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1 ELİZMÉNYEK
A Nemzeti Fenntartható Fejlıdés Stratégia 2007 júniusában készült el. Ebben a Magyar
Kormány, tárcaközi egyeztetések után megfogalmazta az országos léptékő tennivalókat,
összhangban az Európai Unióban elkészült fenntarthatósági stratégiával.
1.1

A fenntartható fejlıdés

„A fenntartható fejlıdés a tágan értelmezett életminıség javulását szolgálja, amely nem
szőkíthetı le az anyagi jólétre, hanem magában foglalja a környezet minıségét, a
demokratikus jogok érvényesülését, a természeti erıforrásokhoz valamint a társadalom
nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférést, a teljes testi, lelki egészséget,
a szabadidıt, a biztonságot is. A társadalmi jólét a környezetminıség és a társadalmat alkotók
életminıségének együttes megnyilvánulása.
A természeti erıforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a
jólét elérését, megtartását elısegítı gazdasági fejlıdéssel és a társadalmi igazságossággal,
esélyegyenlıséggel.
A természeti erıforrások vonatkozásában ez azt jelenti, hogy hosszú távon a természeti
környezet eltartó-képességével összhangban lehet csak a társadalom reális szükségleteinek a
kielégítésérıl gondoskodni; a környezet eltartó képessége egyben az igények kielégítésének
korlátja is. Ennek megfelelıen van szükség a természeti erıforrások fenntartható használatára,
amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása
szükséges. Ennek a megvalósulásához szükséges, hogy a jövı nemzedékének szakmailag
megalapozott, megfelelıen elıkészített környezettudatos nevelése a családban és az oktatás
valamennyi területén nagyobb teret kapjon.
A fenntarthatóság elvei szerint élı társadalomban többek között érvényesül a szociális
igazságosság, amelynek az alapja a lehetıségekhez való hozzáférés esélyegyenlıségének
biztosítása, és a társadalmi terhekbıl való közös részesedés; az életminıség folytonos
javítására való törekvés. E cél elérése érdekében olyan erkölcsi normarendszert szükséges a
társadalom tagjai felé közvetíteni, amely ezeket a folyamatokat támogatja, illetve elısegíti.
A méltányos életkörülmények, a megfelelı életminıség, jólét biztosítását kifejezı célkitőzés
mindenkire – a jövı nemzedékekre is – vonatkozik. A fenntartható fejlıdés tehát elismeri és
céljának tekinti az egymást követı nemzedékek megfelelı életminıséghez való egyenlı
jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. A fenntartható
fejlıdés tehát olyan fejlıdés, amely lehetıvé teszi a jelen generációk szükségleteinek
kielégítését úgy, hogy ez nem veszélyezteti a jövı generációk azon lehetıségét, hogy
szükségleteiket kielégítsék.
A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve hatásaik jelentıs részben ellentétesek a
fenntartható fejlıdés követelményeivel. E trendek ismeretében elkerülhetetlen egy olyan
fejlıdési pályára való áttérés, amely hosszú távon biztosítja a társadalmak és köztük a magyar
társadalom fenntartható fejlıdését.” (NFFS, 2007)
Az országban levı kisebb egységek, így a régiók, kistérségek szintjén, valamint a település
szintjén is szükséges megalkotni ezt a programot.
1.2

A fenntartható fejlıdés alapelvei

Ezek megfogalmazására, pontosítására és elfogadására a legmagasabb szinten került sor mind
az ENSZ, mind az EU keretében. Az általánosan elfogadott elvek közül hazai fontosságuk
miatt az alábbiakat emeljük ki, ezekre fókuszál a települési programterv is.
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A holisztikus megközelítés elve. A dolgokat egymással összefüggésben kell vizsgálni,
mivel a rendszerek egymással szoros kölcsönhatásban állnak. Bármilyen
beavatkozás tovagyőrőzı hatásokat okoz esetleg távoli rendszerekben is. A helyi
kihívásokra adandó válaszokhoz szükséges a tágabb környezet és a globális
trendek ismerete.
A nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elve. A fenntartható fejlıdés
érdekeinek középpontjában az emberek állnak. A jelen nemzedékek fejlıdési és
környezeti szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük a jövı
nemzedékek esélyét arra, hogy ık is kielégíthessék saját szükségleteiket.
Társadalmi igazságosság elve. El kell ismerni mindenki jogát a méltó
életfeltételekhez, mindenki számára biztosítani kell az alapvetı emberi jogokat.
Mindenki azonos eséllyel szerezhesse meg azokat az ismereteket, tudást és
készségeket, amelyek birtokában a társadalom teljes értékő tagjává válhat.
Tartamosság elve. Az erıforrások tartamos kezelése, figyelembe veszi a környezet
eltartóképességének korlátait; az erıforrások körültekintı és takarékos használata
által megırzi a jövıbeli fejlıdéshez szükséges forrásokat. A biológiai sokféleség is
természeti erıforrás, védelmét kiemelten fontosnak tartjuk.
Integráció elve. A szakpolitikák, tervek, programok, stratégiák kidolgozása, értékelése
és végrehajtása során a gazdasági, a szociális és a környezeti szempontokat, azok
összefüggéseit is egyaránt figyelembe kell venni annak érdekében, hogy azok
kölcsönösen erısítsék egymást. A helyi, regionális és nemzeti szintő
tevékenységeket is össze kell hangolni.
Helyi erıforrások hasznosításának elve. Törekedni kell a közösségek szükségleteinek
helyi szinten, helyi erıforrásokból történı kielégítésére. İrizzük meg a helyi
sajátosságokat, azok sokszínőségét. Fontos feladat az épített környezet megóvása
és a kulturális örökség megırzése, fenntartható módon történı hasznosítása is.
Társadalmi részvétel elve. Mindenki számára biztosítani kell a megfelelı hozzáférést
a társadalmi-gazdasági közéletre, a döntéshozatali folyamatokra, a környezetre
vonatkozó információkhoz. Javítani kell a fenntartható fejlıdéssel, annak
társadalmi-gazdasági és környezeti vonatkozásaival, a fenntarthatóbb
megoldásokkal kapcsolatos tájékozottságot. Erısíteni kell az állampolgárok
döntéshozatalban való részvételét.
Társadalmi felelısségvállalás elve. A fenntartható fejlıdés, a magasabb életminıség
elérése érdekében csökkenteni kell, illetve ki kell küszöbölni a termelés és a
fogyasztás nem fenntartható módjait. Erısíteni kell a vállalkozások társadalmi
felelısségvállalását, a magán- és a közszféra közötti együttmőködést.
Elıvigyázatosság és megelızés elve. Az elıvigyázatos megközelítés azt jelenti, hogy
ha súlyos vagy visszafordíthatatlan kár lehetısége merül fel, a teljes tudományos
bizonyosság hiánya nem használható fel indokként a környezetromlást vagy az
emberi egészség veszélyeztetését megakadályozó, hatékony intézkedések
elhalasztására, azaz a veszély mértékét figyelembe véve cselekedni kell. Az emberi
tevékenységeket ennek az elıvigyázatossági elvnek a figyelembevételével kell
tervezni és végrehajtani, illetve meg kell elızni, – s ahol ez nem lehetséges –
mérsékelni kell a természeti rendszereket és az emberi egészséget veszélyeztetı
környezetkárosító, környezetszennyezı tevékenységeket, illetve lehetıség szerint
helyreállítani a károkat.
A szennyezı fizet elv. Az áraknak tükrözniük kell a fogyasztással és termeléssel
kapcsolatos tevékenységek, illetve hatásaik valós költségeit a társadalom számára,
5
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beleértve a természeti erıforrások használatának költségeit. A környezetkárosító,
környezetszennyezı tevékenységet folytatóknak meg kell fizetniük az emberi
egészségben vagy a környezetben okozott károkat.
1.3

Az Önkormányzat szerepe a Local Agenda 21 folyamatában

Az Önkormányzati szervek a LA21 megvalósításában kapott központi szerepét a következı
jellemzık indokolják:
● Az Önkormányzat a helyi közösséghez közel van, könnyebben elérhetı, mint a központi
kormányzat vagy a nemzetközi szervezetek, így érzékenyebb a helyi problémákra
(szubszidiaritás elve).
● Kiterjedt szolgáltató-rendszer mőködtetıje. Az Önkormányzatok jelentıs befolyással
rendelkeznek a helyi infrastruktúra (tömegközlekedés, csatornarendszer, vízszolgáltatás stb.)
felett.
● Az erıforrások egyik legnagyobb felhasználója. A legtöbb közösségben az Önkormányzat
messze a legnagyobb munkáltató és erıforrás-felhasználó. Éppen ezért a hatékonyság
növelését, a hulladék mennyiségének csökkentését célzó intézkedések is egyéb, a
fenntarthatóságot szem elıtt tartó belsı akciói direkt módon is nagy hatással vannak.
● A piacot befolyásoló erı. Mint az áruk és szolgáltatások egyik legnagyobb szervezeti
fogyasztója a településen, az Önkormányzat jelentıs befolyást gyakorolhat beszállítóira. A
beszállítói lánc tagjainak szigorú követelményeket szabó „tiszta” beszerzési eljárások pozitív
hatásai jóval a közösség keretein túl is érezhetıek
lehetnek.
● Példakép más szervezetek számára. A könyezetmenedzsment javulás gyakorlatával
kapcsolatban szükség van a megfelelıen tanulmányozott és jól dokumentált példákra. Az
Önkormányzat saját tapasztalatainak továbbadása ösztönzıleg hathat mások számára. Lehet,
hogy a tapasztalatok egy része kifejezetten technikai jellegő – pl. egy új technológia
energiahatékonyságának piaci tesztelése, vagy a hosszú távú környezeti költségeket is kezelı
számviteli rendszer bevezetése. A legnehezebb feladat az, hogy a magasabb szintő
környezeti teljesítményt egy szervezet integráns részévé tegyük, ezért az ezen a téren elért
sikerek továbbadása felbecsülhetetlen értékkel bír és ritkán követel nagy tıkebefektetést.
●
Információszolgáltató.
Mindennapi
életünk
során
folyamatosan
hatalmas
információtömegnek vagyunk kitéve komplex környezetünkkel kapcsolatban. Ebbıl a
halmazból csak kevés szervezet és egyén képes kiszőrni a számára fontos tényeket, ezért az
Önkormányzat, mint „tolmács”, „szerkesztı” és „nevelı” fontos szerepet vállalhat. Egyre
több helyen felismerik, hogy a információ könnyő elérésének lehetıvé tétele nagyban
támogatja a helyi közösséget.
● Támogató. A környezeti teljesítmény javítását sokszor csak kollektív cselekvésen keresztül
lehet megvalósítani. Az Önkormányzat kezében számos eszköz van arra, hogy stratégiai
keretet biztosítson
a polgárok szemályes környezeti teljesítményének javításához. Sıt, számos nagy szervezet
hagyatkozhat még a központi gondoskodásra: tömegközlekedés, hulladékfeldolgozás, oktatás.
● Hálózatmőködtetı (networker). Amennyiben a közösség teljes erıforrásbázisát mozgósítani
akarjuk, akkor az üzleti szektor, az önkéntes szektor és az állami szektor erıit egyesíteni kell
és ebben nagy szerepe van a helyi Önkormányzatnak. Képesnek kell lennie, hogy az
együttmőködések és társulások különbözı formáin keresztül
bevonja az említett csoportokat a folyamatba, ezzel biztosítva a nagyobb fenntarthatóságot.
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● Lobbizó és az általános megegyezést segítı fél. Az Önkormányzat szócsıként is kell, hogy
mőködjön, ami eljuttatja a közösség reményeit és törekvéseit nemzeti és nemzetközi szintre
(Füle-Szlávik-Turchany, 2002)
1.4

Fenntarthatóság felé vivı lépések a vizsgált településen az elmúlt 20 évben

Az elmúlt 20 évben számos önkormányzati, társult önkormányzati kezdeményezés, civil
szervezeti aktivitás támasztja alá egy tanulmány alábbi sorait: Az elmúlt idıszakban, mint a
mezı virágai, sokszínő arculatát, építészeti, viseleti és viselkedési szokásait felmutató
fejlıdést tapasztaltunk. Ez a fejlıdés, a magyar vidék fejlıdése, egészséges egyensúlyt mutat:
nemcsak lakónegyedek jelennek meg, hanem parkok, utak, infrastruktúra, faluházak és
mővelıdési otthonok, orvosi rendelık és felújított községházak, templomok, parókiák, ipari
parkok és üdülıövezetek.
Idırendi sort követve, az alábbi folyamatok rajzolódnak ki.
2007 Településrendezési Terv az önkormányzat megbízásából készült el.
2009 Valkó település Környezetvédelmi programjának kidolgozása és elfogadása
2009 Esélyegyenlıségi terv elkészülése és elfogadása
2009 Csatornázási beruházás részletes megvalósíthatósági tanulmánya
1.5

A jelen tanulmány kapcsán végzett felmérés

A Helyi Fenntarthatósági Program elkészítéséhez nélkülözhetetlen a helyi társadalom, a helyi
gazdaság szereplıinek, az intézményi vezetık véleményének ismerete. A lehetıségek
mérlegelése után egy ötletelı konferencia megtartása bizonyult a leghatékonyabb
megoldásnak.
2011 májusában történt a konferencia a következı célcsoportok bevonásával: önkormányzati
dolgozók, képviselı testület, felnıttek, diákok, kereskedelmi egységek vezetıi, intézmények
vezetıi, helyi vállalkozások vezetıi, helyi gazdálkodók, rendırség, orvos, egyesületek
képviselıi.
Az ötletelı konferencia tematikáját tekintve az országosan is alkalmazott kérdıív kérdései
mentén haladt egy általunk kiválasztott ún.: moderátor bevonásával. A Füle-Szlávik-Turchany
(2002). által összeállított kérdıívet a melléklet tartalmazza.
Az ötletelı konferencián kialakult kutatási eredmények a helyzetkép fejezetben, egy - egy
aktuális téma kapcsán kerülnek kifejtésre, általában a fejezetek végén, a javaslatok, feladatok
elıtt.
Megjegyezzük, hogy jelen fenntarthatósági program készítésekor nem nyílt lehetıség arra,
hogy szélesebb körben is közvélemény kutatást végezzünk. Javaslatunk szerint, az
elkövetkezendı években mindenképpen szükséges egy olyan kutatás összeállítása, mely
reprezentálja a falubeli lakosság minimum 25%-nak nézeteit a településrıl.
1.6

A Valkói Helyi Fenntarthatósági Program (HFP) stratégiai céljai

Elismerve azt, hogy a település számára a fenntarthatóság nagyban összefügg a hagyományos
paraszti életmód értékeinek felvállalásával, ennek az életmódnak vidéken még fellelhetı, de
már nem általános élı gyakorlatával, valamint a magyar és az európai fenntartható fejlıdés
stratégia ismeretében a HFP elkészítésével a település az alábbi stratégiai célokat tőzi ki:
1. legyen a környezetével harmonikusan együtt élı, a környezeti erıforrásokkal jól
gazdálkodó település, mely érzékenyen ügyel a környezeti elemek állapotára, az
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egészséges lakókörnyezet biztosítására, hosszú távra megteremti a korszerő
környezethasználat feltételeit,
2. felvállalja a feltárt környezetkárosodások felszámolását, a környezeti állapot
javítását,
3. megfelelı életminıséget; ellátást, egészséges, rendezett, igényes települési
környezetet és erıs humán infrastruktúrát teremt és tart fenn, mellyel lakói és
üzleti partnerei azonosulnak, és melyet fenntartó módon használnak, és amelyek
ugyanakkor megfelelı vonzást gyakorolnak a befektetıkre és a látogatókra.
4. legyen gazdaságilag, társadalmilag és ökológiailag egyaránt fenntartható
(fenntartható fejlıdés), emberi léptékő település, amely egyszerre érvényesíti a
természeti erıforrásokkal való fenntartható gazdálkodást a jólét elérését,
megtartását elısegítı gazdasági fejlıdést és a társadalmi igazságosságot,
esélyegyenlıséget.
A célok elérése érdekében a Program rövid távon (3-5 év) illeszkedik a jelenlegi helyi
rendeletek kereteihez, magába foglalja azok felülvizsgálatát: közép (10-15 év) illetve hosszú
távon (25-50 év) azoknak a fenntarthatóság célrendszeréhez történı igazítását; illetve
folyamatosan segíti a lakosok, a politikai és üzleti döntéshozók környezettudatosságának
fejlıdését, valamint az együttmőködés fejlesztését a mindennapi életben. A társadalom környezet - gazdaság dimenziók együttes figyelembevétele mentén zajló fenntartható
fejlesztés nemcsak a település közvetlen céljait, hanem a régió egészének megítélését is
szolgálja, elsısorban a hulladékgazdálkodás és a vízbázis-védelem területén. Az elfogadott
stratégiai célokat kell, hogy segítsék, integrálják a jövıbeni fejlesztési szándékok és
projektek, azaz ezek számára – legyenek azok önkormányzati, gazdasági vagy civil
fejlesztések - alapvetı keretet ad, és egy esetleges integrált településfejlesztési stratégiának is
alapját adja.
A HFP összegzi a fenntarthatóságról, azt támogató és veszélyeztetı folyamatokról, szükséges
értékváltásról való helyi tudást. A Program a fenntarthatóságról való tudás széleskörő
megismertetését is célozza helyben és a kistérségben, kétirányú folyamatban. Egyrészt a
nevelési-oktatási, mővelıdési intézményrendszeren keresztül, az önkormányzati dolgozók,
pedagógusok valamint az orvosi, védınıi szolgálat szakembereinek továbbképzésével,
másrészt a helyi és kistérségi nyilvánosság, civil szervezetek, vállalkozások, helyi média
bevonásával, a társadalom minden tagjának megszólításával, lehetıségek szerinti
bevonásával, érdekeltté tételével, aktivizálásával. A HFP kiterjed a változások monitoringjára,
értékelésére, eredményeinek nyilvánosságra hozatalára, tudásbázis fejlesztésére, cselekvési
területek kijelölésére.
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2 HELYZETELEMZÉS
2.1

A település bemutatása és helye a kistérségben

Valkó nagyközségi rangú, mintegy 2500 fı lélekszámú település. Valkó nagyközség Pest
megye keleti részén, a Gödöllı – Ceglédberceli dombság keleti részén, a tájcsoporthoz tartozó
Felsı-Tápió-Egres-Galga közötti dombvidék nyugati szegletében, a Pest Megyei régió keleti
részén helyezkedik el. A nagyközség a 3. sz. fıút közelében, Gödöllıtıl délkeletre
helyezkedik el, Budapest közigazgatási határától kb. 25 km-re. A térséget érintı és feltáró
fıutak (M3, 3) és vasútvonalak (Budapest-Miskolc), amelyek a jelentısebb fejlesztési
energiákat is közvetítik, elkerülik Valkót (Valkó elhelyezkedését az alábbi térképrészlet
szemlélteti szemlélteti).

Valkó település
elhelyezkedése
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Valkó Budapest felıl a 3. sz. fıúton Gödöllın át közelíthetı meg legegyszerőbben. A község
közlekedésföldrajzi helyzete tekintetében elınyös az, hogy Gödöllı könnyen megközelíthetı
a településrıl, ezért biztosított a Gödöllıvel és a Galga-mente településeivel való kapcsolat, és
az M3 autópálya és a Fıváros elérhetısége is.
A község vasútvonallal nem rendelkezik. A térség lakosai számára a Budapest – Gödöllı –
Hatvan vasútvonal jelenti a fıváros egyszerőbb megközelítését. Valkó tömegközlekedése
viszont inkább autóbuszjáratokkal bonyolódik, Gödöllı–Valkó-Vácszentlászló-Zsámbok
viszonylatában. Kedvezı adottság, hogy van közvetlen járat Valkó és a Fıváros között.
A település a legközelebbi várostól, Gödöllıtıl közúton 12 km-re fekszik. A település
északon Gödöllıvel és Vácszentlászlóval, keleten és délen Dánnyal, nyugaton pedig
Isaszeggel határos.
A község a „Gödöllıi kistérség” egyik tagja, a Gödöllıi kistérség 13 települése közül ahhoz a
négyhez tartozik, amelyek már kívül esnek a Budapesti Agglomeráció hivatalos lehatárolásán.
Ezért kistérségében Valkó periférikus és hátrányos helyzető településként határozható meg.
A település a Közép-Magyarországi régió, illetve Pest megye keleti szélén helyezkedik el, a
Budapesti Agglomerációtól keletre található, az agglomeráció nagy népességkoncentrációjú,
intenzíven hasznosított, nagy funkciósőrőségő térségétıl némileg távolabb helyezkedik el, de
ahhoz elégséges közelségben, hogy az ország központi térségéhez Valkó is sok szállal
kapcsolódjon, az agglomeráció nyújtotta többletbıl a település is részesüljön.
Valkónak a Budapesttıl és Gödöllıtıl való távolsága ahhoz már nagy távolság, hogy a
Fıvárosból kitelepülı, de a Budapest közvetlen közelségét elınyben részesítı, vagy az
agglomerációs településeket preferáló beruházni szándékozó új vállalkozások, logisztikai és
ipari egységek a települést is elınyben részesítenék. Ezért a község a lakosság számához
képest aránylag kevés helyi munkalehetıséggel rendelkezik, s ennek következtében a
lakosság nagy része napi rendszerességgel ingázni kényszerül. Az elmúlt 10 év során a
Valkóból munkavállalási céllal eljárók foglalkoztatásában egyrészt a dinamikus kistérségi
központ, Gödöllı tölt be kulcsszerepet, másrészt pedig a Fıváros és annak közvetlen
közelében létesült kereskedelmi központok biztosítanak munkaalkalmat a Valkóból ingázó
munkaerınek.
Valkón az alapfokú intézményi funkciók és a lakosságot ellátó szolgáltatások ugyan javarészt
megtalálhatók, viszont a középfokú funkciók többségének elérésére csak a kistérségi
központban, Gödöllın és a Fıvárosban, kórházi ellátás tekintetében pedig Kistarcsán van
lehetıség. A település részére Budapest és agglomerációja biztosítja a felsıfokú ellátás döntı
részét, de a középfokú ellátásban is jelentıs szolgáltatásokat nyújt Valkónak.
A valkói népességnövekedés egyik forrása a budapesti népességkiáramlás, mely egyben
kedvezıtlen népességcserét is jelent, mivel az innen véglegesen elköltözı, zömmel produktív
korban lévı fiatal, szakképzett, jól iskolázott és gazdasági erıt is képviselı rétegek helyébe
sok esetben kevésbé képzett rétegek érkeznek. Kedvezı változás e téren, hogy a legutóbbi
idıszakban az elköltözések tendenciája mérséklıdni, megállni látszik. A több mint 2300 fı
lakosú község 3758 hektáros közigazgatási területe a környezı településekhez képest
nagyobb. A belterület a közigazgatási terület északi részén helyezkedik el, a lakónépesség
döntıen a központi belterületen koncentrálódik. A település a környezı településekhez
hasonlóan falusias jelleget mutat, a térszerkezetben elfoglalt helyének és helyzetének
megfelelıen. Valkó a Gödöllı-Ceglédberceli-dombság keleti részén, a tájcsoporthoz tartozó
Felsı-Tápió-Egres-Galga közötti dombvidék nyugati szegletében terül el. A település neve
valószínőleg „vlk” személynévbıl keletkezett. A szóban forgó személy Valkó birtokosa, vagy
telepítıje lehetett.
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A falu elsı okleveles említése 1425-bıl, Zsigmond király idejébıl való. A község határa
meglehetısen gazdag régészeti leletekben.
A török hódítás elsı harmadában Valkó lakott, sıt meglehetısen népes falu volt. A 15 éves
háború idején néhány évtizedre elnéptelenedett. 1689-ben már újból lakott hely. A
jobbágyfaluban az akkori birtokviszonyok mellett a lakosság jelentıs része saját földjén
képtelen volt megélni. Sokan napszámosnak és cselédnek álltak. A XX. század közepéig
folyamatosan növekvı lakosság közül egyre többen kényszerülnek a környezı városokban,
különösen Budapesten munkát vállalni. A II. világháborút követı változások – szövetkezetek
alakulása, mezıgazdasági nagyüzemek- jobb életet biztosítottak az itt élık számára, mindezt
azonban kétlakisággal (fıfoglalkozás mellett háztáji mőveléssel) érték el.
Az elmúlt évtizedekben jelentısen javultak az életfeltételek a községben. Az infrastruktúra
hálózatok kiépültek, megalakultak a rendszerváltást követı különbözı vállalkozási formák.
Külön említést érdemel a híres valkói erdı és az itt folytatott vadgazdálkodás.
2.2
2.2.1

Környezet
Domborzati adottságok

A település domborzatára a síkság és a hegylábterületek közötti átmenet jellemzı, alacsony
domblábi hátakkal és lejtıkkel. A település a Gödöllıi-dombvidék egyik keleti nyúlványa,
tengerszintfeletti magassága 140 és 250 méter közötti. A felszín keleti, dél-keleti irányba lejt,
jellemzıen nyugat – kelet irányú völgyekkel, hátakkal. A település legmélyebb része a
településen végig húzódó Valkói-ág mentén, míg legmagasabb része a fentieknek megfelelıen
a település nyugati határában található.
2.2.2

Éghajlati adottságok

Valkó éghajlata a domborzatnak és elhelyezkedésének megfelelıen mérsékelten meleg és
mérsékelten száraz. Az évi középhımérséklet 10 – 10,2 °C, a vegetációs idıszakban 16,8 és
17,2 °C között alakul. Az évi napfénytartam 1950 óra körüli. A csapadék évi összege 540 –
600 mm, melybıl a vegetációs idıszakban 330 mm hullik. A leggyakoribb szélirány
elsısorban az észak-nyugati és másodsorban a dél-keleti. Az átlagos szélsebesség 2,5 – 3,0
m/s között van.
2.2.3

Vízrajzi adottságok

A Hatvani-sík kistáj a Zagyva jobb oldali vízgyőjtıjén helyezkedik el. Valkónak egyetlen
vízfolyása van, a Valkói-patak, mely a Vácszentlászlói tóba fut majd onnan a Hajta-patakon
át, az Egyesült Tápión keresztül a Zagyvába ömlik. A kistáj árvizei a tavaszi hóolvadást
követik, kisvizek pedig nyár végén és ısszel gyakoriak. Valkó állóvize a Hajta-patak és annak
Valkó-ágának felduzzasztásával létrehozott mesterséges víztározó, az elıbb említett
Vácszentlászlói-tározó, melynek egy része Valkó településen található. A talajvíz mélysége 2
– 6 m között mozog, míg a rétegvíz mennyiségét valamivel 1 l/s.km2-re becsülik. Az artézi
kutak mélysége átlagban 100 m körüli és vízhozamuk mérsékelt. A településen két vízfolyás
ered, a Hajta-patak Valkói-ága, valamint a Nagyvölgyi-patak.
2.2.4

Talaj adottságok

A többszáz méter vastag (agyagos, homokos) pannoniai rétegekre mintegy 20-25 km
szélességben a Zagyva–Galga hordalékkúpja terület. A földtörténeti würm idıszak végén az
Alsó-Zagyva-völgy süllyedését követıen a homokbuckás térszint 2-8 m széles löszlepel fedte.
Ezen löszterületen képzıdtek a vályog mechanikai összetételő, kedvezı vízgazdálkodású és
termékenységő csernozjom barna erdıtalajok és barnaföldek. A csernozjom barna erdıtalajok
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szinte teljes területe ma szántóterület. Viszonylag jelentıs még a Hajta allúviumain kialakult,
vályogtól agyagig változó fizikai féleségő, kedvezı talajminıségi kategóriába sorolt réti talaj.
2.2.5

Természetes növénytakaró

A település az Alföld flóravidékének (Eupannonikum) Duna-Tisza közi (Praematricum)
flórajárásában helyezkedik el. A fontosabb potenciális erdıtársulások a gyöngyvirágos
tölgyesek (Convallario-Quercetum roboris), a tatárjuharos lösztölgyesek (Acer tataricoQuercetum pubescenti roboris), és a tölgy-kıris-szil ligeterdık (Querco-Ulmetum
hungaricum). Napjainkban Valkó nagyobb területét a szántóföldi növénytermesztés foglalja
el, természetközeli erdık csak a település nyugati felén találhatók, melyek nagy része tölgyes
illetve akácos.
2.2.6

Általános tájvédelem

A település északinyugati részén egybefüggı erdıterület található. Csaknem a település teljes
erdeje ez. A település beépített részeit jellemzıen három különbözı egység tagolja. A
lakóterületek, a Valkói és Vácszentlászlói víztározó menti hétvégi házas területek, illetve a
gazdasági területek. Az összes többi területre összefüggı nagytáblás szántóföldi
mezıgazdasági mővelés valamint erdıgazdálkodás jellemzı.
A település tájképét a szántóterületek határozzák meg, melyet csak a Valkói-patak medre
szakít meg. Táji érték a területen a patakot kísérı, elsısorban főz- és nyárfa fajokból álló
növénysáv, valamint az utak mentén lévı fasorok. Ezen elemekkel együtt a terület viszonylag
tagolt, de nem oldja a nagytáblás szántóföldek monotonitását. Tájhasználati konfliktus jelent a
területen, hogy a patak, és a többi vízfolyás medre szinte teljesen elszántásra került, valamint,
hogy az utak menti zaj- és porvédı fasorok hiányosak. A Valkói-patak természetes vízfolyás,
mint természetes ökológiai folyosó is jelentıs, különösen a tó alatti rész gazdag
galériaerdısávja, mely túlnyúlik a településen.
A terület táji értéke a változatos domborzat, a tagolt tájkép és a természetközeli állapotú
területek. A Vácszentlászlói víztározó mesterséges létesítmény ugyan, de a kialakítása, a
partvonala, illetve a használata természetközeli, tájképi szempontból igen kiemelkedı.
A település tájvédelmi jellemzését a továbbiakban a településrendezési terv "BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLETEK" fejezete alapján folytatjuk:
Zöldterületek
A település zöldterületei, zöldfelületi intézményei és a belterülethez közvetlenül kapcsolódó
települési zöldfelületek egységes rendszert képeznek.
Közpark (Z) területe
A közterületeken levı jelentısebb zöldfelületek a zöldterületek övezetébe kerültek
besorolásra. A település kialakítandó jelentısebb zöldterületi elemei a következık:
Szabadság utca melletti területek
Arany János utca és Rákóczi Ferenc utca sarkán lévı terület
A Dányi út déli oldalán a jelenlegi sportpálya területén kialakítandó közpark területe
A zöldterületek folyamatos fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gondoskodnak.
A közterületeken az elızıeken túl további zöldfelületi elemekként alakítandók ki az
utcafásítások és zöldsávok.

Erdıterületek
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Az erdıterületek rendezése az ökológiai és ökonómiai szempontok figyelembe vételével
készült. Az erdıterületek szakszerő kezelése, az erdıgazdálkodás folytatása az üzemtervek
alapján biztosítandó.
Az erdıterületek településrendezési tervben történı övezeti besorolása elsısorban azt
fogalmazza meg, hogy erdıgazdálkodáshoz kapcsolódó építmények elhelyezésére vonatkozó
igény esetén, az önkormányzat mely erdıterületeken kívánja azt engedni. Mindez nem
korlátozza az erdészeti hatóságnak az erdıterületekre vonatkozó engedélyezési jogkörét, sem
azt, hogy az erdıgazdálkodás milyen szakmai elvek (üzemtervek) alapján folyik.
Védelmi erdıterületek (Ev)
A település erdıterületeinek egésze ebbe az övezetbe került besorolásra. A védı erdıterületek
kezelése során cél egyrészt a talaj és vízvédelmi, ökológiai érdekek érvényesülése. A védı
erdıterületeken sem lakó-, sem gazdasági célú építmény nem helyezhetı el.
Mezıgazdasági területek
A mezıgazdasági területek rendezésének célja egyrészt a termelıterületek megóvása,
másrészt a gazdálkodás feltételeinek megteremtése. Mindezt tájrendezési, tájvédelmi
szempontok figyelembe vételével, továbbá törekedve az ökológiailag értékesebb területek
megóvására, illetve mővelési ág változás esetén ebbe az irányba történı elmozdulásra.
Korlátozott használatú általános mezıgazdasági (Má-k) területek
Az övezetbe elsısorban azok a mezıgazdasági területek kerültek besorolásra, ahol távlati
településfejlesztési, településszerkezeti, ökológiai és tájvédelmi megfontolásokból a
földrészlet nagyságától függetlenül sem lakó-, sem gazdasági épület nem helyezhetı el. Az
övezetbe tartozó ökológiailag értékesebb, gyep és nádas mővelési ágú területek terület
megóvására fokozott figyelmet kell fordítani. Az általános mezıgazdasági területeken sem
lakó-, sem gazdasági célú építmény nem helyezhetı el.
Farmgazdasági és agrárturizmus és (Má-f) területek
Ebbe az övezetbe azok a mezıgazdasági területek kerültek besorolásra, ahol az agrárturizmus
(mint pl. lovastanyák), valamint a családi agrárgazdálkodási egységek megtelepedésének
elısegítése érdekében indokolt a farmgazdasági területek kialakítása. E területeken lakó- és
gazdasági épület az összességében 10 hektárt meghaladó birtoktest terület (azonos családi
mezıgazdasági vállalkozás tagjainak tulajdonában lévı, de különálló termıföldterületek
együttese), vagy önállóan legalább 3 hektáros teleknagyság felett helyezhetı el. Az övezetbe a
belterülettıl távolabb esı, természeti értékvédelem alatt nem álló, fıként nagyobb kiterjedéső
mezıgazdasági területek tartoznak.
Vízgazdálkodási területek
Ebbe a terület-felhasználási kategóriába tartoznak a felszíni vízfolyások és víztározók. A
településen két vízfolyás ered, a Hajta-patak Valkói-ága, valamint a Nagyvölgyi-patak. A
vácszentlászlói határnál a Hajta-patakon (illetve a Valkói-ágon) alakították ki a
Vácszentlászlói-tározót. A Hajta-patak a térség egyik legjelentısebb vízfolyása és a Tisza
vízgyőjtı területéhez tartozik.
A vízfolyások mentén elhelyezkedı nádas, gyepes, ligetes területeknek a vízügyi és általános
tájvédelmi szempontok szerinti fenntartását biztosítani kell. A vízfolyásokhoz kapcsolódó
természeti értékek védelmére fokozott figyelmet kell fordítani.

Tájhasználati konfliktus jelent e területen:
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- Az utak menti zaj- és porvédı fasorok nagyrészt hiányosak,
Feladatok:
A területhasználat, a szabályozás meghatározásakor a tájhasználati problémák feloldása
érdekében elı kell írni a hiányos fasorok pótlását, a Hajta-patak mentén a természetközeli
állapotok megırzését. A táji egység megırzése érdekében a terület beépítése, épületek
elhelyezése nem javasolt.
A beépített területek tájba illesztését meg kell oldani,
Az állattartó telep körül és a telepen lévı növényzetet javasolt kiegészíteni a mesterséges
létesítmények takarása végett,
A mezıgazdasági hasznosítású területeken épületek elhelyezése a tájképi adottságok
megırzése érdekében nem kívánatos.
Lakóterület fejlesztésre kijelölhetık területek a jelenlegi belterülettel határosan, azonban
gondoskodni kell az új beépítések esztétikus kialakításáról, az új településszegély
rendezésérıl.
Ugyanez vonatkozik a már korábban kiszabályozott, de még csak részben megvalósult
településrész terültére is.
Javasolt védıfásítás létrehozása a fejlesztésre kijelölt területek határán. Javasolt továbbá az
utakat kísérı fasorok esetleges hézagosságának, vagy hiányának pótlása.
A tájképi adottságok megırzése illetve kedvezı irányba történı változtatása érdekében gyep
és erdı mővelési ágú területeket kell kialakítani a település fejlesztése során,
Egyéb konfliktus forrás:
Tulajdonba kerülés esetén a tulajdonos önkényes fakivágást végez
2.2.7

Természetvédelem

A település közigazgatási területének nyugati része a Gödöllıi Tájvédelmi Körzet területére
esik. Az országos védettségő terület mind botanikai, mind zoológiai, mind pedig tájképi
értékei miatt jelentıs. A terület védetté nyilvánításának célja az volt, hogy a Gödöllı dombság
még egységes tájrészletének, a természetes erdı-vegetáció maradványainak a dombság
központi részein (a TK határain belül), a homok- és löszpusztagyep fragmentumok
szórványait (csak egy részük van védettség alatt), a dombság vízfolyásai mentén helyenként
értékes lápréteket, mocsárréteket, láperdıket és ligeterdıket, az egymást váltó különbözı
erdıtársulások (pl.: gyertyán elegyes mezei juharos-tölgyes, melegkedvelı tölgyes, pusztai
tölgyes, gyertyános tölgyesek, kislevelő hársas-tölgyes, hegyi égerliget, stb.) mozaikját
megóvja, a kultúrtörténeti emlékeket és környezetüket megırizze.
A külterület jelentıs része , mintegy 45 % tartozik a tájvédelmi körzetbe.
A Vácszentlászlói-tározó melletti üdülıterület déli oldalán egy földvár található (Kásatetı),
mely a természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. tv. értelmében (ex-lege) védett, vagyis
országos jelentıségő természetvédelmi terület.
A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei a következık: folytonos folyosó, megszakított folyosó,
magterület és puffer. Folytonos folyosók a patakok mente. Az ökológiai hálózat magterülete a
közigazgatási terület nyugati részén helyezkedik el.
Megszakított folyosóként mőködik a település vízfolyások menti része, amit a szántóföldek és
a beépített területek szakítanak meg.
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A település északnyugati és délnyugati részén lévı mezıgazdasági területek pufferként
mőködnek.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a település közigazgatási területének nyugati
részét Különleges Madárvédelmi Területté (NATURA 2000 – SPA) nyilvánította.
Valkó természeti területeihez a patak menti gyepek, nádasok, erdısávok tartoznak, amelyek
jelentıs része a Nemzeti ökológiai hálózat, vagy a Natura 2000 területei közé sorolhatóak.
Valkó település közigazgatási határán belüli, hazai vagy európai közösségi szintő védelem
alatt álló területek bemutatását a mellékletben található térképvázlat szemlélteti.
2.2.7.1 A település zoológiai jellemzése
A térség állatvilágáról sajnos csak szórványos adatok vannak. részletesebben a védett
területnek és a környezı részeknek a madárfaunáját ismerjük. A költı madárfajok száma
hatvan-hetven körüli, köztük megtalálhatóak fokozottan védett fajok pl. darázsölyv (Pernis
apivorus), törpegém (Ixobrychus minutus), gyurgyalag (Merops apiaster), fehérgólya (Ciconia
ciconia).
Vonuláskor, kóborlás közben, illetve táplálék szerzéskor több ugyancsak ritka faj is látható a
TK élıhelyein.
Cigányréce - Aythya nyroca
Gyöngybagoly - Tyto alba
Halászsas - Pandion haliaëtus
Kabasólyom - Falco subbuteo
Kanalasgém - Platalea leucorodia
Nagy kócsag - Egretta alba
Süvöltı - Pyrrhula pyrrhula
Szürke küllı - Picus canus
A védett emlısök közül egyes denevér fajok, cickányok, pelék, továbbá a menyét (Mustela
nivalis), a hermelin (Mustela erminea) és a vadmacska (Felis sylvestris) viszonylag gyakoriak.
A vízfolyások és mesterséges tavak mentén a fokozottan védett vidra (Lutra lutra) elıfordult.
A kétéltőek és hüllık fajai (Magyarországon mindkét állatcsoport összes faja védett)
elsısorban vízfolyások és halastó mentén, valamint száraz gyepekben fordulnak elı. Számuk
meglehetısen megfogyatkozott az utóbbi idıben. Gyakrabban kerül szem elé a vízisikló
(Natrix natrix), a zöld és fürge gyík (Lacerta viridis, L. agilis), a zöld leveli és erdei béka
(Hyla arborea, Rana dalmatina) valamint a barna és zöld varangy (Bufo bufo, B. viridis).
Ritkának számít a dombságban - így a védett részeken is - a mocsári teknıs (Emys
orbicularis), a réz és erdei sikló (Coronella austriaca, Elaphe longissima), a pannon és
törékeny gyík (Ablepharus kitaibelii, Anguis fragilis) valamint a barna ásóbéka (Pelobates
fuscus).
A terület gerinctelen állatvilágáról még kevesebb adat áll rendelkezésre. A lepkék között
végzett felmérés alapján, a dombság területén mintegy 700-750 faj élhet (becsült).
Érdekességként megemlíthetı, hogy még elıfordul a nagy hıscincér (Cerambyx cerdo), a
szarvasbogár (Lucanus cervus) és az orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) is az idısebb
erdırészekben.
2.2.7.2 A település botanikai jellemzése
A TK területén elıforduló jelentısebb
növénytársulások a következık:
Bokorfüzes társulás (Salicetum triandrae)
Főz-nyár ligeterdı (Salicetum albae-fragilis)

(értékében

vagy

kiterjedésében)

honos

15

Valkó Nagyközség Local Agenda 21, 2011

Gyertyános égerliget (Aegopodio-Alnetum)
Égeres mocsárerdı (Carici acutiformis-Alnetum)
Gyertyán elegyes mezei juharos-tölgyes (Aceri campestri-Quercetum petreae-roboris)
Gyertyános-kocsányos tölgyes (Querco robori-Carpinetum)
Gyertyános-kocsánytalan tölgyes (Querco petraeae-Carpinetum)
Gyöngyvirágos-tölgyes (Convallario-Quercetum roboris)
Homoki tölgyes (Festuco rupicolae-Quercetum roboris)
Kislevelő hársas-tölgyes (Dictamno-Tilietum cordatae)
Melegkedvelı tölgyes (Corno-Quercetum pubescentis-petraeae)
Ártéri mocsárrét (Alopecuretum pratensis)
Évelı homokpusztagyep (Festucetum vaginatae)
Homokpusztarét (Astragalo-Festucetum rupicolae)
Homoki legelı (Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae)
Löszpusztarét (Salvio-Festucetum rupicolae)
Magassásos (Caricetum acutiformis-ripariae)
Meszes talajú láprét (Succiso-Molinietum)
Nádas (Scirpo-Phragmitetum)
Patakmenti magaskórós (Angelico-Cirsetum oleracei)
Szubmediterrán lejtısztyepp (Cleistogeno-Festucetum rupicolae)
A táj virágos növényei közül az alábbiak emelhetık ki ritkaságuk vagy flóratörténeti értékük
miatt:
Bíboros kosbor - Orchis purpurea
Fehér zászpa - Veratrum album
Fekete kökörcsin - Pulsatilla pratensis ssp. nigricans
Hamvas éger - Alnus incana
Homoki gémorr - Erodium neilreichii
Homoki kikerics - Colchicum arenarium
Janka tarsóka - Thlaspi jankae
Kései szegfő - Dianthus serotinus
Leánykökörcsin - Pulsatilla grandis
Magyar bogáncs - Carduus collinus
Piros kígyószisz - Echium russicum
Piros madársisak - Cephalanthera rubra
Sárga len - Linum flavum
Szentlászló tárnics - Gentiana cruciata
Általános feladatok:
Helyi jelentıségő természetvédelmi területek állapotának megismerése és hosszú távú
kezelésük megalapozása kezelési terv készítésével;
Potenciálisan helyi védelem alá vonható, illetve helyi védelem alá vonni szükséges területek
keresése, a védetté nyilvánítás elkezdése;
A Gödöllıi Dombvidék Tájvédelmi Körzet rövid- és hosszú távú terveinek megismerése.
Vizes élıhelyek állapotának fennmaradása, javulása.
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Konkrét feladatok:
Valkó közigazgatási területén a Gödöllıi Tájvédelmi Körzet védett területeitıl eltekintve nem
készült részletes természetvédelmi alapállapot térképezés. Szükséges a jövıben részletes
zoológiai és botanikai felmérések elvégzése, melyek alapot szolgáltathatnak az értékes
természeti területek helyi védettségbe való vonásához. Felmérésre javasolt terület a Hajtapatak part-menti, valamint a Valkói-tó környéki élıhelyek.
Az önkormányzat távlati tervei között szerepel, egy a tó értékeit bemutató tanösvény
létrehozása mely a tervek szerint megkerüli a tavat.
2.2.8

Környezeti elemek állapota, környezeti terhelések

Általánosan elmondható, hogy a tetszetıs fekvéső, dombvidéki település környezeti állapota
kedvezı, mentes a jelentıs terhelı ipari, termelési eredető hatásoktól, számottevı közlekedési
emisszió csak kis mértékben szennyezi, a belterület mellett a külterület is összességében
rendezett megjelenéső és fenntartott.
2.2.8.1 Föld, talaj és felszín alatti közegek
A település talajminısége változatos képet mutat. 4-6 aranykorona értékő (homokos)
földektıl a 30-35 aranykoronás (réti és öntéstalajok) területekig változatos talajminıség. A
2.2.4-ben már részletesen bemutatásra került a település talajadottsága, potenciális környezeti
terhelését itt tárgyaljuk.
27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében Valkó területe a felszín alatti közeg
szennyezıdésérzékenysége terén: érzékeny besorolású.
Valkón jelenleg közcsatornás szennyvízelvezetés nincs. Jelenleg a kommunális szennyvíz
túlnyomó része szakszerő tisztítás nélkül közmőpótló berendezésekkel a talajba kerül, kis
hányada zárt szennyvízgyőjtıkben történı győjtést és szippantással történı elszállítást
követıen kerül elhelyezésre szakszerő szennyvíztelepi ártalmatlanítással.
A szennyvízkezelés hiányosságai miatt elsısorban nitráttal szennyezettek a talajközeli
rétegek.
Általános feladatok:
A felszín alatti vizek minıségének és mennyiségének megırzése elsısorban a nagyközség
egészséges ivóvízellátásának biztosítása céljából;
A felszín alatti vizek jelenlegi szennyezıinek megismerése, és a tényleges szennyezések
kármentesítése;
A késıbbiekben kezdıdı beruházások esetében a felszín alatti vizek szennyezésének kizárása;
Konkrét feladatok:
A termıtalaj védelme a vízminıség védelemmel szorosan összefüggı feladat, amely minıségi
és mennyiségi szempontból egyaránt fontos. A minıségi védelem a szennyezések
megakadályozásával és a talaj termıképességének biztosításával és a racionális
földhasználattal biztosítható. Elsıdlegesen a termıföld mennyiségének és minıségének
védelmére szolgáló program indítása Valkó térségében jelenleg nem indokolt. Néhány
elsıdlegesen más cél érdekében indított program hatásai ugyanakkor e célállapot
megvalósulása érdekében is hat.
A település csatornázottságának megvalósulásával,
várhatóan jelentıen javulni fog a településen belüli földtani közeg minıségi állapota.
A szennyvíz okozta környezetszennyezés, a talajvíz szennyezés mértékének csökkentése
érdekében a szennyvizek közhálózattal történı összegyőjtését és tisztító telepen történı
kezelése Valkó egyik legkiemeltebb feladata.
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2.2.8.2 Felszíni vizek
A közcsatornázottság hiánya érezteti hatását a Valkó-tó vízminıségében is. A csatornázottság
megvalósulásával a tó vizének minıségi jellemzıi (leginkább szerves anyag tartalmának
csökkentése) jelentıs javulást fognak mutatni.
Általános feladatok:
A felszíni vizek jelenlegi állapota ne romoljon tovább. A vizekbe jutó szennyezıanyag
mennyiség ne emelkedjen.
A felszíni vizek, elsısorban a település külterületén található tó vízminıségének javítása,
ezáltal a tavakban rejlı turisztikai, rekreációs lehetıségek jobb kihasználása.
Konkrét feladatok:
A szennyvíz okozta környezetszennyezés, a talajvíz szennyezés mértékének csökkentése
érdekében a szennyvizek közhálózattal történı összegyőjtését és tisztító telepen történı
kezelése Valkó egyik legkiemeltebb feladata.
2.2.8.3 Felszín alatti vizek
Valkó település a felszín alatti vizek szempontjából a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet által
módosított 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint „Érzékeny” besorolású területre esik,
valamint a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelemrıl szóló
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet mellékletének B) része szerint nitrátérzékeny területen
fekszik.
A talajvíz átlagosan 2-6 méter mélyen található, átfolyó mennyiség változó 2-100 l/s/km2.
A felszín alatti vízkészlet Valkó környékén nátrium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegő.
Általános feladatok:
A felszín alatti vizek minıségének és mennyiségének megırzése elsısorban a nyagközség
egészséges ivóvízellátásának biztosítása céljából;
A felszín alatti vizek jelenlegi szennyezıinek megismerése, és a tényleges szennyezések
kármentesítése;
A késıbbiekben kezdıdı beruházások esetében a felszín alatti vizek szennyezésének kizárása;
Konkrét feladatok:
A szennyvíz okozta környezetszennyezés, a talajvíz szennyezés mértékének csökkentése
érdekében a szennyvizek közhálózattal történı összegyőjtését és tisztító telepen történı
kezelése Valkó egyik legkiemeltebb feladata.
A tervezett települési szennyvízelvezetı rendszer rövid bemutatása
A szennyvíz okozta környezetszennyezés, a talaj és talajvíz szennyezés mértékének
csökkentése érdekében a szennyvizek közhálózattal történı összegyőjtése és tisztító telepen
történı kezelése Valkóó egyik legkiemeltebb feladata. A feladat elvégzése érdekében alakult
meg a Vácszentlászló agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok szennyvízelvezetési és
Tisztítása – Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás.
A társulás feladata:
A Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és tiszta település prioritási
tengelyén” lévı „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció” (KEOP2009-1.2.0.) második fázisánál a pályázó szervezet Vácszentlászló agglomeráció – Valkó,
Vácszentlászló. Zsámbok szennyvízelvezetési és Tisztítása – Csatorna Beruházási és
Üzemeltetési Önkormányzati Társulás.

18

Valkó Nagyközség Local Agenda 21, 2011

A jogi személyiséggel rendelkezı Társulás alapító tagjai a 25/2002. (II.27.) Kormány
rendeletben szereplı Valkó agglomeráció három településének, Valkó Nagyközség,
Vácszentlászló és Zsámbok Községek Önkormányzatai.
A hatályos önkormányzati törvény szerint a szennyvíz elvezetése és az európai uniós
elıírások szerinti tisztítása a települési önkormányzatok feladata. Jelenleg a Társulás
tagönkormányzatai nem rendelkeznek csatornahálózattal, illetve szennyvíztisztító rendszerrel.
Ennek kialakítását európai uniós forrásból kívánják megvalósítani a jövıben, ezzel
megvalósítva az európai unió által elıírt környezetterhelés mérséklését.
Szennyvízcsatorna-hálózat rövid mőszaki ismertetése:
A győjtı-csatornák gravitációs jellegőek, az összekötı csatornák nyomás alatti vezetékek.
Nem volt szakmai indok ennél költségesebb mőködéső rendszer tervezésére.
A szükséges pontokon helyi átemelık találhatók, melyek a nagymélységő csatornaépítés
kiváltását célozzák.
A települési végátemelıkbıl nyomás alatti vezetéken érkezik a szennyvíz a tisztító telepre. A
tisztítótelep elıtt egyesül a három nyomóvezeték és közös szakaszon érkezik a telepre.
Célszerő a végátemelıknél indukciós mérık beépítése, így az üzemellenırzési funkció is
ellátható.
A gravitációsan be- nem köthetı lakossági ingatlanok házi átemelı segítségével csatlakoznak
az utcai győjtıcsatornákba.
Valkó település belterületén gravitációs csatornahálózat épül, paramétereit és létesítményeit
az alábbi táblázat szemlélteti.
Átemelık
száma
(db)

Gerinc csat.

Ellátandó ingatlan
(db)

Hossza
(m)

Gravitációsan Átemelıvel
közt. házi
beköthetı
beköthetı

1400

5645

Anyaga

D 200 PVC

703

81

3

D 150 PVC

81

Nyomó vezeték
Hossza
Anyaga
(m)
4060

D 160 PVC

265

110

1001

D 63 PVC

1620

D 50 PVC

A projekt eredményességét jellemzı mutatók, indikátorok (Zsámbok, Valkó, Vácszentlászló
településre vetítve):
Kiindulási
A
mutató
Mértékegység érték
megnevezése
Dátum
Eredménymutatók
Rákötési arány
%
0
2009
Közcsatornán
elvezetett szennyvíz
%
0
2009
biológiailag tisztított
hányada

Célérték
Dátum
92

2018

100

2013. 06.
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Kiindulási
A
mutató
Mértékegység érték
megnevezése
Dátum
Tisztított szennyvíz
%
0
arány
Output mutatók
Házi
bekötések
db
0
száma
Gerinc
csatorna
m
0
hossz
Átemelı száma
db
0
Nyomó vezeték
m
0
3
Tisztított szennyvíz m /d
0

2009

92

2018

2009

2.285

2018.

2009

59.738

2013. 06.

2009
2009
2009

2013. 06.
2013. 06.
2013. 06.

Tisztított szennyvíz
mg/l
minısége

2009

151
19.204
~750
28/2004. (XII.
25.)
KvVM
rendelet
2.
számú
melléklete

-

Célérték
Dátum

2013. 06.

További mőszaki jellemzık:
Lakosszám: 2430 (tervezési adat)
Lakossági és intézményi bekötések száma : 770 + 14 = 784 db
Bekötött ipari létesítmények száma : Kibocsátott kommunális szennyvíz átlagos mennyisége
Lakossági :
2.430 fı x 100 l/fı,d = 243,0 m3/d
Intézményi :
350 fı x 25 l/fı,d = 8,8 m3/d
Összesen :
251,8 m3/d
A kibocsátott szennyvíz átlagos mennyisége : 252 m3/d
Tervezett szennyvíztisztító elhelyezkedése: Vácszentlászló külterületén a víztározótól DK-K-i
irányba, hrsz. 037.
A feladat elkezdésének ideje: 2009.
A feladat határideje:
2013.
Becsült költsége:
kb. 3.200.000.000, -Ft
Finanszírozó:
Pályázati forrás és Önkormányzat, lakossági önerı
Felelıs:
Társulás
Új építési engedélyt a közcsatorna hálózat kiépítéséig is ki kell adni a szennyvizek győjtésére
szolgáló átmeneti közmőpótló alkalmazásával. Átmeneti közmőpótlóként is csak vízzáró
medence alkalmazható, de az építési engedélyben is rögzíteni kell annak kizárólagosan
átmeneti, a közcsatorna hálózat kiépítéséig terjedı ideig történı használhatóságát, s utána
számukra a közcsatorna hálózatra történı rácsatlakozás kötelezı. 2013 után építendı
ingatlanok csatlakozása a közmőhálózatra kötelezı.

20

Valkó Nagyközség Local Agenda 21, 2011

2.2.8.4 Vízfelhasználás - Közüzemi vízellátás
Valkó településen a jelenlegi igényeknek megfelelı kistérségi – Valkó, Vácszentlászló, üdülıterületeken vízmő és a hozzá tartozó körvezetékes vízellátó hálózatok üzemelnek. A
kistérségi vízmőnél több kút is megfúrásra került, ennek megfelelıen több mélyfúrású kúttal
rendelkezik. Az 1., 2., és a 7. számú kút a Vácszentlászlói út melletti vízmő területen, a 3-3/a
kutak a Vörösmarty utcában, míg 4. számú kút az Isaszegi út mentén található. Az 1., 2., 4.,
számú kutak nem mőködnek.
Az üzemelı vízmő kutak a következı vízhozamúak:
3. számú kút: 220 l/min, ~ 320 m3/d
3/a. számú kút: 350 l/min, ~ 500 m3/d
számú kút: 400 l/min, ~ 580 m3/d
A vízmő kutak megfelelı vízhozammal rendelkeznek a település beépítés-fejlesztéseinek
vízellátására.
A vízmő tároló-kapacitása 200 m3-es (magas-tározó – AKA hidroglóbusz), továbbá 100 m3es mély-tározó.
A település átlagos vízfogyasztása: 47.040 m3/év
A csúcsfogyasztás eléri a 300,0 – 400,0 m3/d vízmennyiséget.
A kistérségi vízmő 450 m3/d átlagos és 1200 m3/d csúcs vízfogyasztást biztosít az
üdülıterületekkel együtt.
Az ellátás 100 %-osnak tekinthetı. A meglévı körvezetékes hálózat a távlati igények
kiadására is alkalmas.
A vízellátó rendszer fıvezeték-hálózata NÁ 150 mm-es, míg az elosztó-hálózat általában NÁ
100 mm-es átmérıkkel üzemel. A kutakat és a tározókat NÁ 100 mm-es körvezeték köti
össze, mely igen biztonságos vízellátást biztosít. Az üdülıterületre NÁ 150 mm-es
gerincvezeték épült ki.
A 200 m3-es hidroglóbusz a Rákóczi F. utca mellett az Arany J. utca sarkon megfelelı
védıtávolsággal létesült. A belterületi közutak mentén mindkét oldalon kiépült a vízvezeték.
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1. táblázat Ivóvíz fogyasztási adatok
Egység
2000 2001
Lakosok
száma

Fı

Lakossági
kiszámlázott m3
vízmennyiség

2260

2261

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

201

2340

2357

2325

2389

2405

2430

2427

2448

244

70236 67775 72385 73505 72324 69961 68000 76218 73153 71331 666

Egy fıre jutó
lakossági
m3/fı/év
31,1 30,0
kiszámlázott
vízmennyiség
Egy fıre jutó
lakossági
liter/fı/nap 85,1 82,2
vízmennyiség
Közületi
kiszámlázott m3
7089 10146
vízmennyiség
Összes
kiszámlázott m3
77325 77921
vízmennyiség
Egy fıre jutó liter/
93,7 94,4
vízmennyiség fı/nap
forrás: Valkó-Vácszentlászló Vízmő Kft.

30,9

31,2

31,1

29,3

28,3

31,4

30,14 29,1

84,7

85,5

85,2

80,23 77,5

86,0

82,57 79,83 74,8

9907 12681 10086

9568

8405

7456

7108

7882

27,3

65

82292 86186 82410 79529 76405 83674 80261 79213 732
96,3

100,3 97,1

91,2

87,0

94,3

90,6

1. diagram A lakosok száma és az egy fıre esı elfogyasztott vízmennyiség (2000-2010)
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Az adatok alapján a lakosság száma az elmúlt tíz évben növekedett, de ezt a tendenciát nem
követte a vízfogyasztás görbéje. A továbbiakban a településhez tartozó beépítésre szánt
ingatlanok ivóvízzel történı ellátása nem jelent problémát.
2.2.8.5 Közüzemi csatornázás
A fent ismertetettek szerint.
Az ipari eredető szennyvizek kibocsátása a településre nem jellemzı.
Mezıgazdasági eredető szennyvízkibocsátás nem jelentıs.
2.2.8.6 Levegıtisztaság-védelem
Az ország egész területére, így Valkó területre is jellemzı háttérszennyezettségi mérési
adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat mérıállomásain rögzítették.
A legfontosabb mért légszennyezı anyagok koncentrációváltozása és éves átlagértékei:

Az SO2 és az NO2 koncentráció hosszú távú változékonysága
(K-puszta)
30
SO2

NO2

SO2 trend

NO2 trend

25

µg m

-3

20
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10

5

0

23
év 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
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A mérıállomás adatai alapján a hosszú távú trendek azt mutatják, hogy a kén-dioxid
jelentısen, a nitrogén-dioxid kismértékben csökken. Ezek az értékek a településeken kívüli
területekre érvényesek. Az éves koncentráció változás diagramjai:
Az SO2 koncentráció évi m enete
25
K-puszta

Nyírjes

Farkasfa
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Az NO2 koncentráció évi m enete
12
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A kén-dioxid koncentráció főtési idıszakban 10-15 ug/m3, nem főtésiben 5 ug/m3 alatt
ingadozik.
A nitrogén-dioxid koncentráció főtési idıszakban 7-10 ug/m3, nem főtésiben 5 ug/m3 alatt
változik.
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Az utolsó öt év átlagértéke alapján a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid is kb. 5-5 ug/m3
koncentrációban van jelen.
A település környezetérıl általános képet nyújt a KVVM 2006. évi RIV mérıpontok
eredményeinek értékelése:

Valkó közelében található a szennyezett Budapest, továbbá jó és kiváló minısítéső
települések, területek veszik körül. A területre jellemzı NO2 légszennyezettségi index jó
minısítéső.

SO2 komponens szempontjából az egész országra jellemzı a kiváló minısítés.
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Ülepedı por szempontjából a területre szintén jó légszennyezettségi index a jellemzı.

Az összesített index alapján Valkó térségének levegıminısége jó.
Valkó belterületén a főtésbıl és közlekedésbıl adódó légszennyezés dominál, a falun átmenı
forgalom fıleg a reggeli és kora esti órákban észlelhetı intenzívebben. Ettıl eltekintve
csendes kistelepülés, ami megmutatkozik a levegı minıségében is. A forgalmi eredető por és
káros anyag terhelés a fıút mellett jellemzı. A községet átszelı út forgalma a közvetlenül
26

Valkó Nagyközség Local Agenda 21, 2011

szomszédos lakóterületeket terheli a jármővek által kibocsátott égéstermékek
egészségkárosító hatásán és a zajhatásokon keresztül.
Valkó településre elhelyezkedése miatt inkább a háttérszennyezettségi adatok jellemzık.
Az Országos Légszennyezettségi Mérıhálózat adatai alapján Valkó település környezetében
találtunk adatokat levegıminısége vonatkozóan. Legközelebb Hatvan városában van
manuális mérıhálózat, de a közelben van még mérés Szentendrén, Jászberényben , Pásztón.
Valkó egy kis falu, a felsorolt települések közül Pásztón mért adatok közelítik meg leginkább
a lehetséges alaplégszennyezetséget, figyelembe véve a település méretét, forgalmát és a
helyszíni tapasztalatokat a forgalomszámlálás során. Az eredményeket az Országos
Légszennyezettségi Mérıhálózat minısítési rendszere szerint értékelve:
Éves átlagértékek (következı oldal):
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A település átlagos terhelése
SO2
NO2
Ülepedı por

3%
43%
31%

Az elmúlt években a földgáz használata dinamikusan terjed (háztartásoknál 65 % feletti), ami
sokkal kedvezıbb égéstermék terhelést eredményez. A településen nem mőködik számottevı
emissziót okozó pontforrás, nagyobb felülető diffúz forrással (pl. bányaterület stb.) sem kell
számolni.
Információink szerint egyedi mérés nem készült, bejelentésre kötelezett szennyezı pontforrás
nincs. A szomszédos településeken nincs olyan szennyezı forrás, ami számottevı hatást
gyakorol a település területén élıkre. A turai szelektív hulladéktelep technológiája
mintaértékő, diffúz légszennyezést nem okoz.
Az idıszakosan fedetlen földfelszínek viszont diffúz forrásként terhelik a környezetet, ami
száraz idıszakban és a vegetációs perióduson kívül jelentıs lehet.
Összességében megállapítható, hogy Valkó település levegıállapota „jó”-nak ítélhetı. Az
eredmények egy esetleges új beruházás szempontjából kedvezıek, mivel a terület jelentıs
levegıminıség szabad kapacitással rendelkezik.
Általános feladatok:
A település egészére jellemzı jó levegıminıség megırzése;
Főtésbıl származó levegıszennyezés csökkenése korszerősítéssel, technológiaváltással;
Késıbbiekben betelepülı nagyobb üzemek levegıtisztaság-védelmi jogszabályoknak
megfelelı üzemelésével.
Konkrét feladatok:
Zuzmótérképezéssel felmérni a település levegıminıségi állapotát
A közlekedési eredető légszennyezı terhelı hatások forgalomszervezéssel, a lakóutcák és az
intézmények körüli közlekedési területek zöldfelületeinek intenzív fenntartásával,
fejlesztésével, az utcák és dőlıutak fásításával kompenzálhatók.
A településre nem szabad a levegıminıséget alapvetıen megváltoztató szennyezı forrást
beengedni. A mezıgazdasági területek gondos mővelésével, a közterületek fenntartásával
elkerülhetı az allergén növények által okozott pollenterhelés és a szabad földfelszínekrıl
származó porterhelés idıszakosan zavaró hatása. A közterületek – fıleg a burkolt felszínek –
tisztán tartása a porterhelést számottevıen csökkenti.
A levegıvédelmi célzatú önkormányzati rendeletek megalkotásánál, figyelembe kell venni az
országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet függelékében felsorolt védıterületek nagyságát, valamint, hogy a levegı védelmével
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet által önkormányzati
hatáskörbe rendelt levegıvédelmi jogkörökkel összhangban történjen a szabályozás, illetve a
már meglévı állattartást és kerti hulladék égetését szabályozó rendeletek is kapcsolódjanak
ezekkel.
2.2.8.7 Hulladékgazdálkodás
Valkó település tagja a Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak (2100 Gödöllı, Dózsa György út 69.),
mely 106 település hulladékgyőjtését és hulladékkezelést hivatott kezelni. A Társulás 2
hulladéklerakón végzi a hulladékok kezelését és ártalmatlanítását, kerepesi és nógrádmarcali-i
székhellyel. Valkó település hulladékait a KTVF: 6687-54/2007. számú egységes
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környezethasználati engedéllyel rendelkezı Kerepes Ökörtelek-völgyi hulladékkezelı
központ fogja kezelni.
Megjegyzendı, hogy a hulladékkezelı építési munkálatai a Környezetvédelmi Program
kidolgozásakor még zajlanak. Elıre láthatóan a hulladékbeszállítás 2010. áprilisától fog
mőködésbe lépni. Mivel a Valkó külterületén korábban üzemelı hulladéklerakó mőszaki
kialakítása nem tette lehetıvé, hogy 2009. július 15. után is üzemeljen, így a Ökörtelek-völgyi
hulladékkezelı központ tényleges mőködéséig a települési hulladék elszállítását és
ártalmatlanítását az A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft.
(2360 Gyál, Kırösi út 53.) végzi.
Az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelı központ hulladék kezelését és ártalmatlanítását a KTVF:
6687-54/2007. számú egységes környezethasználati engedély alapján mutatjuk be .
Kerepes Ökörtelek-völgyi hulladékkezelı központ elhelyezkedése: Kerepes 0115/2, 0115/6,
0115/7 hrsz.
A hulladéklerakó telepek megközelítése:
A győjtési körzetbe vont települések elhelyezkedését és a közúthálózatot alapul véve a
Központ északi irányból Gödöllın keresztül, mintegy 4 km hosszú bekötıúton közelíthetı
meg. A 2008-2009-ben megvalósuló gödöllıi elkerülı út megépítése után a lerakóra irányuló
forgalom nem fogja érinteni a város lakott területeit.
Kelet-nyugati irányból a lerakó – Gödöllın keresztül – a 3-as számú fıúton, illetve az M3-as
autópálya Gödöllı/Vác lehajtóján át közelíthetı meg. Északi irányból a beszállítás a VácGödöllı útvonalon bonyolódik a vácrátóti átrakóállomásról, illetve közvetlenül a környezı
településekrıl.
Kerepes, Ökörtelek-völgyi hulladékkezelı központ győjtıkörzete:
Acsa, Aszód, Bag, Csomád, Csıvár, Domony, Erdıkertes, Fót, Galgaguta, Galgagyörk,
Galgamácsa, Gödöllı, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kerepes, Legénd, Mogyoród, Nézsa,
Nógrádsáp, İrbottyán, Püspökhatvan, Szada, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu,Veresegyház.
A létesítményre vonatkozó adatok

Technológiai leírás
A hulladékkezelı központ létesítményei:
Központi kiszolgáló létesítménye
Válogatómő
Mechanikai elıkezelı
Komposzttelep
Hulladéklerakó
1. Központi kiszolgáló létesítmények:
Portaépület
A portaszolgálat ellátására alkalmas épület.
Abroncsmosó
A telepet elhagyó jármővek az abroncsmosón keresztül jutnak az üzemi és bekötıútra. A
mőtárgy a terepszint, illetve a burkolat alá mélyített vasbeton tálca, a lehajtó és felhajtó rámpa
8 %-os lejtéső. A 25 x 4 x 0,4 m mérető tálcában állandó jelleggel kb. 20-40 m3 víz van.
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Vízzel való feltöltése kerti csapról történik, melyhez a fertıtlenítı vegyszer adagolását kézzel
kell elvégezni.
Konténer és bálatároló tér
Funkciója: használaton kívüli konténerek, hulladékgyőjtı edények átmeneti tárolása, valamint
a mechanikai válogatómőbıl kikerülı bálázott frakció tárolása.
Hídmérleg
Az elektromos hídmérlegen történik a telepre érkezı és kimenı jármővek mérése. Telepítésre
2 db akna nélküli hídmérleg kerül, melynek fıbb mőszaki adatai a következık:
Hídméret:
18 x 3 m
Mérıképesség:
40 t
Lépésnagyság:
20 kg
Mérlegkezelı konténer
A mérlegkezelı hıszigetelt szendvicspanel szerkezető, 2,6 x 6 x 2,8 m befoglaló mérető
konténer. A konténer főtése olajradiátorról történik, nyáron a megfelelı belsı hımérsékletrıl
falra szerelt légkondicionáló gondoskodik. A tisztálkodást kézmosó biztosítja. A konténerben
kerül elhelyezésre a mérlegeléshez csatlakozó adatnyilvántartó-feldolgozó számítástechnikai
rendszer, mely az üzemviteli és szociális épülettel adatkábellel van összekötve. A konténer
kiemelt alapokon kerül elhelyezésre.
Üzemviteli és szociális épület
A hulladéklerakó telep központi épülete, mely a telep adminisztrációját, egy kb. 10-12 fıs
tárgyalót, 40-50 férıhelyes oktatótermet és a telep dolgozóinak öltözıit foglalja magában. Az
épület tervezett alapterülete 13 x 37 m.
Szennyvízgyőjtı akna
A telep kommunális szennyvizeinek győjtésére zárt rendszerő, vízzáró kialakítású, vasbeton
szennyvízgyőjtı akna épül, 25 m3 hasznos térfogattal. A kezelıépületben és a
hulladékválogató csarnokban keletkezett szennyvizeket DN 200 PVC csöveken vezetik el a
külsı parkoló mellett elhelyezett szennyvízgyőjtı aknába.
PB gáztartály
A kezelıépület főtése, melegvíz-ellátása gázkazánnal, gázbojlerrel történik. A gázellátást 2
db, a parkoló mellé 7 x 6 m vasbeton lemezre telepített, 4,85 m3 őrtartalmú gáztartály
biztosítja.
Veszélyeshulladék-tároló
A hulladékudvarba beszállított, szelektíven győjtött és a hulladékválogatóban keletkezı
veszélyes hulladékok átmeneti tárolására szolgál. A veszélyeshulladék-tároló csarnok az
elıírásoknak megfelelı szigeteléssel és kármentıvel készül. Mérete 6 x 6,33 m.
Gépszín és mőhely
A telepi gépek elhelyezésére és kisebb javítási feladatok elvégzésére szolgáló épület.
Beépített alapterület: gépszín: ~560 m2, mőhely: ~70 m2. A gépszínben nyolc kocsiállás és
egy mőhely kerül kialakításra. Az épület egy oldaláról nyitott, egy raszterben hıszigetelt
helyiséggel kialakított, acél vázszerkezető szín. A pillérek alatt vasbeton pontalapok
készülnek. A csarnok egész területén 15 cm vastag monolit vasbeton lemez található.
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Üzemanyag konténer
A telep dízelüzemő jármőveinek és munkagépeinek üzemanyag ellátására egy min. 10 m3-es
konténeres üzemanyag tárolót telepítenek. A kútoszlopnál olajos vizeket felfogó akna kerül
kialakításra, mely az olaj-és iszapfogóra csatlakozik gravitációs HDPE vezetéken keresztül.
Az olaj-és iszapfogóból az olajleválasztás után a tisztított vizet a depónia csurgalékvíz tározó
medencéjébe vezetik és ezzel együtt kezelik.
Gépkocsi és konténermosó
A hulladékgyőjtı jármőveket és konténereket kocsi- és konténermosóval tisztítják. A
jármővek és konténerek mosása a rámpával ellátott kocsi- és konténermosón történik, mérete
6,5 x 24 m. A mosó rámpa két oldalán 2 m magasságú fal készül, a rámpa burkolata
megegyezik a telepi utak burkolatával. A mosás során keletkezı mosóvíz rácsos folyókában
győjtik össze, innen iszap- és olajfogóra kerül, majd onnan a csurgalékvíz tározó medencébe
vezetik. A mosás magasnyomású kézi mosóval történik.
Csurgalék és csapadékvíz tározó medencék
A csurgalékvíz tározók földmedrő, töltésekkel határolt, épített ásványi és HDPE geomembrán
szigeteléssel és geofizikai monitoring rendszerrel készülnek. A töltések 1:2 rézsővel és 1 m
koronaszélességgel tervezettek. A depónia csurgalékvíz tározó térfogata: kb. 6000 m3. A
komposztáló csurgalékvíz tározó térfogata kb. 300 m3. A csapadékvíz tározó: 300 m3
térfogatú. A csapadékvíz tározó medence földmedrő, töltésekkel határolt, mely HDPE
szigeteléssel készül. A csapadékvíz tározó medence tüzivíz tározóként is szolgál. A
csurgalékvíz medencék mellett szivattyú aknák kerülnek elhelyezésre, melyben a nagy
teljesítményő zagyszivattyúk segítik a csurgalékvíz visszalocsolását a csurgalékvíz kezelı
rendszeren keresztül a hulladék depóniára.
Telepi út
A lerakó korábbi ütemétıl a megvalósítandó üzemi területhez ~900 fm hosszú, 6 m széles,
szilárd burkolattal ellátott telepi út épül. Az üzemviteli területen az egyes létesítmények
közötti közlekedési utak és manipulációs terek pormentesítésére ~17000 m2 térburkolat kerül
megépítésre.
Térfigyelı és tőzjelzı rendszer, térvilágítás
A tervezett térfigyelı rendszer a biztonsági feladat ellátásán túl lehetıséget biztosít arra, hogy
a telepvezetı és a térmesterek egy helyrıl át tudják tekinteni a telepen és az egyes
létesítményekben folyó munkát. A tőzjelzı rendszer kiépítése a létesítményben a tőzveszélyes
anyagok kezelése miatt szükséges. A térvilágítás biztosítása egyrészt a délutáni
munkavégzéshez, másrészt a telep éjszakai ırzéséhez elengedhetetlen.
Kerítés
A depónia körüli belsı közlekedést a szervizút biztosítja. A depónia védelméhez tartozik a
kerítés és a véderdısáv. A központ bekerítéséhez mintegy 2 km drótfonatos kerítés kiépítése
szükséges.
2. Válogatómő
A válogatómő a lakossági, a közületi és intézményi szelektív győjtésbıl származó hulladékot
fogadja. A válogatási technológia zárt csarnokban történik, kézi és gépi erıvel. A
tehergépkocsik a belsı térben ürítik rakományukat.
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A beérkezı hulladék feladása két külön szállítószalagon történik.
A szalagra tolólapos-kanalas munkagéppel adagolható a hulladék. A szalag egy dobszitára
vezeti a hulladékáramot, ahol a 6 cm-nél kisebb szennyezıanyag leválik. A leváló anyag egy
szállítószalagon keresztül az épület külsı oldalán lévı konténerbe hullik, ahonnét az a
mechanikai válogatómőbe szállítható. A dobszitán fennmaradó anyag a válogatókabinba jut.
A két válogatószalag mellett dolgozók a kigyőjtendı anyagot a surrantón keresztül a kabin
alatt elhelyezkedı boxba vagy győjtıkonténerbe juttatják. Abban az esetben, ha a szalagon
hasznosíthatatlan hulladék marad, akkor az egy keresztszalagon egy külsı konténerbe távozik.
A szalagon maradó egynemő, hasznosítható anyag szintén egy boxba, vagy közvetlenül a
bálázógépre is vezethetı. A szalagok végén a fennmaradó hulladékból mágneses szeparátorral
a mágnesezhetı fémhulladékok kerülnek leválasztásra.
A teljesen egynemő, válogatást nem igénylı másodnyersanyag a válogatószalag kihagyásával
közvetlenül a bálázógép felhordó szalagjaira adagolható. Ide kerül a válogatókabin alatti
boxokban összegyőlt, fajtánként elkülönített, egynemő másodnyersanyag is.
A válogatómő végtermékeként elıállított bálák kb. 110 x 75 cm alapterülető, és 75 cm
magasságú, valamint minimum 200-500 kg-os méretőek.
A kiválogatott, bebálázott hulladék a csarnokhoz kapcsolódó fedett bálatárolóban tárolásra,
majd újrafeldolgozókhoz, hasznosítókhoz kiszállításra kerül.
Mőszaki adatok:
Csarnok:
2 000 m2
Válogatósorok száma: 2
Kapacitás:
12 000 tonna/év
Hulladékválogató csarnok:
A hulladékválogató csarnok beépített alapterülete ~25 x 80 m. Az épület acél vázszerkezető,
hıszigeteletlen, nyeregtetıs, trapézlemez oldalsó, és tetıburkolattal készül. A tetı lejtése
30%.
Az épület szekcionált ipari kapukkal és mőanyagtokos nyílászárókkal ellátott. A csarnok jobb
megvilágítása érdekében a tetın a gerinc két oldalán minden második raszterben
tetıbevilágító elemek, az oldalfalon pedig ablaksávok helyezkednek el.
Az épület egész területén 20 cm vastag ipari padlóburkolat készül.
Bálatároló csarnok:
A hulladékválogatás után keletkezı ipari, újrahasznosításra alkalmas másodnyersanyagok
tárolására szolgál. Az épület a hulladékválogató csarnoképülethez csatlakozik, minden
oldalról zárt, acél vázszerkezető trapézlemez borítású épület. Beépített alapterülete 25 x 52 m.
A pillérek alatt vasbeton pontalap készül -1,00 m alapozási síkkal. Az egész épület területén
15 cm vastag monolit vasbeton lemez található.
3. Mechanikai elıkezelı
A háztartási hulladék mechanikai úton több frakcióra bontható és az így elıkészített anyag
fajtánként eltérı módon hasznosítható, illetve minimalizálható a lerakásra kerülı maradék
hulladék mennyisége.
A mechanikai elıkészítés az alábbi fázisokra bontható:
A beérkezı hulladék fogadása, mérlegelése
A hulladék feladása az aprítógépre
Aprítás
Rostálásos leválasztás
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Mágneses szeparáció
Fajsúly szerinti válogatás
Tüzelıanyag csomagolás
Az egyes anyagfajták elszállítása.
A válogatómőbe a hulladék beszállítása tömörítı-lapos felépítményő gépjármővekkel, vagy
az átrakóállomásokon keresztül préskonténerekben történik. A beérkezı hulladék mennyiségi
mérését hídmérlegen végzik, amelynek eredményét számítógépes rendszer rögzíti.
Mérlegelés után a hulladékot a mechanikai elıkezelı csarnokban elhelyezkedı feladóhelyre
szállítják, a győjtıautókból a hulladékot egy süllyesztett garatba ürítik, ahonnét láncos
felhordó-szalag adagolja azt az aprítógépbe. A süllyesztett garatban csurgalékvíz győjtı
csatorna kerül kialakításra, mely a hulladékból szivárgó szennyezett vizet a csurgalékvíz
győjtı medencébe vezeti.
Aprítás
Az ömlesztett hulladékot kalapácsos aprítógéppel kisebb mérető részekké aprítják. Az aprítás
következtében a hulladék szemcsemérete homogénebbé és a további elıkészítı-eljárásokban
könnyebben kezelhetıvé válik.
Rostálásos leválasztás
Az aprított hulladékot elsı lépésben a rostában két szemcseméretre válogatják. A dobrosta
lyukméretével lehet a leválasztott anyag tisztaságát fokozni, viszont túl kicsi lyukméret esetén
a rostán fennmaradó anyag válik szennyezettebbé. Az optimális lyukátmérı 50-60 (70) mm
között határozható meg.
A rostán áthulló anyag 70-90 %-a biológiailag bomló szerves hulladék. Ez a frakció a
komposztálóba kerül. A rostán fennmaradó anyagot különféle osztályozási eljárásokkal
további frakciókra lehet bontani.
Mágneses szeparáció
Mágneses (permanens, vagy elektromágnes), illetve örvényáramú szeparátorokkal a maradék
hulladékból kiválaszthatók mind a mágnesezhetı, mind pedig a nem mágnesezhetı fémek. A
leválogatott fémek értékesítésre kerülnek.
Fajsúly szerinti válogatás
A fémek leválasztása után megmaradt hulladékot fajsúly szerinti osztályozással ellenáramú
szeparátorral könnyő és nehéz frakcióra bontják.
A könnyő frakció fıként mőanyag, papír, kombinált csomagolóeszköz, textil, fa
hulladékokból áll. Ez a hulladék 8-12 MJ/kg főtıértékkel bír, ami lehetıvé teszi
tüzelıanyagként való hasznosítását. A tárolás és a távolsági szállítás miatt ezt a hulladékot
csomagolni kell.
A nehéz frakciót nagyrészt szervetlen hulladékok – beton, kı, salak, üveg - alkotják. Ez a rész
leválogatás után alkotja a közvetlen lerakásra kerülı hulladékot.
Tüzelıanyag csomagolás
A leválogatott könnyő frakciót bálázzák, majd mőanyag fóliába vízállóan és légmentesen
csomagolják.
Csarnoképület
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A mechanikai elıkészítı csarnok alapterülete 48 x 25 m. Az épület acél vázszerkezető,
hıszigeteletlen, nyeregtetıs, trapézlemez oldalsó, és tetıburkolattal készül. Az épületen
szekcionált ipari kapuk találhatóak és mőanyagtokos nyílászárókkal ellátott. Az épület egész
területén 20 cm vastag ipari padlóburkolat készül.
Bálatároló tér
A terület a mechanikai elıkészítıbıl kikerülı, bálázott, fóliázott hulladék átmeneti tárolására
szolgál. A hulladékbálák a ~5600 m2-s bálatároló téren kerülnek ideiglenes tárolásra.

4. Komposzttelep
A komposztáló terület 160 x 48 m-es nagyságú, vízzáró dilatációval ellátott, vasbeton
térburkolatú, kiemelt szegéllyel rendelkezik, amelyen 4 db 8 m széles, 30 m hosszú
komposztáló prizma alakítható ki. A vasbeton térburkolat alatt teknıszigetelésszerően
kialakított 2,0 mm vastag HDPE szigetelés található. A szigetelés és a térbeton között
geokompozit szivárgó réteg van.
A komposzttelep létesítményei:
Alapanyag tároló: 45 x 45 m nagyságú, két oldalról 2 m magas szögtámfallal lezárva. Itt kerül
tárolásra a beérkezı anyag, valamint itt kerül elhelyezésre az aprító, a rosta, illetve a
rakodógép.
Komposztáló silók: 4 db 30 x 8 m területő, melyhez silónként 4 db padozatba épített
levegıztetı árok kerül kiépítésre. A levegıztetı árkok egyben csurgalékvíz győjtık is.
Utóérlelı betonfelület: 20 x 40 m alapterülető, két oldalról 2 m magas szögtámfallal lezárva.
Komposzttároló silók: (4 db) 10 x 30 x 3 m mérető betontámfalakkal kialakítva.
Üzemviteli konténer iroda helyiség, berendezéssel (15 m2).
5. Hulladéklerakó
A hulladéklerakó kategóriája a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint: ,,B3” kategória
[vegyes összetételő (jelentıs szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkezı),
nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó]
A hulladéklerakó mőszaki és környezetvédelmi jellemzıi:
A lerakó kapacitása, mőszaki adatai:
Az építendı II. ütem kapacitása
395 555 m3
Hossza
158 m
Átlagos szélessége
160 m
Magassága
30-35 m (250 mBf + rekultivációs
rétegvastagság)
A szigetelt terület tervezett nagysága kb. 24 700 m2
A mechanikai elıkezelıbıl kikerülı hasznosíthatatlan és szervetlen hulladékot kompaktoros
tömörítéssel kezelik és napi takarás mellett kerül kihelyezésre a lerakóban.
A lerakó mőszaki védelme:
Aljzatszigetelés:
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hulladéktest
eltömıdés elleni geotextília (min. 800 g/m2)
szivárgó paplan dréncsıvel (k <10-3 m/s) szivárgási tényezıjő, 16/32 szemszerkezető
osztályozott mosott kavics 50 cm-es vastagságban
geotextília mechanikai védelem (1200 g/m2)
2,5 mm vastag HDPE szigetelılemez
geofizikai monitoring rendszer
5 x 20 cm természetes anyagú ásványi szigetelés (k < 1,0 x 10-9 m/s) szivárgási tényezıvel,
vagy minimum 50 cm vastagságú hasonló szivárgási tényezıvel rendelkezı mesterséges
szigetelı réteg
rendezett, tömörített terepszint.
Mőszaki védelem a rézsőkön:
geotextilia (800 g/m2)
gumiabroncsok osztályozott 16/32 kaviccsal kitöltve, az I. szektorban biztonságos
állékonyságig építve
geotextília (1200 g/m2)
2,5 mm vastag HDPE szigetelés
5 x 20 cm természetes anyagú ásványi szigetelés (k < 1,0 x 10-9 m/s) szivárgási tényezıvel,
vagy minimum 50 cm vastagságú hasonló szivárgási tényezıvel rendelkezı mesterséges
szigetelı réteg
rendezett, tömörített terepszint.
Csurgalékvíz elvezetés
A csurgalékvizek elvezetését és tárolását szolgálja a felületi szivárgó kavicsréteg és az abban
elhelyezett drénhálózat; a csurgalékvíz átemelı aknák, a csurgalékvíz nyomócsövek, és a
csurgalékvíz tározó. A depónia kialakításának sajátossága, hogy a csurgalékvíz elvezetés a
depóniatér közepén húzódó fıgyőjtın keresztül völgyirányba történik a kezelıtéren
elhelyezett csurgalékvíz medencébe, ahol részben elpárolog, részben a csurgalékvíz
visszaforgató hidránsokon keresztül visszalocsolásra kerül. A csurgalékvíz keletkezés
csökkentése érdekében a II. ütem szigetelt lerakóterét keresztirányú gátakkal négy szektorra
osztották. A gátak a tiszta és szennyezett szektorokat választják el egymástól és egyben a
csurgalékvizek és tiszta szektorokba érkezı csapadékvizek kormányzását végzik. A
vízkormányzó rendszernek köszönhetıen a két féle víz egyáltalán nem keveredhet egymással.
A depónia területén kívül jelentkezı csapadékvizek elvezetését és tárolását szolgálja a
talpárok, a csapadékvíz övárkok és a csapadékvíz tározó.
Gázszivattyú állomás, gázfáklya, gázmotor
A Programban kiépítésre kerül 32 db gázkút. A gázkutakból történı elszívást a gázszivattyúk
végzik, átlagosan 300-400 mBar szívónyomás teljesítménnyel. A technológiai berendezések
konténerben kerülnek elhelyezésre. A technológiai és biztonsági berendezések külön
konténerbe kerülnek. A győjtött depóniagáz tisztítást követıen a szociális épületek főtéséhez,
a melegvíz elıállításánál, vagy a gázmotorban (amennyiben metán tartalma megfelelı)
villamos energia elıállításra kerül hasznosításra. A hasznosításra nem alkalmas depóniagázt
gázfáklyában eltüzelik.
A gázfáklya (alsóégéső csıkemence) egy alsó vagy felsı égıfejjel rendelkezı égetı
berendezés, amely alkalmas a kiszívott depóniagáz eltüzelésére. Telepítése az elszívott biogáz
elégetéséhez szükséges, egyenletes üzem esetén folyamatosan mőködik.
A mőködés során kapott késıbbi adatok alapján megvizsgálásra kerül a gázmotor
alkalmazhatóságának lehetısége is.
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Az alkalmazott hulladékkezelési technológiák, az elérhetı legjobb technika (BAT)
alkalmazása
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Hulladékgazdálkodási Rendszer a keletkezı
hulladékokat egységes rendszerben kezeli. A rendszer 106 település mintegy 270 000
lakosának nyújt szolgáltatást. A Rendszer az egyes létesítményeivel képes a települési
hulladék teljes vertikumának kezelésre. A kezelés során megvalósul az elıkezelés, az
újrahasznosítható anyagok szelektálása, valamint a lerakásra kerülı szerves anyag
csökkentése is. A BAT érvényesülése az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelı központ egyes
létesítményeire és az ott folytatott tevékenységekre vonatkozóan.
Válogatómő
A hulladékgazdálkodási rendszerben szelektíven győjtött, újrahasznosítható anyagok
utóválogatása során a haszonanyagok tisztítása révén a feldolgozóknak, iparnak másodlagos
alapanyag állítható elı. A nyersanyag eladhatóságát és árát növeli a tisztítási mővelet
lefolytatása. Az egyes hasznosítható anyagok további frakcióra is válogathatók, így az egyes
„hulladékok” anyagukban kerülhetnek hasznosítása.
Mechanikai elıkezelı
A mechanikai úton kezelt hulladékok a gépsor különbözı részein kerülnek leválasztásra.
A hasznosítható anyagok leválasztása eredményezi az ártalmatlanításra kerülı hulladék
mennyiségének csökkentését. Az eljárás során a szerves anyagok nagy része kikerül a
hulladékból, és a komposztáló telepen tovább kezelhetı. A technológia további fázisaiban a
nagy főtıértékő, azaz energetikailag hasznosítható anyagok leválogatásával, tovább
csökkentik a lerakásra kerülı hulladék mennyiségét. Ezen fázisban olyan terméket állítanak
elı, mely a késıbbiekben égetımővekben, cementgyárakban hı-, és villamos áram termelésre
használható. Az energetikai hasznosításra kerülı anyagok további bálázásra és környezetbarát
csomagolásra kerülnek. A mechanikai elıkezelés hatására a hulladéklerakóban elhelyezendı
hulladék mennyisége csökkenthetı.
Csomagolás
A csomagolási technológia használatával a bálázott hulladékot vízálló és légmentes módon
lehet csomagolni. A csomagolás lehetıvé teszi a különféle anyagok átmeneti raktározását és a
késıbbiekben energetikailag történı felhasználását.
Komposztáló telep
A komposztálás során a mechanikai elıkészítıbıl származó bomló szerves hulladék,
zöldhulladék és a víztelenített szennyvíziszap is felhasználásra kerül.
A technológia elınyei:
A zárt, takart, folyamatosan ellenırzött, gyorsított aerob komposztálási eljárás biztosítja az
ideális hımérsékletet, oxigén- és nedvességtartalmat, valamint képes a folyamatok nyomon
követésére. A komposztálási technológia kiküszöböli a forgatógépek használatát a
komposztálandó anyagmennyiség folyamatos gázcseréje révén.
A megfelelıen mőködtetett, visszacsatolásos rendszerő levegıztetéses rendszernél a
komposztáláshoz optimális körülmények teremthetık.
Szelektív hulladékgyőjtés
A szelektív hulladékgyőjtés két módon történik.
37

Valkó Nagyközség Local Agenda 21, 2011

A hulladékgyőjtı szigetek 3 különbözı frakciót képesek kezelni az újrahasznosítható
hulladékok közül. A keletkezett hulladékok összetétele, a fogyasztói magatartások, valamint a
másodnyersanyagként hasznosítható (papír, mőanyag és üveg) anyagok alapján került
meghatározásra az egyes frakciók győjtése. Egy győjtıszigeten 5 db 1100 literes,
hagyományos győjtıegység kerül felállításra. Az egyes győjtıkonténerek színükben és
bedobó nyílásuk kialakításában is megkülönböztetik a győjthetı hulladékok körét.
A szelektív győjtés másik lehetısége a hulladékudvarok igénybevétele. A hulladékudvarok az
újrahasznosítható anyagok (papír, mőanyag, üveg, zöldhulladék, fém) szelektív győjtésén
kívül képesek kezelni egyéb hulladékfajtákat is. Az elkülönített győjtés révén csökkenthetı a
lerakóra kerülı hulladék mennyisége.
Hulladéklerakók rekultivációja
A térségben kialakítandó rendszer megvalósításával párhuzamosan a program területén lévı,
megszüntetésre kerülı hulladéklerakók rekultivációjának folyamatát és feltételeit ki kell
alakítani.
A projekt területén elsı lépésben három lerakó (aszódi-hévízgyörki és vác-csörögi, valamint a
bezárásra kerülı Kerepes Ökörtelek-völgyi lerakó) rekultivációját kívánja elvégezni a
Társulás. A hulladékgazdálkodási rendszer keretében a létesítmények üzembe helyezését
követıen a bezárt lerakók rekultivációját folytatják.
Közterületek tisztasága
A közterületek tisztán tartását a Valkó Önkormányzata végzi. A forgalmasabb gyalogos
közlekedési csomópontokon (buszmegálló, iskola, templom, közösségi ház, sporttelep stb.)
hulladékgyőjtı edényzetek kerültek kihelyezésre melyet az önkormányzat dolgozói
rendszeresen ürítenek, karban tartanak. Összességében Valkó tiszta rendezett településként
jelenik meg az odalátogatók szemei elıtt.
Általános feladatok:
A lélekszámra vetített, valamint az összes hulladékmennyiség növekedésének megállása;
A szelektív hulladékgyőjtésbe bevont lakosság aránya 1 éven belül eléri a 95 %-ot;
A lakosságnál keletkezı veszélyes hulladékok megfelelı kezelése;
Az illegális hulladéklerakás megszőnik, az illegális lerakók hulladéka megfelelı végsı
ártalmatlanításra kerül.
Konkrét feladatok:
Valkón a fentebb ismertetett hulladékgyőjtési rendszer mőködik, nemcsak települési de
társulási szinten is. Megváltoztatása jelen körülmények között nem indokolt. Valkó jelenlegi
feladata a keletkezı hulladékmennyiség esetleges növekedésének megállítása, valamint a
jelenlegi rendszer fenntartása.
2.2.8.8 Zaj és rezgésvédelem
A települést leginkább terhelı gépjármő forgalomból, illetve a helyszíni bejárások során
tapasztalt zajhatásból lehet következtetni a zaj és rezgésártalomra.
Valkón nem készült zajmérés, de szomszédos Vácszentlászló község Zsámbokra vezetı
szakaszán, korábban tervezett, jelenleg nem megvalósult beruházások tervezésekor készült
zajmérés, melynek eredményeit tájékoztató jelleggel közöljük, (Megjegyezzük, hogy a két
település forgalma közel azonos mivel a Valkóról közforgalmú út csak Vácszentlászlóra és
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Gödöllıre vezet). A közúti közlekedési zajmérés az MSZ - 13 - 183 - 1: 1992. A közlekedési
zaj mérése, Közúti zaj szabvány szerint történt.
A Zsámboki út Vácszentlászló település belterületi szakaszán található, mely a települést
Zsámbok községgel köti össze. A védendı lakóépületek az út ezen szakaszán földszintépítéső, falusias jellegő családi lakóházak. Az út burkolata közepes minıségő aszfalt burkolat.
A védendı homlokzatok és az út távolsága 10 m. A mérési pontot a lakóépület elıtt 2 m-re, a
talajszint felett 1,5 m-re jelölték ki. A zajméréssel párhuzamosan forgalomszámlálást is
végeztek, melynek adatait tájékoztató jelleggel közöljük.
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. mellékletének alapján.
3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez:
Határérték
(dB)

Sor- Zajtól
szám terület

1.

2.

3.

kiszolgáló
úttól,
védendı lakóúttól
származó
zajra

nappal
06–22
óra
50

Üdülıterület,
különleges területek
közül
az
egészségügyi terület
Lakóterület
55
(kisvárosias,
kertvárosias,
falusias, telepszerő
beépítéső),
különleges területek
közül az oktatási
létesítmények
és
a
területei,
temetık,
a
zöldterület
Lakóterület
60

(LTH)

az

LAM’kö

az
országos
közúthálózatba tartozó
mellékutaktól,
a
települési
önkormányzat
tulajdonában
lévı
győjtıutaktól
és
külterületi közutaktól,
a
vasúti
mellékvonaltól
és
pályaudvarától,
a repülıtértıl, illetve a
nem nyilvános fel- és
leszállóhelyektıl**
származó zajra

megítélési

szintre*

az országos közúthálózatba
tartozó gyorsforgalmi utaktól
és fıutaktól, a települési
önkormányzat
tulajdonában
lévı belterületi gyorsforgalmi
utaktól, belterületi elsırendő
fıutaktól
és
belterületi
másodrendő
fıutaktól,
az autóbusz-pályaudvartól, a
vasúti
fıvonaltól
és
pályaudvarától, a repülıtértıl,
illetve a nem nyilvános fel- és
leszállóhelytıl***
származó zajra

éjjel
nappal
éjjel
nappal
22–06
06–22 óra 22–06 óra 06–22 óra
óra
40
55
45
60

50

45

60

50

65

55

50

65

55

65

55

éjjel
22–06 óra
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4.

(nagyvárosias
beépítéső), a vegyes
terület
Gazdasági terület
65

55

65

55

65

55

Megjegyzés:
* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet
1.1. pontja szerint.
** Olyan repülıterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális
felszálló tömegnél kisebb, légcsavaros repülıgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló
tömegnél kisebb helikopterek közlekednek.
*** Olyan repülıterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális
felszálló tömegő vagy annál nagyobb, légcsavaros repülıgépek, 2,73 tonna maximális
felszálló tömegő vagy annál nagyobb helikopterek, valamint sugárhajtású légijármővek
közlekednek.
A területi funkciónak és a közút útjelleg szerinti, megfelelı megengedett zajterhelési
határértékek Vácszentlászló, Valkó területén:
LTHnappal = 60 dB(A) (0600 - 2200)
LTHéjszaka = 50 dB (A) (2200 - 0600)
kategóriába sorolható, a megengedett egyenértékő A-hangnyomásszint értékekkel.

A mérési eredmények (tájékoztató adatok, 2007):
Forgalomszámlálás eredménye
idıintervallum
05:00-06:00
Vácszentlászló
belterületi szakasza – 07:00-09:00
Zsámboki út
13:00-15:00
17:00-19:00
22:00-23:00
Zajmérési eredmények
Vácszentlászló L A eq,kö (dBA)
belterületi
nappal
éjjel
szakasza –
57,5
47,1
Zsámboki út

Számolt jármő (db)
2
1
67
2
52
1
31
1
3
1

LTH (dBA)
nappal
60

éjjel
50

1
2
2
1
1

Ti (dBA)
nappal
-2,5

éjjel
-2,9

A mérési eredményekbıl látszik, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben közölt
határértékek túllépését nem okozza a közlekedési eredető zajhatás. Valkó település felépítése
hasonló jelleget mutat Vácszentlászló Zsámboki út szerkezetéhez képest. Mivel a szomszédos
település hasonló adottságú útszakaszán nem történt határérték túllépés, így azonos forgalmat
megállapítva nem számolhatunk Valkó település esetében sem jelentıs zajhatással.
Megjegyzendı továbbá, hogy a 2008. évben elkészült aszfaltrekonstrukció során végzett
útburkolat csere hatására a közlekedés eredető zaj csökkent Valkón.
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A település közigazgatási területén egyetlen olyan üzem mőködik mely esetében üzem zajjal
kell számolnunk, a Valkó, 0110/26 hrsz. alatti szemestermény tisztító- és szárító telephely. A
telephely mőködésére a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség KTVF: 42490-2/2009. sz. határozatában zajkibocsátási határértéket állapított
meg az alábbiak szerint:

Védendı Épületek

A megállapított zajkibocsátási
határérték [dB/A]
Nappal
Éjjel
6.00-22.00h
22.00-6.00h

Dányi u. 27-29., 31-37. és 38-52. sz. alatti lakóépület
50 dB
védendı homlokzatai elıtt 2 m-re

40 dB

A határértékek betartásáról a Hajta 2000 Kft. (Valkó, Dányi út 56.), mint üzemeltetı
folyamatosan gondoskodik.
Általános feladatok:
A közlekedés eredető zajterhelés nem növekszik tovább.
Az esetlegesen betelepülı újabb üzemek esetében biztosítani szükséges, hogy a mőködés
jelentıs zajhatással ne járjon.
Konkrét feladatok:
A közeljövıben esedékes csatornahálózat kialakítási munkálatokat befejezıen, az építkezések
során megbontott közlekedési útvonalak helyreállítása megtörténik. Az új útburkolat
megvalósulása várhatóan kedvezıbb, a jelenleginél is kevesebb zajhatással járó közlekedési
eredető zajhatást eredményez.
Intenzív utcafásítás nagy, tömött lombkoronát növelı fajokkal javasolt.
2.2.9

Közlekedés, közlekedésfejlesztés

2.2.9.1 Közlekedési viszonyok
Vácszentlászló térségi kapcsolatait a rajta keresztül haladó 3104sz., és a központjából
kiinduló 3106 sz. utak biztosítják. A 3104 sz. összekötıút áthalad a településen, a 3106 sz.
összekötıút a település központjából indulva vezet Zsámbokra, és Jászfényszarura.
Az összekötıutak egyúttal Vácszentlászló fı útjai is. Az országos utak települési szakaszának
kiépítettsége átlagos, 2×1 sávos aszfalt burkolat van. A burkolatot kétoldali árok, és általában
járda is szegélyezi. A településközponti résznél kisebb teresedés van, ami azonban
pillanatnyilag, fıtérként nincs igazán kihasználva. A 3104 sz. út szabályozási szélessége
mintegy 15 és 24 méter közötti, a 3106sz. úté 16-20 méter körüli.
A belterület többi utcája helyi kiszolgálóút szerepet tölt be. Nagyon jellegzetes, szép utca, és
egyben a lakóutak között a legfontosabb szerepet betöltı utca a Fı utca. Szabályozási
szélessége elég nagy, a legszőkebb részeken is kb. 16 méter. A lakóutcák többsége újabb utca,
általában 12-14 méteres szabályozási szélességőek. Sok a burkolatlan utca, és a zsákutca.
Kicsit rendezetlen a víztározó melletti üdülıterület úthálózata, pontosabban az odavezetı út,
hiszen maga az üdülıterület, a belsı útjaival együtt, zárt magánterület. Az odavezetı út
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viszont még közterület, de keskeny, és a végén nincs megfelelı fordulási lehetıség. Nem
igazán jó az sem, hogy csak egy úton lehet az üdülıterületet megközelíteni.
A településen nincs jelentısebb önálló gyalogos és kerékpáros létesítmény.
Kisebb közterületi parkoló a központban van.
Vácszentlászló tömegközlekedési ellátását az összekötı utakon közlekedı helyközi
autóbuszjáratok biztosítják. Buszforduló van a település központjában, a „fıtéren”.
2.2.9.2 Közlekedésfejlesztés
Valkó jelenlegi közlekedésföldrajzi helyzetét a községet közvetlenül érintı úthálózat és ennek
az országos fı- és gyorsforgalmi hálózathoz való viszonya határozza meg. A települést a 3104
j. összekötı út tárja fel, amely Gödöllın keresztül ad kapcsolatot a 3. sz. fıúthoz és az M3
autópályához. Mivel ezektıl a magasabbrendő utaktól a távolság 25-30 kilométer, jelentısen
nem járulnak hozzá Valkó színvonalasabb közlekedési ellátásához.
A 3104 j. összekötı út átkelési szakaszán a községközpontnál a paraméterekben szélességi és
vonalvezetési hiányosságok vannak, de a viszonylag nem jelentıs nagyságú forgalmi terhelés
miatt ezek a jellemzık a forgalomra nézve csak kismértékben zavaróak. A település napi
életét tekintve ezek a tények még elınyösek is, mert a csökkentett paraméterek a sebesség
csökkentésének irányába hatnak, amely balesetmegelızési szempontból elınyösnek
mondható.
A község településközi kapcsolatrendszere javítható a Dány felé már korábban kiépített,
szilárd burkolatú út helyreállításával. Az út az idık folyamán olyan mértékben leromlott,
hogy jelenleg csak igen korlátozottan használható gépjármőközlekedésre. Az útvonal
nyomvonala adott, a burkolat korszerősítése és a vízelvezetés szakszerő, biztonságos
megoldása után a két település közötti út újra használható lenne.
Az Isaszegi útból kiindulva, a jelenleg is használt földutak nyomvonalán Isaszeg felé
kiépíthetı egy településközi út, melyet a várhatóan nem jelentıs forgalmi terhelés miatt
elegendı akár csökkentett paraméterekkel megvalósítani. Ebben az esetben kisebb
szabályozási- és burkolatszélesség kialakításával, esetleg a környezethez igazodó,
természetközeli burkolattal az útvonal könnyebben, gazdaságosabban kivitelezhetı.
A község úthálózati sajátosságai következtében győjtıutak rendszerérıl nem beszélhetünk, de
némely útszakasznak van győjtıúti funkciója, amely a jövıben is megmarad: a Kossuth Lajos
utca és a Dányi út tölt be az elkövetkezıkben is ilyen szerepet.
A község mellék (lakó-)utca hálózata kialakult, a régebbi településrészeken meglevı
szabályozási problémákkal, az újabb osztásoknál döntıen megfelelı szélességgel. Az új
területfelhasználási elemek kiszolgálása a meglevı hálózat kiegészítésével megoldható.
A parkolás megoldásánál a vonatkozó jogszabályok szerint a telken belüli megoldást kell
alkalmazni. Ezt lakó-, üdülı- és gazdasági területen új építések esetén mindenképpen
biztosítani kell. Hosszabb távon rendezni kell ezt a kérdést a településközpontban is, ahol a
már mőködı intézmények esetén helyhiány miatt az elıírások szerinti megoldás esetenként
nem alkalmazható, ilyen esetben külön önkormányzati rendeletben kell kijelölni a parkolás
helyét és módját.
A községközpontban a már meglevı gyalogos létesítményeket egységes elvek szerinti
kialakítással összefüggı rendszerbe kell szervezni a balesetmentes közlekedés érdekében.
Jelen kutatás kapcsán konkrét feladatok:
A lakossági vélemények szerint sürgıs tennivaló a mellékutak állapotának javítása, a járdák
hiányosságainak felszámolása.
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A felnıttek válaszadásában a település legsürgetıbb problémái között az úthálózat fejlesztés,
a mellékutak és járdák említése az elsı.
A közeljövıben esedékes csatornahálózat kialakítási munkálatokat befejezıen, az építkezések
során megbontott közlekedési útvonalak helyreállítása megtörténik. Az új útburkolat
megvalósulása várhatóan kedvezıbb közlekedési viszonyokat eredményez.
2.2.10 Közmőellátottság
A településen a közmővek kiépítése az elmúlt években jelentıs fejlıdésen ment keresztül,
mivel a víz-, gáz-, és villamosenergia-ellátáson túlmenıen folyamatosan kiépült a hírközlés
valamennyi vételi lehetısége.
A szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához is rendelkezésre állnak a vízjogi létesítési
engedélyezési tervek, Vácszentlászlóval és Zsámbokkal, melyhez megfelelı finanszirozási
lehetıség esetén a kivitelezés elkezdıdhetne.
A település többi meglévı közmőrendszereinek kiépítettsége megfelelı lehetıséget biztosít a
település beépítésfejlesztéseinek biztosítására.
A szennyvízelvezetés mellett a község csapadékvíz-elvezetése tartozik azon feladatok közé,
melyet a burkolt utak kiépítésével egy idıben, illetve ahol nem került még megvalósításra a
meglévı burkolt utak mentén, szintén meg kell oldani. A vízrendezés kérdése lényeges a
település fejlesztéseiben, mivel két patak is ered a településen, belterületén a Hajta-patakhoz
tartozó Valkói-ág, a külterület déli részén a Nagyvölgyi-patak.
A Hajta-patak és a Valkó-ág összefolyásánál, a vácszentlászlói közigazgatási határon
kialakítottak egy mesterséges vízfelületet, a Vácszentlászlói-tározót, mely elsısorban
horgászati és üdülési célokat szolgál.
A település csapadékvizeinek fı befogadója a Valkói-patak. A befogadó és elvezetı rendszert
megfelelıen kell karbantartani, illetve a nem megfelelı kapacitású szakaszokat korszerősíteni
célszerő.
A lakóterületi beépítés-fejlesztések több ütemben fejleszthetık.
Lakóterületi fejlesztések összesen: 360 - 400 db ing. ~1200 fı
Településközpont vegyes terület: ~ 3,3 ha
Üdülıterület: 300 ingatlan ~1000 fı
A fejlesztésekre a meglévı közmővek megfelelı alapkapacitásokkal rendelkeznek. Ennek
megfelelıen az ismertetésre kerülı közmőveknél várhatóan csak a fejlesztési területeken kell
hálózat-építéssel számolni. Lényeges, hogy a tervezett új beépítések lehetıleg csak a
szennyvízcsatornázással javasolhatók megvalósításra.
Az új beépítési területeken a közmőveket elı-közmővesítéssel kell megvalósítani.
A beépítés-fejlesztések hatására a közmőigények szempontjából az átlagos fogyasztások
növekedésével kell számolni, míg a csúcsfogyasztások a szokásos tendenciát mutathatják.
Az ivóvízhálózat, valamint a kialakítandó csatornahálózati beruházás részleteit a fent már
ismertettük.
2.2.11 Csapadékvíz elvezetés
A vízrendezés kérdése lényeges a település fejlesztéseiben, mivel két patak is ered a
településen, a belterületen a Hajta-patakhoz tartozó Valkói-ág, a külterület déli részén a
Nagyvölgyi-patak.
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A Hajta-patak és a Valkói-ág összefolyásánál, a vácszentlászlói közigazgatási határon
kialakítottak egy mesterséges vízfelületet, a Valkói-tározót, mely elsısorban horgászati és
üdülési célokat szolgál.
Tehát a település csapadékvizeinek fı befogadója a Valkói-patak. A befogadó és elvezetı
rendszert megfelelıen kell karbantartani, illetve a nem megfelelı kapacitású szakaszokat
célszerő korszerősíteni.
A település csapadékvizeinek természetes fı befogadója a bevezetıben már említett a Hajtapatak, mely a Tápió folyó bal parti kisvízfolyása.
A településen az összegyülekezı csapadékvizeket általában az utak mentén kialakított nyílt
árokhálózat vezeti le a befogadókba. Az árokhálózat burkolt, illetve földmedrő. Mindkét
típusnál a karbantartás hiányosságai fedezhetık fel. A csapadékcsatornák hiányosságait
markánsan jelzik az utak burkolatának tönkremenetelei. Zárt csapadékcsatorna a községben
igen kevés található. A csapadék-vízelvezetés szempontjából elsıdlegesnek tartjuk a jelenlegi
árokrendszer vízszállító-kapacitásának szinten tartását, melyet csak megfelelı karbantartással
lehet eszközölni.
A vízelvezetı rendszer természetes befogadója mint már említettük a Hajta patak.
A csapadékvízelvezetı rendszer a következı egységekbıl áll:
lefolyástalan szikkasztó árkok
vízelvezetõ és szikkasztó árkok
burkolt vízelvezetõ árkok
átereszek, rövid zárt csatornaszakaszok.
Feladat:
A kialakítandó kommunális szennyvízhálózattal párhuzamosan az esıvízelvezetési
fejlesztések megoldása.
2.2.12 Energia felhasználás
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamos energia és a
földgáz áll rendelkezésre.
A földgáz település szintőnek tekinthetı kiépítettsége korszerő termikus energiaellátás
lehetıségét biztosítja a településen. A villamos energia a világítás és technológiai célú
energiaigények kielégítését szolgálja.
A vezetékes gázzal el nem látott telkeken a nem-vezetékes energiahordozók közül a szén, fa,
olaj használata termikus célra jellemzı. A PB használata, szintén a gázzal el nem látott
ingatlanokra jellemzı, elsıdlegesen fızési célra.
2.2.13 Villamos energia ellátás
Valkó községben a villamosenergia-ellátás kis-, és középfeszültségő hálózatai általában
légvezetékes formában épültek ki. Az elektromos hálózat üzemeltetıje az ÉMÁSZ Rt
Gyöngyösi Üzletigazgatósága. A település villamosenergia-ellátása 100%-osnak tekinthetı,
még a külterületi ingatlanok is teljes ellátásban részesülnek.
Az éves villamos-energia felhasználás megközelíti a 2360 kWh-át.
A villamos-energiát felhasználó lakások száma 920 db.
Az oszloptranszformátorok általában úgy kerültek kialakításra, hogy 400 kVA-es
teljesítményő transzformátor-bıvítés megoldható legyen.
A település közvilágítása jelenleg szinte az egész településen a kisfeszültségő hálózat
tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A településre jellemzı, hogy minimális mértékő a
megvilágítás. Éppen csak a közlekedés biztonságát szolgálja.
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A villamosenergia hálózatairól még meg kell említeni, hogy a közép- és kisfeszültségő
hálózatok külön-külön oszlopsoron haladnak, ellehetetlenítve az utcák szabad fásítási
lehetıségét. Továbbá a középfeszültségő hálózat nyomvonala nem mindenhol követi a
közterületeket, hanem áthalad magántelkek felett. A továbbtervezés során ennek rendezése
szükséges.
A település fejlıdését jelzi, ha a villamosenergia igény növekszik, ugyanis a komfort igény, a
lakások jobb felszereltsége villamosenergia igény-növekedést eredményez. A cél az, hogy a
település fejlıdjön, ezért számítani kell a villamosenergia igény növekedésére. A várható
rövid távon jelentkezı 3-400 kW-nyi, a terv távlatáig 1500 kW villamosenergia igény
növekedés kielégítését elsıdlegesen a meglevı hálózat igénybevételével kell megoldani. A
meglevı transzformátor állomáshelyeken, a transzformátor állomások átépítésével kell
kapacitás növelést megvalósítani. Ezt meghaladó igénynövekedést követıen új transzformátor
állomások telepítési igényével kell számolni. Az új állomáshelyek betáplálását a településen
áthaladó középfeszültségő hálózatok felhasításával kiépített bekötésekkel lehet biztosítani.
2.2.14 Földgázellátás
Valkó településen a gázellátás fejlıdött a legtöbbet az utóbbi idıben, mivel az egész
községben kiépült a középnyomású gázhálózat. A gázhálózat üzemeltetıje a TIGÁZ Rt. Az
éves átlagos gázfogyasztás eléri a 1.169.000,0 m3-t. A gázellátásban részesülı háztartások
száma ~659 db. A település gáz-nyomásszabályozójához nagy-középnyomáson érkezik a gáz
a Zsámboki gázátadótól. A település gázfogadója a Dányi út mellett került elhelyezésre
szabványos védıtávolságok betartásával. A gázfogadótól kiinduló középnyomású rendszer
fıvezetéke a Dányi úton a Szabadság utcáig DN 110 mm-es, majd a Szabadság utcában DN
90 mm-es KPE csıbıl épült ki. Az említett gerincvezetékrıl lecsatlakozó ellátó hálózat DN
63 mm-es átmérıkkel üzemel. A Dányi út melletti gazdasági terület önálló
nyomásszabályozóval rendelkezik. A nyomásszabályozótól kiépült középnyomású hálózat
teljes gázellátást biztosít a községnek.
2.2.15 Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetıség
Az átfogóbb területrendezési tervek, a természeti adottságok ismerete alapján a szél és a
napenergiának van, illetve lehet jelentısebb szerepe, energiagazdálkodási szempontból. Az
átfogó tervek jelzik a település térségében a geotermális energia elıfordulását, a termálvíz
kincs elıfordulása kézenfekvı, annak hasznosítása azonban elsıdlegesen idegenforgalmi célú,
s csak kisebb szerepet tölthet be az energiaellátás keretében.
A település természeti adottságaként kezelhetı, hogy az országra készített korábbi vizsgálatok
szerint a napenergiát gazdaságosan hasznosítható területként jelölték a település térségét is. A
passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhetı el. Ezt nagyon jól lehet
hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az
épület kedvezıbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos
növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentıs vezetékes
energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia
hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a
szemléletnek a figyelembe vétele.
A kedvezı fekvéső napos területeken 2300 körüli napsütéses órányi napenergiát lehet
hasznosítani. Az aktív napenergia hasznosítására is figyelemmel kell lenni a továbbtervezés
során. Az aktív napenergia hasznosítására napkollektorok, fotóelemek telepítése szükséges.
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Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad
arculatrontóvá válni.
A napenergia használata idıjárás-függı, ezért a vezetékes energiahordozóval történı ellátást
nem helyettesíti, csak az éves vezetékes energiafogyasztást csökkenti.
A szélenergia hasznosítási lehetıségét vizsgáló elızetes átfogó tanulmányok nem jelölték a
település térségét a gazdaságos szélenergia termelésre alkalmas területek között, de azóta
megjelent érzékenyebb szélkerekek és nagyobb magasságokban elıforduló szélhatások
hasznosítását is lehetıvé tevı magasabbra telepíthetı kerekek mőszaki megoldási
lehetıségére a kérdés felülvizsgálatra kerül. Várhatóan lehet a szélenergiát gazdaságosan
hasznosítani. Természetesen e vonatkozásban is a széllel, mint más megújuló
energiahordozók hasznosításával a hagyományosan használt energiahordozók felhasználása
csökkenthetı, s ezzel a levegıtisztaság növeléséhez lehet hozzájárulni.
2.2.16 Elektronikus hírközlés
2.2.16.1 Vezetékes hírközlési létesítmények
Valkó községben a vezetékes távközlési ellátást jelenleg az Invitel Rt. biztosítja. A Budapesti
szekunderközponthoz tartozó Monor primer központ Valkó vezetékes távközlési hálózatának
bázisa. A település 28-as körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó
hálózathoz. A meglevı hálózat továbbépítése mőszaki hátteret biztosít a tervezési terület
vezetékes távközlési ellátására.
A távközlés hálózata mőszaki megjelenésében bár közmőjellegő, a szolgáltatás azonban
alanyi jogú. Az igények kielégítése alanyi jogon, egyénileg kötött szerzıdések segítségével
történik. Az igénybejelentés alapján a szolgáltató az igények kielégítéséhez szükséges
hálózatfejlesztést saját beruházásként valósítja meg.
2.2.16.2 Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
A távközlési ellátottságot a tervezési terület térségében is, így a tervezési területen is
lényegesen növelheti a mobiltelefonok használata. Ennek szabad kereskedelmi forgalma és
mőszaki területi korlátja nincs, így igényhez igazodóan korlátlanul használható.
Valkón valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, Pannon GSM,
Vodafone) megfelelı vételi lehetıséget tud biztosítani.
Fejlesztési terv:
A község tervezési területeinél a telefonhálózat fejlesztését a lakóterületeknél lakásonként 11, összesen 350 - 400 db ADSL fıvonal kiépítésével célszerő számolni, míg a
településközpont vegyes területnél 50-80 db vonal kiépítésére lehet számítani.
A gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területeknél ingatlanonként minimum kettı-öt fıvonal
kiépítése javasolható.
A vezetékes és vezeték nélküli hírközlési létesítmények és hálózatok elhelyezési lehetıségét
illetıen rögzítendı a vezetékes hírközlési létesítmények elhelyezhetıségére vonatkozóan:
A lakóterületeken kialakuló utcákban mindkét oldalon a járda területe biztosított a hírközlési
alépítmény elhelyezésére.
A vezetékes hálózat elhelyezése a szabályozási elıírásokban rögzítetten történhet, amely
elıírja, hogy tervezett új távközlési hálózatot új tervezési területen belül földkábeles formában
javasolt kivitelezni.
A új beépítési terület látványjavítása érdekében a telkenként elhelyezendı egyéni antennák
helyett a mősorvételt szempontjából kedvezıbben lehet vételezni kábelhálózat segítségével.
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2.2.17 Zöldfelületi rendszer
A zöldfelületi rendszer bemutatását a 2.2.6. fejezet tartalmazza.
Általános feladatok:
Zöldterületek fenntartása, folyamatosan történik 5 fı önkormányzati dolgozó alkalmazásával.
A továbbiakban is cél a közterületeken történı hulladékgyőjtés, árokpartok, egyéb
zöldfelületek, sportpályák, Önkormányzati intézmények (óvoda, iskola, orvosi rendelı,
egészségház, temetı, templom) karbantartása.
2.3

Társadalom

Az EU fenntarthatósághoz kapcsolódó stratégiai elképzelései között kiemelt szerepet kap a kis
települések népességmegtartó képességének javítása. A fenntartható, a környezettel
harmonikus kapcsolatra építı életmód fontos eleme a környezettel konform gazdálkodási
tevékenység és életmód támogatása, ami a városi, különösen nagyvárosi településformában
nehezen valósítható meg. A kistelepülések lakói a munkahelyeket kínáló nagyvárosok felé
nyomása a másik tendencia, ami ellene hat a hely megtartóképességének.
2.3.1

Demográfiai helyzet

2.3.1.1 Általános adatok
Valkó település népességalakulását az alábbi táblázat foglalja össze.
Demográfiai adatok 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lakosság összesen 2125 2260 2261 2340 2357 2325 2389 2405
Születések száma
19
30
34
32
26
20
27
31
Halálozások száma 36
45
39
27
42
30
35
41

2007
2430
32
26

2008
2427
25
32

2009
2448
22
24

2010
2440
23
25

A térségben az átlagéletkor nıknél 40,4 férfiaknál 36,8 év, a születéskor várható élettartam
nık esetében 77,11 év, míg férfiaknál 69,01 év.
2.3.1.2 Korösszetétel
Korosztályok
0-6 évesek
7-14
15-20
21-40
41-6060 felett

2001
Fı
198
232
175
624
591
441

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
206
247
177
645
622
443

200
237
191
661
617
451

172
234
190
651
622
456

183
252
187
695
616
456

191
248
201
707
620
438

199
241
200
709
633
448

199
236
198
702
656
436

1189
239
200
728
635
457

180
230
206
718
642
464

A megyéket összehasonlítva Pest megye rendelkezik a második legfiatalabb lakónépességgel.
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után) Az összehasonlíthatóság kedvéért jegyezzük meg,
hogy a 65 év felettiek aránya országos átlagban 15,8 % és a 14 év alattiak aránya szintén
országos viszonylatban 15,4 %.
A településen a nemek eloszlása közel azonos: 53 % nı: 47 % férfi

47

Valkó Nagyközség Local Agenda 21, 2011

Év
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.3.1.3

Lakosok
száma
2125
2260
2261
2340
2357
2325
2389
2405
2430
2427
2448

Férfiak összesen A lakosság
(fı)
%-ban
1008
47,4
1045
46,2
1045
46,2
1080
46,2
1109
47,0
1096
47,1
1143
47,8
1150
47,8
1158
47,7
1157
47,7
1166
47,6

Nık összesen (fı)
1117
1215
1216
1250
1248
1229
1246
1255
1272
1270
1282

A lakosság
%-ban
52,6
53,8
53,8
53,8
53,0
52,9
52,2
52,2
52,3
52,3
52,4

Gazdasági aktivitás

A foglalkoztatottak foglalkozási fıcsoport szerinti megoszlása (2010)
Száma
Lakosság lélekszáma
2440
Mezı és erdıgazdaság
251
Ipar és építıipar
263
Szolgáltatás
291
Összes foglalkoztatott
805
Összes foglalkoztatottakból
805
Vezetı értelmiségi
11
Egyéb szellemi foglalkozású
185
Szolgáltatást végzı
164
Mezıgazdasági munkát végzı
223
Ipari és építıipari munkát végzı
194
Egyéb munkakörben
28
Helyben dolgozó
379
Helyben mezıgazdaságban dolgozó
245
Helyben iparban dolgozó
8
Helyben szolgáltatásban dolgozó
126
Más településre eljár
426
Más településen mezgazdaságban dolgozó 6
Más településen iparban dolgozó
240
Más településen szolgáltatásban dolgozó 158

%
100
10,3
10,8
11,9
33,0
100
1,4
23,0
20,4
27,7
24,1
3,5
47,1
30,4
1
15,7
52,9
0,7
29,8
19,6

100
64,6
2,1
33,2
100
1,4
56,3
37,1

A helyi munkahelyek fıként a mezıgazdasági/erdıgazdasági ágazatban vannak. A
foglalkoztatottak 53%-a más településre jár dolgozni, és az iparban, szolgáltatásban jut
megélhetésre. Az eljárók fıként a közeli városokban (elsısorban Gödöllı) és a fıvárosban
kapnak munkát. A helyi mezıgazdasági munkahelyek az állami és magángazdálkodók
gazdaságaiban vannak. Munkahelyeket tart fenn az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban
és egyéb intézményeiben.
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2.3.2

Egészségügy

Az életminıség nem állapot, hanem folyamat, melyet nem megırizni, hanem kiteljesedésében
támogatni szükséges. Az egyéni stratégia azt jelenti, hogy az egyén saját egészségét védi az
egészséges táplálkozással, a dohányzás mellızésével, a környezetének megóvásával. Az
egyénre alapozott tervezési stratégia hatása közvetlen és preventív szemlélető, viszont nem
segít, ha kicsi az emberi hajlandóság a változtatásra. Az is elıfordulhat, hogy bevett egyéni
viselkedési minták közösségi szinten környezet, természet, egészség ellenesek (dohányzás,
alkohol, illegális hulladék elhelyezés, személyes higiénia). A közösségi stratégiai
megközelítés a közösség mintaadóinak bevonásával kívánja közvetetten befolyásolni a
folyamatot. Ez utóbbi folyamat az együttmőködésre épít, tartós eredményeket biztosít, a
közösség egészét érinti, meglevı viselkedési mintákat érint, választható viselkedési mintákat
hoz létre. Az egyén számára csekély hasznot kínál, kevésbé motiválja az egyes embert.
Rövidtávon koordinációs nehézséget okozhat, mert nem a meglevı intézményrendszerre épít,
hanem az együttmőködésre. Ez azonban biztosítja, hogy a különféle kezdeményezések
fenntarthatóak legyenek.
A két stratégiát nem lehet mereven elválasztani, a helyi egészségterv kidolgozásakor el kell
dönteni, melyik az optimális stratégia az adottságok figyelembe vételével. A
Környezetvédelmi mintaterület kistérségi tanulmány (2001) leszögezi, hogy az általános és
nemzetközi gyakorlat az egészségi állapot teljes körő jellemzésére a halálozási adatokat
értékeli ki. A halálozási adatok csak bizonyos késéssel jelzik egy bizonyos egészségügyi
probléma, betegségtípus megjelenését, elıfordulását. Emellett a végsı halálok nem ad
felvilágosítást az esetleges egyéb jelentıs szervi elváltozásokról.
Az általános adatokból egyértelmően látható, hogy Pest megye adatai nem különböznek
számottevıen az országos átlagtól, elmaradnak viszont az európai értéktıl.
Összehasonlító halálozási adatok (1000 fıre jutó halálozás)

1980 1990 1994 1999
Nyugat Európa 10,7 10,6 10,58 Nincs adat
Magyarország 13,6 14,1 14,3

14,2

Budapest

14,6

Pest megye

13,1 13,7 13,6

13,6

A legjelentısebb halálok hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a keringési betegségek.
Számarányuk Pest megyében kisebb, mint országosan, ez vonatkozik a légzıszervi és
daganatos halálozásokra is. Az emésztıszervi megbetegedések az országos átlagot
meghaladóak, például az alkoholos eredető májbetegségek, amelyeknél az utolsó 10 évben
jelentıs emelkedés tapasztalható.
Halálozási adatok betegségenként
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Csecsemı-

Európa

Keringési Daganatos Emésztıszervi Légzıszervi

halandóság1 Halálozás2 Halálozás2 halálozás

halálozás

8,75

43

21,2

7,5

Nyugat –Európa 5,0

42

25

6

Magyarország

8,43

51,4

24,1

7,45

3,75

Budapest

8,43

Pest megye

7,8

48,9

22,4

10,8

3,7

1

. 1000 születésre jutó halálozás, 1997-1999.

2

. Összes halálozás százaléka, Európa: 198-1991, Mo.: 1998, Pest megye: 1995

A fenntarthatóság témakörébe nem csupán a halálokok vizsgálata tartozik bele. A környezeti
hatások és az egészségi következményeik az életminıséget is befolyásolják, jóval a halálozás
bekövetkezése elıtt.Az egészség és környezet dimenzióinak összefüggés-vizsgálatára nem
volt még kísérlet sem a kistérségben, a településen.
Valkó konkrét egészségügyi ellátását a Háziorvosi Szolgálat látja el. Két háziorvos végzi a
teendıket, nem önkormányzati állásban. A védını és a takarító az önkormányzat
alkalmazásában áll. A településen teljes értékő gyógyszertár üzemel, a felnıtt rendelıvel egy
épületben, mely rendelési idıben tart nyitva. A fogászati szakrendelés is elérhetı a
településen. Az egyéb szakrendeléseket Gödöllın érhetik el a település lakói, kórházi ellátásra
Hatvanba vagy Kerepestarcsára kell elutazni. Anem sürgıs beutalások esetén több hónapos
várakozási idık alakultak ki. A készenléti orvosi ügyelet Turán érhetı el, mind gyermek,
mind felnıtt vonatkozásában. A lakosság egészségi állapotával kapcsolatos adatokat a
háziorvosok továbbítják a megyei, országos szervezetek felé, a helyi hivatalban azonban erre
vonatkozóan nincsenek győjtött adatok, éves statisztikák.
Általános feladatok:
Javasolt a településen a regisztrált krónikus légzıszervi, keringési és a daganatos betegségek,
továbbá allergiás betegek nyilvántartása, évenkénti adatok figyelemmel kísérése. Ehhez a
települési háziorvosok, ill. a területileg illetékes ÁNTSZ segítsége szükséges. Részletes
további vizsgálat szükséges a felnıttek egészségtudatos gondolkodása, környezet tudatossága
terén. Ezen kutatások fényében egyértelmővé válhat milyen egyéni és közösségi stratégiák
mentén lehet fejlesztést elérni. A felnıtt korosztály vonatkozásában csak ezen alapok ismerete
fényében lehet a fenntarthatóságra nevelés felé elindulni.
A településen élık mentálhigiénés helyzetének, különbözı rétegek igényeinek felmérése,
tennivalók megfogalmazása, programok elindítása. Pályázati pénzekkel ehhez alapot kell
teremteni. A további stratégia kidolgozása szempontjából létfontosságú lehet a települési
egészségterv elkészítése széleskörő – civil szféra, intézményi szféra, magánemberek –
összefogással.
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2.3.3

Közbiztonság

Valkó a Gödöllı Rendırkapitányság, Dányi Rendırırs mőködési területén helyezkedik el. A
település önkormányzatát évenként egy alkalommal tájékoztatja a kapitányságvezetı a
települést érintı közbiztonsági adatokról, tényekrıl.
Bőncselekmények adatai
Bőncselekmények
2000
típusai
Betöréses lopás
10
Lopás
7
Erıszakos,
5
közbiztonsági
és
személy elleni
Egyéb
3
Ismertté
vált 25
bőncselekmények
száma összesen

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7
16
8

17
13
7

5

6
37

10
47

10
12

2
9
6

7
16
5

6
13
7

9
23
6

9
22
9

21
22
15

20
23
24

21
48

17
34

17
45

13
39

14
52

17
57

40
98

20
87

Betöréses lopás

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Lopás
Erıszakos, közbiztonsági és személy elleni
Egyéb

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ismertté vált bőncselekmények száma összesen

2000 és 2010 között, a tájékoztatók alapján is látható egy emelkedı tendencia, az elkövetett
bőncselekmények tekintetében. Egyaránt jellemzıek a betörések, lopások és erıszakos
cselekmények a vizsgált idıszakban. Aszód Rendırırs közterületi szolgálatot ellátó állomány
létszámát stabilnak jellemzi minden évben a tájékoztató. Együttmőködést alakítottak ki a
Valkói Polgárır Egyesülettel, valamint a turai KMB és alkalmanként a REBISZ is segíti az
éjszaki szolgálatokat.
A közúti balesetek vonatkozásában látható, hogy leggyakoribbak az anyagi kárral járó
balesetek, majd a könnyő sérüléses, végül a súlyos illetve halálos kimenetőek következnek.
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Közúti balesetek
Halálos
Súlyos sérüléses
Könnyő sérüléses
Anyagi káros
Összesen

2007
1
1
10
12

2008
2
4
12
18

2009
1
1
1
5
8

2010
1
2
7
10

A Gödöllıi Rendırkapitányság FAMA laser mőszerrel 2004 óta folyamatos sebesség
ellenırzést, visszatérı méréseket végez, ennek tudják be a közúti balesetek számának
csökkenését.
2.3.4

Hagyomány-kultúra

Általánosságban a falu arculatát az alábbi elemek határozzák meg. Egyrészt a táji elemek
(domborzat, vízrajz, természeti és termelési vegetáció), melyeket Valkó esetében részletesen
bemutattuk a korábbi fejezetekben. Másrészt meghatározóak a történelmi helyek és ott történt
események, az élı társadalom alkotóereje, egykori és jelenlegi gazdasága, létalapja és
rátartisága.
A település története, legendái:
Valkó nevét egy szláv eredető személynév után kapta. Mint minden közösségben, itt is
találhatunk a település nevéhez kapcsolódó népmondát. Eszerint régen Való helyén nem volt
más, csak egy hatalmas erdı. Senki nem lakott itt, csak az álatok. Egyszer erre tévedt egy
öregember. Nem volt egyebe, mint három éhes gyermeke, és egy sovány vak lova. Csúfolták
is érte vak-ló, Valkó! Gondolta, hogy itt, ahol nem lakik senki nincsen, aki csúfot őzzön
belıle. Le is telepedett. Az erdıben talált fákból házat épített és az irtványt megmővelte, a
friss növényektıl szépen kigömbölyödött lóval. Mikor aztán a három fiú gyermek
felcseperedett, mindhárman gazdag feleséget kapott magának és így lassan benépesedett a
lakatlan erdı. A helyen azóta is rajta maradt az egykori öregember csúfneve: Valkó.
Valkó területe régészeti leletekben ma is gazdag, Honfoglalás elıtti múltját az ásatásokból
elıkerült, a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában lévı leletek is tanúsítják. Ezek alapján a
tájon 3500 évvel ezelıtt telepedett le az ember. Csiszolt kıkorszaki, bronzkori, szkíta, kelta,
szarmata tárgyak kerültek elı. Régészeti szempontból Valkó leglátványosabb régészeti
emléke a római korbol ránk maradt Csörsz-árok védelmi vonalának sánca. A III. század
második felében hunok uralták a területet, majd Attila halála után a longobárdok, késıbb
pedig az avarok. A település elsı írásos említése 1425-bıl származik. Birtokosai között
megtaláljuk a Rozgonyi és a Báthori családot is. A XVII. századtól az Eszerházy család
birtoka. Az 1700-as évek elején a Stahrembergek is tulajdont szereztek itt. 1867-ben a
Pénzügyminisztérium megvásárolta a település határának nagy részét és az Országgyőlés I.
Ferenc Józsefnek adományozta, a Grassalkowich uradalommal együtt, koronázási ajándékul.
Vadba gazdag erdıségei koronás fık vadászterületéül szolgált, 1945 után a Korona-uradalom
Állami Erdészetté alakult. A település erdészete mellett említést érdemel még mezıgazdasága
is, mely az évszázadok során a lakosok fı megélhetési forrása volt.
2.3.5

Mővelıdés – kultúra – szórakozás- sport

A múltban itt éltek mővelıdési igényét jelzi, hogy a két világháború között megalakult a
KALOT és a KALÁSZ katolikus népfıiskolai mozgalom, a parasztfiatalok mőveltségének
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fejlesztésére. Az 50-es években a népdalgyőjtést ezen a területen is folytatták a pesti
zenetudósok.
Legnagyobb rendezvény a ”Szent Mihály-napi Búcsú” elnevezéső hagyományos (szeptember
29.), a szomszédos és távoli településekrıl is vendégeket vonzó, rendezvény, illetve a Majális
(május 1.), továbbá a. További mővelıdési lehetıségek a buszos kirándulások valamely táj,
város felkeresése, alkalmanként színházlátogatások.
Különbözı korosztályok találnak a fenntarthatóság felé mutató programokat, a
rendezvényeken az összefogás erejét mutatják.A fiatalok szórakozási lehetıségei az
esetenkénti diszkók és bálok. A fiatalok találkozási helyei rendkívül limitáltak.
Szabadidı
Valkón a szabadidı eltöltésének egyik lehetséges formája a sportolási lehetıségek kiaknázása.
A sport lehetıséget ad az egészséges életmód fizikai szinten történı megalapozására, emellett
a közösségépítésben is fontos szerepet tölt be.
22. táblázat – Helybeli sportolási lehetıségek korosztályonként
felnıtt iskolai óvodai Megjegyzés
Férfi futball

X

Úszás
(Valkói
tanuszoda)

X

X

X

Korosztályos és felnıtt bajnoki mérkızések
Szülıi, vállalkozói támogatás mezek, tréningek
beszerzésében
Több, mint tíz éve

Valkó településen az alábbi klubok szakkörök mőködnek:
•

Idıstorna

•

Mazsorett csoport

•

Férfi és nıi nyugdíjasklub

Javaslat:
- A fıleg felnıtteket megszólító programok mellett lehetıséget kell biztosítani a fiatalok
szórakozására, megfelelı kikapcsolódási lehetıségek, programok szervezésére.
- A fiatalok részére a vendéglátóipari egységek alternatívájaként létre kell hozni egy
közösségi teret.
- A közösségi játszótér játékait folyamatosan gondozni, ápolni kell, évente
balesetvédelmi megelızı karbantartást kell végezni. Az uniós elıírások betartása
érdekében pályázati források, adományok mozgósítása szükséges.
2.4

Gazdaság

Gazdaságföldrajzi szempontból kedvezı helyen élnek a valkóiak. A fıváros közelsége
biztosítja a gazdasági szempontból fontos központi szolgáltatások gyors elérését. A település
fı gazdasági pillére a mezıgazdaság az Agrárstruktúra és vidékfejlesztési Stratégiai Pályázat
szerint. A foglalkoztatottság megoszlási aránya meg is felel ennek, hiszen jelenleg a 33%-os
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foglalkoztatotti réteg megoszlik 20%-ban a szolgáltatásban dolgozókra, 24%-ban az iparban
és csak 28%-ban a mezıgazdaságban tevékenykedıkre.
Az ezer lakosra jutó, mőködı vállalkozások száma jóval elmarad az országos (77) illetve
megyei (75) adatoktól. A lakosság többnyire mezıgazdasági vállalkozóként, ıstermelıként
biztosítja, illetve egészíti ki jövedelmét.
Fıbb mezıgazdasági termékek az erdıgazdasági, szántóföldi ipari és gabonanövények mellett
a kertészeti zöldség növények, szabadföldi és hajtatott kultúrában egyaránt. Ez utóbbinak
nagy felvásárló erıt jelentenek a fıvárosi piacok, de a fenntarthatóság érdekében ösztönözni
kell a helyi termékek helyben illetve kistérségben történı értékesítését. Az Agrárstruktúra
átalakítási és vidékfejlesztési stratégiai program kistérségi megkérdezettjeinek döntı többsége
mindenkor elınyben részesítené a helyi terméket.
Javaslat:
A helyi piac fejlesztése terén a szomszédos turai nagybani piac jöhet szóba, kialakult vevı és
eladóköre okán.
2.4.1

Foglalkoztatás

A foglalkoztatási adatokat az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti:
1990
Lakónépesség 2175
Foglalkoztatott 1060
Munkanélküli 31
Inaktív keresı 512
Eltartott
572

%
100
48,7
3,6
23,54
26,3

Szakipari munkások helyben
Szakipari munkások Egység
Asztalos
fı
Autószerelés
mőhely
Fodrász
fı

2001
2261
1000
218
461
587

%
100
44,2
9,6
20,4
25,56

2010
2440
805
418
631
586

%
100
33,0
17,1
25,9
24,0

Száma
3
2
2

Diplomás szellemi foglalkozást végzık helyben
Diplomás szellemi foglalkozást végzık Egység
Jogász
Fı
Állatorvos
Fı
Pedagógus
Fı
Háziorvos
Fı
Magánrendelést végzı orvos
Fı

Száma
2
32
2
-

A jelen tanulmány kapcsán végzett falubeli egyeztetés szerint a település legsürgetıbb
problémája a munkalehetıségek teremtése, illetve azok hiányával kapcsolatos.
Javaslat:
Álláskeresı klub szervezése munkanélküliek, fiatalok, frissen végzettek, gyesrıl munkába
visszatérni szándékozó anyák, mint célcsoportok megszólításával.
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2.4.2

Jövedelem

A stratégiai program kapcsán feltárásra került adatok alapján kirajzolódott az a kép, miszerint
a mezıgazdasági termelés igen jelentıs hányada adózás és regisztráció nélkül a fekete
gazdaságban zajlik. Ezt a helyzetfeltárást a gazdálkodók túlélésért folytatott küzdelmeként
kezelik.
Segélyezettek száma
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2260 2261 2340 2357 2325 2389 2405 2430 2427 2448 2440
185 203 274 283 295 364 299 320 351 420 446

Lakosság lélekszáma
Rendszeres
segélyezettek
Rendkívüli
742 763 782 795 804 825 956 1316 1426 1312 1269
segélyezettek
Segélyezettek összesen 927 966 1056 1078 1099 1189 1255 1636 1777 1732 1715
Segélyezettek
a 41,0 42,7 45,1 45,7 47,3 49,8 52,2 67,3 73,2 70,8 70,3
lakosság %-ban
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A statisztikákból kitőnik, hogy a segélyezettek száma túllépte a lakosság 70%-át Valkó
esetében. Még súlyosabb ez a szám, ha figyelembe vesszük, hogy ugyanez az érték 2000-ben
csak 40% körül volt.
2.4.3

Ipar

Ipari tevékenység az építıipari és a mezıgazdasági tevékenységek keretében jelenik meg.
Jellemzıen építıipari tevékenység kımővesként, kisegítı szakmunkásként, alkalmi munka
vállalása. A helyi ipar nem jelentıs. A helyben dolgozók mindössze 2%-a foglalkozik iparhoz
köthetı tevékenységekkel.
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2.4.4

Mezıgazdasági területhasználat

A mővelési ágak belsı struktúrája követi a megyei szerkezetet. A megyei átlagnál magasabb,
meghatározó (a település területének 43%-a) az erdıterület aránya, mely az ökológiai
adottságoknak és a komoly hagyományokkal rendelkezı erdıgazdálkodásnak köszönhetı. A
település területén több hasznosítatlan rét és legelı található. A gyep és legelı aránya
alacsony, minıségük megırzése csak megfelelı gazdálkodással történhet. Mennyiségének
növelését a területhasználat váltás biztosíthatja. A mezıgazdasági területek egy része jelenleg
parlagon hagyott terület.
Valkón - hasonlóan az ország más területéhez - a gazdálkodó szervezetek és az egyéni
gazdálkodók által használt terület aránya jelentısen megváltozott. Míg az 1990-es évek elején
a teljes mezıgazdasági terület több mint 95%-át egy mezıgazdasági nagyüzem hasznosította,
addig mára a gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok között oszlik meg.
A mezıgazdasági területek használatának változása az elızıekben ismertetett adottságok és
lehetıségek által determináltan várható.

Javaslat:
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A gyengébb termıhelyi adottságú szántóterületek egy része megfelelı támogatási rendszer
mellett extenzíven hasznosítható gyepterületté, vagy az erdısítés célterületévé válhat.
Az extenzív gyepterületek természeti értékeinek megırzését szolgáló kezelésének egyik
módja lehet a kímélı legeltetéses állattartás (szarvasmarha, juh), vagy a természetvédelem
érdekeinek megfelelı számban és módon történı kaszálás.
Az állattartásból esetlegesen eredı zavaró mértékő környezeti hatások (pl. bőzhatás, szellızı
berendezések zaja) meglévı, védendı épített környezetet nem érint. Megfelelı telekmérető
gazdaságok esetén a telephely várhatóan környezeti konfliktus nélkül üzemeltethetı.
Településszerkezeti Tervrıl szóló határozat értelmében (2006) a mezıgazdasági területen a
növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban: mezıgazdasági hasznosítás) építményei
helyezhetık el.
A mezıgazdasági területek tervben szereplı rendezésének célja egyrészt a termelıterületek
megóvása, másrészt a gazdálkodás feltételeinek megteremtése. Mindezt tájrendezési,
tájvédelmi szempontok figyelembe vételével, továbbá törekedve az ökológiailag értékesebb
területek megóvására, illetve mővelési ág változás esetén ebbe az irányba történı
elmozdulásra.
Korlátozott használatú általános mezıgazdasági (Má-k) területek
Az övezetbe elsısorban azok a mezıgazdasági területek kerültek besorolásra, ahol távlati
településfejlesztési, településszerkezeti, ökológiai és tájvédelmi megfontolásokból a
földrészlet nagyságától függetlenül sem lakó-, sem gazdasági épület nem helyezhetı el. Az
övezetbe tartozó ökológiailag értékesebb, gyep és nádas mővelési ágú területek terület
megóvására fokozott figyelmet kell fordítani.
Az általános mezıgazdasági területeken sem lakó-, sem gazdasági célú építmény nem
helyezhetı el.
Farmgazdasági és agrárturizmus és (Má-f) területek
Ebbe az övezetbe azok a mezıgazdasági területek kerültek besorolásra, ahol az agrárturizmus
(mint pl. lovastanyák), valamint a családi agrárgazdálkodási egységek megtelepedésének
elısegítése érdekében indokolt a farmgazdasági területek kialakítása. E területeken lakó- és
gazdasági épület az összességében 10 hektárt meghaladó birtoktest terület (azonos családi
mezıgazdasági vállalkozás tagjainak tulajdonában lévı, de különálló termıföldterületek
együttese), vagy önállóan legalább 3 hektáros teleknagyság felett helyezhetı el.
Az övezetbe a belterülettıl távolabb esı, természeti értékvédelem alatt nem álló, fıként
nagyobb kiterjedéső mezıgazdasági területek tartoznak.
Javaslat:
- A környezetminıség megóvása, a köz- és állategészségügyi elıírások betarthatósága
érdekében jelentıs telken belüli fásítással, beültetési kötelezettséggel kell számolni.
A mezıgazdasági tevékenységet több környezeti konfliktus is befolyásolhatja, de maga a
tevékenység is több környezeti konfliktus kialakulását eredményezheti. A mezıgazdasági
tevékenységgel összefüggésbe hozható környezeti problémák a következık:
Konfliktus:
- Az állattartással foglalkozó portákon keletkezı trágya, illetve hígtrágya kezelése a talaj-, a
felszíni- és felszín alatti vizek minıségét veszélyezteti.
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- A község környékén igen sok helyen alakult ki illegális kommunális hulladéklerakás, ami a
területfoglalással, a szennyezı anyagok talajba szivárgásával és szétterjedésével veszélyezteti
a fenntartható mezıgazdasági hasznosítást.
- A mezıvédı erdısávok hiánya miatt a defláció a talajok degradációs folyamatát
eredményezheti.
- A felszín alatti vizekre jellemzı, hogy a talajvíz erısen elszennyezıdött, a felszíni
vízelvezetı rendszer és a mezıgazdasági és ipari technológiák fejlesztését teszi feltétlen
indokolttá.
2.4.5

Vízgazdálkodási terület

A vízgazdálkodással összefüggı területek a folyóvizek medre és parti sávja, az állóvizek
medre és parti sávja, a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, a vízbeszerzési területek
(védett vízbázis) és védıterületeik (hidrogeológiai védıidom), a hullámterek, a vízjárta,
valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek.
A településen két vízfolyás ered, a Hajta-patak Valkói-ága, valamint a Nagyvölgyi-patak. A
vácszentlászlói határnál a Hajta-patakon (illetve a Valkói-ágon) alakították ki a
Vácszentlászlói-tározót. A Hajta-patak a térség egyik legjelentısebb vízfolyása és a Tisza
vízgyőjtı területéhez tartozik.
Javaslat:
- A vízfolyások mentén elhelyezkedı nádas, gyepes, ligetes területeknek a vízügyi és
általános tájvédelmi szempontok szerinti fenntartását biztosítani kell.
- A vízfolyásokhoz kapcsolódó természeti értékek védelmére fokozott figyelmet kell
fordítani.
2.4.6

Agrárkörnyezeti Program

A mezıgazdaság a térségben élık fı megélhetési forrása volt mindig is. Az élelmiszerek és
nyersanyagok elıállításán túl más feladatot is betölt, hisz tájat, élıvilágot, talajt, vizet,
környezetet is „termel” és munkát, életcélokat és feladatokat is ad. Ezzel környezeti,
gazdasági és regionális foglalkoztatási feladatokat vállal magára, melyek ökoszociális
szolgáltatásként foghatók fel, mely helyben marad, nem importálható javakat teremt, melyért
fizetség illeti a gazdálkodót.
Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Programmal majd az annak bevezetésérıl rendelkezı
2253/1999 (X.7.) számú kormányhatározat a mezıgazdasági stratégiaváltást megkezdte a
termelıknek célzott támogatások kísérleti elindításával.
Az 1999-es stratégia értékelése szerint a külsı feltételek vagy megvannak, vagy kialakulóban
vannak, így a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program, illetve a támogatási formák,
elıirányzott anyagi erıforrások, valamint a külpiaci érdeklıdés. Ennek ellenére a hazai piac
építése elengedhetetlen és alapvetı. A kistérségen belüli fogyasztási kultúra elterjesztése,
fejlesztése nélkülözhetetlen.
Belsı feltételek a stratégia szerint:
•

ismeretterjesztés, szakképzés, szaktanácsadás biztosítása

•

termelıi, géphasználati, értékesítési és egyéb szervezıdések létrehozása

•

kistérségi arculat kialakítása
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•
2.4.7

kistérségi ökológiai gazdálkodás stratégiai koordinációs központ létrehozása
Erdıgazdasági területhasználat

Az erdıterületek jelentıs hányada gazdasági és védett/védelmi rendeltetéső. A lakosság
rekreációs/közjóléti szükségletei közé tartozik az erdei üdülés is, aminek kielégítése nagyon
fontos a környezettel harmóniában, konfliktus mentesen élhetı, egészséges élet
szempontjából.
A településen magas az ökológiailag értékes területek (erdı, rét, legelı és nádas) aránya,
körülbelül a település területének 45%-át teszik ki. Az erdıterületek aránya, jóval magasabb
az országos és a megyei átlagnál, s az erdık közel fele a természetszerő erdı. (A
természetszerő erdık zömmel ıshonos fafajokból álló erdık, melyek környezetvédelmi
szempontból értékesebbek, védıhatásuk nagyobb, mint a kultúrerdıké.) A település erdıinek
nagyobb része viszonylag összefüggı a területet alkot.
Valkó erdıterületeit érintı, jelenleg hatályos erdészeti üzemi tervek alapján megadott
adatszolgáltatás szerint a község területén van közjóléti rendeltetéső erdı. A
Településszerkezeti Terv terület növekedéssel járó erdıfejlesztést alapvetıen
településvédelmi céllal határoz meg.
Az erdısítés legfontosabb célterületei a következık:
Az erdıgazdálkodással kapcsolatos teleptés és gyérítés
a meglévı közutak és a dőlıutak mentén
a vízpartok mentén, vízfolyások, állóvizek mellé, vízvédelmi és talajvédelmi szempontból,
ökológiai folyosó megóvása, kialakítása érdekében
rekultiválandó területek (felhagyott gazdasági területek)
gazdasági területek és lakó, valamint üdülı területek határa
lakóterületek és szántó területek határa
tájképet rontó gazdasági építmények környezete
levegıminıség javítása
zajcsökkentés érdekében
egészségügyi, szociális, turisztikai erdı
2.4.8

Kereskedelem és szolgáltatás

A kereskedelmi és napicikk jelentıs mérető ellátását több kisebb, a lakóterületeken mőködı
üzlet biztosítja. Ezeken kívül jelentıs az ingázók gödöllıi nagyáruházakban történı vásárlása.
A vendéglátást 10 egység képviseli.
Belterületen található egy mezıgazdasági szövetkezet irodája.
Kereskedelmi egységek helyben
2.4.9

Idegenforgalom

Jelen állapot szerint a tó környékén zártkertes, hétvégi házak találhatók, valamint pihenés
céljára szolgáló gazdasági épületek vannak. A tó a horgászatot kedvelıket vonzza helybıl is,
messzebbi településekrıl is.
Az idegenforgalom a térség nagy reménysége, több vizsgálat is számottevı lehetıségként
kezeli. A térségben sokkal több szó esett a turizmusról, mint amennyi elırelépés történt.
Valkón a vadászház kínál szálláslehetıséget. A szomszédos vácszentlászlói panzió
kihasználtsága változó, kampányszerő.
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Konfliktus:
- Helyi felmérés szerint a kistérségben élık általában fontosnak tartják az idegenforgalom
fejlesztését, azonban saját házban a lakosság kevesebb, mint negyede látna szívesen vendéget.
A szomszédos turai temálvízhasznosítási tervek idırıl-idıre nekilendülnek, de áttörés
mindezidáig nem történt, így a küzeli turai területek idegenforgalmi, gyógyászati, rekreációs
hasznosítása még várat magára. A község üdülési-idegenforgalmi kínálata, lehetıségei a
település külterületéhez beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területek
hasznosításához kötıdik, kötıdhet. A jelenleg is meglévı adottságokon túl új területeket is
érintı idegenforgalmi fejlesztésekre, a kínálat bıvítésére is van lehetıség, aminek célterületeit
a Településszerkezeti Terv is tartalmazza. A Valkói-tóhoz tartozó településrész a környék
fontos üdülıkörzete. Kedvezıen egészíti ki a települések idegenforgalmi kínálatát.
Legnagyobb idegenforgalmi vonzerejét a környezıi területeket is jellemzı természeti-, táji- és
kulturális értékek adják. A község környezete és a Gödöllıi Tájvédelmi Körzet természeti
értékekben gazdag, jelentıs turisztikai vonzerıvel bír.
Az elsısorban építéssel, szállásférıhely-fejlesztéssel és jelentıs területhasználat-módosulással
járó fejlesztési elképzelések jelenleg tekintettel vannak az érintett terület természeti értékeinek
védelmére.
Konfliktus:
- Az ingatlanhasznosítási javaslatok az értékvédelem érdekeivel ütközhetnek, ezért elızetes
szakhatósági egyeztetést igényelnek.
2.5

Településszerkezet

Valkó község központi belterülete az igazgatási terület súlypontjától északra, az igazgatási
terület határa közelében helyezkedik el. A település nagy kiterjedéső igazgatási területének
jelentéktelen része, mintegy 6 %-a beépített (már belterületbe vont) és beépítésre szánt terület.
Területfelhasználását tekintve a település belterületének nagy része lakóterület. A lakóterületi
részek karakterük, beépítési módjuk szerint több részre tagolhatók, de jellemzıen
családiházas, falusias lakóterületek. A belterületen további területfelhasználási kategóriájú
részek találhatók, vegyes és különleges funkciókkal is, fıleg a központ környékén.
A „nıtt” településszerkezet utcahálózatának gerincét a völgyben húzódó Szabadság út képezi,
amelyre felfőzıdve szők domboldali utak alakultak ki, ahol részben még az oldalhatáron álló
fésős beépítés a jellemzı.
A település növekedése a késıbbiekben DK-i irányban történt, amelyre az egyenes
vonalvezetéső, tervezett utcák és a raszteres telekstruktúra jellemzık. Az épületállomány
jelentıs részben „régi” építéső, elég sok a rossz állagú, avult épület is. A területre falusias,
oldalhatáron álló családiházas beépítés a jellemzı földszintes, ritkábban földszint és emelet
illetve tetıtér-beépítéses változatban.
Valkó egyes településrészei némileg eltérıek, szerkezeti és karakterkülönbségeket mutatnak.
E különbözıség figyelembevétele feltétlenül indokolt elsısorban a rendezési-, szabályozási
megoldások differenciált megfogalmazásánál.
A település szerkezetét meghatározó fı elemek:
A 3104 j. ök. út és egyéb úthálózati elemek nyomvonala
Nagy kiterjedéső lakóterületek
Szolgáltatási és intézményi funkciót befogadó településközponti vegyes területek
Ipari és kereskedelmi funkciójú gazdasági területek
Sajátos funkció befogadására alkalmas különleges területek
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Belterületi erdı és közpark területek
Hétvégiházas üdülıterületek
A külterületek meghatározó területhasználatai: mezıgazdasági és erdıterületek
2.5.1

Területfelhasználás

A településközpont a Szabadság út - Rákóczi út találkozásának környezetében található, ahol
a szabálytalanul osztott (halmazos jellegő) telekstruktúrán jellemzıen kis telkeken lévı
oldalhatáron álló beépítéssel és a terepviszonyokhoz alkalmazkodó keskeny utcákkal
találkozunk. Ezen a A település központja a forgalmi utak találkozásánál van. Itt épült fel az
iskola és az új községháza.
Felhagyott üzemi terület a település központi részén, az új községháza közelében található, az
591 és a 850/2 helyrajzi számú telkeken. A két terület mezıgazdasági üzemi hasznosítású
volt, jelenleg hasznosítatlan területek.
Települési szintő zöldterület, a sportpálya a belterülettıl délre található, közpark, közcélú
zöldterület nincs a településen.
2
településrészen a telkek méretei 400-1200 m –re tehetık. A nagyobb telkek az intézményi,
szolgáltató funkciók biztosítását szolgálják, amelyek részben ezen a területen és közvetlen
környezetében helyezkednek el. A területen elhelyezett intézmények összessége nem képez
egységes településközpontot. Hiányzik a központi szerepkört betöltı terület. Valkó alapfokú
intézmény ellátási rendszere kiépült ugyan, de némi kapacitásbeli hiányosságok észlelhetık.
A település lakóterületei a falusias lakóterületi kategóriába sorolhatók, amelyek szerkezeti
adottságaikat tekintve eltérıek.
− A településközpont területén a terepviszonyokhoz alkalmazkodó keskeny utcák,
szabálytalanul osztott (halmazos jellegő) telekstruktúra és jellemzıen kis telkeken nagyrészt
oldalhatáron álló beépítés találhatók. Ezen a településrészen a lakótelkek méretei 400-1200
2
m közöttiek. A nagyobb telkek az intézményi, szolgáltató funkciók biztosítását szolgálják,
amelyek részben ezen a területen és közvetlen környezetében helyezkednek el.
− A Petıfi út temetı alatti szakaszán a telekstruktúra, az utcák vonalvezetése és a
2
telekméretek (50-500 m ), valamint a nem illetve nem szakszerően és biztonságosan
kialakított támfalak és rézsők a terület élhetıségét negatívan befolyásolják.
2
− A belterület DK-i részének raszteres telekstruktúrája jellemzıen nagy, 1200-1400 m –es
telekméreteket hozott létre 12 m–es szabályozási szélességő utakkal.
2
− A belterület jellemzı telekmérete 2000-3000 m , jellemzıen oldalhatáron álló beépítéssel.
A telekosztódás az erre alkalmas területeken megtörtént, és a jövıben is várhatóak további
telekosztások az erre alkalmas területeken.
A település mai belterületén még találhatók beépítetlen foghíj telkek és területek. Ezek a
foghíjak a telekszükségletet még ki tudják elégíteni. Elsıdleges településpolitikai cél kell,
hogy legyen ezeknek a foghíjaknak, hasznosítatlan területeknek a beépülését szorgalmazni.
Valkó legjelentısebb gazdasági termelı tevékenységeinek területei közvetlenül a belterület
mellett, a Dányi és a Szabadság út mentén mőködnek. Az egyes településrészek telekosztása,
illetve a kialakult nagymérető telkek elvileg lehetıvé teszik bizonyos gazdasági épületek,
építmények elhelyezését. A nagyobb volumenő mezıgazdasági és egyéb jellegő
vállalkozások, - gazdasági funkciók – ellátása és konfliktusmentes kialakítása a belterületbıl
kizárva célszerő.
Az igazgatási területen a Dányi út mentén található a korábbi Tsz-major telephely, amely
iparszerő mezıgazdasági termelı tevékenységek, vagy egyéb kereskedelmi vállalkozások
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számára lehet megfelelı. Így ezt a területet kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként
tüntettük fel.
A Szabadság út Gödöllı felıli bevezetı szakasza mellett az erdészet épületegyüttese található,
amit jelenleg is az erdészet használ és üzemeltet, a területet ipari gazdasági területként
tüntettük fel.
A belterülettıl keletre a közigazgatási terület észak-keleti szélén a Vácszentlászlói tározó déli
oldalán nagy kiterjedéső üdülıterületek helyezkednek el, melyek mára már számottevı
2
mértékben beépültek. Az egyenes vonalvezetéső utak mentén kisebb, 500m körüli telkek
találhatók. A terület jellemzıen hétvégiházakkal és üdülıházakkal beépített, sőrő beépítéssel.
A terület külterület, nagyrészt beépítettnek tekinthetı és viszonylag rendezett. Az
épületállomány az üdülıterületeken rendkívül vegyes képet mutat mind szerkezeti, állag,
illetve esztétikai szempontból.
A település igazgatási területén a különleges területek közé sorolható a sportpálya területe, a
temetı területe, és a hulladékhasznosító területe - meglévı hulladéklerakó területe, a
belterülettıl délre, a belterületi határtól mintegy 400 m-re.
A közterületeken levı jelentısebb zöldfelületek, közparkok a zöldterületek övezetébe
tartoznak.
A külterületen a település jelentıs mérető erdıterületekkel rendelkezik, melyek a
közigazgatási terület nyugati és déli részén találhatók, a közigazgatási terület középsı és
keleti része pedig mezıgazdasági területekbıl áll. A vízgazdálkodási területek közé tartoznak
a felszíni vízfolyások és víztározók. A településen két vízfolyás ered, a Hajta-patak Valkóiága, valamint a Nagyvölgyi-patak. A vácszentlászlói határnál a Hajta-patakon (illetve a
Valkói-ágon) alakították ki a Vácszentlászlói-tározót. A Hajta-patak a térség egyik
legjelentısebb vízfolyása és a Tisza vízgyőjtı területéhez tartozik.
Valkó közigazgatási területe építési szempontból beépített illetve beépítésre szánt (már
beépített illetve további beépítésre kijelölt), illetve beépítésre nem szánt területre osztható. A
beépítésre szánt területek jellemzıen a település belterületi, a beépítésre nem szánt területek
pedig jellemzıen a település külterületi részei. A település tervezett területe az alábbi
területfelhasználási egységekre osztható:
Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek: falusias lakóterületek
kertvárosias lakóterületek
Vegyes területek: településközponti vegyes területek
Gazdasági területek: kereskedelmi-szolgáltató területek
ipari-gazdasági területek
Különleges területek: sportterületek
temetı területe
hulladéklerakó területe
lovastanya területe
Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési területek közúti közlekedési terület
Közmőterületek
Zöldterületek: közpark
Mezıgazdasági területek
Erdıterületek
Vízgazdálkodási területek vízgazdálkodási terület
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2.5.2

A település központja, intézményei

Valkó intézményi ellátottsága megfelelı, a községben gyakorlatilag valamennyi alapvetı
szolgáltatást biztosító közintézmény kiépült. A lakónépesség növekedése az intézmények
tekintetében az esetleges fejlesztés, területi bıvítés szükségességét veti fel, amelyre a
településrendezési terv biztosítja a megfelelı kereteket.
A községben élıket ellátó és kiszolgáló közintézmények, továbbá szolgáltatások jellemzıen a
Rákóczi út, Kossuth utca és a Szabadság út mentén épültek ki. Az intézményi ellátottság jó
színvonala mellett a településközpont fejlesztése érdekében elsısorban a központban elérhetı
kiegészítı és egyéb speciális szolgáltatások megtelepítése a cél. A településszerkezeti terven
tervezett településközpont vegyes területeken funkció tekintetében a közintézményeken,
intézményeken kívül lakóépületek és más szolgáltató vállalkozások is találhatók.
Ezeken a településközponti részeken alakul majd ki Valkó mai belterületének
legintenzívebben beépített és legurbanizáltabb központi településrésze. A község bár
rendelkezik községközponttal, viszont a terület viszonylagos sőrősödése és zöldterület,
közpark hiánya, valamint további intézményi bıvítési lehetıségek miatt szükséges a
településközpont formázása, alakítása. E tekintetben kiemelkedı szerepet kell kapnia sok
egyéb mellett az igényességet sugalló építészeti megoldásoknak, az összehangolt
színválasztásnak, a közterületek, gyalogosfelületek burkolatának, és a zöldfelületeknek is a
településközpontban.
2.5.2.1 INTÉZMÉNYELLÁTÁS
Valkón az önkormányzati ellátási kötelezettségbe tartozó alapfokú közintézmények
(közigazgatási, alapellátást nyújtó oktatási, egészségügyi, valamint a kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó-ipari intézmények) a település központi belterületén, a
településközpont vegyes területfelhasználási kategórián belül találhatóak. A központi
intézmények egy helyre koncentrálódnak, a Szabadság út, Kossuth Lajos utca, Rákóczi út
mellett és környezetében helyezkednek el. A polgármesteri hivatal, az általános iskola, az
orvosi rendelık, a gyógyszertár és posta, valamint a katolikus templom mind a fent említett
utakra főzıdik. Az óvoda az Isaszegi út elején található.
A község közintézményi ellátottsága megfelelınek tekinthetı, bár néhány intézményépület
bıvítésre vagy felújításra szorul, és szükség lenne mővelıdési házra és könyvtárra is a
községben. A települési alapfokú kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási intézmények
igyekeznek minden helyi igényt kielégíteni, így a település is nagyságrendjéhez képest jól
ellátottnak tekinthetı. Valkón a település-központi funkciókat ellátó intézmények magát a
települést szolgálják ki, mivel a községnek nincs térségi központi szerepköre. A középfokú
illetve felsıfokú ellátást más települések (Gödöllı, Budapest) biztosítják Valkó számára.
A települési közintézmények elhelyezésére továbbra is a Szabadság út – Kossuth utca –
Rákóczi út menti településközpont vegyes területfelhasználási funkción belül van lehetıség.
Ha a tervezett közintézményeket, intézménybıvítéseket is ezeken a területeken valósítják
meg, akkor a központi belterületen alapvetıen teljesíthetık az egyes közintézmények
elérhetıségét biztosító optimálisnak nevezhetı megközelítési távolságok.
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Intézményi ellátás:
A meglévı és megtartandó jelentıs intézmények

(normatíva szerinti igény)

Egység
Kapacitás Normatíva
Polgármesteri Hivatal
munkahely 1
1
Egészségház – Orvosi rendelı munkahely 1
1
Általános iskola
tanterem
12
tornaterem 1
Óvoda
férıhely
100
86
Mővelıdési ház
ülıhely
Könyvtár
könyv
350
Gyógyszertár
m2
140
Posta
egység
1
Kereskedelem
egység
12
Vendéglátás
egység
4
A település alapfokú létesítményei a népességet megfelelıen ellátják. További fejlesztés és
korszerősítés szükséges a kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási és egyéb ellátási terén.
2.5.3

A település lakásállománya

A település lakásainak száma: 885. A település lakásállományának felszereltsége megfelelı.
Az országos átlaghoz képest a lakásnagyság és a szobaszám szerinti mutatók is megfelelıek.
Az egy lakásra jutó lakószám az átlaghoz képest magas. A lakások ellátásánál hiányzik a
szennyvízelvezetı csatornahálózat.
A település lakóterületei telekméretük és beépítési jellegük szerint falusias és kertvárosias
lakóterületek. Az építmények funkciója és a telkek használata szerint a lakótelkek falusiasak.
A telkek beépítésére jellemzı a fésős és az oldalhatáros beépítési mód. Az épületeket a
telkeken régebben elıkert nélkül, az utóbb beépült telkeken 0 és 3m közötti elıkerttel
helyezték el. A lakóházak jellemzıen földszintesek, esetenként tetıtér beépítéssel, ritkán
többszintes, emeletes lakóépületek.
2.5.4

A mővi értékek

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) mőemléki nyilvántartása szerint Valkó területén
egyetlen mőemléki védelem alatt álló épület, építmény található.
• R.k. templom, klasszicista, 1816-1820, Rákóczi u. 13. hrsz.: 1.
A templom mőemléki környezete a településszerkezeti és területfelhasználási tervlapon
ábrázolásra került.
Helyi értékvédelmi vizsgálatra javasolt épületek Valkó igazgatási területén:
• Polgármesteri Hivatal épülete, Valkó, Rákóczi utca
• Általános Iskola épülete, Valkó, Szabadság út
• Lakóház, Valkó, Szabadság út,
• Lakóház, Valkó, Kossuth Lajos utca,
• Lakóház, Valkó, Kossuth Lajos utca,
• Lakóház, Valkó, Kossuth Lajos utca,
• Lakóház, Valkó, Szabadság út.
A helyi értékvédelmi vizsgálatra javasolt épületek esetében az épületeken végzett bármilyen
építési munka esetén a hagyományos tömegarányokat, homlokzati arányokat, a párkány- és
gerincmagasságokat, a nyílásrendeket és a nyílások méretét és osztását, valamint a homlokzati
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tagozatokat meg kell ırizni. Bontási igény esetén az engedély kiadásához mőemléki
szakmérnöki végzettséggel rendelkezı személy véleménye szükséges.
A helyi értékvédelmi rendelet elkészülte után a helyi védelem alatt álló épületeken,
építményeken és a helyi értékvédelmi területen levı épületeken, építményeken végzett építési
munkák engedélyezését kétlépcsıs engedélyezési eljárással, valamint a helyi értékvédelemrıl
szóló külön rendelet elıírásainak együttes betartásával kell biztosítani.
Az egyre intenzívebbé váló településfejlıdési folyamatokkal párhuzamosan az átalakuló
épített környezet értékeinek védelme helyi erıfeszítéseket is igényel. A települési múltra
jellemzı (deszkaoromfalas, tornácos) karakteres régi épületek-amelyekbıl mára viszonylag
kevés maradt fenn-, védelmükrıl gondoskodni kell. A védelem biztosítására lehetıség szerint
helyi értékvédelmi rendelet ill. a NKÖM rendelete alapján elkészítendı Kulturális
Örökségvédelmi hatástanulmány biztosítandó.
2.5.5

Helybeli kultúrális emlékek

Hısök szobra
1929-ben felállították az I. világháborúban elesett hısök szobrát. A szobrot Lukácsi Lajos
budapesti szobrász készítette el. A szobor felállítására 300 négyszögöl területő telket jelöltek
ki, melyet az elöljáróság feltöltetett és bekeríttetett. A szobor felállíttatásának költségeibıl
mintegy 1100 pengıt a község lakói közadakozással győjtöttek össze.
A rendszerváltás óta az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére itt
rendezzük ünnepi megemlékezésünket.
Nepomuki Szent János szobor
Érdekessége községünknek az Isaszegi út sarkán álló Nepomuki Szent János szobor. A II.
világháború folyamán megsérült szobor alapzatának helyreállítása során - mivel az
egyházközség új szobor létesítését tervezte - találtak rá a talapzat alatt elásott jelenleg is
látható szoborra, melyet még 1774-ben Bogács Ferenc Valkói lakos készíttetett. Új szobor
készíttetése helyett ezt - az utólag tévesen 1789 évszámmal jelzett - szobrot állították a
talapzatra.
Csörsz árok
Már 1067-ben a századi apátság alapítólevelében említést tesznek róla. Sok népmonda
foglalkozik vele, számtalan kutatás indult építésének, keletkezésének körülményeinek
feltárására. Több néven is olvashatunk róla: Ördögárok, Avarárok, Csörsz árok.
Ároktınél, a Tisza mellıl indul, majd két részre szakad, egyik ága Heves megyébıl indul,
Valkón a Képesfa közelében ér véget, a másik ága pedig Borsod megyén keresztül, a Bükk
mentén Sajószentpéterig ér. Községünk határában a Tekenıs parton több helyen derékszögben
megtörik, helyenként eléri a 4 méter mélységet, és a 9 méter szélességet is. Vidékünkön a
töltés a déli oldalon található. Az utóbbi évek kutatásai során már biztosnak tekinthetjük,
hogy miután a rómaiak feladták Dáciát, Nagy Konstantin római császár uralkodása alatt épült,
322-332 között. Római mérnökök irányítása mellett szarmaták készítették a közös ellenség, a
dákok ellen, preventív védelmi céllal. Tulajdonképpen nem egy árokról, hanem 3-4 egymás
mögött húzódó, kb. 20 km-es szakaszokból álló árokrendszerrıl van szó.
2.5.6

Az üdülés, pihenés területei

A település kiemelkedıen értékes tája a patakon kialakított tó és a környezete. A terület a
belterülettıl dél-keletre található. A telkek üdülésre használatosak, üdülı épületekkel
beépítettek. A terület utcái rendezettek, burkoltak. Az egész terület szép, gondozott
benyomást kelt, az üdülıterületet egy 20-50 m szélességő közterületi sáv választja el a tótól.
65

Valkó Nagyközség Local Agenda 21, 2011

2.5.7

A kialakult településszerkezet fejlesztése

A Településrendezési terv alapján a fı fejlesztési irányok és prioritások:
1) A népességszám körültekintı növelése, a kedvezıtlen népesség-kicserélıdés mérséklése, a
fiatalok helyben maradásának elısegítése, a helyben elérhetı életminıség javítása a
településfejlesztés és a településrendezés - közvetett - eszközeivel
2) A helyi gazdaság erısítése, a befektetıi érdeklıdés felkeltése, a munkahelyek számának
növelése a településen, az ingázás mérséklése, a megélhetés helyi feltételeinek hosszú távra
történı biztosítása
3) A természeti és a területi adottságokat kihasználó turizmusfejlesztés, potenciális
ökoturisztikai helyszínek fejlesztése
4) A településszerkezetnek a helyi sajátosságokkal és a fejlesztési igényekkel összehangolt
tudatos alakítása.
2.5.8

A belterületi településszerkezet fejlesztése

Valkó központi belterületének mintegy négyötödét a lakóterületek alkotják. A település
épületállományának jellegzetessége a deszkaoromfalas, tornácos épülettípus és az ötveneshetvenes évek karakter nélküli, sátortetıs épületei, az épületállomány számottevı része avult
állapotú.
A lakóterületek nagy részét beépítési jellegzetességük és telekállomány adottsága alapján az
OTÉK szerinti falusias (Lf) lakóterületi kategóriákba sorolták a településfejlesztési koncepció
készítıi.
A falusias lakóterületeken a hagyományos falusias telekhasználatot és beépíthetıséget
biztosítja az OTÉK. A falusias lakóterület lehetıvé teszi a területen mezıgazdasági
tevékenységek folytatását (lakóterületet nem zavaró határértékekkel) és üzleti, kereskedelmi
funkciót is magába foglal. A lakóterületek fejlesztése és beépítésének mértéke a jelentkezı
igényektıl függ.
A települési Önkormányzat alapvetı szándéka, hogy a már meglévı lakóterületek ellátási
színvonala növekedjék és a lakóterületté újonnan átminısített területrészeken a település mai
adottságaival összhangba hozható, jobb minıségő beépítés jöjjön létre. Az önkormányzat a
település lakosságának megtartása céljából, valamint a jövıben esetlegesen ideköltözı
lakosok számára igyekszik minıségi életkörülményeket biztosítani a helyi, területi
adottságokat kihasználva.
2.5.9

A lakóterületek besorolása, a lakóterület-fejlesztési területek:

A településfejlesztési terv alapján az elsı ütemben a mai belterületen lévı beépítetlen és
beépítésre szánt területté minısítésre tervezett területek - összesen mintegy 24,3 ha lakóterületi célú hasznosítását az alábbiak szerint javasolja a terv: A távlati lakásszám is az
alábbiak figyelembevételével alakul majd.
A belterület Ny-i részén a Petıfi út északi oldalán jelenlegi mezıgazdasági területen a
meglévı lakóterületek bıvítésére kerül sor. A mintegy 2,8 ha nagyságú területen új lakótelkek
kialakításával falusias lakóterületi használat (Lf), mintegy 12 db lakótelek kialakítása várható.
A belterületen a Petıfi és Rákóczi út között a temetı mellett jelenlegi zöld területen a
meglévı lakóterületek bıvítésére kerül sor. A mintegy 2 ha nagyságú területen új lakótelkek
kialakításával falusias lakóterületi használat (Lf), mintegy 20 db lakótelek kialakítása várható.
A belterület északi szomszédságában a Deák F. út melletti jelenlegi mezıgazdasági területen,
a meglévı lakóterületek bıvítésére kerül sor. Ezen a mintegy 7,5 ha nagyságú területen új
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lakótelkek kialakításával falusias lakóterületi használat (Lf) és kb. 50 db lakótelek kialakítása
várható.
A jelenlegi belterületi határtól délre, az Isaszegi út és Dányi út szomszédságában lévı,
mintegy 12 ha nagyságú területen új lakótelkek kialakításával falusias lakóterületi
területfelhasználás (Lf) és kb. 60 db lakótelek kialakítása várható.
A mai belterület lakóterületein meglévı foghíjak, telekmegosztás és rendezés révén
kialakítható új építési telkek száma átlagos falusias beépítést feltételezve becslésünk szerint
mintegy 40 db-ra tehetı. Ezen túlmenıen fontos lenne szorgalmazni, hogy a lakatlan lakások
is mielıbb lakottá váljanak, és a lepusztult vagy avult lakások helyett újak, korszerőbbek
épüljenek. A tervezett hasznosítás során összesen mintegy 180 db lakótelek kerülhet
kialakításra, illetve beépítésre.
A második ütemben tervezett lakóterületeket az OTÉK szerinti kertvárosias lakóterületi (Lke)
kategóriába sorolja a szerkezeti terv.
Kertvárosias lakóterületek (Lke)
A belterület É-i szomszédságában a Deák F. úttól északra fekvı, jelenlegi mezıgazdasági
területen a meglévı lakóterületek bıvítésére kerül sor, mely területre a késıbbiekben, a
konkrét fejlesztési igények megjelenésekor szabályozási tervet (SZT) kell készíteni és ez
alapján beépíteni a területet. Ezen a mintegy 15 ha nagyságú területen új lakótelkek
kialakításával kertvárosias lakóterületi (Lke) használat és kb. 110 db lakótelek kialakítása
várható.
A belterület K-i szélén a Béke út melletti jelenlegi mezıgazdasági területen, a meglévı
lakóterületek bıvítésére kerül sor, mely területre a késıbbiekben, a konkrét fejlesztési igények
megjelenésekor szabályozási tervet (SZT) kell készíteni és ez alapján beépíteni a területet.
Ezen a mintegy 6 ha nagyságú területen új lakótelkek kialakításával kertvárosias lakóterületi
területfelhasználással (Lke) kb. 40 db lakótelek kialakítása várható.
A második ütemő hasznosítás során összesen ~150 db lakótelek kerülhet kialakításra, illetve
beépítésre.
A fentieket összegezve a terv távlatán belül mintegy 330 db új és kialakult lakótelek
beépíthetıségével számolhatunk a településen.
Ennek a bıvítésnek települési szinten jelentısek a közmő- és közintézményi infrastrukturális
hatásai, mivel jelentıs a fejlesztés a jelenlegi külterületeken is, ezért ezt a növekedést a terv
figyelembe veszi a népesség távlati alakulásának számításánál, illetve az infrastruktúrahálózatok méretezésénél is.
Nevelési és tanulási színterek
Környezeti nevelés és szemléletformálás
A Környezetvédelmi mintaterület kistérségi tanulmány (2001) kapcsán készült a kistérségben
környezeti nevelési felmérés, melyet a Galgamenti Népfıiskola készített el. Elızménye ennek
a munkának az, hogy 1989 óta tevékeny ez a társadalmi szervezet az egészséges életmód és a
környezeti nevelés terén a kistérségben. A felnıttek számára fıleg egészségvédelmi
elıadássorozatok keretében juttatja el a szükséges információkat, az óvodás-iskolás réteget
egy regionális környezetvédelmi jeles nap sorozat keretében szólítják meg évente két
alkalommal.
A környezeti nevelés tágan értelmezve azt jelenti, hogy az egyén felelıs magatartást alakítson
ki önmaga és környezete irányába, tudjon környezettudatos döntést hozni megfelelı
információk birtokában, jusson el az aktív környezetvédelmi szerepvállalásig, a közösségben
való cselekvésig.
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Világszerte azonban a fenntarthatóságra nevelés a következı lépcsıje a tudatosságnak. Az
ENSZ 2005-2014 közötti évtizedet a „Tanulás a fenntarthatóságért” jegyében hirdette meg.
Ami azt jelenti, hogy egy egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat részesei
vagyunk, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív és
problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és környezet, a
társadalom , a jog és a gazdaság terén, etikusan felelıs elkötelezettséget vállalnak egyéni és
közösségi döntéseikért, tetteikért. (Vásárhelyi-Victor, 2003)
Alapelvei, oktatási törekvéseik az alábbiak:
1. Egész életen át tartó tanulás.
2. Interdiszciplináris megközelítések
3. Rendszerszemlélető és kritikai gondolkodás fejlesztése
4. Együttmőködés és társas készségek fejlesztése
5. Multikulturális perspektívák és az eltérı esélyek pedagógiai kezelése
6. A pedagógusok kompetenciájának fejlesztése
7. Pedagógiai információs és szolgáltató hálózatok mőködése a fenntarthatóság érdekében
8. A települések jövıképének tervezése és minısítése
9. Az egyes ember szerepe
10. A civil szervezetek és a fenntarthatóságra nevelés
11. A települések és a helyi közösség a fenntarthatóság pedagógiája érdekében
A rendszerszemlélet jegyében alaposan át kell gondolni azt, hogyan tanít az iskola, a
pedagógusnak fejlesztenie kell önmagát, rá kell találni a településen azon partnerekre, akik
felelıs döntéseket hoznak, valamint azokra akik meghatározó véleményt formálnak és
képviselnek a település jövıjével kapcsolatban, majd ezen partnereket a tanulás-tanítás
folyamatába be kell vonni. Ennek még a felnıtt társadalom felé is lehet visszahatása, s így
hatékonyabb nevelést érhetünk el. A környezeti nevelés is nagy feladat, a fenntarthatóság
pedagógiája már igazán nagy kihívás és Havas Péter és kutató társai tanulmánya bizonyítja,
mai iskolarendszerünkben még igen új gondolatnak számít. (Havas-Széplaki-Varga, 2003)
A környezet nevelés, fenntarthatóságra nevelés az életkori sajátosságokat kell, hogy kövesse
és a nevelés-oktatás minden szintjén meg kell jelennie.
Óvodai nevelés
Fontos a településen mőködı óvoda nevelési programjába beépíteni a gyerekek igényeit,
egyéni képességeik szerinti fejlesztést, megteremteni a családias, szeretetteljes a légkört.
Erıteljes hangsúlyt kell, hogy kapjon a hagyományápolás, mely évszakokhoz és
ünnepkörökhöz igazodik. A környezeti nevelés kell, hogy legyen a másik hangsúlyos nevelési
elem, benne a szelektív hulladékgyőjtés, élısarok kialakítás, hasznosítható hulladékok
felhasználása, kerti munka, komposztálás, szabadban végzett tevékenységek, kirándulások,
egészséges életmódra nevelés. Szoros az együttmőködés a családokkal, a szülıi
munkaközösséggel valamint a civil szervezetekkel.
Javaslat:
- Pedagógus továbbképzés a még nem érintett kollégáknál feltétlenül javasolt, a
fenntarthatóságra nevelés témakörében.
Iskolai nevelés
A környezeti nevelés leginkább a tanórákon jelenik meg, egy-egy témakörön belül, az adott
pedagógus érdeklıdése szerint. A szakos tanárok, biológia, földrajz, esetenként technika órák
tematikáját használják ki a diákok szemléletének formálására.
Az iskola részt vesz a regionális jeles napok (Föld Napja, Madarak és Fák Napja)
programokon. İszi rendezvény az Egészség nap az iskolában, amikor a tanórai kereteket egy
kötetlenebb tanulási mód váltja fel, érdekes elıadások, sportversenyek, vetélkedık zajlanak,
68

Valkó Nagyközség Local Agenda 21, 2011

tízóraira pedig egészséges zöldség, gyümölcs salátákat, szendvicseket készítenek a diákok és
szüleik.
Alkalmanként szemétszedési napon vesz részt az iskola. Az érdeklıdı diákok, tanárok,
mozgósítható szülık a határban összegyőlt illegális hulladékok feltérképezésében illetve az
összegyőjtésében segítenek. szerveznek, így a diákok és családok is érintettek és érdekeltek a
papír külön győjtésében, mert osztálypénz lesz a befolyt összegbıl.
A belsı terek hangulatosak, szobanövények, friss hírek, gyermek munkák mindenütt
találhatóak. Az udvar egy-egy része szép kialakítású.
Javaslat:
- Erdei iskola programok szervezése nagyban segítené a természeti értékek megismerését.
Kora ısz, vagy a kora nyári idıszak alkalmas ilyen programok beindítására. Ideálisan a 3.
vagy 4. osztályosokat lehetne bevonni az erdei iskoláztatásba. Közeli helyszínek, természeti
értékek adottak a település határában, így az utaztatásra nem vagy alig kell költeni. Az
osztályközösséggé válást, a gyengébbek felkarolását, a megszokott tantermi munkamenettıl
eltérı módszerek bevezetését nagyban segíti egy ilyen táboroztatás, mely nagy kihívás a
pedagógusoknak, ugyanakkor egész évi élményanyag a gyerekeknek.
- Pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje, a turai Zöld szíves szakkör munkájának
megismerése, a helyi láprét madárgyőrőzési munkáiba rendszeres bekapcsolódás.
- Pedagógus továbbképzés erdei iskola, fenntarthatóságra nevelés témakörökben.
- A folyamatos és kiszámítható önkormányzati anyagi támogatás biztosítása.
- Önkéntes és elkötelezett helybeliek felkutatása, fiatalok bevonása a környezetvédelmi
szemléletformálásba.
- Környezet- és természetvédelem, hagyományırzés terén példakép, mintaadó személyiségek
felkutatása (pl.: madarász, botanikus, természetgyógyász, ökofalulakó, kézmőves, lovas, íjász
stb.), iskolások-óvodások felé bemutatkozási lehetıség biztosítása. (Kiállítás, elıadásbemutató, terepgyakorlat stb).
- A felnıtt lakosság környezettudatosságának formálása érdekében elıadássorozatok
szervezése, az egészségvédelmi elıadássorozatok felelevenítése mellett.
- A felnıtt korosztály közvetlenül és közvetett formában bevonása a helyi természetvédelmi
értékek megismerésébe.
- Önkormányzati képviselık, hivatali dolgozók, pedagógusok tapasztalatainak bıvítése egy
nem túl távoli, mintaértékő település természetvédelmi, turisztikai erıfeszítéseinek
megismertetése által.
További intézmények kapcsolódása a környezeti, fenntarthatóságra neveléshez
Az egészségvédelem terén a legközvetlenebb kapcsolat az iskola és az óvoda között van.
Rendszeresek a gyermekek orvosi felülvizsgálatai, védınıi látogatások, alkalmanként az
egészség napi felkéréseket is el tudják fogadni. Az önkormányzati hivatal és az iskolások
együtt munkálkodása nem jellemzı, ritkák az olyan programok, projektek melyek során a
gyerekek önálló kutató munkát végeznek és a hivatali dolgozók segítségét kérik.
Az iskola, óvoda együttmőködése jónak mondható. Ez egyrészt eszközök és terek jobb
kihasználtságában mutatkozik meg (székkölcsönzés, nagyterem használat néptánc
oktatáshoz), másrészt közös programok szervezésében (húsvéti és karácsonyi kézmőves
foglalkozások, farsang, szüreti mulatság, falunap, falukarácsony). Kifejezetten a
környezetvédelem és természetvédelem nem jelenik meg ebben a kapcsolatrendszerben,
viszont a hagyományırzés igen. Viseletek kölcsönzése, helytörténeti győjtemény látogatás
vezetıvel, hagyományırzı programokon való szereplés szervezése az ország más pontjain.
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2.6

Települési Környezetvédelmi Program

Valkó települési környezetvédelmi programja 2009-ben készült el, melyet a Közép Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség jóváhagyott.
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3 Helyi Fenntarthatósági Program
3.1

SWOT analízis

A SWOT analízis1 egy kutatási módszer, melyet elterjedten alkalmaznak társadalomkutatás,
gazdasági folyamatok elemzése során. Az elemzés célja, hogy segítse a döntéshozókat a
fenntartható fejlıdés programjának javaslatait kidolgozni.
Az elemzés során számba kell venni a környezeti állapotot, mint meghatározó külsı
feltételeket, elemezni szükséges a belsı adottságokat (társadalom, gazdaság, szabályzói,
ökológiai környezet) és a jellemzı belsı környezetet (mőködési környezet, együttmőködések,
partnerség) valamint feltárni a fenyegetettségeket és fejlesztési lehetıségeket.
Ez a vizsgálat a település környezet-természetvédelme, társadalma, gazdasága terén mutatja
be a helyzetet, ugyanakkor elemzi is azt a mindennapi életben betöltött szerepe szerint, rálát a
gyengeségekre, mutat elırelépési lehetıségeket.
Ez az elemzés alkalmas a helyzetfeltárás összefoglalására, a leglényegesebb információk
táblázatos megjelenítésével.
A táblázat elsı oszlopa jelzi, mely területet vizsgáljuk, a további négy oszlop a SWOT
jellemzıket mutatja be.

1 Az elnevezés a vizsgálat hatókörét jelzı angol szavak kezdıbetőit takarja:
Strengths – Erısségek
Weaknesses - Gyengeségek
Opportunities -Lehetıségek
Threats - Fenyegetettségek
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Szorgalmas,
keményen
dolgozó emberek élnek a
településen.
Lokálpatriótizmus erıs.
Felelıs
önkormányzati
akarat
a
fenntartható
fejlıdés irányába.
Történelmi
múlthoz
kapcsolódó legendák.
Általában
rendezett
falukép.

Társadalom

Népi kismesterségekhez értı
szakemberek hiánya.
Ingázó munkavállalók magas
aránya.
Bölcsöde hiánya helyben és
férıhely hiány a szomszédos
településen.
Alapellátást
biztosít
a
kereskedelem
Elöregedı népesség.
Alvó falu, elıváros jelleg
kialakulása.
Szórakozási
lehetıségek
hiánya, fıleg fiataloknak.
Értelmes
kulturális
programok hiánya.
Mővelıdési
ház,
fejlett
könyvtár és teleház hiánya.
Tájház hiánya.
Helytörténeti
győjtemény
hiánya.
Közösségi játszótér hiánya.

Gyengeségek

közúti Lakossági elégedetlenség a
éjszakai közbiztonság
helyzetét
rendırség illetıen.
Riasztórendszerek kiépítése

Fejlett
közlekedési
és
közüzemi infrastruktúra.
A fıváros, Gödöllı, Hatvan
közelsége.
Mezıgazdasági
(fıként
erdıgazdasági)
munkalehetıségek adottak.

Gazdaság

Közbiztonság, mint kiemelt Rendszeres
fontosságú
társadalmi ellenırzések,
tényezı
szolgálatok a
részérıl.

Erısségek

Vizsgált tényezık

Rendszeres kék-hírek a
megfelelı
tájékozódás
végett.
Lakossági
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Idıs, egyedülálló emberek
veszélyeztetett helyzete.
Növekszik a vagyon elleni
és
az
erıszakos

Helyben foglalkoztatottak
aránya kicsi.
Munkalehetıségek hiánya.
Közellátás
(szolgáltatás,
kereskedelem) alapellátást
biztosít, a vásárlóerı a
városok felé mozdul.
Bőncselekmények növekvı
száma.
Fiatalok elvándorlása.
Hagyományos
paraszti
kultúra még fellelhetı
értékeinek
gyorsuló
eltőnése, vesztése.
Szőkös
önkormányzati
költségvetés.
Semlegesség
és
érdektelenség a közügyek
iránt.

Szakképzett munkaerı
helyi kihasználása ipari
és szolgáltató területek
kialakításával.
Ökológiai gazdálkodás
kiterjesztése ıstermelık,
mezıgazdasági
vállalkozások körében.
Pályázati források:
Civil
szervezetek
aktivitása fokozható a
fejlesztési
források
révén.
Önkéntes
munka
bevonása a közösség
fenntarthatósági
törekvéseibe.
Lakossági
együttmőködés
a
közbiztonság érdekében.

Fenyegetettségek

Lehetıségek
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nem
teljeskörő
az
intézmények, kereskedelmi
egységek esetében.
Bőncselekmények
száma
növekszik.

Évente
a
rendırség
tájékoztató adatokat ad a
közbiztonsági helyzetrıl.
Polgárırség.

Közlekedés, levegı, zaj

Környezet-egészségügyi
értékeléshez
nem
áll
rendelkezésre
elegendı
információ

Fenyegetettségek
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Növekvı
személygépjármő,
tehergépjármő
forgalom
várhatóan további terhelést

A
közutak
fokozott
közlekedési
eredető
légszennyezése növekedést
okozhat
a
légúti
megbetegedések
arányában.

az
idıs,
Háziorvosi,
ÁNTSZ Növekszik
adatok
összesítése, gondozást igénylı emberek
száma.
értékelése.
Települési egészségterv.
Egészséges
élelmiszer
alapanyagok termelése
házi
gazdálkodás
keretében.

együttmőködés
a bőncselekmények száma.
közbiztonság érdekében.
Térségi
biztonsági
szolgálatnál
csendes
riasztási lehetıség.

Lehetıségek

Folyamatos
levegıminıség
monitoring.
Egymással összevethetı
egészségügyi
és
környezetvédelmi adatok
győjtése és értékelése.
Egészségterv
kidolgozása
Viszonylag
sőrő Munkásjáratok,
iskolai A település levegıbuszközlekedés
Gödöllı buszjáratok zsúfoltsága.
minısége általában jónak
Budapest, viszonylatokban Települési
mellékutcák minısíthetı.
állapota rossz.
Nincs
ipari
eredető

A közúti közlekedésen
kívül
nincsenek
környezetszennyezı
források a településen

Gyermekszületés stagnál.
Összehasonlításra alkalmas
adatok
nincsenek
az
önkormányzat birtokában a
falubeliek
egészségi
állapotáról.
Idıs emberek házi gondozását
nehezen tudják az aktív
felnıttek megoldani.

Gyengeségek

Erısségek

helyzet/ Érdeklıdés mutatkozik az
egészséges életmód iránt.
Megfelelı
háziorvosi
ellátás elérhetı helyben.
Gyógyszertár helyben.

Környezet-egészségügy

Demográfiai
Emberi egészség

Vizsgált tényezık
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Erısségek

A településen egy patak és
egy tározó található.
Felszíni vizek öntisztulása,
regenerálódása jó, ami
biztosíthatja a vízminıség
rontó hatások megszőntével
a vízterek természetközeli
állapotát.
Hajta patak menti zöld
folyosó ökológiai állapota,
gyepsáv kialakítása esetén,
megfelelı.
Szelektív hulladékgyőjtési
rendszer és a térségi
depónia
szigeteltsége
megfelelı
technológiai
védelmet nyújt a felszín

Vizsgált tényezık

Víz, felszíni víz
felszín alatti vizek

Lehetıségek
légszennyezı pontforrás
a településen és a
szomszéd településeken.
Sebességkorlátozó
intézkedések.
Levegıminıség
monitoringja.
Levegıminıségi
állapotot jól indikáló
zuzmótérképezés
elkészítése.
Szennyvízhálózat
kialakításának
megvalósítása
Valkói tó és környéke
rekreációs,
turisztikai
célú fejlesztése a helyi
védelemre méltó.
Illegális
hulladék
elhelyezés
megszüntetése.
A
felhagyott
szemétbánya
rekultivációja.
Rendszeres
talajvízminıség monitoring.

Gyengeségek
Települési járdák hiányoznak.
Kerékpárutak teljes hiánya.
Közúti gyalogos átkelıhelyek
teljes hiánya.

Települési szennyvízhálózat
kiépítettségének hiánya. A
háztartásokban a kommunális
szennyvíz
felszín
alatti
közegbe kerülve a felszín
alatti
víz
potencionális
szennyezıforrása.
Ez
a
település
egyik
legkiemeltebb problémája.
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Szennyvízcsatorna
hálózatba be nem kötött
háztartásokban
a
fúrt
kutakba,
szikkasztó
rendszerő
tárolókba
vezetett
szennyvizek
problémája.
Az
illegális
hulladék
lerakás, talajvízszennyezı
hatása.

jelent a Fı közlekedési utak
menti
településrész
levegıminıségére,
zajterhelésére.

Fenyegetettségek

Természeti adottságok

Talaj

Vizsgált tényezık

Kedvezı földrajzi helyzet
(síkés
dombvidék
találkozása),
mozaikos
élıhelyek.
Gödöllıi-dombság
(HUDI20023) Natura 2000
terület K-i nyúlványa.
A belterület zöldfelületi
adottságai.

alatti
vízrétegek
elszennyezıdése ellen.
A felszín alatti vízbázisok
megfelelı védelem esetén
hosszú távon biztosíthatják
az
ivóvízigények
kielégítését.
A mezıgazdasági földek jó
minıségő, termıföldek.
Árvíz, belvíz érintettségő
területek
aránya
gyakorlatilag 0.

Erısségek

A kedvezı földrajzi és
geobotanikai helyzetnek
köszönhetıen változatos
flóra és fauna, számos
védett fajjal.
Természeti adottságok
jobb kihasználása az
idegenforgalom,
ökoturizmus terén.

Mővelt
és
felhagyott
mezıgazdasági
területek
magas, zöldfelületek kis
aránya a külterületen.
Technikai sportok (pl quad,
motocross) által okozott
kártétel
természetes
élıhelyeken.

Valkói
tó
körüli
tanösvény létrehozása.

Elérhetı
pályázati
támogatás
az
esıvízelvezetés
megoldására.
Talajminıség
monitoring.
Illegális hulladéklerakás
megszüntetése.

Lehetıségek

Talajszennyezések
feltárásához
nem
állnak
rendelkezésre teljes körő
adatok.
A dombos felszíneken, szél,
vízerózió helyenként jelentıs.

Gyengeségek
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Természetes
élıhelyek
mezıgazdasági mővelés alá
vonása.
Parlagterületek
gyomosodása.
Technikai sportok (pl.
quad, motocross) további
használata a természetes
élıhelyeken.

A
szennyvízcsatorna
hálózatba be nem kötött
ingatlanok veszélyeztetik a
talajminıséget.
Az illegális hulladéklerakás
talajszennyezıdést okozhat.

Fenyegetettségek

Erısségek

Gyengeségek

Diverz élıvilág a Valkói tó A település zöldfelületei
és
Hajta-patak közötti csatlakozás hiánya,
környezetében
(észak-déli
irányú
zöldfolyosók hiánya).
Településen belüli fasorok
hiánya.
Patakok menti zöld folyosók
hiánya.
Invazív
gyomnövények
jelenléte
az
értékes
élıhelyeken.
A helyi lakosság a helyi
természeti értékeknek nincs
tudatában.
Élıhely kezelésekhez nem
megfelelı
a
helyi
támogatottság.
Környezeti
nevelés
– Óvodai nevelés: természet Negatív példák, minták a
fenntarthatóságra nevelés
szeretetre,
felnıttek részérıl életmód,
hagyományırzésre nevel.
fogyasztás, hulladékkezelés,
Az
általános
iskola egészségés
személyiségközpontú
természetvédelem terén.
nevelési
programmal
rendelkezik.
Illegális
hulladéklerakók
feltérképezése,
felszámolása
iskolai,,
önkormányzati segítséggel.

Élıvilág

Vizsgált tényezık

Önkényes
patakpart
elszántás.
Túlzott mértékő vegyszeres
mezıgazdálkodás
a
természetes
élıhelyek
közelében.
Potenciális mérgezıanyag
felhalmozódás az illegális
hulladéklerakók területén.
Parlagterületek
gyomosodása.
Invazív fajok terjeszkedése.
Magántulajdonba
kerülı
területeken álló értékes,
idıs fák kivágása.

Fenyegetettségek
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Helyi gyerekek szélesebb Semlegesség, érdektelenség
körő
bevonása
a a lakosság nagyobbik része
környezeti-természeti
felıl.
nyári táboroztatásba.
Terepi programok, pl.:
madárgyőrőzés
megszervezése.
A faluban élı, természet,
környezetszeretı,
tevékeny
fiatalok,
felnıttek példaképekké
váljanak.

Fokozott területhasználat
ellenırzés.
Utak, szántók mentén
véderdısávok telepítése.
Tájképi és természeti
adottságok turisztikai és
rekreációs hasznosítása.
Természeti
értékek
bemutatása, tudatosítása
(tanösvény
megvalósítása).
Élılénycsoportok
részletes kutatása.

Lehetıségek
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Erısségek

Környezetvédelmi
Az önkormányzat erıs
szempontú
intézmény elkötelezettséggel fordul a
irányítás és szabályozás
környezetvédelmi
problémák felé.
A
hulladékgyőjtési
rendszer társulási szinten,
EU-s
elvárásoknak
megfelelıen mőködik.
Települési
Környezetvédelmi Program
megléte.
Intézményeknél mőködik a
elektronikai és veszélyes
hulladékgyőjtés.

Vizsgált tényezık

Az önkormányzatnak nincs
környezetvédelmi
szakembere,
továbbá
környezetvédelmi bizottsága.

Gyengeségek

Az
önkormányzat
környezetvédelmi
apparátusának kiépítése,
hatókör,
eszköztár
növelése, humán és
anyagi
erıforrások
növelése.
Önkormányzati
környezetközpontú
irányítási
rendszer
bevezetése (EMAS ill.
ISO 14001).

Faluszintő rendezvények
környezetbarát
lebonyolítása (minimális
hulladékkal, válogatott
győjtés
lehetıségével
stb.).
Egészséges táplálkozás
közösségi
rendezvényeken
a
hagyományos
mellett,
mint alternatíva.
SZIE közelsége

Lehetıségek
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A
környezetvédelmi
problémák
beolvasztása
egyéb területfejlesztési és
településgazdálkodási
problémakörökbe, így a
kezelendı
környezetvédelmi kérdés
nem kap kellı súlyt.
Az
önkormányzat
folyamatosan és egyre
erısebb anyagi kényszerek
között dolgozik.

Fenyegetettségek

A
hulladékgyőjtési
rendszer társulási szinten,
EU-s
elvárásoknak
megfelelıen mőködik.
Megoldott a lom, az
elektronikai- és a veszélyes
hulladék begyőjtése.
A szerves hulladékból
kiváló
minıségő
komposztot készít a telep.

Hulladék

Energiaellátás Közmővekkel (ivóvíz, gáz)
jól ellátott település.
Termikus
energiaigény
döntıen földgáz alapú,
melynek
légszennyezı
hatása kisebb a többi nem
megújuló energiaforráshoz
képest.
.

Esztétikus
települési
környezet.
Helyi védelemre méltó
építmények.

Épített környezet

Közmő /
/Hírközlés

Erısségek

Vizsgált tényezık

Kedvezıtlen
gazdasági
helyzet hatására teret hódít
a szén, a fatüzelés, nagyobb
légszennyezettség lép fel
főtési idıszakban.
Korszerőtlen
azbesztcement
vízvezetékek a település
nagyrészén.

Szennyvízelvezetı
rendszer megvalósítása.
Növekvı
lakossági
igények
kielégítése
szolgáltatói
háttérfejlesztéssel
oldhatóak meg.
A meglevı és reálisan
fennmaradó légkábelek
egy
oszlopsorra

78

Illegális
hulladéklerakás
külterületen.
Feltérképezetlen illegális
hulladéklerakók hatásai.

A felhagyott szeméttelep
rekultivációja.
A
lakossági
környezettudatosság
folyamatos fejlesztése.

A felhagyott szeméttelep
esztétikai gond és potenciális
veszélyforrás a felszíni és a
felszín
alatti
közegek
elszennyezıdése végett.
Illegális hulladéklerakatok a
település határában, a temetıi
dőlın.
A felnıtt lakosság negatív,
illetve
közömbös
a
hulladékgazdálkodási
erıfeszítések
irányába
(„drága szemétszállítási díj”).
Szennyvízelvezetés
kiépítettsége jelenleg 0 %-os.
Villamosenergia
és
a
hírközlés
kábelei
légvezetéken haladnak.
Utcafásítás akadályozott.
Megújuló
energiaforrást
hasznosító berendezések nagy
költséggel telepíthetıek.

Elhagyott régi épületek,
elszegényedett
tulajdonosok épületeinek
további állagromlása.

Fenyegetettségek

Település-arculat
megırzése.
Helyi védettségrıl szóló
rendelet megalkotása.

Lehetıségek

Hagyományos falusi házak
számának
csökkenése.
(állagromlás, lebontás)
Helyi védettségrıl szóló
rendelet hiánya.

Gyengeségek
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Vizsgált tényezık

Erısségek

Gyengeségek
szerelése.
Földkábelen
történı
villamosenergia
és
hírközlési fejlesztés az új
beépítések esetén.
Megújuló energiaforrás
(fıként:
nap)
alapú
energiarendszerek egyre
gazdaságosabban
üzemeltethetık.

Lehetıségek
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Fenyegetettségek
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3.2

Célok és lehetséges stratégia

Az elızıekben a különbözı területek elemzését végeztük el, átlátható, táblázatos formában.
Jellegébıl adódóan nem alkot részletes képet arról, mit kell tenni, milyen stratégiát kell
kialakítani.
A gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy sikeres stratégiát az erısségekre és a
lehetıségekre alapozva lehet kidolgozni és megvalósítani. Alapvetı érdekünk, hogy a
lehetıségekre alapozva célokat fogalmazzunk meg, nem elhanyagolva a fenyegetettségekre
felkészülést és a szükséges intézkedések meghozatalát.
Megvalósítás menete:
- A feltárt és meglevı erısségeket és lehetıségeket összekapcsolni, erre célokat
megfogalmazni.
- Az erıs pontokra koncentrálással válaszlépéseket megfogalmazni a gyengeségek, illetve a
környezetbıl érkezı fenyegetettségekre.
Lehetséges stratégiák:
- Lehetıségek-erısségek stratégiája
- Lehetıségek-gyengeségek stratégiája
- Fenyegetettségek-erısségek stratégiája
- Fenyegetettségek-gyengeségek stratégiája.
3.2.1

Stratégiai célok

Valkó
1. legyen a környezetével harmonikusan együtt élı, a környezeti erıforrásokkal jól
gazdálkodó település, mely érzékenyen ügyel a környezeti elemek állapotára, az
egészséges lakókörnyezet biztosítására, hosszú távra megteremti a korszerő
környezethasználat feltételeit,
2. felvállalja a feltárt környezetkárosodások felszámolását, a környezeti állapot javítását,
3. megfelelı életminıséget; ellátást, egészséges, rendezett, igényes települési környezetet
és erıs humán infrastruktúrát teremt és tart fenn, mellyel lakói és üzleti partnerei
azonosulnak, és melyet fenntartó módon használnak, és amelyek ugyanakkor
megfelelı vonzást gyakorolnak a befektetıkre és a látogatókra.
4. legyen gazdaságilag, társadalmilag és ökológiailag egyaránt fenntartható (fenntartható
fejlıdés), emberi léptékő település, amely egyszerre érvényesíti a természeti
erıforrásokkal való fenntartható gazdálkodást a jólét elérését, megtartását elısegítı
gazdasági fejlıdést és a társadalmi igazságosságot, esélyegyenlıséget.
3.2.2

A HFP szereplıi, alkotói

Lakosság
Döntéshozók (testület)
Közigazgatás és közintézmények munkatársai
Vállalkozók
Civil szervezetek
Média
Hatóságok, szakhatóságok
80
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3.2.3

A HFP céljai

A SWOT és a stratégiai célok alapján a következı célok azonosíthatóak:
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Szennyvízelvezetı hálózat megvalósítása

Egészséges élelmiszer alapanyagok
termelése házi gazdálkodás keretében.
Teljesértékő táplálékok feldolgozott
élelmiszerként helyben beszerzése.
A kedvezı földrajzi és geobotanikai
helyzetnek köszönhetıen változatos
flóra és fauna, számos védett fajjal.

Lakossági tudatformálás a szelektív hulladékgyőjtés,
a helyi természeti értékek, a fenntarthatósági
erıfeszítések, alternatív energiahasznosítás terén.
Példaértékő társadalmi munka megbecsülése
önkormányzati díj alapításával.

Lehetıségek + Erısségek stratégiája

Lehetıségek

Erısségek
Felelıs önkormányzati akarat a fenntartható fejlıdés
irányába.
Keményen dolgozó, szorgalmas emberek, akik
megbecsülik a munkát.
Győjtıszigetes szelektív hulladékgyőjtés rendszer.
A föld mővelése (mezı-, erdı- és vadgazdálkodás)
jellemzı a külterületeken.
Viszonylag sőrő buszközlekedés Gödöllı, Budapest
viszonylatokban (ellátási, munkahelyi, képzési
desztinációk). A helyi közlekedésben a kerékpár még
bevett gyakorlat.
Erıs és együttmőködı kistérségi kapcsolatrendszer.
Gazdag néphagyomány.
Történelmi múlthoz kapcsolódó legendák.
Jórészt rendezett falukép.
Belterületen nagy és megfelelı állapotú a zöldfelületi
ellátottság.
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Alapellátáson felüli kereskedelmi, szolgáltatási,
közellátási lehetıségek.
Közösségi Klub kialakítása önkéntes fiatalok,
helyi civil szervezetek bevonásával

Lehetıségek + Gyengeségek stratégiája

Gyengeségek
Szennyvízhálózat kiépítettlensége.
Alapellátás a kereskedelemben.
Semlegesség,
érdektelenség
a
lakosság
nagyobbik része felıl (természetvédelem,
hulladékgazdálkodás, közügyek).
Kerékpárutak hiánya.
Településen belüli fasorok hiánya (árnyékhiány).
25 % a parlagok aránya, magas az allergén
pollenterhelés.
Szórakozási
lehetıségek
hiánya,
fıleg
fiataloknak. Megfelelı kulturális programok
hiánya. Mővelıdési ház, fejlett könyvtár, teleház
hiánya.
Közösségi játszótér hiánya.

Szentlászlói
létrehozása.

Fenyegetettségek+ Erısségek stratégiája
Felnıttek részére szervezett helyi természetvédelmi
túrák
Parlagterületek extenzív legelıkké, vagy extenzív
gyümölcsösökké alakítása közösségi összefogással.
Falukutató táborok hagyományát felelevenítı,
néprajzi, fenntarthatósági, etnikai kutatásokat
folytatni, publikálni helyben is az eredményeket.
Civil, polgárıri és önkormányzati együttmőködés az
illegális
hulladéklerakók
feltérképezésére,
felszámolására.

Fenyegetettségek
Parlagterületek gyomosodása. Invazív
fajok terjeszkedése.
Túlzott
mértékő
vegyszeres
mezıgazdálkodás
a
természetes
élıhelyek közelében.
A szennyvízcsatorna nélküli ingatlanok
veszélyeztetik
a
talaj
és
talajvízminıséget.
Feltérképezetlen illegális szemétlerakók
hatásai.

tározó

körüli

tanösvény mielıbbi

Erdei iskolai programok helyben szervezése, Ökoiskola program elindítása a helyi általános iskolában.

Részletes turizmus fejlesztési program készítése.
Ökoturizmus, falusi turizmus fejlesztése.

Helyi védettségrıl szóló rendelet megalkotása.

A település levegı-minısége általában
jónak minısíthetı.
Nincs ipari eredető légszennyezı
pontforrás a településen és a szomszéd
településeken.
Szent István Egyetem közelsége
Település-arculat megırzése.
A
lakossági
környezettudatosság
folyamatos fejlesztése
Természeti
adottságok
jobb
kihasználása
az
idegenforgalom,
ökoturizmus terén.
Uniós pályázati források az önkéntes
munka bevonására.

Kimagasló szaktudású emberek, a fenntarthatóság
bármely területérıl, megismertetése a diáksággal, a
falu közvéleményével.
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A szennyvízelvezetési rákötési igény 100%-os
szintre emelése.

Fenyegetettségek + Gyengeségek stratégiája
Közúti
forgalom
sebességkorlátozása
a
leginkább érintett útszakaszokon, passzív
zajvédelem, kerékpárutak fejlesztése, hiányzó
járda kialakítása.

Növekvı számú vagyon elleni és
erıszakos bőncselekmények.
Fiatalokat nehéz helyben tartani.
Hagyományos paraszti kultúra még
fellelhetı elemeinek gyorsuló ütemő
eltőnése.
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3.2.4

Fenntartható fejlıdési program

A fenntartható fejlıdési program megvalósításának alapja az állapotfelmérés és étékelés
ismeretében összeállított beavatkozási javaslatok végrehajtásának beindítása, ahol
önkormányzati döntések és lépések szükségek. Elengedhetetlen a lakossággal, a civil
szférával, a gazdasági szereplıkkel való megismertetés, egy társadalmi párbeszéd beindítása,
részletes cselekvési terv kimunkálása. További teendık, a beavatkozási javaslatok
megvalósításának és bekövetkezı pozitív vagy negatív irányú változások folyamatos nyomon
követése.
A beavatkozási javaslatok összeállításakor a legfontosabb szempont az érintett környezeti
elem veszélyeztetettségi szintje, illetve egyes problémák környezetvédelmi és egészségügyi
súlyossága volt.
A javasolt beavatkozások tervezésének elısegítése érdekében feltüntetésre került, hogy az
adott beavatkozás a HFP mely szereplıinek feladatát képezi, (lakosság=L, döntéshozók
(testület)=T, közigazgatás és közintézmények munkatársai=K, vállalkozók=V, civil
szervezetek=C, média=M, hatóságok, szakhatóságok=H), illetve mely stratégiai cél
megvalósítását segíti elı. (A célok fejezet szerint: 1.,2.,3.,4.)
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Lakosság
Tájkép

Levegı
Lakosság

Érintett
környezeti
elem

Vízminıség-védelem
Ivóvízbázisok védıidomainak Talajvíz
kijelölése nem történt meg.
Rétegvíz

Gyomnövények
elszaporodása a
parlagterületeken,
pollenszennyezés

Levegıtisztaság- és
zajvédelem
A településen áthaladó
fıközlekedési út nagy
forgalmat, tehergépjármő
forgalmat bonyolít,
légszennyezést, zajterhelést
okoz.

Megoldandó probléma

Passzív zajvédelem a
lakóingatlanokon. Intenzív
utcafásítás nagy, tömött
lombkoronát növelı fajokkal
javasolt.
Forgalomszervezési
eszközök,
sebességkorlátozás, és
fokozott közúti ellenırzés.
Rendszeres imisszió és
zajszint mérés.
Éves gyakoriságú
területbejárás, tulajdonosok
felszólítása
gyommentesítésre. Lakossági
figyelemfelhívás.

Javasolt beavatkozás

A kijelölés jogszabályban Kijelölés mihamarabb
meghatározott ideje nem
járt még le.

Soktulajdonú,
elaprózódott telkek a
parlag területeken. A
felelısség elvész,
hanyagság és gazdasági
ellenérdekeltség is
szerepet játszik.
Ellenırzések hiánya.

M3 autópálya díjasítása.
Sebességkorlátozás
hiánya.

Probléma oka
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Azonnal

Rövid távon

Zajvédelem azonnal Egyéb
kibocsátás középtávon

H
1

L
H
1,3

L
H
1,3
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Javasolt ütemezés A
megvalósítás
szereplıi /
Az érintett
stratégiai cél

Azonnal

Azonnal

Nincs kiépítve a
szennyvízhálózat

Mőszaki védelem hiánya. Rekultiváció

Lakossági környezettudatos szemlélet hiánya,
mezıırség nincs,
hatékony szankciók
hiánya.

Talajvíz

Talaj
Talajvíz
Élıvizek
Tájkép
Talaj
Talajvíz
Élıvizek
Tájkép

Lakossági tudatformálás,
iskolások, civil szervezetek,
vállalkozók bevonása a
feltérképezésbe. Rendszeres
területbejárás, ellenırzés,

Lakossági tudatformálás,
iskolások, civil szervezetek,
vállalkozók bevonása a
feltérképezésbe. Rendszeres
területbejárás, ellenırzés,
bírságolás. Lehetıségek
szerinti mentesítés.
Folyamatban lévı
csatornázási beruházás
meggyorsítása

Azonnal

Azonnal

Szikkasztott lakossági
szennyvizek nagymértékben
veszélyeztetik a felszín alatti
vizek minıségét.
Talajvédelem
Mőszaki védelem nélkül
használt, felhagyott lerakó
veszélyezteti a talaj, illetve a
felszín alatti vizek minıségét
Illegális hulladéklerakás
veszélyezteti a talaj, a felszíni
és felszín alatti vizek
minıségét.

Lakossági környezettudatos szemlélet hiánya,
mezıırség nincs,
hatékony szankciók
hiánya.

Mőszaki védelem hiánya. Rekultiváció

L
H
T
C
V

H
T
1,3

L
T
1,2,3,4

L
H
T
C
V
1,2,3,4
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Javasolt ütemezés A
megvalósítás
szereplıi /
Az érintett
stratégiai cél
Azonnal
H
T
1,3

Talaj
Talajvíz
Élıvizek
Tájkép
Talaj
Talajvíz
Élıvizek
Tájkép

Javasolt beavatkozás

Mőszaki védelem nélkül
használt, felhagyott lerakó
veszélyezteti a talaj, illetve a
felszín alatti vizek minıségét
Illegális hulladéklerakás
veszélyezteti a talaj, a felszíni
és felszín alatti vizek
minıségét.

Probléma oka

Érintett
környezeti
elem

Megoldandó probléma
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Helyi védettségre érdemes
természetes élıhelyek és
természetközeli élıhelyek

Élıvilág
Tájkép

Élıvilág
Tájkép

A lakossági tudatosság
hiánya.

Önkényes
mezıgazdasági
tájhasználat

Szántóföldi, kiskerti
vegyszerhasználat,
trágyaelhelyezés.

Talaj
Talajvíz

Természet-, táj- és élıvilág
védelem
Tájhasználati problémák
feloldása

Nincs kiépítve a
szennyvízhálózat

Talajvíz

Szikkasztott lakossági
szennyvizek nagymértékben
veszélyeztetik a felszín alatti
vizek minıségét.
A mezıgazdasági termelés
esetenként környezeti
kockázattal jár. (szántóföldi,
kiskerti)

Probléma oka

Érintett
környezeti
elem

Megoldandó probléma

Rövid távon –
Fasorok pótlása

Azonnal

Azonnal

L
H
T

H
1,3,4

V
T
H
L
1,2,3,4

L
T
1,2,3,4
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Javasolt ütemezés A
megvalósítás
szereplıi /
Az érintett
stratégiai cél
1,2,3,4

Lakossági tudatformálás a
Azonnal –
helyi értékek terén. Valkói tó tudatformálás és
körüli tanösvény mielıbbi
tanösvény

Hiányos fasorok pótlása.

Az önkormányzat és a
falugazdász közötti
egyeztetés, a
környezetvédelmi
szempontok, az
agrárökológiai szempontok
propagálása érdekében.
Biogazdálkodás
népszerősítése civil illetve
vállalkozói, lakossági
fórumok összejövetelein.

bírságolás. Lehetıségek
szerinti mentesítés.
Folyamatban lévı
csatornázási beruházás
meggyorsítása

Javasolt beavatkozás
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Talaj
Talajvíz
Élıvizek
Tájkép

A lerakók megfelelı
mőszaki védelmének
hiánya.

Szórványadatok állnak
csak rendelkezésre.

Rekultiváció kidolgozása.

Rövid távon

Élıvilág

Flóra, fauna vizsgálatok
kezdeményezése.

Hulladékgazdálkodás
A település mőszaki védelem
nélküli, volt lerakója
veszélyezteti a talaj, a felszíni
és felszín alatti vizek
minıségét.

Élıvilág

A Valkói tó környéki
madárvilág védelme.

Emberi tevékenység
okozta zavarás

Zöldfelületi elemek kiemelt
kezelése településen belül.
Lakossági tudatformálás,
lakóingatlanok
zöldfelületének ökológiai
hatása tekintetében.
A parti szegély, nádas
Rövid távon
esetében kerülni kell a
rendszeres, különösen késıi
nádvágást, nádégetést, az
erdıterületeken pedig
mellızni kell a tarvágást.
Élıvilág felmérésére irányuló Azonnal és
vizsgálatok mielıbbi
folyamatosan
végrehajtása

A települést átszelı
közlekedési utak,
ökológiai barriert képez.

H
2

C
L
H
2,4

H
L
C
1,3,4
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Javasolt ütemezés A
megvalósítás
szereplıi /
Az érintett
stratégiai cél
Rövid távon –
1,3,4
Rendelet alkotás
helyi védelemrıl
Rövid távon
H
L
1,3,4

Élıvilág
Tájkép

Javasolt beavatkozás

Zöld folyosók hiánya

Probléma oka

kialakítása. Helyi védettség
alá helyezése.

Érintett
környezeti
elem

védelme.

Megoldandó probléma
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Problémás az átereszek, a Nyílt árkok karbantartási
lakóingatlanok elıtti nyílt kötelezettsége.
árkok nem megfelelı
Szennyvízelvezetési

Talaj
Talajvíz
Felszíni vizek

Lakossági tudatformálás.
Környezetterhelési bírság
kiszabása.

Korábbi rossz
szennyvízkezelési
gyakorlat. Lakossági
környezettudatosság
hiánya.

Folyamatban lévı
csatornázási beruházás
meggyorsítása

Talaj
Talajvíz

A települési lerakó
komposztfeldolgozó
kapacitásának
tehermentesítése.

Lakossági tudatformálás,
iskolások, civil szervezetek,
vállalkozók bevonása a
feltérképezésbe. Rendszeres
területbejárás, ellenırzés,
bírságolás. Lehetıségek
szerinti mentesítés.
Lakóingatlanok részére
komposztáló keretek
biztosítása.

Javasolt beavatkozás

Nincs kiépítve a
szennyvízhálózat

Talaj
Talajvíz

A településen keletkezı
szerves anyag egy részének
helyi komposztálása.

Lakossági környezettudatos szemlélet hiánya,
mezıırség nincs,
hatékony szankciók
hiánya.

Probléma oka

Talajvíz

Talaj
Talajvíz
Élıvizek
Tájkép

Az illegális hulladéklerakás
komoly veszélyforrás a talaj,
felszíni és felszín alatti vizek
minıségére.

Közmővek
Szikkasztott lakossági
szennyvizek nagymértékben
veszélyeztetik a felszín alatti
vizek minıségét.
Lakossági
szennyvízszikkasztás, volt
kutakba való
szennyvízbevezetés súlyosan
veszélyezteti a talaj, a talajvíz
minıségét.
Idıszakosan a csapadékvíz
elvezetés nehézsége.

Érintett
környezeti
elem

Megoldandó probléma
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L
H
1,2,3,4

L
T
1,2,3,4

L
H
1,3,4

T
Azonnal –
szennyvízelvezetési H
beruházás
L

Azonnal

Azonnal

Azonnal
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Javasolt ütemezés A
megvalósítás
szereplıi /
Az érintett
stratégiai cél
Azonnal
L
H
T
C
V
1,2,3,4

Település
ritkaság értéke

Közlekedés
Alternatív közlekedési
(gyalogos, kerékpáros)
lehetıségek biztonságos
igénybevételének lehetısége.

Helyi értékvédelmi rendelet
hiánya

Kezdeményezés illetve
erıforrások hiánya.
Útkezelıi jogok nem
önkormányzati

Kezdeményezés illetve
erıforrások hiánya

Gyalogos közlekedés részére
járda kialakítása a fıbb utak
mentén végig, valamint a
forgalmasabb mellékutakon.

Tıkeerı esetén
épületvásárlás az
önkormányzat által, ennek
hiányában adomány vagy
ajándékozás általi
önkormányzati tulajdonba
kerülés.
Biztosítani kell a település
településszerkezetének és
beépítési jellegzetességeinek
védelmét,

Azonnal Gyalogos
közlekedés.
Középtávon -

Rövid távon

L
H
3,4

L
H
3

L
H
3
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Település
ritkaság értéke

Folyamatos

Tulajdonváltás,
generációs értékrend
váltás, értékválság.

Tájkép
Zöldfelületi
elem

A villamoshálózat és a
távközlési hálózat vezetékei
légkábelen haladnak, tájképi,
utcafásítási gondot okoznak.
Épített környezet
Hagyományos paraszti
kultúra tárgyi emlékei
eltőnnek, parasztházak,
gazdasági épületek gyorsuló
állagromlása.

Javasolt beavatkozás

Javasolt ütemezés A
megvalósítás
szereplıi /
Az érintett
stratégiai cél
karbantartása. A település projektben megvalósuló
kötelezettség
1,2,3,4
egészére vonatkozó
esıvízelvezetés
Középtávon –
felszíni vízrendezési
vízrendezési
tanulmány hiánya.
tanulmány
Hálózatlétesítés költségei A két hálózat egy oszlopsorra Rövidtávon illetve H
így jóval kisebbek voltak. szerelése. Új beépítések
folyamatosan.
Sz
esetén földkábel fektetési
1,3
kötelezettség.
Probléma oka

Érintett
környezeti
elem

Megoldandó probléma
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Érintett
környezeti
elem

Társadalom
Fiatalok helyben tartása

Idıs, gondozást igénylı
emberek számának
növekedése.

Lakosság

Lakosság

Demográfiai
helyzet/Egészségügy
Falubeliek egészségi állapotát Lakosság
tükrözı éves adatsorok nem
állnak az önkormányzat
rendelkezésére.

Megoldandó probléma

Helyi kötıdés nem
megfelelı, továbbá
munkalehetıségek
hiánya, megfelelı
szórakozási lehetıségek
hiánya, fiatalok számára
vonzó közösségi terek
hiánya, teleház hiánya.

Elöregedı helyi
társadalom.
Munkavállalók nem
tudnak idıseik ellátására
gondot fordítani.

Országos gyakorlat, hogy
az ÁNTSZ győjti ezeket
az adatokat a
háziorvosoktól.

hatáskörben.

Probléma oka

Fenntarthatóságra, környezeti
nevelés, helyi értékek
tudatosítása a fiatalokban.
Közösségi játszótér
kialakítása, pályázati
támogatás, adomány győjtés.
Iskolai játszótér kialakítása.
Közösségi tér kialakítása a
mővelıdési házban,

Azonnal,
folyamatosan –
tudatosítási
folyamat elindítása
újságcikkek, helyi
túrák, klubok
szervezésével
Azonnal –
közösségi tér

L
C
V
H
3,4

L
Sz
H
3,4

L
Sz
H
T
3,4
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Javasolt ütemezés A
megvalósítás
szereplıi /
Az érintett
stratégiai cél
kerékpárutak

Éves adatsorok megkérése a Folyamatos
háziorvosi szolgálattól,
különös tekintettel a
halálozási okok, a daganatos
betegségek, az allergiás
megbetegedések
alakulásáról.
Házi segítségnyújtási
Azonnal
szolgálat kialakítása. Nappali
ellátást biztosító idısek
otthona, gondozás,
egészségügyi ellátás
megoldása.

Javasolt beavatkozás
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Érintett
környezeti
elem

Lakosság

Lakosság

Megoldandó probléma

Közbiztonság

Gazdaság

Munkahelyteremtı
beruházások hiánya

Kilátástalan lehetıségek,
megélhetési bőnözés

Probléma oka

Munkahelyteremtı
vállalkozások megtelepedése

Polgárırség és rendırség
intezívebb együttmőködése

szórakozási lehetıség nem
néptáncos fiatalok részére.
Könyvtár, Mővelıdési ház
kialakítása.

Javasolt beavatkozás
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Javasolt ütemezés A
megvalósítás
szereplıi /
Az érintett
stratégiai cél
kialakítása
Rövid távon –
játszóterek
Középtávon –
könyvtár, Mőv.
Ház.
Azonnali
Lakosság,
önkormányzat
1,3,4
Azonnali
Önkormányzat
1,3,4
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4 MELLÉKLETEK
4.1

Kérdıív Füle-Szlávik-Turchany (2002) nyomán

4.2

Hazai vagy európai közösségi szintő védelem alatt álló területek bemutatása
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