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1.1 Csökmő Településszerkezeti Tervének rendezési alapelvei 
 
-Csökmő Településszerkezeti Terve az LXXVIII. Törvény10.§.(1) és 11.§.(3), (4) bekezdésében előírtak szerint 
került kidolgozásra. 
-az  Önkormányzat a település fejlesztési területeit a regionális fejlesztési irányokkal összhangban, a 
településközi kapcsolatok mentén jelöli ki.  
-A településszerkezeti terv területfelhasználási módokra vonatkozó meghatározásai a kistérségi területfejlesztési 
irányokkal valamint az OrszágosTerületrendezési Terv tervezetében foglaltakkal összhangban állnak. 
-A terv kidolgozása során a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott  fejlesztési célok 
területhasználatra és infrastruktúra alakításra vonatkozó elhatározásai érvényesülnek. 
-A hazai településrendezési elvekkel összhangban érvényesülnek a nemzetközileg elfogadott környezetalakítási 
elvek. A környezeti állapot javítása a fenntarthatóság elvei alapján történik. A terv eszközöket biztosít a kultúra-
megtartó és idegenforgalmi erőforrások védelmére, a meg nem újuló források védelmére.  
-Az épített környezet alakítása során védelmet kap a település építészeti karaktere. A településrendezési tervi 
elemző anyagok alapot adnak a helyi értékvédelmi rendelethez, a területi védelemre is hangsúlyt helyezve. 
-A rendezési terv, ezen belül a településszerkezeti terv érvényessége kiterjed a teljes igazgatási területre. 
 
1.1.1 A településfejlesztési koncepció és a szerkezeti terv összehangolása 
 
A szerkezeti terv az elfogadott településfejlesztési koncepció alapján, azzal összhangban ad meghatározásokat a 
területfelhasználási módok, a műszaki infrastruktúra kialakítása és elrendezése valamint a környezeti állapot 
javítása tekintetében.  
A településszerkezeti tervezési feladatok a település természeti meghatározottságai, társadalmi, gazdasági 
jellemzőinek alakulása, fejlesztési tényezői, a közelmúlt településfejlesztési, rendezési műveletei és a település 
gazdasági szerkezetének, gazdasági potenciáljának értékelése alapján kerültek megfogalmazásra a fejlesztési 
koncepciónak a területfelhasználást és ellátottsági jellemzőket érintő tárgykörei tekintetében.  
 
A fejlesztési koncepcióban meghatározott célok érvényesülnek az alábbi településszerkezeti 
tervi meghatározásokban:  
 
- A  területfelhasználási jellemzők felülvizsgálata biztosított a közelmúltbeli és előkészített további fejlesztések 
beszámításával.  
- A magasabb szintű területrendezési dokumentumokban meghatározott regionális fejlesztési irányokhoz hangolt 
kitörési irányok elsődlegessége érvényesül. 
- A közlekedésfejlesztési célok a térségi kapcsolatok erősítésére irányulnak. Az önkormányzat a  fejlesztési 
kitörési pontokat a regionális kitörési irányokkal összhangban, a településközi kooperációs kapcsolatok, 
együttműködési „tengelyek” kialakítására építve jelöli ki, ebből következően prioritása van e kapcsolatok 
infrastruktúra-feltételei fejlesztésének. A tömegközlekedés fejlesztése az idegenforgalmi és gazdaságfejlesztési 
igények tekintetbevételével érvényesül a szerkezeti tervben.  
-  A  településközpont gyalogos térségének fejlesztését  szerkezeti tervi meghatározások biztosítják. 
- A népességmegtartó képesség növelése a munkahelyteremtés mellett az intézmények és szolgáltatások 
rendszerének minőségi és területi fejlesztésével tervezett.  
- Az oktatás fejlesztésére irányuló célok mind a helyi munkaerő képességfejlesztése, mind a fiatalok megtartása 

tekintetében lényegesek, és a szerkezeti tervben tükröződően intézményterület-felhasználási igényekkel 
jelennek meg.  

-Fejlesztési cél  a turizmus, a helyi idegenforgalmi vonzerő és a kulturális aktivitás növelése.  
Az idegenforgalomnak jelentős jövedelemtermelővé kell válnia. Az idegenforgalmi termékként kezelhető, 
hálózatba foglalható programok kapnak prioritást.  
-A speciális igényeket kielégítő turizmus körében a lovas, vadász, kerékpáros, gasztro- és agroturizmus, vízi 
turizmus, ifjúsági és oktatási valamint az üzleti és hivatás-turizmus fejlesztése szükséges.  



-Az intézményfejlesztés, az idegenforgalom és a kulturális örökségvédelem  szerkezetfejlesztési és 
területfelhasználási  vonatkozásai az épített környezet területhasználati  követelményeinek meghatározásán át  
érvényesülnek. 
-A koncepció szerint – az idegenforgalmi szempontokat is figyelembe véve  - cél a településképi karakter és 
értékek védelme, európai színvonalú új értékek létrehozása, a központ építészeti fejlesztése és gyalogos zónák 
kialakítása.. A központ építészetileg igényes továbbfejlesztésének megalapozását a szerkezeti tervi 
területfelhasználási jellemzők biztosítják.  
- A közműfejlesztési és környezetvédelmi fejlesztési célok  keretében kiemelkedő szerepet kapnak a 
szennyvízelvezetésre és -tisztításra valamint a hulladékelhelyezésre és az ökológiai feltételek javítására, 
tájrendezési fejlesztésekre irányuló, a szerkezeti tervben  előadott meghatározások. 
- A zöldfelületi rendszer megőrzése és fejlesztése településfejlesztési cél elérésére a tájrendezési munkarész 
meghatározásai biztosítanak rendezési tervi eszközöket. 
- A mezőgazdaság, vidékfejlesztés terén megfogalmazott stratégiai célok szerkezeti tervi tükrözői a  
fenntarthatóság elvei szerinti gazdálkodásra tekintettel meghatározott mezőgazdasági területfelhasználási 
jellemzők.  
A terv biztosítja a kertes gazdálkodás feltételeit illetve a kialakult mezőgazdasági üzemi területek 
fejleszthetőségét.  

- A gazdaságfejlesztés vonatkozásában cél a gazdasági szerkezet helyi adottságokhoz hangolt modernizálása a 
koncepció szerint, amit a szerkezeti terv a meglévő gazdasági területek ellátottsági jellemzőinek, kiemelten az 
infrastruktúra-hálózati elemek fejlesztésének tervbe foglalásával érvényesít.  
A terv új gazdasági területeket meghatározóan a települési peremsávban jelöl ki.  
- A különleges területek körében a távlati fejlesztési igényekkel számolva a sport- és szabadidős funkciók  
területigénye jelenik meg. 
 
1.1.2. A szerkezeti terv legfontosabb rendezési és területfelhasználási elhatározásai: 
  
1.1.2.1.Lakóterületek és egyéb lakásépítési lehetőségek:  
 
- A településfejlesztési koncepcióban foglaltakkal összhangban a szerkezeti terv biztosítja a lakóterületek 
beépítésének és átépítésének, új lakóövezetek kialakításának rendezési tervi feltételeit. A lakóterületek körében a 
történetileg kialakult településszerkezet beépítéséhez igazodóan vonalas területfelhasználási lehatárolások 
jelennek meg kapcsolódva a hangsúlyosan központi térséghez.   
-Prioritásként kezeli a terv a kialakult beépítéseknél az új beépítések illeszkedését.  A lakóterületek bővítési 
területei meghatározóan a település kialakult lakóterületétől K-i és Ny-i irányban alakulnak ki. 
A lakóterületek és intézmények kommunális szennyvizének elvezetése és  tisztítása megoldandó. 
 
1.1.2.2.Vegyes területfelhasználás: 
 
-A településközponti funkciók részére a terv lehatárolt vegyes területfelhasználást határoz meg.  
 
1.1.2.3.Gazdasági területek: 
 
-A terv az új gazdasági területeket meghatározóan a település belterületétől keletre, meglévő iparterület 
bővítéseként, illetve ezen a részen jelöli ki. A mezőgazdasági területeken a szórványosan kialakult gazdasági 
területek megtartásának és fejlesztésének feltételeit biztosítja a terv. 
 
1.1.2.4.Különleges területek: 
 
- A szerkezeti terv  a meglévő területhasználat megtartásával, az ellátottság fejlesztésének keretet adva határol le  
közlekedési területfelhasználású területeket, szennyvíztisztítóterületet és szélerőmű számára területet. 
- A község  belterületének keleti részén sportterületet határol le a terv.  
 
 
1.1.2.5.Közlekedési és közműterületek:  
 
- A közúti közlekedés rendszerét alkotó belterületi úthálózat meghatározóan a kialakult szabályozási 
szélességekkel méretezett. 
- A település közigazgatási területét nem érinti vasútvonal, legközelebb Szeghalmon található vasútállomás. 



- A szerkezeti terv a település teljes körű közműellátottságából eredő kapacitásigények alapján ad meghatározást 
a szennyvíztisztító telep területére. (Hrsz.0159/6.) 
-  A közműellátottság minőségének javítására irányuló településfejlesztés a szerkezeti tervi alátámasztó 
munkarészek keretében kap rendezési tervi meghatározásokat. 
 
1.1.2.6.Zöldterületek. A település biológiailag aktív felületei. Erdőterületek, 

mezőgazdasági területek: 
 
-A szerkezeti terv a biológiailag aktív felületeket ökológiailag értelmezhető rendszerbe szervezi.  

- A szerkezeti terv a tájrendezési alátámasztó munkarész javaslatai alapján a mezőgazdasági megjelölésű 

területeken a rét-legelő természeti területek védelmét és a mozaikos kisebb erdő-területek megtartását irányozza 

elő. A mezőgazdasági művelési területeken a nagytáblás művelési móddal szemben a hagyományos művelési 

módokat helyezi előtérbe.   

- A hulladéklerakó megszűnésével a lerakó területe rekultiválandó a szerkezeti terv szerint. A települési 

kommunális hulladékot térségi hulladéklerakó program alapján Berettyóújfalu határában létesülő hulladéklerakó 

telep fogadja be.  

 
1.1.2.7.Vízgazdálkodási területek: 
 
A község a Sebes –Körös hordalékkúpján fekszik, ma ez a Berettyó ártéri síksága, lefűzött egykori morotvákkal. 

A felszín DNY-ra lejt.  A befogadó csatornák  a TIKÖVIZIG kezelésében álló Csökmő-Halasi főcsatorna, a 

Veresmajori csatorna és a Berettyó vízgazdálkodási Társulat kezelésében álló Sóstói-I. csatorna, melyek a 

Kutasba torkollanak. A kutas vizét egy 16 m3  /s kapacitású átemelő továbbítja a Berettyóba. Felhagyott 

agyaggödrök és vályogvető gödrök  a település belterületének  É-i határában találhatók, ezek ma mélyfekvésű, 

vizes, mocsaras  területek. Gondozatlanok, illegális szemétlerakók. 

 
 
 
2.1.1. A szerkezeti terv területfelhasználási egységei: 
 
2.1.1.1.Beépítésre szánt területek: 
Az igazgatási terület beépítésre szánt területei építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési 
használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: Lakóterület (Má→Lf), gazdasági 
terület (Má→Gksz). 

 
2.1.1.1.1. Lakóterületek: 
A település lakóterületei falusias lakóterületek. Az új lakóterületek külterületi területeket vesznek igénybe, a 
meglévő állapot belterületi határát módosítják.  
Az új falusias lakóterületek a település területének olyan részeire terjednek ki, amelyek jellemzően a belterület 
határához kapcsolódó beépítésre nem szánt területeket jelentik.  

 
2.1.1.1.2. Vegyes területek: 
Csökmő központjában a települési szintű ellátó, szolgáltató funkciókat alapul véve valamint a kialakult 
telekszerkezethez való illeszkedésre tekintettel történt a vegyes terület területfelhasználási móddal jellemezhető 
területek lehatárolása. 
A településközpont vegyes területként lehatárolt terület meghatározóan több rendeltetési egységet magába 
foglaló, elsősorban igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi és oktatási funkciók részére szolgál. 
 
2.1.1.1.3. Gazdasági területek: 
A szerkezeti terv a kialakult gazdasági területek jellegét, környezetre hatását és terhelhetőségét is tekintetbe 
véve határolja le a fejlesztési területeket. 



 
Ipari területek: 
A jelentős mértékű zavaró hatással járó gazdasági tevékenységek területei a terv távlatában az 
ipari területek belterülettől távolabb fekvő zónáján kívül kerülnek meghatározásra a külterület 
keleti részén a Lóherés majornál lévő gazdasági területek bővítése (Hrsz: 0314/29, 0314/24, 0319/3 és 
0317/16.) 
 
Mezőgazdasági profilú gazdasági területek: 
Elsősorban mezőgazdasághoz kapcsolódó, nem jelentős zavaró hatású tevékenységek céljára szolgáló épületek 
elhelyezésére szolgálnak. Jellemzően a település külterületén lévő mezőgazdasági üzemek, majorok, állattartó 
telepek beépítésre szánt területei.  
 

 
2.1.1.1.4. Különleges területek: 
- A  sportolási célú területet megtartani javasolja a terv.  
- A temető területe kialakult, fejlesztésük elsősorban  tereprendezésre, kertészeti fejlesztésre irányul.  
- A települési szennyvíztisztító mű részére olyan területet jelöl ki  terv, amelynek védőtávolsága kívül esik a 
lakó- és gazdasági területeken.  
 
 
 
 
 

A beépítésre szánt területek megengedett maximális szintterület-sűrűsége:  
Területfelhasználási mód /egység / Maximális szintterület-sűrűség 

 Kertvárosias lakóterület  0,5 
 Falusias lakóterület  0,4 
 Településközpont vegyes terület  1,3 
 Kereskedelmi, szolgáltató gazd. terület  1,2 
 Ipari gazdasági terület  0,8 
 Mezőgazdasági célú gazdasági terület  0,3  
 Különleges ter. közműterület 0,8 
 Különleges ter. sportlétesítmény  0,8 
 Különleges ter. temető   0,2 

 
 
2.2.1.1.Beépítésre nem szánt területek  

 
2.2.1.1.1. Közlekedési és közműterületek: 
Közúti közlekedés: Az igazgatási területen a 47. sz. országos főút és  4225. sz. mellékút haladnak át.  
A meglévő úthálózati elemek a szomszédos településekkel a kapcsolatot el tudják látni, az utak minőségében és a 
közlekedési csomópontok tekintetében kívánnak fejlesztést. A településen átmenő forgalom nagysága problémát 
elsősorban a belterületen jelent. Térségi kapcsolataiban további jelentős fejlődést jelenthet a település déli 
peremét érintő M47-es gyorsforgalmi közlekedési nyomvonal megvalósulása. 
 
A község területén átvezető utak a Közutak igazgatásáról szóló 5/1999 (II.12) KHVM  rendelettel módosított 
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§. 3-4. bekezdésében rögzített felosztás szerint:  
 
Országos közutak közül: 
 b) főutak közül 
  bb) másodrendű főutak közül: 
47-es számú, Debrecen-Szeged között vezető főút 2x1 sávval; 

 
c) mellékutak közül 

  ca) összekötő  utak:  Csökmő-Újiráz  
Az önkormányzat tulajdonát képező helyi közúthálózat: 
 a) belterületi közutak közül 
  ac) gyűjtőutak 
  ad) kiszolgáló és lakóutak 
 b) külterületi közutak 
 d) gyalogutak és járdák  
               e) kerékpárút 



A településszerkezet sajátosságaira figyelemmel  az önkormányzat tulajdonában lévő utak közül belterületi 
másodrendű főút nyomvonal kijelölésére nem került sor. Országos közutak belterületi részein a rendezési terv – 
a kialakult forgalom nagyságára való tekintettel - nem számol nagyobb kiszabályozással. 
A gyűjtőutak, valamint a kiszolgáló és lakóutak keresztmetszeti elrendezésénél a jelenlegi állapotból kiindulva a 
reálisan megvalósítható megoldás biztosítása érdekében az alábbi keresztmetszeti méretezést kell biztosítani.  
 
Kötöttpályás közlekedés: nincs. 
 
Közműterületek: 
A közművezeték hálózatok és azok műtárgyai részére biztosítandó területet a rendeletekben és szabványokban  
rögzített védőtávolságok figyelembevételével kell meghatározni, amely területen belül meghatározott tilalmak 
és korlátozások érvényesek. 

 
2.2.1.1.2. Erdőterületek: 
  
A terv új erdőterületeket nem jelöl ki. A településen van szándék az erdőterületek bővítésére, azonban a 
támogatott fajta (a tölgy telepítésére van támogatás) az itt levő szikes talajon nem marad meg. 
 
2.2.1.1.3.  Zöldterületek: 
A belterületi  meglévő zöldterületek (közparkok, közkertek)  és a meglévőkhöz kapcsolódó új zöldterületek a 
szerkezeti terv keretében lehatároltak.  A terv a belterületen új zöldterületet jelöl ki a bányagödör helyén 
kialakított  rekultivációs területsávban, valamint a Polgármesteri Hivatallal szeben az 52, 53, 54 és 55 hrsz-
okon. 
 
2.2.1.1.4.  Mezőgazdasági területek: 
 
A mezőgazdasági területek területfelhasználási formái: 

Általános és kertes 
Kertes mezőgazdasági területek  
E területfelhasználási mód keretébe tartoznak a zártkerti részek. A kertes mezőgazdasági területeken az OTÉK 
érvényes előírásai szerint kell eljárni.  
 
Általános mezőgazdasági területek:  
a szántó, rét, legelő területek, 
  ezek keretében a védett mezőgazdasági területek formái: 
- ex lege természetvédelmi területek 
- természeti területek 
- NATURA 2000, Sci, SPa területek. 
A külterületi, nem védett, általános mezőgazdasági területeken az erdősítést a szerkezeti terv meghatározásai 
nem korlátozzák.  Általános mezőgazdasági területen farmgazdaságok, mezőgazdasági kisüzemek részére 
beépítésre szánt terület határolható le, aminek feltétele a kiépített úthálózathoz kapcsolódás és legalább 
részleges közművesítettség. 
 
2.2.1.1.5. Vízgazdálkodási területek: 
A vízgazdálkodási területek területfelhasználási jellemzőit a szerkezeti terv jelöli. 
 
2.2.1.1.6. Művi értékvédelem 
Műemléki védettséget jelen településszerkezeti terv nem irányoz elő.  
A település értékes utcaszerkezete és Kóróssziget mellett maradt jónéhány gazdaporta, amelyek védelmére 
településrendezési elhatározás szükséges. A helyi védelemre javasolt értékekre vonatkozó intézkedéseket helyi 
értékvédelmi rendeletben javasolt meghatározni. 
 
2.2.1.1.7. Táj- és természetvédelmi leírás 
Országos táj- és természetvédelem 
A település igazgatási területén kijelölésre kerültek az ex lege természetvédelmi területek. Jelen terv e területek 
lehatárolását, sajátos területfelhasználási módját határozza meg. A védettség területi változása nem teszi 
szükségessé jelen Szerkezeti Terv módosítását.  
A Településszerkezeti Terv a település több részén természeti terület védettségi kategóriát jelöl meg. A védelem 
célja a tájjelleg megtartása, az élőhelyek védelme, ahol szükséges a természet revitalizciója és az ökoturizmus 
fellendítése. 



Helyi táj- és látványvédelem 
A Településszerkezeti Terv helyi természeti értékként – tájértékként – körülhatárolja azon területeket, amelyek a 
országos természetvédettségen kívül esnek, de tájértékük, hasznosítási lehetőségük természetközeli 
gazdálkodásra, vagy természetes állapot megmaradására revitalizációjára alkalmasak.  
  -Az OTrT szerint a település  külterületének nyugati széle és északkeleti része az országos ökológiai hálózati  
övezetbe sorolható. 
 
 
 
 
2.2.1.1.8. Régészeti és  természeti-régészeti területek 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint Csökmő területén régészeti védettségi 
területek a kunhalmok. 
Védett régészeti területek: Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban nyilvántartásba vett, földrajzilag egyértelműen 
meghatározható területek. Új beépítésre szánt terület kialakítása során a Kulturális örökségvédelmi Hivatal által 
nyilvántartott adatok alapján szükséges a régészeti vonatkozású eljárások meghatározása.   
A tervezett öröikségvédelmi intézkedések  helyi védelemre irányulnak. 
Nyilvántartott, azonosított régészeti lelőhelyek: 
Budai-domb 
Káposztás-domb Hrsz:081/2 
Peterd Hrsz:055/9 
Kóróssziget 
Anonym-halom Hrsz: 0163/16 
Sóstó-halom Hrsz: 0131/13 
Kutas-csatorna gátja mellett Hrsz: 055/9 
Tordai-zsilip I. Hrsz:055/26 
Tordai-zsilip II. Hrsz: 055/20 
Tordai-zsilip III. Hrsz: 055/20 
Tordai-zsilip IV. Hrsz:066/4 
Tordai-zsilip V. Hrsz: 095/1 
 
2.2.1.1.9. Környezetvédelmi leírás 
 
Levegőtisztaság-védelmi leírások: 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból a település az alábbi kategóriákba sorolható. 
A település valamennyi területegysége védett I. kategóriába sorolt, kivéve a gazdasági területet, amely védett II. 
kategóriába sorolandó.  
A zaj- és levegőtisztasági leírások kiterjednek mindazon mesterségesen keltett energia kibocsátásokra, melyek 
kellemetlen, zavaró, veszélyeztető, vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A városon átmenő 47-es 
főút zaj jellemzői nagy távon sem változnak számottevően 

 
Víz- és talajvédelem: 
Felszíni és felszín alatti víz védelme: 
A település területe „C” kategóriájú vízbázisvédelmi besorolású. Vízbázisa nem sérülékeny. A települést átszelő 
vízfolyások, csatornák vizét, az altalaji vízkészletet a település szikkasztott szennyvizei, a műszakilag nem 
megfelelő szemétlerakók és trágyatárolók veszélyeztetik. Ezek megszüntetése szükséges. A településen a 
szennyvízhálózat nem kiépített. A meglévő szilárd és folyékony hulladéklerakók megszüntetése és rekultiválása 
elsőrendű feladata a településnek. Az ipari és mezőgazdasági termelésből származó folyékony hulladékot 
megfelelő előtisztítással kezelni kell és engedélyezett módon kell a rendszerbe csatlakoztatni. 
Zárt trágyagyűjtő kialakítása során azt szilárd burkolattal kell ellátni és legalább három oldalról megfelelő 
magasságú, zárt védőfallal kell körülvenni. Az almostrágya tárolására szolgáló trágyatelephez csatlakozóan a híg 
rész befogadására megfelelő kapacitású zárt, talajszint alatti trágyalé-akna létesítése szükséges. 
Az állati hulladékok feldolgozásra illetve ártalmatlanításra történő elszállítására az arra jogosult cég által történő  
elszállításra intézkedés szükséges.  
 
Belvízvédelem  
A település diagnosztizált belvizes területeire beépítés nem tervezett. A település belterületére készített 
Belvízvédekezési terv meghatározásait kell érvényesíteni. A hulladék elhelyezés 2007 után a Berettyóújfalun 
létesülő regionális hulladéklerakó megvalósulására alapozottan biztosítható. A meglévő szeméttelep területét 
rekultiválni kell. A külterületi talajminőség megőrzésére a túlnyomórészt szántó területeken a talajjavításra 
vonatkozó előírások betartása indokolt. 



A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeiként védelemre javasolt területeken a kialakult talajjellemzők védelmét írja 
elő jelen terv. 
 
Vízközművek 
A település önálló vízművel rendelkezik.  
Csökmő vízműve kettő kútból nyeri a nyersvizet. Mélységük 410 és 406 m, kapacitásuk 343 és 600 l/perc. 
A  vízbázisok védterülete biztosított. 
Hálózathossz: 23720 m.  Összes bekötések száma több mint 800. 
A vízmű mértékadó kapacitása 981 m3/nap, amit a hálózati szivattyúk határoznak meg. 
A település vízellátása mennyiségileg megoldott. A szerkezeti tervi lakóterületfejlesztések vízigénye biztosított. 
A hálózatban a 38/95.(IV.5.) Kormányrendeletnek megfelelő minimálisan 1,5 bar hálózati nyomás  mindenhol 
biztosított. 
 
Talajvédelmi leírás 
A település igazgatási területének talajszennyezés-mentessége nem biztosított. A települési szennyvízhálózat 
nincs teljes mértékben kiépítve, a hulladék elhelyezés 2007 után a településen kívüli regionális hulladéklerakó 
megvalósulására alapozottan biztosítható.  
A kommunális szemét és szennyvizek talajterhelő elhelyezését fel kell számolni. 
A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeiként védelemre javasolt területeken a kialakult talaj-jellemzők védelmét írja 
elő jelen terv. 
 
Elektromos közművek 
Csökmő és környezetének villamos energia ellátása üzemi szinten Szeghalom 132/22 kV-os alállomásból 
történik. 
A fogyasztók ellátása 22 kV-os feszültségszinten történik 
 
Gázenergia ellátás 
A településen 3 bar középnyomású ellátó hálózat épült meg. A település gázellátása 100 %-os, minden utcában 
üzemel elosztóvezeték.  
Mivel a gázigényekben nagyarányú növekedés nem várható, a jelenlegi gázfogadó állomás és az elosztó hálózat 
a gázigényeket ki tudja elégíteni a jövőben is. 

Hírközlés, távközlés 
A hálózat az elmúlt években lett korszerűsítve optikai tápkábel és földkábeles gerinchálózat kiépítésével, 
konténer központtal, mikrohullámú adótoronnyal. Mennyiségi fejlesztésre a település perem részein valamint a 
foltokban kimaradt részeken van szükség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.1.1.10  Területkimutatás 
 
 

Új 
területfelhasználási 

mód 

Régi 
területfelhasználási 

mód Elhelyezkedés Terület (Ha) 
Gip Má 0241/1 hrsz 8,18226 
Gip Má 0314/29 hrsz 5,92946 
Gip Má 0314/24 hrsz 4,142164 

Gip Má 
0319/3, 0316/16, 0317/17 

hrsz É-i rész 11,01747 
Gip Má 0370/4 hrsz 10,92733 
Gip Má 0374/2 hrsz 1,41628 

Összesen: 41,614964 
Z Má 0159/6 hrsz 2,65563 
Z Má 0500/2, 0498/3 hrsz Ny-i rész 7,49172 
Z K 380 hrsz 10,8866 
Z Vt 52, 53 hrsz Ny-i rész 0,68501 
Z Lke 54-61 hrsz  1,74062 

Összesen: 23,45958 
Gksz Má 074/2 hrsz 12,03495 

  
Lf Má 029/3 hrsz 12,954112 
Lf Má 0498/2 hrsz 5,83697 
Lf Má 0498/3 hrsz 9,60783 
Lf Má 02/2 hrsz 0,519625 

Összesen: 28,918537 
K szélerőmű területe Má 055/23, 068/4 hrsz 31,34812 

K közmű Má 0498/3 hrsz 3 
K sport Lf 86-92 hrsz 1,46287 

K temető Lf 428-440, 384-409 hrsz 6,09973 
Összesen: 41,91072 

V Má 0498/3 hrsz 2,35634 
  

Vt Lke 54-61 hrsz 1,65764 
 
 
 
Megváltoztatni kívánt területfelhasználási egységek összesen: 
 
Területfelhasználási mód Terület (Ha) 

Má 129,420261 
Lf 7,5626 
K 10,8866 
Vt 0,68501 

Lke 3,39826 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.1.6. Záró rendelkezések 
 
Jelen ……sz. határozattal elfogadott Szerkezeti Terv  Rendezési Terve .....................lép érvénybe.  
A  „kialakult állapot” fennállásának időpontjára vonatkozó értelmezés: az elfogadott rendezési  terv 
nyilvánosságra hozatala időpontjában fennálló állapot. 
A rendezési tervben megállapított szabályokat, előírásokat csak az elfogadott rendezési terv nyilvánosságra 
hozatalának időpontja után benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.     
 
 
Debrecen, 2005. május hó 
 
 
        Dr. Kőszeghy Attila 
                            Felelős vezető tervező 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


