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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

2016–2017
III. 1. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
A VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA
1.1. Településrendezési javaslatok
A felülvizsgálat során a Község alapvető szerkezete lényegében változatlan
maradt. Mind az igazgatási terület, mind a belterület szerkezet alkotó elemei,
értékei az elmúlt 12 évben lényegesen nem változtak. Egyes területhasználati
elemekről bebizonyosodott, hogy bővítési igényük alacsonyabb, mint amennyit
a hatályos szerkezeti terv hosszú távra feltételezett.
1.1.1. Beépítésre szánt területek:
-

Lakóterületek:
az 1 lakás/év építési ütem nem indokolja a lakóterülethez Északon
csatlakozó – háromszög alakú –, mintegy 10 ha mezőgazdasági terület
tartalékolását lakóterület céljára. Ugyanakkor a makói bekötőút K-i oldalán
– a vasúti vágányokon kívül, külterületen – mintegy 12 beépített és 5-6 db
beépítetlen telek található, amelyeket a hatályos terv gazdasági övezetbe
sorolt. A tulajdonosok a lakóházak felújításához, bővítéséhez hitelt nem
vehettek fel, ezért a Fejlesztési Koncepció a lakóterületbe sorolás mellett
döntött, a terv a mintegy 2 ha területet lakóövezetként tünteti fel.

-

Vegyes területek:
a Zárda utca két oldalán és a Szent László tér körül találhatók – itt
helyezkednek el az intézmények is –, módosításukra nincs igény.

-

Gazdasági területek
a vasútállomás mögött és a makói bekötő út K-i oldalán kijelölt területek
ugyancsak túlzottnak bizonyultak. A terv Rosszvízi tanyák felőli és a makói
út – vasúti vágányok között kijelölt gazdasági terület elhagyását javasolja.
A Makó – Hódmezővásárhely út és a vasút találkozásánál ugyanakkor
igény merül fel logisztikai profilú telephely létesítésére, valamint a

8
felhagyott betonkeverő telep helyét is célszerű gazdasági övezetbe sorolni.
A módosításokkal összességében csökken a kijelölt gazdasági területek
mennyisége.
-

Különleges területek:
Mennyiségi módosításukra nincs igény. A korábban gazdasági –
szolgáltató övezetbe sorolt vízmű terület különleges övezetbe kerül.

1.1.2. Beépítésre nem szánt területek:
-

Közlekedési területek:
A

szerkezeti jelentőségű

és

a

kötöttpályás

közlekedési területek

változatlanok.
Elmarad a Bacsó Béla és a Rózsa Ferenc utca szélesítése: a közművek
kiépültek a meglévő keresztmetszetben.
A temetőnek nincs parkolója, a terv a Mártírok útja felőli oldalon – az
egykori agyaggödör feltöltött területén – jelöl ki parkolóhelyet 50 db szgk.
részére.
-

Zöldterületek: változatlanok

-

Erdőterületek: változatlanok

-

Vízgazdálkodási területek: a korábban vízgazdálkodási övezetbe tartozó
tervezett és meglévő horgász tó beépítésre nem szánt különleges
övezetbe kerül. A Szárazér – az év nagy részében száraz medre
vízgazdálkodási terület (változatlanul).

-

Természetközeli területek: változatlanok (a Szárazér medre és az
erdőterületek).

-

Mezőgazdasági területek:
a lakó- és gazdasági területek a mezőgazdasági területek javára
csökkentek. Az igazgatási területek mintegy 70%-a

„kiváló termőhelyi

adottságú” szántó terület, ez a község legjelentősebb helyi-helyzeti
energiája.
1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
Mind az igazgatási, mind a belterület első számú tagoló elemei a térségi
jelentőségű utak – Makó-Hódmezővásárhely 4415. sz. állami út; Földeák –
Maroslele 4416. sz. állami út és a Makó-Hódmezővásárhely vasútvonal –
belterületen a 4415. sz. út bekötő útja: Makói utca, Zárda utca, Vásárhelyi
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utca. Tájtagoló markáns elem a Keletről – Nyugatra kanyargó Szárazér –
Porgányi csatorna a Kornél erdővel és a partjait kísérő facsoportok – fasorok.
A nyomvonalas tagoló elemek a felülvizsgált tervben nem változnak. A
„gyűjtő”- dűlőutak mentén szélfogóként javasolt fasorok a sík alföldi tájat
tagolják is.
1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
A Község területén védőtávolságot igénylő gazdasági terület, szolgáltató
létesítmény nincs. A vonalas infrastruktúra igazgatási területen haladó
elemeinek védőtávolságát a Szerkezeti és a Szabályozási tervlapok
tartalmazzák

elektromos

(magasfeszültségű

légvezetékek,

CH,

illetve

gázvezetékek, utak, vasútvonal). A beépített terület határán haladó vasútvonal
féloldali biztonsági övezete (50m) érinti a lakóterületet a Vasút sor és az
Áchim

András

utca mentén.

A

biztonsági

zóna

az építési-felújítási

tevékenységet nem zárja ki, de egyeztetési kötelezettséggel jár (a MÁV-val).
A Kornél-erdő és környezete „térségi jelentőségű tájvédelmi körzet”. A
természeti területként védett Kornél-erdő – ökológiai magterület – közvetlen
környezete – a „puffer”-terület – célja az erdő flórája és faunája – különösen
gazdag madárkolóniái – részére a szükséges élettér biztosítása. A puffer
területen szántóföldi művelés nem engedett és építési tevékenység is tilos.
További természeti terület a Szárazér medre, valamint az Óföldeáki út – Makói
út szegletében lévő állattartó telep D-i oldalán lévő erdő.
A táj- és természetvédelmi területek nem akadályozzák a település távlati
fejlesztési céljainak megvalósulását.
A kulturális örökségvédelem körébe tartozó elemek a beépített területen a
lakosság identitástudatának erősítését és idegenforgalmi célokat szolgálnak.
Ezek közül a helyi védelemben részesülő, magántulajdonban lévő épített
emlékek – lakóházak – megtartása, jó karban tartása veszélyeztetett az
alacsony jövedelemszint miatt. A felülvizsgálat során célszerű ezek számát
csökkenteni. A hatályos tervek a volt „Zárda iskola” és a Szent László téren
álló általános iskola az elmúlt évek során olyan felújításon esett át, amely az
eredeti tagozatokat eltüntette, ezért ezek törlése a helyi védelem köréből
indokolt.
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1.2. A változással érintett területek összefoglalója
A Község fejlődési üteme – az idő közben lezajlott pénzügyi-gazdasági válság miatt
is – lassúbb volt a korábban hatályos Koncepció és a területrendezési tervek 12-14
évvel

korábbi

készítése

idején.

A

területhasználat

javasolt

módosításai

többségükben az ipari- és a lakóterületek ma már túlzottnak látszó méretének
csökkentését jelentik.
V.1.

A Szent László tér – Táncsics Mihály u. – József Attila u. – Vásárhelyi u.

közötti tömbbelső nagy távlatú beépítését el kell hagyni, mert a korlátozás
akadályozza a telkek továbbépítését, gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató célú
épületek létesítését.
V.2.

A Kossuth utca folytatása, a Szárazér és a belterületi határ közötti, háromszög

alakú, közel 10 ha, jelenleg mezőgazdasági területet a hatályos szerkezeti terv
kertvárosi lakóterület céljára tartalékolja. A belterületi határ és a Kossuth utcától DKre lévő területek több évtizedre elegendő tartalék lakóterületet biztosítanak, ezért a
kijelölés megszüntethető.
V.3.

Fenti terület ÉK-i sarkán jelölt szennyvíztisztító telep elmarad, mert a község

szennyvizei nyomócsővel a Makói tisztítóműbe jutnak. Ugyanott maradjon meg a
védőerdő (Ev) területhasználat.
V.4.

A temető ÉK-i szögletében lévő, bányagödör helyén – feltöltés után – parkoló

területet kell kialakítani a temetőhöz. A temető és a lakóépületek közötti 30m
védősávot fásítani kell.
V.5.

A 44132 sz. bekötő út D-i szakaszának D-i oldalán a 20. században kialakult

lakóház sor (12 db külterületi beépített földrészlet) az érvényes szerkezeti terv szerint
beépítésre

szánt

gazdasági

terület,

ezért

tulajdonosaik

a

bővítéshez,

korszerűsítéshez nem kapnak hitelt. A közel 2,0 hektár területet falusias lakóterületté
kell átsorolni, a 4415. sz. út menti területet pedig gazdasági területté.
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V.6.

A makói bekötő út és a vasút szegletében logisztikai jellegű ipartelepítésre van

igény. A területet a területrendezési eszközök gazdasági – ipari övezetbe sorolják.
V.7.

A vasútállomástól DNy-ra fekvő ipari terület csökkenthető mintegy 1/3-ad

részre, mert az elmúlt 12 évben befektető nem jelentkezett.
V.8.

A Rosszvízi tanyák feltáró útját az adottságokhoz jobban igazodva kell

kijelölni.
V.9.

Az M43-as autópálya mintegy 6,0 hektáros betonkeverő üzeme teljes

infrastruktúrával ellátott, közvetlenül a 4415. sz. út csomópontja mellett fekszik. A
területet rekultiváció helyett gazdasági területként kell hasznosítani az építkezés
befejezése után.
A területhasználati változásokat a hatályos Szerkezeti terven a melléklet tünteti fel.
A Településszerkezeti változások a területrendezési tervekkel nem ellentétesek.
A módosítások a hatályos – a felülvizsgálat során módosított – településfejlesztési
koncepcióval, az ott megfogalmazott jövőképpel összhangban vannak.

Szeged, 2017. január
Takács Máté
vezető tervező
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FÖLDEÁK KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

2016–2017

III. 2. TÁJITERMÉSZETI
ADOTTSÁGOK,
ZÖLDTERÜLETEK
VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLATA
2.1. Természeti adottságok
Földeák Magyarországi Természeti Tájainak rendszertani felosztása alapján, az
Alföld nagytáj, Körös –Maros köze középtájon belül, a Csongrádi – sík kistájba
tartozik.
Domborzat és talajviszonyok
Földeák felszíne síknak mondható, a sík felszínből néhány halom emelkedik ki 1 -2
m-es magasságban. Felszín É- Ny-i irányban lejt. Terepmagasság: 81,0- 85,0 m (Bf)
között változik.
Igazgatási terülten - az ÉNy-i részen található agyagos vályogon kialakult réti talajok
kivételével –vályogon és löszön kialakult, jó termőképességű, csernozjomtalajok a
jellemzőek. Talajérték szám 60 és 90 közötti.
Éghajlat
A település és környékének éghajlata kontinentális jellegű.
Az éves napfénytartam 2200-2500 óra között változik. Az évi középhőmérséklet 1012 °C, ezen belül a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 20°C fölött van, a januári
középhőmérséklet -2 -3 °C.
A csapadék évi összege átlagosan 500-600 mm közötti, melyből a vegetációs
időszakban 300-350 mm eső várható, a téli félév csapadékösszege 200-250 mm
Az uralkodó szélirányok sorrendje: ÉNy, É-D, Ny
Földeák teljes közigazgatási területét érinti a széleróziónak kitett terület övezte.
Vízrajz
Földeák vízrajza kedvező, mert a lejtésviszonyok miatt a felszíni és a felszín alatti
vizek mind a vízgyűjtők felé áramlanak. A mintegy 12 m-es löszhát alatti vízzáró
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rétegnek köszönhetően, már 8-10 m-es mélységben iható, tiszta víz található a
felszín alatt.
Településen halad keresztül a Körös - Maros köz egyetlen vízfolyása, a Szárazér. A
kis folyó Arad melletti Holt Marosból indul, és valamikor a Batidai –mocsarakba
torkollott, azonban a folyószabályozásokat követően ma már mesterségesen
szabályozzák a vízszintet.(*Forrás:Száz magyar falu könyvesháza Kft kiadásában
Gilicze János és Schmidt Jószef: Földeák c. kötete) Száraz-ér, belterületi, Vágóhíd
utca melletti kiszélesedő szakaszán, horgásztavat alakítottak ki a 2000 –es évek
elején.
Tisza és a Maros ugyan nem érinti a települést, de a folyók szabályozása előtt, az
áradások jelentős mértékben befolyásolták a település sorsát.
Növényzet
Település

florisztikai

-

növényföldrajzi

besorolás

szerint

a

Pannonicum

flóratartomány, Eupannonicum flóravidékébe tartozik.
Földeák

természetes

növénytakarójára,

mélyebb

részeken

ártéri

ligeterdők

mocsarak, magasabban fekvő részeken, löszpuszták, pusztai cserjés, lösztölgyes és
sziki tölgyes foltok voltak a jellemzőek.
Állatvilág
Kárpát-medence állatföldrajzi beosztása szerint a tervezési terület a Nagy - Alföld
faunajáráson belül helyezkedik el.
Tájhasználat, tájszerkezet
Földeák természetföldrajzi helyzete, a település és környezetének domborzata, az
éghajlat, a környező talajok termőképessége, a felszíni vizek bősége meghatározták
a táj szerkezetét, a tájhasználat alakulását. A település jellemzően síkvidéken
található.
Földeák a Tisza-maros hordalékkúpján, a Makó– Hódmezővásárhely összekötő út
mentén helyezkedik el, Szegedtől északkeleti irányban.
Tájhasználat jelenlegi állapota
Település kiváló minőségű termőtalajai egyértelműen meghatározzák a tájhasználat
jelenlegi állapotát. Külterület, két nagyobb erdőfoltot, és a tanyákat kivéve,
szántóföldi mezőgazdasági művelés alatt áll.
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Az erdők közül jelentős a településtől ÉK-re található, 2012 óta helyi jelentőségű
természeti területté nyilvánított Kornél-erdő, és a belterülettől DNy-ra elhelyezkedő,
nagyobb összefüggő erdőfolt. Közigazgatási terülten belül két nagyobb erdőfolton
kívül, csak kisebb, utak melletti, és majorok körüli szélvédő erdősávok találhatók.
Tájtörténet
Földeák igazgatási területe: 3.634 ha. A 222-os ha belterület az igazgatási terület K-i
szélén, a Száraz-ér és a vasút között helyezkedik el.
A középkorban, a folyók által határolt területet ártéri ligeterdők, mocsarak borították.
Az egykori Földeák (mai Óföldeák) a Száraz –ér és a Batidai –sík mocsaraiból
kiemelkedő magasabb fekvésű részeken helyezkedett el.
A 18. században - az 1763-1787 között készül I katonai felmérés alapján - az
Óföldeáki határ mentén és a Száraz-ér É-i oldalán, mocsarak és nagy kiterjedésű
legelők

voltak.

A

jelenlegi

település

helyén,

a

mai

Földeák

térségében,

mezőgazdasági művelésű terültek találhatók. Szárazéri tanyák térségében és a
Makót Hódmezővásárhellyel összekötő út mellett már külterületi lakott helyeket jelöl a
térkép. Század közepéig a mezőgazdasági termelés csak másodlagos szerepet
töltött be, külterületen rideg állatártásra alkalmas, nagy kiterjedésű legelők találhatók.
1710 évek elején csatolták a településhez Gajdocs, Ürmös, Kéthalom, Szabóhalom,
Karabuka, és Döböcsök pusztákat. (** Forrás: Csongrád megye építészeti értékei c.
könyv Földeák építészeti értékei Szerkesztette: Tóth Péter)
A század második felében, a szabad terültek csökkenésével, háttérbe kerül az
állattartás, és megindul a mezőgazdasági termelés. Vetésforgó bevezetésével
jelentősen

megnövekedtek

a

terméshozamok.

A

század

végén,

az

adókedvezmények, és a dohánytermelés fellendülésével, jelentős kertészetek
alakulnak ki a Szabóhalmi, Kéthalmi, Száraz-éri pusztán és a XIX. században
Gajdocson.(**). 1730-as évektől már megjelenik a szőlő is a terülten, azonban az
1840-1880-as években a filoxérafertőzés miatt kipusztultak az ültetvények. ( **)
Az 1806-1869 közötti II. katonai felmérés, feltehetően az 1864-es évet követően
ábrázolja Földeákot, mert már megjelenik a térképen az 1846-ban benépesült új
Földeák belterülete, a mai Szent László térrel, az 1857-ben elkészült római katolikus
templommal, és a belterületből DNy-i irányban kinyúló temetővel, valamint az 1864ben felszentelt temetőkápolnával. Új Földeák téglalap alapú települése ÉNy-DK
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irányú hossztengellyel, a Száraz-ér DNy-i oldalán helyezkedik el. A települést a
jelenlegi Ady Endre utca- József Attila utca –Kossuth utca határolta. A belterületből
kinyúló temető, keskenyebb a mai temetőnél. A temető mellett, a mai temetőn belüli
vízállásos terület helyén, tó látható.
Külterületen nagykiterjedésű legelők voltak a mai Makói utca - Karabuka – Vasút sor
által határolt terülten, Kerek laposon, Kornél-erdő helyén és Gajdoson. Erdő terület
minimális, csak néhány birtok mellett található. A már kialakult tanyás terültek közül a
Szárazéri tanyákat nem ábrázolja a térkép. A Makót –Hódmezővásárhellyel
összekötő út melletti „Rosszvizi” tanyás terület besűrűsödött, és a külterület egyéb
részein is egyre több szórványos tanya található.
1869—1887 között készült III. katonai felmérésen a belterület határa kibővül a Vasút
sorig. A külterületi tanyák közül, a „Rosszvizi tanyák mellett a Szárazéri tanyákat újra
jelöli a térkép. Legelőterülteket, Gajdos major kivételével, külön nem kerültek
jelölésre, valószínűleg a többségüket felszámolták.
1881-ben készült kataszteri térképen - a Száraz-ér É-i oldalán,- a mai Kornél erdő
egy részén megjelenik az erdő. Külterületen, parkosított kúriakerteket jelöl a
kataszteri térkép, a Návay birtokok közül, a Kistanya területén, és Karabukában, - a
mai Kossuth utca vonalában.
1885 -1910 között Návay Kornél földbirtokos, a Száraz-ér partján 20 ha-os területen
értékes díszfa és cserjefajokkal betelepíti a mai Kornél-erdő egy részét.
1920-ban a település 12.465 hold volt. Határrészhez tartozott: Dinnye-szöghát,
Gajdocs, Gubás telek, Karabuka, Kenderföldek, Kereklapos, Kistanya-dűlő, Kornél
erdő, Rosszvizi tanyák, Szárzéri tanyasor, Szárazéri ugar, Vas-tanya. Művelési ágak
szerinti megoszlás 1920-ban: szántó:11.352 kh, kert: 100 kh, rét:107 kh, szőlő:27 kh,
legelő:258 kh, erdő:56 kh. A földbirtok kategóriánkénti megoszlása ugyan ebben az
éven: 1-10 kh között 21,9 %,10-50 kh között: 25,8% , 50-100 kh között 6,6% 100-500
kh között:28,1% 500-1000 kh között:5,3 %, 1000-1500 kh között 12,4%.(**)
A fenti adatokból is kitűnik, hogy a 20. század elején a termőterültek közel 95 %-án
szántóművelést folytattak, a rét és a legelő terültek aránya 3%, az erdőterületek
nagysága pedig nem éri el a 0,5 %-ot. A szántóföldi növénytermesztés több mint
82%-a 1- 500 kh közötti, kis és közepes földbirtokokon zajlott, és csak a
szántóterületek 18%-a haladta meg 500-1500 kataszteri holdat.
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1941 Magyarország katonai felmérése már jelöli a vasútvonalat. A belterület - a
Mátyás utca vonaláig- a mai Vasút sorig beépül. Kornél-erdő egy részén és a Gajdos
pusztai tanyán megjelenik az erdő. A már meglévő tanyás területeken kívül újabb
tanyák jelennek meg az Óföldeáki út és a Gubás telek közötti területen.
Század közepétől a belterület körüli mezőgazdasági területek a vasútvonal és a
Száraz ér között - felszámolásra kerülnek, és 2000 évek elejére kialakul, a
jelenlegivel közel azonos 222 ha - os belterület. Külterületen az 1960-as években 60
ha-ra bővítik a Kornél erdőt. Kialakul a nagytáblás szánóföldi növénytermesztés, ami
napjainkig meghatározza a táj használatát.
Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
Települést az alábbi övezetek érintik:
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete
Országos ökológiai hálózat övezete.
Helyi jelentőségű természeti terület, Natura 2000 terület.
Földeák közigazgatási terültén, a belterülettől ÉNy-ra található, 70 ha kiterjedésű
Száraz-ér mentén lévő, Kornél-erdő és puffer zónája tartozik a térségi jelentőségű
tájképvédelmi

terület

övezetéhez,

a

tájképvédelmi

szempontból

kiemelkedő

terültekhez és az országos ökológiai hálózat övezetéhez.
Kornél –erdő
Területe: 68.5892 ha
5/19/TT/12(2012)
Hrsz: 087/11, 087/12, 085/1, 085/2, 085/3, 097/4, 088/2, 089/2, 090/2.
Földeák Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2012. (III. 9) önkormányzati
rendelete helyi jelentőségű természeti területté nyilvánította a Kornél erdőt. A fenti
helyrajzi számú ingatlanok a 14/2010 (V.11) KvVM rendelet alapján Natura 2000
területnek minősülnek.
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Az erdőt 1885 -1910 között Návay Kornél földbirtokos telepítette. A 20 ha-os erdő a
háború alatt, az őstölgyek kivételével, megsemmisült. 1960-ban 60 hektáron
újratelepítették az erdőt, ami az elmúlt évtizedekben további 10 ha-ral 70-ra bővült.
Védetté nyilvánítás célja: Az erdő őshonos életközösségének hosszú távú
fenntartása, megőrzése, helyreállítása fejlesztésének biztosítása.
Védetté nyilvánítás indoka: 1885-ben telepített erdő idős, őshonos fa- cserje és
lágyszárú növényfajokkal, valamint az itt élő állatfajokkal, az erdőben kanyargó
Száraz-ér medrével kiemelkedő természetvédelmi értéket képvisel a térségben.
Kezelő: Délalföldi Erdészeti Zrt., kivéve a 087/11, 087/12 hrsz-ú ingatlanokat,
amelynek természetvédelmi kezelője a Marostáj Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Terület kezelési tervének elkészítéséről a Délalföldi Erdészeti Zrt. gondoskodik.
Védelemre javasolt helyi jelentőségű természeti területek:
Száraz-ér ÉK-i szakasza
Makói tanyáktól É-ra található erdő
Kunhalmok, régészeti lelőhelyek
A külterületi lapunkon feltüntettük a Körös Maros Nemzeti Park nyilvántartásában
szereplő kunhalmokat és régészeti lelőhelyeket. A kunhalmok és régészeti lelőhelyek
területén csak a Nemzeti Park hozzájárulásával végezhető mindennemű építési
tevékenység és művelési ág megváltoztatásával járó mezőgazdasági munka.

Védendő táji és természeti értékek, területek
Helyi természeti értékként védelemre javasolt természeti értékek:
Templomkert idős növényállománya
Tölgyfa (Návay kúria)
Sophora facsoport (Návay kúria)
Temetőkertben található idős hársfák
Volt piac terültén álló idős fák

Egyedi tájértékként védelemre és kataszterezésre javasolt értékek:
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Egyedi tájértékek azok a tájalkotó elemek, amelyek történelmi, kultúrtörténeti,
természeti vagy esztétikai szempontból jelentősek, nem állnak műemléki, sem
természetvédelmi oltalom alatt. Az alább felsorolt egyedi tájérték típusokat javasoljuk
a tájérték kataszteri felvételre:

Településsel kapcsolatos emlékek:
I-II. Világháborús emlékmű (Szent László tér)
Feszület (Szent László tér)
Szobor (Szent László tér)
Feszület (Béke u.)
Stációk (Temető)
Feszületek (Temető)
Kápolna (Temető)
Petőfi és Béke utca
Temetői feszület
Mária szobor (Kegyhely)
Feszület, tégla talapzattal, (Óföldeáki út)
Közlekedéssel kapcsolatos emlékek:
Marhahajtó út
Szárazér téglahídja
Termeléssel kapcsolatos emlékek:
Návay kúria, major

Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a
település területén és a környező területeken.
Magterület
Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek
ideális nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő
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életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. Országos ökológiai
hálózat övezete Földeákon belül magterületként jelöli a Kornél-erdőt.
Ökológiai folyosó
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebbnagyobb

megszakításokkal

úgynevezett

ökológiai

jellemezhető

folyosók

élőhely-mozaikok,

biztosítják.

Ezek

az

láncolatok,

élőhelyeket,

az

élőhely

komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól
elszigetelt populációk között.
A település közigazgatási határát átszelő Száraz-ér, valamint a dűlőutakat kísérő
erdősávok, és összefüggő nagyobb erdőfelültek, mint ökológiai folyosók kapcsolják
össze a Kornél- erdő magterültét a településen belüli, valamint a környező
települések zöldfelületi rendszereivel.

2.2. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
A települési zöldfelületi rendszer elemei
A települések zöldfelületi rendszere azon kívül, hogy kielégíti a lakosság rekreációs
igényeit, csökkenti a környezeti ártalmakat, biztosítja a település és a táj közötti
kapcsolatot.
Földeák település zöldfelületi rendszerének központi magja a település közepén
elhelyezkedő Szent László tér és templomkert. A központi tér en áthaladó ÉK- DNy
irányú tengely, széles fásított parkosított utcákkal (Petőfi utca, Békeutca) kapcsolódik
a temetőhöz és Száraz- érhez. A zöldfelületi rendszer keresztirányú, -ÉNy –DK –i tengelye, szintén érinti a Szent László teret, és a Vásárhelyi u. – Zárda utca,
Táncsics Mihály és Kossuth Lajos utcákon keresztül fűzi fel a Száraz –ér partján
tervezett

horgásztavat,

a

zöldfelülettel

rendelkező

intézményterületeket,

a

Köztársaság teret és a sportterültet. Zöldfelületi rendszer elemei, a széles,
parkosított, főleg gyümölcsfákkal fásított utcákon és a Száraz-ér menti zöldfelülten
keresztül kapcsolódik a tájhoz.
Közparkok
Szent László tér
Területe. 2,06 ha
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Földeák legjelentősebb közparkja, a Szent László tér. A templom előtti felújított tér
dísz és pihenőpark, szobrokkal, emlékművel, országzászlóval. A tér ÉK-i oldala,
ligetesen betelepített templomkert, sétányokkal, játszótérrel.
Köztársaság téri liget, vásártér
Területe: 1,84 ha
A gyepes tér ostorfával, dióval, vadgesztenyével, nyárfával, ligetesen fásított.
Gyepes, úttal megosztott teret vásár és rendezvénytérként is használja a település.
Az elmúlt években a tér közepén húzódó út mellett konténer épültet került
elhelyezésre.
Szárazér melletti horgásztó és környéke
A közelmúltban kiépített horgásztó környezete rendezett. A gondozott, új padokkal,
horgászhelyekkel felszerelt szabadidőpark látványát nagymértékben rontja a tóval
határos, gondozatlan, elhanyagolt Szárazér meder.
Fasorok
A zöldfelületi rendszer igen fontos elemei az út menti fasorok. Földeák utcái általában
gyümölcsfákkal fásítottak, azonban hiányoznak az egységes szép fasorok. A
tervkészítés során a Petőfi u., Béke utcai fasoron kívül fontos a településen átmenő
Makó -Vásárhelyi út fásítása, valamint a Száraz ér menti fásítás.
Út menti zöldsávok
A településen belül, mind a kül-, mind pedig a belterületen szépen gondozottak az út
menti zöldsávok. Ezek közül is kiemelkedő a 4415 számú út külterületi szakasza, a
szép szélvédő fásításával.
Sportterület
Területe: 2,42 ha
A településen gyepes labdarúgó pálya található, öltöző épülettel. A gyepes pálya a
telekhatár mentén fásított.
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Temetők
Földeákon egy működő és egy lezárt temető található. A településen belül igen
érdekesen helyezkednek el a temetők. A településközpontban lévő templom ÉK-i
tengelyében található a lezárt Református temető, míg a működő Római Katolikus,
és ezen belüli Református temető rész a templom főbejáratával szemben
helyezkedik el.
Katolikus temető
Területe: 3,78 ha
A temető főbejáratától felújított kálvária vezet a temető kápolnáig. A temető
rendezett, gondozott. Védelemre javasoljuk a temetőben lévő idős hársfákat, a
kálváriát, a feszületeket és a Návay sírboltot. A temető területe a település távlati
igényeit is kielégíti.
Kegyeleti park (felhagyott református temető)
Területe. 0,12 ha
Belterület ÉK-i részén, a Száraz-ér partján helyezkedik el a felhagyott temető. A
mezőgazdasági terültekkel körbevett kegyeleti park nincs lekerítve. A terültet sűrű
cserje borítja, néhány fejfa jelzi a valamikori temetőt. Kegyeleti park terültét mielőbb
rendezni kell, mert a terület jelenlegi állapotában,- a gondozatlan sírjelekkel és a
gödrökkel - balesetveszélyes.
Erdőterületek
Terület. 87,04 ha
Országos Erdőállomány Adattár aktuális adatai alapján Földeák közigazgatási
területén 87,04 ha erdő található, ebből védelmi rendeltetésű erdő 78,1 ha és
gazdasági rendeltetésű erdő 8,94 ha.
Gazdasági rendeltetésű erdők
Területe: 8,94 ha
Védelmi rendeltetésű erdők
Területe: 78,1 ha
Védelmi rendeltetésű erdőterületek tartalmazzák a védett erdők területét is.
Védelmi rendeltetésű erdő: 78,1 ha
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Földeák közigazgatási terültén belül főleg utak és vízfolyások mellett szélvédő
erdősávok helyezkednek el. Ezek közül is a legjelentősebb, a települést É-D-i
irányban átszelő 4415 sz. Hódmezővásárhely-Makó, közlekedési út melletti erdősáv.
Az út melletti erdősáv igen kedvező tájképi adottsága a településnek. Kisebb
véderdő foltok találhatók még a Száraz ér mentén és a makói közigazgatási határ
mellett.
Védett erdő: 70 ha
Védelmi rendeltetési erdők közül védett erdő a Száraz-ér mentén elhelyezkedő
Kornél – erdő.

2.3. Tájvédelmi javaslatok
Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
Helyi jelentőségű természeti terület, Natura 2000 terület.
Földeák közigazgatási terültén, jelenleg a belterülettől ÉNy-ra található, 70 ha
Kornél-erdő része a Natura 2000 területnek.
Védelemre javasolt táji és természeti értékek, területek
Védelemre, illetve kataszterezésre javasoljuk az alátámasztó vizsgálat során feltárt, a település egyedi arculatát meghatározó - természeti értékeket, a településsel,
közlekedéssel és termeléssel kapcsolatos egyedi tájértékeket.
Helyi természeti értékként védelemre javasolt természeti értékek:
Templomkert idős növényállománya
Tölgyfa (Návay kúria)
Sophora facsoport (Návay kúria)
Temetőkertben található idős hársfák
Volt piac terültén álló idős fák
Volt zárda épület telkén lévő idős fák
Erdő Óföldeáki út
Száraz –ér partja
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Egyedi tájértékként védelemre és kataszterezésre javasolt értékek:
Egyedi tájértékek azok a tájalkotó elemek, amelyek történelmi, kultúrtörténeti,
természeti vagy esztétikai szempontból jelentősek, nem állnak műemléki, sem
természetvédelmi oltalom alatt. Az alább felsorolt egyedi tájérték típusokat javasoljuk
a tájérték kataszteri felvételre:
Településsel kapcsolatos emlékek:
I-II. Világháborús emlékmű (Szent László tér)
Feszület (Szent László tér)
Szobor (Szent László tér)
Feszület (Béke u.)
Stációk (Temető)
Feszületek (Temető)
Kápolna (Temető)
Petőfi és Béke utca
Temetői feszület
Mária szobor (Kegyhely)
Feszület, tégla talapzattal, (Óföldeáki út)
Közlekedéssel kapcsolatos emlékek:
Marhahajtó út
Szárazér téglahídja
Termeléssel kapcsolatos emlékek:
Návay kúria, major

Ökológiai hálózat, ökológiai folyosó bővítése
A település közigazgatási határát átszelő Száraz-ér, valamint a dűlőutakat kísérő
erdősávok, és összefüggő nagyobb erdőfelültek, mint ökológiai folyosók kapcsolják
össze a Kornél- erdő magterültét a településen belüli, valamint a környező
települések zöldfelületi rendszereivel.
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A meglévő és tervezett zöldfelületi elemek közül, a Száraz ér és a külterületi dűlőutak
mellett javasoljuk a kiöregedett növényállomány felújítását, új fasorok, szélvédő
erdősávok telepítését. Belterületen belül, a zöldfelületi rendszer fejlesztésén belül
kiemelten kell kezelni a széles utcák, parkok, sportterületek és temetők fásítását,
valamit az idős növényállomány szakszerű fenntartását.

2.4. Zöldfelületi rendszer fejlesztése
A települési zöldfelületi rendszer elemei
A települések zöldfelületi rendszere azon kívül, hogy kielégíti a lakosság rekreációs
igényeit, csökkenti a környezeti ártalmakat, biztosítja a település és a táj közötti
kapcsolatot.
Zöldfelületi rendszer fejlesztése, a település szerkezetéből adódóan, a meglévő
parkok és zöldfelületi elemek minőségi fejlesztését tartalmazza. Új sportpark,
rekreációs terület és sétány a volt piactér helyén, és a Száraz-ér mellett került
kialakításra.
Közparkok
Szent László tér
Területe. 2,06 ha
Közpark és templomkert terülte változatlan. A templom előtti dísz és pihenőtér tér az
elmúlt években került felújításra.
A tér ÉK-i oldala, ligetesen betelepített templomkert, sétányokkal, játszótérrel.
Templomkert jelenlegi funkciójának megtartása mellet, a terület minőségi felújítást
javasolunk. A liget értékes növényeink megmentése érdekében felül kell vizsgálni a
meglévő növényállományt. A felújítás során javaslatot kell adni a templom mögötti
tölgyfák életterének növelésére, az évtizedek alatt besűrűsödött, tölgyfákat korlátozó
növények ritkítására. A ligeten belül meg kell oldani a fák száraz gallyazását, felül
kell vizsgálni a borostyánnal borított felültek nagyságát. Rekonstrukciós munkák
során a templomhoz méltó, ligetes park kialakítására kell törekedni.
A templom körüli liget értékes növényállományát - különösen a templom előtti 2 db
tölgyfát –helyi természeti értékként védelemre javasoljuk.
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Köztársaság téri liget, vásártér
Területe: 1,84 ha
A gyepes tér ostorfával, dióval, vadgesztenyével, nyárfával, ligetesen fásított.
Gyepes, úttal megosztott teret vásár és rendezvénytérként is használja a település.
Az elmúlt években a tér közepén húzódó út mellett konténer épültet került
elhelyezésre. A tér méreteihez képest, kevés az árnyékot adó fa. A jelenlegi
funkciókat figyelembe véve további fatelepítéseket javaslunk, főleg a telekhatárok
mentén, valamint az átkötő út és a Vízmű közötti terülten. A tér alkalmas jól felszerelt
nagyjátszótér befogadására is.
Tervezett sportpark
A Szent László tér É-i oldalán, a volt piac területén sportpark kerül kialakításra.
Terültet idős faállományát helyi természeti értékként védelemre javasoljuk. A
sportfelszerelések kihelyezésénél a fák gyökérzete, törzse és lomkoronája nem
sérülhet.
Szárazér melletti horgásztó és környéke
A közelmúltban kiépített horgásztó környezete rendezett. A gondozott, új padokkal,
horgászhelyekkel felszerelt szabadidőpark látványát nagymértékben rontja a tóval
határos, gondozatlan, elhanyagolt Szárazér meder.
Szárazér melletti sétány meglévő és tervezett horgásztó között
A meglévő és tervezett horgásztavak között, az Érmelléki utca és annak
folytatásában fásított sétány kialakítását javasoljuk. A Száraz-ér É-i oldalát, a
csatornapart rendezését követően szintén fásításra javasoljuk.
Fasorok, út menti zöldsávok
A zöldfelületi rendszer igen fontos elemei az út menti fasorok. Földeák utcái általában
gyümölcsfákkal fásítottak, a településen hiányoznak az egységes szép fasorok.
Javasoljuk a településen belüli széles utcák fásítását. Útásításnál a jó árnyékot adó,
környezeti ártalmakat is elviselő, kevés gondozást igénylő lombos fák telepítését
javasoljuk. Széles utcák fásításához felhasználható növények pl. Patán (Platanus h.),
Kőris (Fraxinus ang.) Hárs, (Tilia t.) Juhar (Acer pl.). Szük utcákba, légvezetékek alá,
gömbkoronájú fák (pl: Gömbjuhar –Acer pl. ’Globosum’, Gömbkőris –Fraxinus o.
’Mecsek’) telepítését javasoljuk. Törékeny ágrendszerű fákkal (ezüstjuhar, nyár,
pusztaszil, szivarfa, stb.) és örökzöld növényekkel történő útfásítást, balesetvédelmi
szempontból nem javasoljuk.
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Sportterület
Területe: 2,42 ha
Sportpálya területe nem változik. Telken belül kiegészítő fásítást javaslunk a Dohány
Lajos utca felöl.

Temetők
Földeákon egy működő és egy lezárt temető található. A településen belül igen
érdekesen helyezkednek el a temetők. A településközpontban lévő templom ÉK-i
tengelyében található a lezárt Református temető, míg a működő Római Katolikus,
és ezen belüli Református temető rész a templom főbejáratával szemben
helyezkedik el.
Katolikus temető
Területe: 3,78 ha
A temető főbejáratától felújított kálvária vezet a temető kápolnáig. A temető
rendezett, gondozott. Védelemre javasoljuk a temetőben lévő idős hársfákat, a
kálváriát, a feszületeket és a Návay sírboltot.
A temető területe a település távlati igényeit is kielégíti. Temetőn belül, a feltöltött tó
helyén parkolót terveztünk és több soros fasorral szegélyeztük a Dózsa György utca,
Mártírok útja és Vasút sor felöli telekhatárokat.
Kegyeleti park (felhagyott református temető)
Területe. 0,12 ha
Belterület ÉK-i részén, a Száraz-ér partján helyezkedik el a felhagyott temető. A
mezőgazdasági terültekkel körbevett kegyeleti park nincs lekerítve. A terültet sűrű
cserje borítja, néhány fejfa jelzi a valamikori temetőt. Kegyeleti park terültét mielőbb
rendezni kell, mert a terület jelenlegi állapotában,- a gondozatlan sírjelekkel és a
gödrökkel - balesetveszélyes.
Erdőterületek
Terület. 87,04 ha
Országos Erdőállomány Adattár aktuális adatai alapján Földeák közigazgatási
területén 87,04 ha erdő található, ebből védelmi rendeltetésű erdő 78,1 ha és
gazdasági rendeltetésű erdő 8, 94 ha.
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Gazdasági rendeltetésű erdők
Területe: 8,94 ha
Védelmi rendeltetésű erdők
Területe: 78,1 ha
Védelmi rendeltetésű erdőterületek tartalmazzák a védett erdők területét is.
Védelmi rendeltetésű erdő: 78,1 ha
Földeák közigazgatási terültén belül főleg utak és vízfolyások mellett szélvédő
erdősávok helyezkednek el. Ezek közül is a legjelentősebb, a települést É-D-i
irányban átszelő 4415 sz. Hódmezővásárhely-Makó, közlekedési út melletti erdősáv.
Az út melletti erdősáv igen kedvező tájképi adottsága a településnek. Kisebb
véderdő foltok találhatók még a Száraz ér mentén és a makói közigazgatási határ
mellett. A belterülettő Ék-re, a Száraz-ér partján új véderdő került kijelölésre a
megszüntetésre tervezett szennyvíztisztító terültén.
Védett erdő: 70 ha
Védelmi rendeltetési erdők közül védett erdő a Száraz-ér mentén elhelyezkedő
Kornél – erdő. Szárazér melletti Kornél liget, rekreációs célt is szolgál, itt erdei pihenő
és vadászház is található. Az erdő egykor gondozott kiránduló és pihenőterület volt.
Jelenleg rosszul megközelíthető terület kevésbé látogatott. Az erdőre rehabilitációs
terv készítését javasoljuk a későbbiek során. A terven belül, a védettség
figyelembevételével, javaslatot kell adni az erdőt feltáró úthálózatra, tanösvényre,
terület rekreációs, illetve ökoturisztikai (vadászat, horgászat, táboroztatás, kerékpár,
vagy lovascentrum, stb) hasznosításra. Az erdő kezelési tervének az elkészítés, a
védettségről szóló rendelet értelmében a Délalföldi Erdészeti Zrt. feladata.

2017. augusztus

Boldog Mária
vez. tervező
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FÖLDEÁK KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

2016–2017
III. 3. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLATOK
3.1. Közúti közlekedés
Nagytérségi kapcsolatok
Az M43 autópálya Makói csomópontja a 4415 j. úton haladva 10 percen belül
elérhető, így a község közúti forgalma rövid időn belül csatlakozhat az országos ill. az
európai gyorsforgalmi úthálózathoz. .

Kistérségi kapcsolatok
Földeák közigazgatási területének keleti, külterületi részén halad a 4415 j.
Hódmezővásárhely-Makó összekötő út, amelynek 16+999 km szelvényéből ágazik ki
a 44132 j. Földeáki bekötőút, amely a község belterületén áthaladva köt vissza a
4415 j. út 18+813 szelvényébe.
A 4416 j. úton Maroslele, a 44125 j. úton a vasútállomás, a Makói út - Köztársaság
tér - Igási út önkormányzati út nyomvonalán a 4422 j. Békéssámson-Makó összekötő
út érhető el.

A község közúthálózata
Földeák község közigazgatási területét az alábbi országos mellékutak érintik:
-

4415j. Hódmezővásárhely Földeák Makó
4416 j. Földeák - Óföldeák - Maroslele
44132 j. Földeáki bekötő út
44125 j. Állomáshoz vezető bekötő út

összekötő út
összekötő út

A település belterületi közúthálózatának gerincét a 44132 j. út átkelési szakasza
képezi.
A közutak tervezésére vonatkozó ÚT2-1. 201:2008 útügyi műszaki előírás az
országos közutak kezelői számára kötelező, a helyi közutak tekintetében ajánlott,
így a műszaki paramétereket a fentiek szellemében határoztuk meg.
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Az OKA (Országos Közúti Adatbank) közzétett adatai szerint a számozott utak 2016
évi forgalmát a közzétett 2015 évi adatok felszorzásával, 10 és 20 éves távlatra a
mellékelt táblázatok tartalmazzák.
4415 j. út ÉÁNF
2762/3268 jmű/nap
MOF
331/392 E/ó
4416 j. út ÉÁNF
343/395 jmű/nap
MOF
41/47E/ó
44132 j. ÉÁNF
2712/3701 jmű/nap
út
MOF
331/444E/óra
ÉÁNF –éves átlagos napi forgalom:
jármű/nap
MOF – mértékadó óraforgalom: egységjármű/óra

Fenti értékekből látható, hogy a 2x1 forgalmi sáv hosszú távon is megfelelő lesz, a
forgalom többszörös növekedése esetén merülhet ki a keresztmetszeti kapacitás.
/ÚT 2-1. 201:2008 4. 3. 3 pont, 4. 1. táblázat/

Országos mellékutak külterületi szakaszának jellemzői

4415 j. út
4416 j. út
44132 j. út

építési terület
szélesség
kialakult
kialakult
kialakult

védősáv szélesség
50 m
50 m
50 m

útkategória szerinti
besorolás
K. V. A
K. V. A
K. V. A

K. V. A – külterületi összekötő út „A” jelű környezetben – síkvidéken, épített
környezeti korlátozások nélkül
Helyi gyűjtő utak külterületi szakaszain a szabályozási szélesség 16. 0m javasolt
burkolat-szélesség 6. 0m.
K. VI. C külterületi bekötő út vt=50km/h
Belterületi gyűjtő utak jellemzői
utca neve

útkategória

Vásárhelyi u.
Makói u.
Bajcsy-Zsilinszky u.

B. V. c. B

beépítési
szélesség /m/
22. 60
20, 25
22, 90

burkolat
szélesség
járda
/m /
meglévő/tervezet
5,
20/6, 00
kétoldali
5, 80/6, 00
kétoldali
3, 90/6, 00
kétoldali
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Petőfi u.
Táncsics u.
Béke u.
Köztársaság tér

30, 30
28, 00
30, 00
45, 80

5, 70/6, 00
4, 40/6, 00
4, 45/6, 00
5, 50/6, 00

kétoldali
kétoldali
kétoldali
egyoldali

Az új lakóutcák szabályozási szélessége 16. 0m legyen. Távlatban minden utcát
szilárd burkolatúra kell kiépíteni.

Közúti csomópontok
A forgalomszámlálási adatok szerint közúti csomópont kiépítése a község
közigazgatási területén nagy távlatban sem indokolt.
A 4415 és 44132j. utak északi-Hmvhely felőli-csomópontjában Földeák irányából nem
biztosított a belátási távolság.

3.2.

Gyalogos közlekedés

Kétoldali beépítés esetén kétoldali járda építése indokolt, melynek minimális
szélessége a gyalogos űrszelvény – 0, 75 m – kétszerese, vagyis 1, 5 m.
Indokolt esetben – pld. helyszíni kötöttség – a szélesség 1, 2 m-re csökkenthető.

3.3.

Parkolás

A meglévő intézmények parkolási igénye közterületen biztosított, ill. biztosítható. A
tervezett építmények járműveit minden esetben saját telken kell elhelyezni. A
járművek elhelyezésére és a szükséges parkolóhelyek számának meghatározására
az OTÉK 42. §-ban leírtak vonatkoznak.

Üzemanyagtöltő állomás a 4415 és 4416 j. utak csomópontjában található, mely
az igényeknek megfelel.
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3.4.

Közösségi közlekedés

A községet a DAKK Zrt. helyközi járatai érintik. A járatok nyomvonala és jelenlegi
megállói változatlanul maradnak. A szabványos méretű autóbusz öblök kiépítése
minden megállóhelyen megtörtént, Szeged irányába fedett várókat telepítve.

Belterületen három buszmegállópár található, a legnagyobb forgalmú a „Földeák
községháza” elnevezésű.
Makóra naponta 17, míg Hódmezővásárhelyre 18 buszjárat indul. Szegedre
gyorsjárat munkanapokon ötször, hétvégén és ünnepnapokon kétszer közlekedik,
amely – Óföldeákot és Maroslelét is érintve – az M43-as autópályán keresztül közelíti
meg a várost.
Makóra iskolabusz is jár.

3.5.

Kerékpáros közlekedés

A tervezett térségi kerékpárút nyomvonalát a tervlapon feltüntettük, megegyezően a
Csongrád megyei Területrendezési Terv közlekedési munkarészében foglaltakkal.
Az alföldi településekre jellemzően belterületen intenzív kerékpáros forgalom
tapasztalható, ami a forgalomszámlálási táblázatokban is látható.
A keresztszelvények alapján önálló kerékpárút létesítésének helyigénye csak rövid
szakaszon biztosított, így a kerékpáros nyomvonalat a közút burkolatára festett
piktogramokkal javasoljuk jelezni.

3.6.

Vasúti közlekedés

A 130 sz. Tiszatenyő - Makó vasútvonalon 2009. decemberben a személyszállítás
megszűnt, teherszállításra a vasutat csak esetenként veszik igénybe, a rendszeres
teherforgalom nem jellemző.

3.8.

Vízí és légi közlekedési viszonylat és védőzóna a települést nem érinti.
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FÖLDEÁK KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

2016–2017
III. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
4.1. Vízi közművek
4.1.1. Vízellátás
A község területén a vízkivételi műveket és vízellátó vezetékhálózatot az Alföldvíz
Zrt. üzemelteti.
A vízbeszerzés és a hálózat adatait mellékeljük.
A KEOP keretében végzett hálózat rekonstrukció, vízminőség javító munkálatok, ill.
az új mélyfúrású kút tapasztalati adatai még nem állnak rendelkezésre.
A község vízellátó hálózatán feltüntettük a tűzcsapok helyét, és ellenőriztük a
telepítési távolságokat, melynek eredményeként megállapítható, hogy az alábbi
utcákban kell földfeletti tűzcsapokat telepíteni: Móricz Zs., Táncsics M. u., Vásárhelyi
u., Mártírok útja, Martinovics u., Arany J. u.
Az új lakóövezetek környezetében kiépítendő a vízellátó hálózat és telepítendők a
szükséges távolságonként a föld feletti tűzcsapok.
Földeák és Óföldeák település vízellátásához szükséges vízmennyiséget a víztisztító
technológia üzembe helyezése után (az adatszolgáltatásunk erre az állapotra
vonatkozik), a Földeákon lévő II. számú víztermelő telepről 2 db víztermelő kút fogja
biztosítani. Az I. számú víztermelő telep és az Óföldeákon lévő víztermelő telep 2- 2
db kúttal üzemen kívül helyezett és a tulajdonos Önkormányzatoknak visszaadásra
előkészített. Az üzemelő kutakból búvárszivattyúval kitermelt víz minősége, arzén, és
ammónium

tartalma

tekintetében

nem

felel

meg

a

201/2001.

(X.25.)

Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek, ezért szükséges a
víztisztítási technológia kiépítése. A technológia fő folyamatai a következők:
Nyersvíz → Nyersvíz tároló (gázmentesítés) →klóros oxidáció és törésponti
klóradagolás (Cl2) → segédanyag adagolás (FeCl3) → Szűrés → klórszint ellenőrzés
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→ aktívszén szűrés → Fertőtlenítés (utóklór, UV) és esetlegesen vízkeménység
növelés (CaCl2)→ Magas tároló és a települési hálózat.
Az üzembe helyezés után a vízkezelő berendezésekről lejövő tisztított víz
közvetlenül jut a települési elosztóhálózatba, illetve az Óföldeák ellátására szolgáló
távvezetékbe és a vízkezelő mű mellett lévő, a rendszer nyomását biztosító magastárolóba. A vízmű-rendszer automatikus üzemű. A két PLC között a kommunikáció
jelkábelen történik és azon átadott információk alapján működik. A PLC-k az
adatkommunikációt rádiós kommunikációs modemen keresztül végzik a diszpécser
központtal.
A települési elosztóhálózatok döntően körvezetékes rendszerűek, a 3,0 – 3,4 bár
üzemi nyomást a magas tároló vízszintje határozza meg.
A vízmű-telep állandó kezelő személyzet nélkül, alapvetően távfelügyelettel működik.
MŰSZAKI ADATOK
Kapacitás adatok:
A vízmű mértékadó kapacitása: 60 m3/óra, (1200 m3/20 óra) a vízkezelés
kapacitása alapján számolt.
A két település napi átlagos vízigénye: 350 m3/d
Fővezeték kapacitása:
NA 200 KMPVC

v=1 m/s

2.728 m3/d

NA 125 AC

v=1 m/s

1.059 m3/d

Vízbeszerzés:
Földeák:
Státust
EOV „Y” koordináta
EOV „X” koordináta
Vízkönyvi szám/létesítési
engedély szám:
Kataszteri szám
Talpmélysége
Mélyesítés éve
Csövezés (m; mm)

I.
II.
III.
IV.
üzemelésbő üzemelésb üzemelő
üzemelő
l kivont
ől kivont
761,439
761,398
761,952
761,952
109,373
109,442
108,726
108,726
6225/6/196 23.028/4/19 60.506- 59.343/198
0
72
4/1988
7
B-49
B-53
B-54
B-55
310
410
550
550
1962
1978
1988
1987
000,30-60/Ø318,
36,2/Ø305; 113/Ø279; 143/Ø318,
50-
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Szűrőzött rétegek
Folyamatosan
kitermelhető vízmennyiség
l/p
Üzemi vízhozam l/p
üzemi
Vízszintek
jelenleg (m): nyugalmi
Fajlagos összes
metántartalom (GVV)
20°C-on l/m3
Kútszivattyú típusa:
Szivattyú beépítési
mélység (m)
Teljesítménye (Qü: l/p)
Emelőmagassága (Hü: m)

0-116/
103131406/Ø203,
Ø241;
335/Ø203; 463,7/Ø20
385106-240/
3253, 422,6- 480/Ø133
Ø203;
410/Ø133 550/Ø133
233310/Ø133
346,4497-515, 444,65-469
252,8-270,
361,5, 396- 527-539
277,5402,5
282,5;
291,0-296,0
300
500
940
940
150
-4,5
-4,1

170
-10,52
-4,39

480
-4,2
+0,11

500
-3,8
+0,08

4,5

2,98

7,71

7,99

K 63-4

K 64-4

-12,5

-12,5

Grundfos
SP 30-2
-12,5

Grundfos
SP 30-2
-12,5

200
32

360
38

500
15

500
15

Óföldeák:
Státusz
EOV „Y” koordináta
EOV „X” koordináta
Vízkönyvi szám/létesítési
engedély szám:
Kataszteri szám
Talpmélysége
Mélyesítés éve
Csövezés (m; mm)
Szűrőzött rétegek
Folyamatosan
kitermelhető vízmennyiség
l/p
Üzemi vízhozam l/p
üzemi
Vízszintek
jelenleg (m): nyugalmi
Fajlagos összes
metántartalom (GVV)

1.
üzemelésből
kivont
757,1
107,1

2.
üzemelésből kivont

8321/1962

24766-2/1979

B-30
300
1962
0-45,6/Ø2013;
0-210/ Ø165;
19-300/ Ø133;
275,4-285,0
300

B-31
250
1979
0-47,2/Ø324;
37-186,5/Ø273;
176-250/Ø133
202,0-218,0,
250

150
-3,47
-1,2

125
-2,10
-1,10

5,46

8,07

757,1
107,1
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20°C-on l/m3
Kútszivattyú típusa:
Szivattyú beépítési
mélység (m)
Teljesítménye (Qü: l/p)
Emelőmagassága (Hü: m)
TÁROLÓ MEDENCÉK ADATAI:
Nyersvíz tároló:

2x75

SP 8/A
-18,5

K 64-4
-18,5

117
22

200
32

m3

vasbeton,

terepszinttől

kiemelt

és

földfeltöltés nélküli, hőszigetelt falú
HELIOS RK 150 szellőzőventillátorral felszerelt
Zagyvíz ülepítő

2x30 m3 vasbeton medence, terepszinttől kiemelt
és földfeltöltés nélküli, hőszigetelt falú

Iszapsűrítő műtárgy

10

m3

vasbeton,

földfeltöltéssel

terepszinttől

létesült,

UNILIFT

kiemelt

és

átemelővel

kiegészített

Vízelosztás:
Magas Tároló:
Vízelosztás:
Elosztó hálózathossz (m)
Bekötővezeték hossz (m)
Összesen (m)
Közkifolyók (db)
Tűzcsapok (db)
Bekötések száma (db)

AK 200/30, (hrsz: 337/12)
Földeák
28.872
12.037
40.909
15
59
1458

Óföldeák
5.137
1.916
7.050
3
12
182

A közkifolyók, tűzcsapok és bekötések db száma változó adat, ezért csak tájékoztató
jelleggel közölt.
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4.1.2.Szennyvízelvezetés
A községben 2015-ben kiépült a szennyvízelvezető hálózat.
Szennyvíztisztító telep Földeákon nem épült,a szennyvizet az Igási út mentén
épült nyomócsövek juttatják a Makói szennyvíz tisztító telepre.

Csatorna hálózat:
Földeák község területén keletkező szennyvizek elvezetésére elválasztott rendszerű
vegyes; nyomott és gravitációs csatornahálózat létesült. A település belterülete 4 db
szennyvízgyűjtő területre bontott, melyek mélypontjában, közterületen került
elhelyezésre az F-2, F-3 és F-4 jelű közbenső, valamint az F-1 jelű főátemelő. Az F-1
átemelő nyomócsöve (Földeák-Makó összekötő távvezeték) juttatja a település teljes
szennyvíz mennyiségét az F5 közbenső átemelőn keresztül Makó város meglévő
csatornarendszerébe.
Az elvezetendő szennyvizek kizárólag kommunális jellegűek, ipari szennyvíz a
területen nem keletkezik.
Műszaki, technológiai adatok:
Gravitációs csatornák
Gerincvezeték:
F1.sz. öblözet:

4 577,96 fm DN 200 KG-PVC
177,62 fm DN 200 kőagyag
695,30 fm DN 250 KG-PVC
710,63 fm DN 250 kőagyag
6,95 fm DN 400 KG-PVC
275,34 fm DN 315 KG-PVC

F2.sz. öblözet:

2 822,85 fm DN 200 KG-PVC
435,60 fm DN 200 kőagyag
176,40 fm DN 250 KG-PVC
11,50 fm DN 315 KG-PVC

F3.sz. öblözet:

1 803,35 fm DN 200 KG-PVC
3,20 fm DN 250 KG-PVC

F4.sz. öblözet:

4 276,41 fm DN 200 KGPVC
865,06 fm DN 200 kőagyag
842,55 fm DN 250 KGPVC
97,13 fm DN 250 kőagyag
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Gerincvezeték összesen:

Bekötővezeték:
F1.sz. öblözet:

6,70 fm DN 400 KGPVC
73,80 fm DN 315 KGPVC
17 858,35 fm

3 929,28 fm DN 160 KG-PVC
654,57 fm DN 160 kőagyag

F2.sz. öblözet:

1 938,17 fm DN 160 KG-PVC
433,34 fm DN 160 kőagyag

F3.sz. öblözet:

1 244,15 fm DN 160 KG-PVC

F4.sz. öblözet:

4 096,53 fm DN 160 KG-PVC
964,98 fm DN 160 kőagyag
13 261,02 fm

Bekötővezeték összesen:
Szennyvíznyomó-gyűjtő csatornák
Gerincvezeték:
F1.sz. öblözet:

1 671,68 fm DN 90 KPE

F2 sz. öblözet:

1 413,21 fm DN 90 KPE

F4 sz. öblözet:
Gerincvezeték összesen:

474,90 fm DN 90 KPE
3 559,79 fm

Bekötővezeték:
F1.sz. öblözet:

752,38 fm DN 50 KPE

F2 sz. öblözet:

317,73 fm DN 50 KPE

F4 sz. öblözet:
Bekötővezeték összesen:

Szennyvízátemelők
Főátemelők:
- Köztársaság tér
- Földeák-Makó közbenső
Közbenső átemelők
- Dehény Lajos u.
- Advent u.
- Arany János u.

Jele:
F1

F2
F3
F4

80,00 fm DN 50 KPE
1 150,11 fm

F5
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Szennyvíznyomó-szállító vezetékek
Átemelő jele
F1.
Vezeték átmérő (D)
90
Anyaga
KPE
Hossza
(fm)
0,95
Vezeték átmérő (D)
125
Anyaga
KPE
Hossza
(fm)
0,39
Vezeték átmérő (D)
160
Anyaga
KPE
Hossza
(fm)
1224,46
Átemelő jele
Vezeték átmérő
Anyaga
Hossza
ÖSSZESEN:

(D)
(fm)

F4.
125
KPE
917,95

11 423,94 fm

F2.
125
KPE
408,74

F5.
160
KPE
8260,05

F3.
110
KPE
611,40
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4.1.3.

Csapadékvíz elvezetés

Meglévő állapot
Földeák Község 3643 hektárnyi közigazgatási területe a III. sz belvízvédelmi
körzetbe tartozik, amely területileg a Tisza bal partja és a Maros jobb partja által
bezárt Tisza - Maros szögben, az ettől keletre lévő Szárazér és Élővíz csatornák
vízgyűjtőjében valamint az orosházi fennsíki részen helyezkedik el.
A község 222 ha terjedelmű belterületén keletkező csapadék - és belvizek
befogadója a Szárazér - Porgányi főcsatorna és a Karabuka - Ugari csatorna.
Mindkét

csatorna

érvényes

vízjogi

üzemeltetési

engedéllyel

rendelkezik,

üzemeltetője az ATIVIZIG.
A település belterülete vízgyűjtő terület szempontjából 4 öblözetre osztható.
1. öblözet
Achim A. u. - Zrínyi i. u. - Ady E. u. - Szt. László tér É - i oldal - Petőfi u. - Mártírok u.
2. öblözet
Achim A u. - dny - i telekvégek - vasút - Mártírok u.
3. öblözet
Vasút - Makói u. - Kossuth L. u. - Budai. N. A. u. - Béke u - Szt. L. tér É - i old.
4. öblözet
Makói úttól délre eső terület
A meglévő belterületi, jórészt nyíltszelvényű gravitációs árokrendszer adatai:
- 12245 fm földmedrű árok
- 3800 fm burkolt árok
- 300 fm zárt csatorna
Fent felsorolt árokrendszer a település területének 60 % - án biztosítja a
vízelvezetést, a meglévő szikkasztó árkokról nincs adat.
Az 1. , 2. , és 3. öblözet befogadója a Szárazér - Porgányi főcsatorna, melynek
paraméterei:
Fenékszint: 76,83 mBf
Levonulási vízszint: 77,93 mBf
Fenékesés: 0,6 ‰
Rézsűhajlás: 1:1,5
Fenékszélesség: 2,20 m
Vízhozam: 1,9 m3/s
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A 4. öblözet befogadója a Karbuka - Ugari csatorna, melynek paraméterei:
Fenékszint: 80,20 mBf
Levonulási vízszint: 81,30 mBf
Fenékesés: 0,4
‰
Rézsűhajlás: 1:1,5
Fenékszélesség: 1,60 m
Vízhozam:
1,892 m3/s
A belterületről a csapadékvíz 2 helyen, a Kossuth és a József A. u. végén van
bekötve a Szárazér - Porgányi főcsatornába, mindkét ponton tiltózható zsilip került
beépítésre.
A település belterülete belvíz által nem veszélyeztetett.
Önkormányzati kezelésű csapadékvíz átemelő létesítésére nem volt szükség.
A helyszíni bejáráson tapasztaltak szerint a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat
rendszeres karbantartásra szorul az eliszapolódott árkok kotrása és az eltömődött
átereszek tisztítása szükséges.
Fejlesztés
Az Önkormányzat megbízásából 2016. júliusában készült el Földeák község vízkár
- elhárítási terve, melyet az Alföldi AGROTERV Bt. készített.
A

tervdokumentáció

részletesen

taglalja

a

csapadékvíz

elvezető

rendszer

fejlesztését, az öblözetek pontos lehatárolását, a befogadó csatornák paramétereit,
kapacitását.
A terv kitér az árvízi kockázatok felmérésének, a veszélyeztetettség és a kockázatok
csökkentésére készült részletes vizsgálatok ismertetésére, valamint a már
hozzáférhető részeredmények fellelhetőségének helyére is.

Szeged, 2016. november
Bombolya Erzsébet
vezető tervező
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4.2. GÁZELLÁTÁS
4.2.1. Meglévő állapot
Óföldeák és Földeák közigazgatási területein halad át a Hódmezővásárhely – Makó
közötti DN 300 mm-es acél 64 bár nyomású gázvezeték (biztonsági övezete 28-28 m)
és a vele párhuzamos, tőle kb. 5,0 m-re húzódó bányaüzemi hírközlő kábel
(biztonsági övezete 1-1m). Üzemeltetője: FGSz Zrt. Kecskeméti Földgázszállító
Üzem.
A 64 báros vezetékről a Földeák – Óföldeák összekötő út keresztezésénél
átadóállomás épült 64/6 báros nyomáscsökkentővel. Innen 2 ág indul, az egyik DN
90 mm KPE 6 báros vezeték Óföldeák-Maroslele irányába, a másik DN 90 mm KPE
6 báros vezeték Földeák ellátására.
Földeákot D-i irányába kerülve jut el a Sallai I. utcáig a 6 báros vezeték, ahol KÖGÁZ
– 1500 típusú 3000 m3/h teljesítményű nyomásszabályozó épült. Ezt 2013-ban
lecserélték Fiorentini RD 6002 típ. 6/3 báros ikerágas nyomásszabályozóra, melynek
Q = 1500 m3/h a teljesítménye áganként.
A jelenlegi téli csúcsfogyasztás: 1906 m3/h
nyári csúcsfogyasztás: 254 m3/h.
A lakossági, intézményi gázigény kiszolgálása a 3 bár nyomású gázhálózaton
keresztül biztosított.
A belterületen kívüli fogyasztási pontok (szárító üzem, tehenészet, sertéstelep)
ellátása 6 bár nyomású gázzal történik. Településen belül a 3 bár nyomású hálózat
90 mm; 63 mm; és 32 mm átmérőjű KPE csövekből épült.
A hálózatról jelenleg 1267 db mérővel felszerelt fogyasztási pont üzemel.
Földeák jelenlegi gázellátása megoldott. A hálózat kiépítése minden utcában
megtörtént, de nem minden ingatlanban veszik igénybe a szolgáltatást.
4.2.2. Fejlesztési javaslat
A távlati fejlesztési javaslat szerint a várható lakásszám kb. 50 db-al nő, és a kijelölt
ipari terület nagyság 8,2 ha.
A lakossági fogyasztásnövekedés csúcsidőben kb. 90-100 m3/h-ra tehető, míg az
ipari fogyasztás értéke nagymértékben függ az ipari létesítmény igényétől (pl.
technológiai gázfelhasználás).
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Fejlesztés során a lakossági, az intézményi és kisebb üzemi fogyasztás kielégítése a
3 báros hálózat továbbfejlesztésével megoldható.
Nagyobb ipari fogyasztó betelepülése esetén a gázigény alapján egyedi elbírálás
szükséges, hogy adott helyen rendelkezésre áll-e a megfelelő nyomás és
mennyiség. (Illetékes: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó)
A külterületi, valamint a belterületbe vont területen létesülő nagyfogyasztókat 6 bár
nyomású gázzal javasoljuk ellátni.
Szeged, 2016. november
Takács Máténé
közmű tervező
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FÖLDEÁK KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
FELÜLVIZSGÁLATA
4.3. ELEKTROMOS ENERGIAELLÁTÁS ÉS TÁVKÖZLÉS
4.3.1. Helyzetfeltáró munkarész:
Elektromos energiaellátás és közvilágítás:
a./ Nagyfeszültségű hálózat:
Földeák külterületének déli részén halad keresztül a Szeged-Arad 400 kV-os
távvezeték.
b./ 20 kV-os hálózat:
A település villamos energiaellátását a Hódmezővásárhely 120/20 kV-os alállomás
irányából érkező, Hódmezővásárhely-Makó 20 kV-os légvezeték biztosítja. A
légvezeték a települést megkerülve a Hódmezővásárhely-Makó közút nyugati oldalán
halad. Erről a gerincről sugarasan ágaznak le a külterületi 20 kV-os leágazások.
A 20 kV-os hálózat a belterületen is teljes egészében légvezeték. A belterületi
transzformátorok egy észak-dél irányú 20 kV-os légvezetékes ívre vannak felfűzve.
c./ Transzformátorállomások:
Földeák

teljes

területén

transzformátorállomások

a

villamos

biztosítják.

A

energiaellátást
település

20/04

területén

kV-os

jelenleg

oszlop
26

db

transzformátorállomás üzemel. Ebből 13 db van a település belső területén és 13 db
a külterületen.
Az

Áramszolgáltatótól

mellékeljük.

megkapott

transzformátor

listát

a

dokumentációhoz
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d./ Kisfeszültségű hálózat:
A 0.4 kV-os hálózat jellemzően légvezeték. A külterületen minden kisfeszültségű
hálózat légvezeték. Csak belterületen néhány létesítmény csatlakozó hálózata
földkábel.
e./ Közvilágítás:
A

közvilágítás

korszerűsítése

megtörtént.

A

település

területén

többnyire

Nátriumlámpás lámpatestek, illetve kompakt fénycsöves ALTRA tip. lámpatestek
üzemelnek. „LED” korszerűsítés nem történt. A jelenleg üzemelő közvilágítás
színvonalában és minőségében is megfelelő.
e. Megújuló energiaforrások:
Földeák területén belül a max. csak háztartási kiserőművek épültek.
Biogáz erőmű, illetve szélerőmű a Város területén nem épült.
TÁVKÖZLÉS:
a./ Telefon ellátás:
A távbeszélő ellátás a Hódmezővásárhely – Makó – Szeged -Hódmezővásárhely
optikai körgyűrű részekét a Hódmezővásárhely - Makó optikai hálózatról üzemel. A
Hódmezővásárhely felől érkező optikai kábel a külterületen a vasút mellett halad,
majd a belterületen a Gagarin utcában levő telefonközponthoz csatlakozik. A
telefonközpont után A Gagarin u. majd a Makói utcán a makói közút irányba halad
tovább. A telefonközponttól Békéssámson irányába kiágazó optikai kábel a Gagarin
u. és a Köztársaság tér déli oldalán halad tovább a Makó – Békéssámson közút
irányába.
A távbeszélő ellátás 100 %-ban biztosított.
b./ Kábeltelevíziós hálózat:
Földeákon kábeltelevíziós rendszer jelenleg nem üzemel.
- 3 c./ GSM telefon antennarendszer:
A mobil rádiótelefon vétel a településen biztosított.
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d./ Mikrohullámú rendszer:
A település területét mikrohullámú összeköttetés tilalmi zónája nem érinti.

4.3.2.

Helyzetelemző munkarész:

Elektromos energiaellátás és közvilágítás:
a./ Nagyfeszültségű hálózat:
A külterületen keresztülhaladó Szeged – Arad 400 kV-os távvezeték beépítési
korlátozást jelentő biztonsági övezettel rendelkezik, melyet a külterületi terven
feltüntettünk.
b./ 20 kV-os hálózat:
Földeák területén a meglevő 20 kV-os hálózat teljes egészében légvezetékes. A
fejlesztéseknél figyelembe kell venni, hogy a 2007. évi LXXXVI. Villamos Energia
Törvény 178 § „J” bekezdés 2013. 04. 11.-én történt módosítása értelmében
belterületen 120 kV feszültség alatti új hálózat csak földkábellel építhető.
c./ Transzformátorállomások:
A belterületen a transzformátorállomások többsége jelenleg még rendelkezik szabad
kapacitással. Csak a régen épült, néhány kisebb névleges teljesítményű állomás van
teljesen kiterhelt állapotban.
A külterületi transzformátorállomások száma és teljesítménye a szükségletekhez
igazodóan jó.
d./ Kisfeszültségű hálózat:
A kisfeszültségű hálózat a belterületen is teljes egészében légvezetékes illetve
légkábeles. A 2007. évi LXXXVI. Villamos Energia Törvény 178 § „J” bekezdés 2013.
04. 11.-én történt módosítása értelmében azonban belterületen 120 kV alatti új
hálózat csak földkábellel építhető.
A külterületi részeken továbbra is légkábeles kisfeszültségű hálózatok építhetők.
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e./ Közvilágítás:
Földeák közvilágítási lámpatestei Nátrium lámpás, illetve kompakt fénycsöves, ma
már nem korszerű típusúak. A meglevő lámpatesteknek a ma korszerű „LED”
lámpatestekre történő cseréje javasolt.

Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó kft. eddigi gyakorlatának megfelelően a
közvilágítást

ellátó

légvezetékes

hálózatok

azonban

a

közvilágítás

korszerűsítésekkel együtt nem kerültek felújításra. Ezeknek a hálózatoknak a
többsége azonban 30 – 40 éves. A hálózatok korszerűsítésére is számítani kell.
e. Megújuló energiaforrások:
A Dél Alföldi földrajzi környezet, a napsütéses órák számát tekintve rendkívül
alkalmas 500 kW-nál nem nagyobb egységteljesítményű naperőművek telepítésére.
Napelem park telepítésére a külterületi részeken van lehetőség. A napelem parkok
létestésére komoly lehetőségek vannak a megújuló energiaforrások hasznosítása
terén.

TÁVKÖZLÉS:
a./ Telefon ellátás:
A távbeszélő ellátás 100 %-ban biztosított. A telefonközpont digitális, és szükség
esetén bővíthető.
b./ Kábeltelevíziós hálózat:
Földeák KTV ellátása jelenleg csak részben biztosított. A TV vétel csak az Invetel
rendszerén keresztül érhető el. Az ellátás fejlesztése részben a digitális technikák
irányában várható. Az informatikai igények bővülésével, valamint az EU elvárásoknak
megfelelően az összes lakossági fogyasztónak a szupergyors Internet rendszerre
(SZIP rendszer) történő csatlakozás kiépítése a jelenlegi feladat. Az SZIP rendszer
kiépítésére kiírt pályázat nyertese Makó járás területén, így Földeákon is az Invitel
Zrt. A rendszer tervezése most indult.
c./ GSM telefon antennarendszer:
A mobil szolgáltatók a település teljes területét lefedik.
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d./ Mikrohullámú rendszer:
A települést érintő mikrohullámú rendszerek telepítése nem várható.

3. Helyzetértékelő munkarész:
Elektromos energiaellátás és közvilágítás:
a./ 20 kV-os hálózat:
A belterületen két helyen várható kis mértékű fejlesztés.
A Béke utca végében beépíthető lakótelkek villamos energiaellátását a meglevő 231429 sz. Béke u. OTR 20/400 kVA tip. transzformátorállomás biztosítani tudja. 20 kVos hálózat és transzformátorállomás építése nem szükséges.
A Kossuth utca keleti végében építhető lakóingatlanok teljes beépítése esetén
a 231-335 sz. Táncsics M. utcai OTR 20/400 kVA teljesítményű transzformátorállomás már túl messze van a lakóingatlanoktól. A terület teljes beépítése esetén új
20 kV-os kábelhálózat és az építési területen belül megnyitásra kerülő új utcában
transzformátorállomás építésére lesz szükség.
A megépítésre kerülő 20 kV-os és 0,4 kV-os hálózat mindkét terület esetén
azonban csak földkábeles lehet.
b./ Transzformátorállomások:
A belterületen a transzformátorállomások többsége jelenleg még rendelkezik szabad
kapacitással. A Kossuth utca keleti végében beépíthető területen az épülő 20 kV-os
kábel végére végponti OTR (oszlop transzformátor áll.) vagy BHTR (önálló
betonházas) transzformátorállomás építhető.
A külterületi transzformátorállomások száma és teljesítménye a szükségletekhez
igazodóan megfelelő. A külterületen jelentkező helyi új energiaigény esetén 20 kV-os
légvezeték és OTR 20/0,4 kV-os transzformátor-állomás építése szükséges.
c./ Kisfeszültségű hálózat:
Az új építésű kisfeszültségű hálózat csak földkábeles lehet.
A külterületi részeken továbbra is légkábeles kisfeszültségű hálózatok építhetők.
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d./ Közvilágítás:
A meglevő lámpatesteknek a ma korszerű „LED” lámpatestekre történő cseréje
javasolt.
e. Megújuló energiaforrások:
A napelemes rendszerek megjelenése minden településen várható. A napelemek
megépítésének is van azonban egy felső korlátja. Ezt az jelenti hogy az országosan
megépülő napelemes rendszerek hullámvölgyében (téli hosszú borult időszakok,
éjszakai üzem) a napelemek kiesését más erőművekkel pótolni kell. Ezt országosan
az Energiahivatal koordinálja. Tudni kell azonban, hogy a Magyarországi
naperőművek jelenlegi teljesítménye még igen messze van a kritikus értéktől. Ezen a
területen a dél-Alföldön jelenleg szinte korlátlan lehetőségek vannak. A létesítés csak
pénzügyi forrás kérdése.

Elektronikus hírközlés:
Az elektronikus hírközlés korszerűsítésére vonatkozó célszerű javaslat, egy
szolgáltató független, (pld. Önkormányzati tulajdonú) nyílt hozzáférésű települési
teljes optikai alépítmény rendszer kiépítése, amely biztosítani tudja, hogy minden
fogyasztói végponton a fogyasztó döntésétől függően bármely szolgáltató elérhető
legyen.
A jelenleg tervezés alatt levő OROSKOM földkábeles KTV rendszer, illetve az Invitel
szupergyors Internet program (SZIP) kiépítése esetén minden ingatlan rendelkezni
fog bekötési lehetőséggel. Az eddigi tapasztalatnak megfelelően azonban további
szolgáltatók csak úgy fognak a településen megjelenni, ha új önálló rendszert
építenek ki.

Szeged, 2016 november hó.
Somogyi János
villamos tervező
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