterületi rendszer, falusi turizmus) 

- korszerűsítse a belső közlekedési hálózatot, a környezetszennyezést, növelje a csillapított forgalmú 
zónát, javítsa a település életkörülményeit, a település arculatát és a biztonságot. 

 

Az új funkciók befogadásához és a belső fejlődés területi igényeinek kielégítéséhez: 
- elsősorban a belterület tartalékait és a falusi léptéket megtartó intenzitásnövekedésben rejlő tarta-

lékokat,  
- másodsorban (illetőleg indokolt esetben) a belterülethez közvetlenül csatlakozó területek tartaléka-

it kell kihasználni. 
 

Stratégiai fontosságú gazdaságossági-és településüzemeltetési elv, hogy a beépítésre szánt terület 
csak indokolt esetben növekedjen.  

A belterületi tartalékokat elsősorban az intézményi rendeltetés befogadását biztosító terület bővíté-
sére, és a lakásépítési igény egy részét biztosító lakóterületi fejlesztésre célszerű kihasználni.  

A meglévő lakóterületek intenzívebb hasznosítása a lakatlan, és funkcióját vesztett épületek újra-
hasznosításával érhető el. 

 
Lakóterület céljára igénybe vehető területek: 

- a lakatlan, és funkcióját vesztett épületek (lakóterületi tartalékok), 
- az Arany János utca északi oldalán új teleksor kialakításával, 
- A Rákóczi Ferenc köz és utca végében kertvárosias lakóterület kialakítása, 
- A Létai út nyugati oldalán a belterülethez közvetlenül kapcsolódó területek (031/1-7 hrsz.)  

 
Gazdasági területek: 

- Gazdasági területek kijelölésére kerül sor a településtől délre az un. „Pedagógusföldön” a meg-
lévő mezőgazdasági üzemi területéhez kapcsolódva. 

- Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kialakítása a Létai úton a nyugati felében (03/8, 
03/27 hrsz.). 

- A külterületi meglévő majorságok és tanyák további gazdasági célú hasznosítását biztosítani 
szükséges. 

- Homokbánya nyitás. 
 
Intézményterületek 
A meglévő területek megtartása mellett a településközpont területén, a meglévő intézményterületek 
kismértékű bővítésével, új kulturális-idegenforgalmi célú funkcióbővítéssel. 
A településen területbiztosítás szükséges a piac kialakításához. 
 
Idegenforgalmi célú és egyéb területek 

- A külterületen kirándulóhelyek kijelölése a tájvédelmi körzet bemutatására; 
- A külterületen vendégfogadó és vadászház építése a tájvédelmi körzeten kívül, de annak pere-

mén; 
- Gyermektábor létrehozása; 
- Meglévő sportterület rekonstrukciója., fejlesztése öltöző épülettel; 
- Falusi turizmus számára alkalmas övezet kijelölése; 
- Lovastanya kialakítása; 
- A 023/2 hrsz-ú agyaggödör hasznosítása a természeti értékekre való figyelemmel. 
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A zöldterületi rendszer korszerűsítése: 
A település zöldfelületi elemei sávos, vonalas és szigetes elhelyezkedésűek. Az elemek, hogy mű-

ködőképes rendszerré, azaz a települést átszövő, összefüggő hálózattá fejlődjenek az alábbi rendezési 
cél figyelembe vétele szükséges: 

Térben egységes ökológiai egyensúly megteremése a települési, a településközeli és a természetes 
környezet zöldfelületi elemei között. 

Ez időben hosszú távú folyamat, melyben a célt a település természeti értékeinek a megtartásával, 
védelmével, a tartalékok feltárásával javasolt elérni az épített környezet rendezési, fejlesztési elképze-
léseivel összhangban. 

Ennek során fejleszteni és rendezni kell a  
- monostori táj jellegzetes szerkezeti eleme (az erdő) és a települési zöldfelületek között a térben 

is egységes kapcsolatot. Ennek érdekében: 
 meg kell oldani az utcai zöldsávok kijelölését, az utcafásítást, a lakótömbök kertjei-

ben a kertek lombtömeg fedettségének növelését. 
-  A település zöldfelületi elemei körül az ökológiailag érzékeny területek védelmét, így pl: 

 a kisebb közkertek növényállományát (Petőfi téri, Landler téri közkertek) 
 a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények közül az egyházi, oktatási és kultu-

rális létesítmények dús vegetációját, 
 a Konyári-Kálló csatorna meglévő vegetációját. 

-  A lakótelkek zöldfelületét, a lombtömeg mértékének jelentős növelésével. 
 

Jelenleg a község két kijelölt parkkal rendelkezik, az egyik a Hősök parkja emlékkert, a másik a 
Tubusnál található park. 

A településen játszótér nem található, azonban jelentős igény mutatkozik a kialakítására. A szabad-
idő hasznos eltöltésére irányuló fejlesztési törekvések fontos szerepet játszanak a települési verseny-
képesség növelésében, a népességmegtartó erő fokozásában. A játszótér kialakítására a régi bölcsőde 
udvara alkalmas. 

 

7.3.5. Humán infrastruktúra, foglalkoztatottság 

A község népességszámának változásait a népszámlálási adatok alapján lehet figyelemmel kísérni, 
az első hivatalos népszámlálás 1870 óta. 

 

1870 1.623 fő
1880 1.656 fő
1890 1.899 fő
1900 2.010 fő
1910 2.151 fő
1920 2.126 fő
1930 2.363 fő
1941 2.648 fő
1949 2.808 fő
1960 3.120 fő
1970 2.681 fő
1980 2.413 fő
1990 2.163 fő

A népességszám változása (1870-1990.) 

A népszámlálási adatokból jól kivehető, hogy az 1870-es népszámlálást követő folyamatos népes-
ségnövekedés lendülete az 1960-as évben tört meg. Monostorpályi ekkor 10 év alatt népességének kö-
zel 15 %-át vesztette el. Monostorpályi az 1960 és 1990 között három évtized során népességének kö-
zel 30 %-át vesztette el. A kedvezőtlen előjelű tendencia csak az utóbbi években látszik megfordulni, 
vagy legalábbis lelassulni. Az elmúlt 10 évben stagnálás és kismértékű növekedés figyelhető meg. 

A lakónépesség számának ingadozásában a születések száma, a halálozási arányok és az elvándor-
lás játszik nagy szerepet.  
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A 90-es évtized közepétől minőségileg új helyzet következett be, kedvező forgalmi helyzete, Deb-
recenhez való közelsége miatt kedvelt célterületté vált a nagyvárosból kiköltözni vágyó, a nyugodtabb 
és olcsóbb vidéki életformát választó városi lakosság számára. A népességszám stabilizálódott, sőt új-
ra növekedésnek indult, miközben az elöregedés miatti természetes szaporodás ma is negatív előjelű. 

A várható népességszám 15 éves távlatban maximum 2300 fő. 
 

Az utolsó 20 év adatai: 
 

1991 2.146 fő
1992 2.150 fő
1993 2.147 fő
1994 2.141 fő
1995 2.149 fő
1996 2.153 fő
1997 2.134 fő
1998 2.127 fő
1999 2.140 fő
2000 2.165 fő
2001 2.221 fő
2002 2.226 fő
2003 2.238 fő
2004 2.222 fő
2005 2.220 fő
2006 2.214 fő
2007 2.231 fő
2008 2.245 fő
2009 2.259 fő
2010 2.233 fő

 

Vándorlási különbözet: 

Szoros összefüggésben van a község népességének száma a természetes szaporodás és fogyatkozás, 
valamint az elvándorlások arányával. 

A vándorlás egyenlege / a beköltözések és elköltözések aránya / jelzi a település vonzerejét, életké-
pességét. A népesség vándorlásának alapvetően két fő oka van: a munkaalkalmak és a jobb életkörül-
mények keresése. A vándorlások negatív különbözetének kialakulásáért elsősorban a képzett fiatalok 
elköltözése a felelős. A fiatalok elvándorlásának számát azonban kismértékben kompenzálja a közeli 
Debrecenből kiköltöző nyugalomra vágyó családok beköltözése. A vándorlási különbözet várhatóan 
javulni fog a tervezett lakóterület fejlesztésekkel megteremtett kínálat miatt. 

Nemzeti kisebbségek 

A községen belül a nemzeti kisebbségek száma nem jelentős. 2001-ben a település lakosságának 
99%-a magyar, 1%-a egyéb (jellemzően ukrán és cigány) nemzetiségűnek vallotta magát. 

Foglalkoztatottsági helyzet 

Monostorpályi foglalkoztatási helyzetképét jelentősen meghatározza a település humánerőforrása 
és a makrogazdasági folyamatok. Az országos és regionális tendenciáknak megfelelően a településen 
is meglehetősen alacsony a foglalkoztatottak aránya a teljes népességen belül. Az inaktív keresők cso-
portjába tartoznak a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű járadékban (például rokkantsági ellátás) és az 
anyasági támogatásban részesülők. Magas az eltartottak aránya, amelybe a tanuló gyerekek mellett a 
háztartásbeliek tartoznak. 

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2006-ban 30 fő volt, számuk 2008-ra 42 főre 
emelkedett. 

Munkanélküliségi ráta:   30 % 
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Nyugdíjasok megoszlása (2005-2008) 
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(Forrás:Monostorpályi község gazdasági programja 2010-2014, azon belül KSH.) 
 

A községben a 2001-től 2008-ig tartó időszakban jelentősen csökkent az általános iskolába járó 
gyermekek száma – 228 főről 167 főre, amelyen az elmúlt három évben állandósult, míg az óvodás 
gyerekek száma enyhe növekedést mutat. 

 

Az oktatásban résztvevők száma (2001-2010) 
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(Forrás:Monostorpályi község gazdasági programja 2010-2014, azon belül KSH.) 

A településen belül elsőrendű cél kell, hogy legyen a munkanélküliség csökkentése, melyet részben 
a településen belül kell megoldani vállalkozásélénkítő programokkal, illetve az agglomeráción belül a 
megközelítési viszonyok javításával. 

 

Monostorpályiban 1995 óta nőtt a regisztrált vállalkozások száma, 2008-ban számuk kiemelendő 
(453 darab) volt. A 2010-es évben 138 vállalkozás működött a településen. 

 

Monostorpályi életében és gazdaságszerkezetében a mezőgazdasági tevékenységek jelentős szere-
pet játszanak évszázadok óta. A rendszerváltás előtt a településen a legnagyobb foglalkoztató a mező-
gazdasági termelőszövetkezet volt. 

 

Az elmúlt néhány évben a község legnagyobb foglalkoztatójává az Önkormányzat vált azonban a 
mezőgazdasági termelés továbbra is jelen van a község gazdaságszerkezetében. A lakosság jelentős ré-
sze továbbra is Debrecenben vállal munkát, a régió központjának valamely közintézményében vagy 
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vállalkozásánál. Nagy probléma, hogy a képzett és/vagy fiatal munkaerő megfelelő lehetőségek híján 
elhagyja a települést. 

 
A működő vállalkozások iparágankénti megoszlását tekintve, kiemelendő a kereskedelmi ágazat-

ban tevékenykedők magas aránya, azonban nem elhanyagolandó a hagyományosan a mezőgazdasági 
ágazatban működők jelentősége sem. A mezőgazdaságot tekintve, a gabonafélék termesztése a legjel-
lemzőbb, de számottevő a zeller-, dohány-, zöldség-, és a szőlőtermesztés. 

 
A gazdaság fejlesztésében fontos szerep jut a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek rugalmasak 

és gyorsan alkalmazkodnak a piaci változásokhoz, jelentős szerepük lehet a településen a foglalkozta-
tottság javítása terén.  

Annak érdekében, hogy a település szerepe erősödjön a térségben, Monostorpályiban hangsúlyt 
kell fektetni a befektetés-ösztönzésre is, mely a község versenyképességének, jövőbeni fejlődésének 
fontos eleme. 

Az önkormányzatok jelentős többségénél a helyi adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény alapján a maximális, a vállalkozói adóalap 2%-a. Monostorpályi Község Önkormányzata 1% 
mértékű iparűzési adóval (14/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet) kívánja a befektetési kedvet ösz-
tönözni, az esetlegesen jelentősebb számú munkaerőt foglalkoztatni kívánó újonnan betelepülő vállal-
kozásoknak további adókedvezményt biztosítana. 

 
A gazdaság eredményes működéséhez a meglévő intézmények közötti hatékony együttműködés is 

szükséges, a vállalati siker nemcsak a tulajdonostól és a munkaerőtől függ, hanem a közigazgatás 
színvonalától, a közintézmények működésétől is.  

Ehhez fontos célkitűzések az alábbiak: 
 Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése 

Cél a nevelési-oktatási intézményhálózat rekonstrukciója, az oktatás minőségi értelemben vett 
személyi és dologi fejlesztése annak érdekében, hogy a képzés megfeleljen munkaerőpiac által 
támasztott egyre magasabb követelményeknek. Ennek feltétele az intézményrekonstrukcióés az 
oktatás eszközrendszerének javítása 

 

 Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 
A befektetések ösztönzésével kívánja az Önkormányzat a községet vonzóvá tenni újabb munka-
helyteremtő vállalkozások, befektetők számára.  Megfelelő településmarketing tevékenységgel 
jelentősen ösztönözhető a vállalkozási kedv. Cél a munkaerő kínálat és –kereslet összehangolá-
sa, Monostorpályi vállalkozásbarát településsé fejlesztése. 

 

 Közmunkaprogram 
A közcélú foglalkoztatásban részt vettek száma a 2003 és 2008 közötti időszakban 23 főről 14 
főre csökkent, 2010-ben 18 fő volt. A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek száma 
2010-ben túllépte az 50 főt.  
A közmunkaprogram keretében az Önkormányzat a 2010. évben átlagosan 30 főt foglalkozta-
tott, számukat a munkaügyi központ közreműködésével a 2011-es évben 34-re szeretné növelni, 
akik 95 %-os támogatással rendelkeznek. Tervek között szerepel további 70 %-os támogatottsá-
gú személyek hosszú távú (akár 1 évig tartó) foglalkoztatása. 

(Forrás:Monostorpályi község gazdasági programja 2010-2014.) 

7.3.6. Az infrastruktúra ellátottság változása 

Monostorpályiban az alapvető infrastrukturális feltételek – a szennyvízcsatorna- és tisztítórendszer 
kivételével – biztosítottak. A vízvezeték hálózat kiépítettsége minden utcában megoldott. A vezetékes 
vízzel ellátott lakások aránya jelenleg 90 %, a többi fogyasztó számára 33 közüzemi kifolyó biztosít 
vízvételi lehetőséget. A település gázvezeték hálózatba történt bekapcsolásával valamennyi lakos szá-
mára elvi lehetőséggé vált a közvetlen gázfogyasztás, bár a bekötöttség aránya 1999-ben még csak 31 
%-os volt. A lakások több mint 50 %-a már be van kapcsolva a telefonhálózatba. A szilárd burkolatú 
utak aránya ma még nem túl magas, mindössze 30 % körül mozog. 
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VÍZELLÁTÁS: 

A település vízellátását saját vízbázis és tisztítómű biztosítja. 
A vízbázis 2 mélyfúrású kútból áll.- 
A település vízellátása mennyiségileg megoldott. 
A vízmű területén lévő kutak adatai: 

Kútszám: Talpmélység Vízhozam Vastartalom Mangántartalom Ammóniatartalom
1. sz. kút 221,0 m 950 l/p 0,26 mg/l 0,45 mg/l 0,45 mg/l
2. sz. kút 222,0 m 567 l/p 0,61 mg/l 0,45 mg/l 1,9 mg/l

A kutak vízminősége tisztítás illetve szűrés nélkül nem felel meg az érvényes közegészségügyi elő-
írásoknak. 

A kitermelt vizet 2 db 25 m3/h teljesítményű szűrő segítségével teszik fogyasztásra alkalmassá a ki-
termelt vizet. 

A vízműtelep kapacitását a tisztító szűrő kapacitása határolja be, ami 1100 m3/22h. 
A telep kapacitásának növeléséhez tisztítási technológia korszerűsítésére vagy új kutak beállítására 

van szükség. 

A víz tározása Monostorpályi községben 

100 m3 térfogatú térszíni víztározóban történik, a Vízmű telep területén. 
A vízelosztás a település teljes területén kiépített elosztóhálózaton keresztül biztosított. 

NA 80 KMPVC  15250 m 
NA 100 ac 3000 m 
NA 150 ac 301 m 
Összesen: 18900 m 

A tűzivíz vételezésre 56 db föld feletti tűzcsap van telepítve. 
 

CSATORNÁZÁS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 

Monostorpályi szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítettsége jelenleg 0%, ami nem felel meg az Eu-
rópai Unió által támasztott környezetvédelmi követelményeknek. 

Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos a csatornahálózat kiépítésére és a szennyvíztisztítás 
korszerűsítésére együtt pályázott a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Sikeres máso-
dik fordulós pályázat esetén a kivitelezés 2011-ben kezdődhet meg és 2012 végére már az előírások-
nak megfelelő folyékony hulladékkezelés valósulhat meg a három településen. 

A település jelenleg beépített területének csatornahálózat kiépítésére készültek a fejlesztési tervek. 
A fejlesztési tervek szerint a település a meglévő Hosszúpályi szennyvíztisztító telephez közvetlenül 
csatlakozik a település határában tervezett átemelőn keresztül. 

Elsődleges feladat a lakosság környezetvédelmi igényének erősítésével elérni a település összes la-
kásegységét a megépítendő szennyvíz-csatorna hálózatba bekapcsolását. Így megteremteni a település 
vízbázis védelmét, valamint az egyre szigorodó környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelést. 

Csapadékvíz és a felszín alatti vízelvezetés: 

A belvízvédelem fokozott fontosságú a település esetében. 2010 decemberében I. fokú készültség 
elrendelése vált szükségessé. A belvíz probléma megoldása kiemelt jelentőségű az egész település te-
rületén, a Vasvári Pál, Bajcsy-Zsilinszky, Táncsics Mihály és Rózsa Ferenc utcákon azonban tovább 
nem halasztható. 

A korszerű vízelvezetés megoldása megelőzné, ill. csökkentené a magán- és közvagyont egyaránt 
fenyegető belvizeket. 

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A település külterületén a belterülettől északra Ny-K-i irányban 132 kV-os kétrendszerű távvezeték 
halad keresztül (átvitelt befolyásoló elosztó hálózat), mely a létavértesi transzformátor állomásba csat-
lakozik. 

A főelosztói hálózati állomásokból indulnak a középfeszültségű gerinchálózatok, melyek táplálják 
a fogyasztói transzformátorállomásokat. A megye területét 22 kV-os elosztóhálózaton keresztül látják 
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el. A 22 kV-os gerinchálózat kialakítása íves-gyűrűs rendszerű, sugarasan bontott üzemállapottal, ez 
biztosítja a gerinchálózaton a többirányú ellátottságot. A középfeszültségű gerinchálózatok szabadve-
zetékkel épültek. 

Monostorpályi a Létavértesi 132/22 kV állomáson keresztül kapcsolódik az országos hálózatba. Az 
alállomás a település villamosenergia igényét biztosítani tudja. 
A fogyasztók ellátása a településen lévő 11 db kis/közép feszültségű transzformátorállomásokon ke-
resztül történik. 

A település egész területén szükséges a közvilágítási hálózat megújítása. A fejlesztéshez szükséges 
energiaigények biztosíthatóak. 

FÖLDGÁZELLÁTÁS: 

Monostorpályi a TIGÁZ-DSO Kft. Területi Üzemeltetési Egysége alá tartozik. A település nagy-
középnyomású gázvezetékről ellátott, melyet a Sárándi gázfogadó biztosít, a Sáránd-Létavértes (315 
KPE) irányon lévő Hosszúpályi gázfogadóból. 

A térségi szénhidrogén szállító vezeték a település déli részén a külterületet nyugat-keleti irányba 
szeli át. A nagyközép-nyomású vezetékről középnyomású gázvezeték-hálózat továbbítja a gázt, mely-
lyel a település teljes területe lefedett.  

Monostorpályi településen a TIGÁZ-DSO Kft. Területi Üzemeltetési Egysége a közel jövőben nem 
tervez az üzemeltetésében és tulajdonában lévő gázelosztó hálózaton rekonstrukciós munkálatokat. 

A település további fejlesztési területeit a meglévő középnyomú 3 bar-os hálózat további fejleszté-
sével lehet ellátni. A tervezett iparterületeket gázenergia igényét hálózatbővítéssel lehet kiszolgálni. 

Vezetékes gáz hálózatba a lakosság közel 50 %-a van bekapcsolva. 

HÍRKÖZLÉS 

Monostorpályi település vezetékes távközlési ellátottsága a Magyar Telekom hálózatán történik. A 
jelenleg meglévő AR Crossbar konténer központból.  

A település vezetékes telefonszolgáltatása analóg vonallal rendelkezik. 
A távbeszélőközpont bővítési, ill. minőségi cseréje – analógról – digitális központra – tervezett, 

melynek következtében nagymértékben javul a település ellátása.  
Az internet-hozzáférés jelenleg ISDN vonalon keresztül lehetséges, e távlatban kiválthatja az 

ADSL szolgáltatás.  
Mennyiségi fejlesztésre a település perem részein, valamint a foltokban kimaradt részeken van 

szükség. Minőségi fejlesztésre a PCM rendszerek kiváltására érpárkapacitás növelésre van szükség. 
A megyei területrendezési terv az optikai hálózat bővítését tervezi, a tervezett hálózat gerinciránya 

a megye városait érinti. A térség tekintetében Debrecen irányából Derecske felé optikai gerinckábel, 
abból kiágazva Hajdúbagos, Hosszúpályi, Monostorpályi, Létavértes felé körzeti optikai kábel kialakí-
tása tervezett. 

A megyetervben előirányzott és a hírközlési tervlapon jelölt tervezett körzeti optikai kábel nyom-
vonala a település főútjának nyomvonalát követi. Kültéri körülmények között a kábelt földbe fektetett 
védőcsőben célszerű vezetni. A védőcső nyomvonalát célszerű utak mentén, olyan módon kijelölni, 
hogy a kábel közterületen legyen vezethető, ezzel az esetleges tulajdonjogi és felelősségi problémák 
elkerülhetők. A védőcső átmérőjét célszerű úgy megválasztani, hogy abba későbbi bővítés esetén to-
vábbi kábelek legyenek behúzhatók. 

 

7.3.7. A természeti erőforrások megőrzése 

Domborzat 

A változatos domborzatú felszínt (északi része közepes magasságú tagolt síkság alacsony teraszokkal, 
déli része vertikálisan kevésbé, horizontálisan jobban tagolt hullámos síkság, és a jellemző ÉÉK-
DDNY-i irányú völgyek), mint kedvező táji adottságot idegenforgalom, turisztika céljából ki lehet 
használni. 
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Földtani adottságok 

A település jelentős részét (kivéve a déli területeket) rossz vízgazdálkodású és tápanyagban szegény 
talaj borítja. A gyenge termőerejű szántók erdősítésével a talaj vízháztartása kedvezően befolyásolha-
tó. 

Éghajlat 

Az igazgatási területen az éghajlati adottságok nem tartalmaznak jelentős különbségeket az országos 
átlaghoz képest. A csapadék területi elbontása igen változatos. A déli mezőgazdasági területeken a jö-
vőben számítani lehet a megnövekedett öntözővíz igényre. 

Vízrajz 

A felszín alatti vízréteg mérsékelt vízforrást nyújt, mely szükség esetén elérhető a mezőgazdasági terü-
letek öntözhetősége céljából. 

Növényzet 

A térség jellemző talajtípusaira fejlesztett művelési ág megvalósításokra kel törekedni a jövőben, fi-
gyelembe véve az igazgatási terület jelentős részét átszövő természetvédelem alatt álló területek keze-
lési útmutatásait. 

Talajvédelem 

A térség É-i része a szennyeződés érzékenységi besorolás szerint „b” érzékeny területek besorolásába 
tartozik, a D-i része „c” kevésbé érzékeny besorolásba. 
A vizek minősége védelmét szolgáló prioritási sorrend szerint a terület északi része „IV” érzékeny, a 
déli része „V” kevésbé érzékeny. 
A település északi határában lévő régi szeméttelep a jövőben rekultiválandó és beerdősítendő. A terü-
let a HNP 066/4 hrsz-ú területén van. 

Levegőtisztaság védelem 

A település levegőtisztaság védelmi szempontból Védett I. kategóriába tartozik. 
Légszennyező üzem nem működik a településen. A tisztaságot a lakossági vegyestüzelés károsítja, il-
letve a nem vegetációs időszakban a por. A jövőben törekedni kell a belterület zöldfelületeinek-, (utcai 
fasorok, lakótelkek fásítottságának növelése) és a külterület erdősítések növelésére a levegőtisztaság 
biológiai szűrésének biztosítása céljából. 

Vízminőség védelem 

A térség földtani adottságiból következően a felszín alatti vizek minőségét a térség hidrogeológiai-
hidrodinamikai jellemzői befolyásolják. Jellemző, hogy a beszivárgási zónákban a talajvíztérbe beju-
tott szennyező anyagok a vízáramlási pályákon igen nagy távolságra és mélyebb rétegekbe kerülnek 
rövid idő alatt. Emiatt az északi területek a felszín közeléből kiinduló szennyeződésekre érzékenyek, a 
déli részek kevésbé érzékenyek. 
A településnek, mivel az érzékeny felszínen létesült, a jövőben meg kell oldania a szennyvízcsatorná-
zást, s az egyéni sikkasztó gödrök rendelettel történő megszüntetését. 

Zaj- és rezgésvédelem 

A település területén a vasúti közlekedés okozhat zajterhelést.  

Hulladékgazdálkodás 

A településen szervezett lakossági és intézményei hulladékgyűjtéssel a szállítás megoldott. Az önkor-
mányzat a település meghatározott helyein szelektív hulladékgyűjtő konténereket helyez ki. 
Az orvosi rendelő veszélyes hulladékát a Hajdúkomm Kft. szállítja el. 
 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.  
3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
mobil: 06-20-9692-361 
E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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8 .  F E J L E S Z T É S I  C É L O K ,  T E L E P Ü L É S F E J -

L E S Z T É S I  P R O G R A M O K  

Monostorpályi község Településrendezési Tervéhez 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

8.1. Bevezetés 

A település hagyományai, kedvező geopolitikai helyzete, a régió és megyeközpont környezetében 
való elhelyezkedése, a Debreceni Agglomerációhoz való kapcsolódása, valamint várhatóan javuló 
közlekedés-földrajzi adottságai, a térségben már jelenleg is betöltött önálló települési szerepe minden 
tekintetben alátámasztja egy optimista jövőkép megfogalmazását. 

Eszerint Monostorpályi a Debreceni Agglomeráción és a kistérségen belüli települési integráció ré-
szeseként, de önálló települési rangját és arculatát megtartó és megerősítő településként határozza meg 
jövőjét. Önállóságát elsősorban gazdasági fejlesztéssel kell megalapoznia. 

A településfejlesztési célok és programok 

A településfejlesztési koncepció ezen fejezete a település jövője szempontjából alapvetően és el-
sődlegesen fontos körülményeket (prioritásokat) is megfogalmazza, a helyzetértékelés és a jövőkép fe-
jezetek alapján. 

A prioritások a veszélyek leghatékonyabb elhárítására, a gyengeségek közömbösítésére, az erőssé-
gek és a lehetőségek leghatékonyabb kihasználására irányulnak. 

Jelentőségük abban van, hogy a fejlődés terén láncreakciót indítanak el, s így újabb és újabb fej-
lesztési elemeket generálhatnak. 

 
A követendő stratégiai pozíciót (magatartást) az alábbi ábra szemlélteti: 

ERŐSSÉGEK 

OFFENZÍV STRATÉGIAI POZÍCIÓ 
MÉRLEGELHETŐ STRATÉGIAI POZÍCIÓ 

A veszélyek kivédése az elsődleges 
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MÉRLEGELHETŐ STRATÉGIAI POZÍ-
CIÓ 

A lehetőségek kihasználása az elsődleges 
DEFFENZÍV STRATÉGIAI POZÍCIÓ 
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GYENGESÉGEK 

 
A fejlesztési célok, programok fejezet a jövőkép megvalósulása irányába mutató, a kitörési pontok, 

a prioritások mentén sűrűsödő közép,- és rövid távú, belátható időn belül is megvalósítható feladatokat 
csoportosítja. 

Az általános cél az, hogy a településen élők életkörülményei, így 
- a megélhetési viszonyok 
- a települési komfortosság, 
- az esztétikai minőség és 
- az egészséges környezeti feltételek 

az erőforrások megőrzése mellett jelentősen és tartósan javuljanak. 
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8.2. Elsődlegességek prioritások, a prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztési célok, programok 

ELSŐDLEGES-
SÉGEK 

(PRIORITÁSOK) 

A PRIORITÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK, PROG-
RAMOK 

A földrajzi pozí-
ció és az elérhetőség 
javítása, a belső köz-
lekedési szerkezet 
korszerűsítése 

1. Várható országos szintű közlekedéshálózat fejlesztések: 
- az M35-ös gyorsforgalmi út Debrecenig megépült szakaszának folytatá-

sa 
- Az M4 autópálya és az M40 és M47-es gyorsforgalmi utak Debrecenig 

és Debrecent elkerülő szakasza 

2. Várható megyei szintű közlekedéshálózat fejlesztések: 
- A 4809. számú Sáránd-Létavértes és a 4807 számú Létavértes-

Vámospércs országos mellékutak főúttá történő kiépítése a Debreceni 
Agglomeráció peremén haladó főút gyűrű részeként településük megkö-
zelítési viszonyait jelentősen javítja 

3. A település közvetlen kapcsolatait erősítő fejlesztések: 
- A Monostorpályi zsáktelepülési jellegét megszüntetendő a 48105 számú 

utat összekötő úttá kell kiépíteni a 4809 és 4814 jelű országos mellék-
utak (összekötő utak) között. Ez a Bánki összekötő út kiépítését takarja. 

4. A település bel- és külterületi úthálózati rendszerének kiegészítése: 

Belterületi úthálózat fejlesztése: 

- Közút- és járdaépítés, útrekonstrukció; 
- A meglévő burkolatlan utak burkolása; 
- A 724.hrsz-ú közterület néven szereplő út települési főúttá fejlesztése, 

mely az északi irányba tartó települési összekötőút becsatlakozását szol-
gálja; 

- Új buszmegállók és buszforduló kiépítése; 
- Kerékpárút kiépítése a Létai úton, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utcától 

a Kossuth utcán keresztül a Létai útig 
 

Külterületi úthálózat fejlesztése 

- A külterületi kiszolgáló úthálózati rendszer kiemelt kiszolgáló útjainak 
burkolt kiépítése; 

- Kerékpárút kiépítése a Hosszúpályi – Monostorpályi - Létavértes nyom-
vonalon (Létai úton). 

 
A népességmeg-

tartó képesség javítá-
sa az elvándorlás 
megállítása, a foglal-
koztatottság, munka-
nélküliség problémá-
jának kezelése, és a 
humán erőforrások 
kihasználásának javí-
tása 

Gazdaságfejlesztés 
- A gazdaságfejlesztés a gazdasági program alapján a fiatal értelmiség 

helyben tartásának, a vállalkozásösztönző program, elsődlegességével a 
termékfeldolgozottság szintjének emelése, a beszállítói ipar fejlesztésé-
nek, a nagyobb hozzáadott-értéket tartalmazó termék-előállításnak szem 
előtt tartásával biztosítható. 

- Cégek, középvállalatok letelepítésének programja. 
- Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése intézményrekonstrukcióval, 

az oktatás eszközrendszerének javításával 
- Foglalkoztatás támogatása, munkahelyteremtés feltételeinek elősegíté-

sével, a befektetések ösztönzésével, közmunkaprogrammal 
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ELSŐDLEGESSÉ-
GEK 

(PRIORITÁSOK) 

A PRIORITÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK, 
PROGRAMOK 

A népességmegtartó 
képesség javítása az el-
vándorlás megállítása, a 
foglalkoztatottság, mun-
kanélküliség problémá-
jának kezelése, és a hu-
mán erőforrások kihasz-
nálásának javítása 

1. TERMELŐ INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN 
- A mezőgazdasági üzemi területek fejlesztése; 
- Kereskedelmi gazdasági területek kijelölése a település nyugati ré-

szén a Létai út északi oldalán; 
- Meglévő mezőgazdasági üzemi területek rekonstrukciója és fejlesz-

tése a külterületi birtokközpontok és üzemi állattartó telepek eseté-
ben; 

- Közműhálózatok fejlesztése, a tervezett gazdasági területek 
előközművesítése; 

- A mezőgazdasági termelés fejlesztése elsősorban a kistermelői állat-
tartás támogatásával, ehhez a külterületi tanyák és meglévő telephe-
lyek infrastruktúrájának és megközelítési viszonyainak javításával; 

- Az ásványvagyon kincs kihasználása a kutatások és próbafúrások 
függvényében; 

- Homokbánya nyitása a település keleti részén a volt zártkerti terüle-
teken; 

- A szeméttelep rekultivációja erdő végfelhasználással. 

2. IDEGENFORGALOM TERÜLETÉN 
Az idegenforgalmi kínálat bővítése 
Kulturális turizmus, rendezvények 
- Az országos hírű rendezvényekhez (Debrecen) kapcsolódó sajátos 

Monostorpályit jellemző programok szervezése; 
- A műemlékek környezetének rekonstrukciója és idegenforgalmi sze-

repük erősítése; 
- Helytörténeti múzeum kialakítása. 

Ökoturizmus 
- Falunap, hagyományőrző napi rendezvények szervezése; 
- A Hortobágyi Nemzeti Park természet- és tájvédelmi területein szer-

vezett ökotúrák a kijelölt zónákban és útvonalakon, jelzett túra és ke-
rékpárutakon, képzett szakmai kísérőkkel; 

- Kirándulóhelyek kijelölése, és infrastruktúrájának megteremtése; 
- Erdei iskola létrehozása 

 

Gyógyturizmus 
- A termálvízkincsre épülő fejlesztések 
 

Falusi turizmus 
- A falusi turizmus feltételeinek megteremtése a települési értékvéde-

lemmel párhuzamosan. Értékvédelmi terület kijelölése és falukép fa-
lumegújítási program támogatása, forrásainak megteremtése 

Vadászat, horgászat, lovassport 
- A jó vadállomány és a meglévő hagyományok kihasználása, szállo-

dák, panziók, vadászházak és kiegészítő szolgáltatásokkal 
- Horgászturizmus, horgásztó létesítése és működtetése 
- Lovas-tanya kialakítása a külterületen 

3. INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN - KÖZMŰFEJLESZTÉS 
- A település szennyvíz elvezetésének megoldása és a megvalósításhoz 

szükséges források megteremtése. 
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ELSŐDLEGESSÉ-
GEK 

(PRIORITÁSOK) 

A PRIORITÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK, 
PROGRAMOK 

 - A település belvízelvezető rendszerének megoldása és a megvalósítás-
hoz szükséges források megteremtése. 

- A geotermikus energia kihasználásának lehetőségei kistérségi összefo-
gással. 

- Megújuló energiaforrások kiaknázása és felhasználása 
- Közvilágítás rekonstrukciója 

 

Egyéb önkormányza-
ti és városi jelentőségű 
programok és forrásaik 
megteremtése 

A településfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztési területek ön-
kormányzati tulajdonba kerülése a források megteremtése, elsősorban a vál-
lalkozói övezet és a lakóterületek fejlesztése céljából. 

Az „élhető” telepü-
lés, a települési életkö-
rülmények javítása, az 
épített környezet védel-
me település-
rehabilitáció, természet 
és környezetvédelem, te-
lepülési funkciók erősí-
tése 

1. A TELEPÜLÉS ÚJ ARCULATÁNAK MEGTEREMTÉSE 
- A település külső és belső közlekedési rendszerének korszerűsítése ré-

vén a környezetterhelés csökkentése (útburkolások, a település pereme-
in új kiszolgáló útvonalak részlegesen tehermentesítő szereppel. 

- A településközpont területhasználatának, központi jellegének erősítése 
intézményhálózat rekonstrukciója. 

- A műemlék együttes környezetének rehabilitációja és bekapcsolása a 
tervezett zöldterületi rendszerbe. 

- A települési értékvédelem, mint idegenforgalmat is vonzó beruházás, 
település rehabilitáció 
 épületek rekonstrukciója 
 településszerkezet és települési karakter védelme, a történelmi 

település hangulatának megőrzése 
 

2. TELEPÜLÉSI LAKÓKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA 
- tartalék lakóterületek kihasználása, lakatlan, és funkcióját vesztett épü-

letek újrahasznosítása; 
- új lakóterületek kijelölése és terület-előkészítése 
- lakóterületek rehabilitációja, megújítása 
- csatornázottság 100%-os elérése 
- zöldfelületek fejlesztése, játszóterek kiépítése, fásítás, parkosítás 
 

 3. TELEPÜLÉSI FUNKCIÓK ERŐSÍTÉSE 
- intézményhálózat korszerűsítése és megújítása 

 régi óvoda korszerűsítése, 
 könyvtár elhelyezése, 
 az óvodaudvar rekonstrukciója rendezvények lebonyolítására al-

kalmassá téve, 
 sportterület rekonstrukciója, sportöltöző építése, 
 új piac kialakítása a Vasvári Pál utcában, 
 temető bővítése, 
 iskolabővítés, 
 egészségügyi és szociális intézmények infrastruktúrális fejleszté-

se 
 Művelődési Ház külső és belső felújítása, teleházzá, Integrált 

Közösségi Szolgáltató térré alakítása 
 intézmények akadálymentesítése 
 használaton kívüli épületek és területek hasznosítása 

- autóbusz megállóhelyek kialakítása 

 


