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BEVEZETÉS 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés 

e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a környezet 

védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet, valamint a lakóhelyi környezet állapotát 

illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 

lakosságot. A környezeti elemek állapota, de különösen a levegő-tisztaság, a talaj, a felszíni és 

felszín alatti vizek minősége közvetlen hatással van az életminőségre, ezért a környezeti elemek 

állapotának figyelemmel kísérése és a környezetvédelmi beszámolók célja elsődlegesen az 

emberi egészség és az élővilág védelme, az arra veszélyt jelentő folyamatok megelőzése. 

 
A környezetvédelmi beszámoló az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat mérési 

eredményeit, az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) internetes lapján szereplő 

adatokat, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatását dolgozza fel.  

 
 

1. IVÓVÍZELLÁTÁS 

 
A településen az ivóvízhálózat kiépítettsége és a rákötések száma közel 98%-osra tehető. Az 

összes szolgáltatott víz mennyisége 410 800 m3, melyből a háztartásoknak szolgáltatott víz 

mennyisége 372 000 m3 (91 %) volt (2013. évi KSH adatok alapján). A közüzemi 

ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 4456 db, a közüzemi ivóvízvezeték-hálózat 

70,9 km hosszú. Az üzemi kifolyók száma 86 db volt.  

 
A település vízellátása a szolnoki Tiszamenti Vízművek Rt. által üzemeltetett Geszterédi 

Regionális Vízmű távvezetékének északi ágáról történik. A Víztermelő Telep névleges 

kapacitása 10 000 m3/nap. A 2002. évi kapacitás 1 670 000 m3, a vízbázisból kitermelt víz 

ivóvíz minőségű. A 10 db kút váltogatott üzemeltetésével próbálják mindig az éppen jobb 

minőségű “vízlencsét” kitermelni.  

 
A talajvízszint az alacsonyabban fekvő területeken 1,0-1,90, a magasabbakon 3,0-7,0 m-en 

található. Az elmúlt évtized igen csapadékszegény volt, ezért országszerte a talajvizek 

süllyedtek, ami csapadékosabb időszakban ismét visszaállhat a kb. 2 m-el magasabb állapotra.  

A vízminőséget általában elsősorban a csatornázatlanságból eredő kommunális szennyező hatás 

rontja le.  
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A város alatti talajvíz szennyezett mivolta hívja föl a figyelmet a vízbázis-védelem 

fontosságára. Ezért törekedni kell a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízi-létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet által rögzített 

előírások figyelembevételére, betartására. 

 
 
2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS 

 

2.1. Kommunális szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás 

 
A 41,8 km hosszú, elválasztó rendszerű közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba elvezetett 

szennyvíz mennyisége összesen 250 700 m3 volt 2013-ban. A közcsatornahálózatba bekapcsolt 

lakások száma 2151 db.  

 
Pályázati projekt keretében valósul meg a város területén a víziközmű fejlesztése, mely során a 

szennyvízcsatorna hálózat csaknem teljes kiépítésére került sor a csatornahálózattal el nem 

látott belterületi részeken. Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt (KEOP-1.2.0/09-

11-2011-0044), melynek keretében összesen 29447 fm gerinccsatorna, 5973 fm nyomóvezeték, 

520 db tisztítóakna, 279 db tisztító idom, 12 db átemelő épült.  

 
Jelenleg kb. 90%-os a szennyvízbekötés a településen, a várhatóan a közeljövőben induló 

szennyvízberuházás következő üteme miatt 98-99% lesz a településen a szennyvízhálózat, 

szennyvízbekötések aránya.  

 
2014. évben nem történt sem határérték túllépés, sem bírságolás a kibocsátott tisztított 

szennyvíz miatt. 

 

2.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási (szippantott) szennyvíz 

 
A településen folyékony hulladék szippantást Nevelős János egyéni vállalkozó végzi. 

Szennyvíztisztító telep működik a településen. A vezetékes és szippantott szennyvíz is ide kerül 

elhelyezésre. A telepen mechanikai szennyvíztisztítás után nyárfás öntözőtelepen történik a 

szennyvízelhelyezés.  

3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
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3.1. Települési szilárd hulladékgazdálkodás 

 
Újfehértón a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, elhelyezése folyamatosan és 

szervezetten történik. A közszolgáltatást és az ártalmatlanítást az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.), mint közszolgáltató 

végzi alvállalkozó útján. Az alvállalkozó a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft..  

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 21/2014. (XII. 19.) Önkormányzati rendelete szabályozza. 

 

3.2.Szelektív hulladékgyűjtés 

 
A település területén bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, melynek során a település 

meghatározott pontján szelektív konténerek kerültek kihelyezésre . A papír- és műanyag 

hulladékok szelektív gyűjtése a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes kék vagy sárga 

műanyag zsákban történik. 

 

3.3.Ipari veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

 
A település területén kis mennyiségben ipari veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezik. 

Gyűjtésüket és elszállításukat a Septox. Kft. (1151 Budapest, Szántóföld út 2/A.) végzi.  

 
A Nyírprint Kft. és a MOL RT. újfehértói telepén keletkezik nagyobb mennyiségben ipari 

veszélyes és nem veszélyes hulladék. A többi helyszínen a keletkezett hulladék 1 tonna alatt 

volt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. TERÜLETHASZNÁLAT ÉS KÖZLEKEDÉS 
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Újfehértó közigazgatási területe: 15 127 hektár, ebből belterület: 1039 ha, külterület 14 088 ha. 

A lakosság száma 2014. január 1-én 12 846 fő volt.  

 
A település útjainak 9 %-a burkolt, 91 %-a burkolat nélküli. A kiépített utak hossza 30,8 km, 

területe 149 100 m2, a kiépítetlen utak hossza 312,3 km. A településen gyalogos forgalomra 

használható burkolt útszakaszok hossza 9,2 km. 

 
A jövőben nem terveznek útmódosításokat (körforgalom, forgalomváltozás, tehermentesítés). 

 

 

5. TERMÉSZETVÉDELEM 

 
Újfehértó közigazgatási területe nem érint országos jelentőségű védett területeket, a 

legközelebb eső országos védett jelentőségű terület a kb. 18 km-re, ÉK-i irányba lévő 

Kállósemjéni-Mohos-tó Természetvédelmi Területe. 

 
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (röviden: OKIR) adatai alapján 

Újfehértó területén 9 db ex lege (védett szikes tó vagy láp) található, melyek a következők: 

• ex lege védett szikes tavak: Vörös-rét, Szilasi-lapos, Nagy-Vadas-tó, Fehér-tói-rétek 

• ex lege védett lápok: Nagymicskei-rét, Nagyállás-dűlő-lápja, Császárszállási-rétek, 

Bököny-Újfehértói-rétek, Árenda-földi-rétek. 

 
Újfehértó közigazgatási területe két Natura 2000 területet érint:  

• Újfehértói gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területe (kód: 

HUHN20106);  

• Nagy-Vadas kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területe (kód: HUHN20107).  

 
A település közigazgatási területén szétszórtan találhatók a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét 

képező magterületek, ökológiai folyosók és pufferzónák területe. 

 
A település területen táj- és természetvédelmi szempontból a vizsgált évben nem történt 

változás.  

 

 

6. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
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A település területén nincs ipari eredetű légszennyezés, Újfehértó levegőminőség állapotát 

főleg a közlekedés okozta kibocsátások határozzák meg. Az OKIR adatai alapján 2014-ben nem 

volt jelentéskötelezett helyhez kötött levegőterhelő pontforrás a területen.  

 
A település területe nem rendelkezik légszennyezettséget mérő állomással, a legközelebbi 

Nyíregyháza területén található. Ezek alapján elmondható, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 

nem történt határérték túllépés a vizsgált komponensek (kén-dioxid, nitrogén-dioxid, nitrogén-

oxidok, szálló por, szén-monoxid, ózon) átlagai alapján. A légszennyezettségi index alapján a 

levegőkörnyezet jó minősítést kapott.  

 
 

 

7. ZAJ- ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

 

A településen működő gazdasági társaságokra nem jellemző a jelentősebb, esetlegesen zavaró 

hatású zajkibocsátással járó tevékenység. Kisebb zajhatást keltenek a település útjain közlekedő 

gépjárművek. A településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma.  

 
 


