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BEVEZETŐ
ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
Drégelypalánk hatályos településrendezési eszközei 2003-ban léptek hatályba. A hatályos
településrendezési eszközök hatályba lépése óta az építésügyi és településrendezési jogszabályi
környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között módosították az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvényt (Étv), az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK), hatályba lépett a 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
(Eljr.) és ugyancsak hatályba lépett a 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.
A megváltozott jogszabályi környezet okán a településeknek 2018. december 31-ig jóvá kell hagyni
az új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő településrendezési eszközeiket.
Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Helyi Építési Szabályzat hatályát veszti, s 2019. január 1től - az új terv elkészültéig - a településnek nem lesz Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ), így az
építésügyi engedélyek illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra.
Fenti előzményeket követően Drégelypalánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
településfejlesztési koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról
döntött, melyek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.

A KÉSZÜLŐ DOKUMENTUMOK
Elsőként a megalapozó vizsgálat munkarész készül el, melynek célja a korábbi tervek, a releváns
helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése; a
település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése; a településszerkezet,
tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok
feltárása, összegzése és rendszerezése. A megalapozó vizsgálat úgy készül, hogy a különböző
tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul szolgáljon a készülő
dokumentumok elkészítéséhez.
A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség
javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális,
térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentum a döntési mechanizmus
működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjai, valamint a
különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata hosszú távú fejlesztési
irányokat adni Drégelypalánk számára.
Ezt követően készül a településszerkezeti terv (TSZT), amely a településfejlesztési koncepcióban
foglalt célok megvalósítását biztosítja, a település szerkezete, a területfelhasználás és a műszaki
infrastruktúra-hálózatok elrendezése mentén. A településszerkezeti terv meghatározza a település
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és
térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és
településrendezési eszközeinek figyelembevételével, a környezeti állapot javítása vagy legalább
szinten tartása mellett.
A településszerkezeti tervet követően, azzal összhangban készül a helyi építési szabályzat (HÉSZ).
A helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében — az országos
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási
területének felhasználásával és beépítésével, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket,
jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A HÉSZ állapítja tehát meg — a helyi sajátosságokat
figyelembe véve — az építés rendjét, melynek mellékletét képezi a szabályozási terv.
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A készülő településrendezési eszközök feladata:







a megváltozott települési igények alapján a hatályos tervek olyan felülvizsgálata, amely a
magasabb szintű tervekkel való összhangot biztosítja Drégelypalánk területén,
a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi
rendszerek megállapítása,
a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az építési övezetek,
övezetek meghatározása,
a településfejlesztés területi irányainak kijelölése, a fejlesztési lehetőségek biztosítása,
a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítása és rendezése,
az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti tervek kidolgozása.

A készülő dokumentumok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Eljr.) foglaltaknak
megfelelően készülnek.

A TERVEZÉSI FOLYAMAT - AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE
A településfejlesztési koncepciót és a településrendezési eszközöket (TSZT-t, HÉSZ-t) a
polgármester egyezteti, a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a jogszabályok szerinti
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal (az érintettekkel).
Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával — a tervezés előtt döntött a partnerségi
egyeztetés szabályairól.
A polgármester a készülő dokumentumokról előzetes tájékoztatót küldött a meghatározott
államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési önkormányzatnak. Az előzetes
tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett
résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH).
A koncepció tervezetének teljes kidolgozása előtt az önkormányzat dönt a koncepció kiválasztott
fejlesztési irányáról, és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának.
A településrendezési eszközök a koncepció tervezetének megfelelő tartalommal kerülnek
kidolgozásra. A koncepció véleményezése a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásával
párhuzamosan, egy eljárásban zajlik. A hosszútávra szóló, a vélemények alapján véglegesített
koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. Az elfogadott
koncepciót az önkormányzat honlapján teszi majd közzé.
A településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint zajlik. A teljes eljárás az előzetes
tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult, a tervkészítéshez szükséges adatok
beszerzésre kerültek.
A településrendezési eszközök elkészült tervezete az elfogadás előtt véleményeztetésre kerül, a
tervezetet a polgármester megküldi a részvevőknek, ezzel megindítja az eljárás véleményezési
szakaszát. A véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos
véleményt. A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes
szakmai indokolással kell igazolni.
Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyv készül.
A beérkezett vélemények — egyeztetés esetén a jegyzőkönyv is — ismertetésre kerülnek a
képviselő-testület előtt, az elfogadásukról vagy el nem fogadásukról a testület dönt. A vélemény,
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a
döntés dokumentálásával és közzétételével.
A polgármester a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi
vélemény és keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát
elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak.
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A megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől
számított


21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró
szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy
 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi,
települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására.
Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az esetleges egyeztető tárgyalás
jegyzőkönyvét és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a
polgármesternek, a településrendezési eszközök elfogadásához.
A hosszútávra szóló településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés
mellékleteként fogadja el, mely megelőzi a helyi építési szabályzat — rendelet formájában történő
— jóváhagyását.
Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök
felülvizsgálatát megalapozó vizsgálati munkarész, melynek tartalmi elemeit az Eljr. 1.
melléklete határozza meg.
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I. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017.
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KÖZSÉGI ALAPADATOK
Drégelypalánk község területének nagyságára,
alapadatokat a következő táblázat rögzíti.

lakosságára

Terület (ha)
- Belterület
- Külterület
Lakosság (fő)
- munkaképes korúak száma
- regisztrált munkanélküliek száma
Lakásállomány (db)

2218
135
2083
1485
949
123

Üdülőállomány (db)

-

és

lakásállományára

646

Forrás: KSH 2015-ös adatok, Nógrád megye
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1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Drégelypalánk Magyarország északi peremvidékén, Nógrád megye északnyugati részén, a Középső
Ipoly-völgyben, a magyar-szlovák határ mentén található. Drégelypalánk - további 29 településsel
együtt - a Balassagyarmati járás része. A település a járási központtól 22 km-re, a megyeszékhelytől
72 km-re, a fővárostól pedig 73 km-re található.
Drégelypalánkon alapfokú oktatási intézmények működnek: egy óvoda (Drégelypalánki Apródfalva
Óvoda) és egy általános iskola (Szondi György Általános Iskola, Dejtári Mikszáth Kálmán Tagiskolája.
Az általános iskolába Ipolyvecéről és Dejtárról is érkeznek tanulók. A település közlekedési
kapcsolatai Magyarországon belül jók, ám a külföldi kapcsolatai korlátozottak. Az egykori erős
kapcsolatát mára teljesen elvesztette a vele szomszédos, szlovák területen elhelyezkedő
Ipolyhídvéggel (szlovákul: Ipeľské Predmostie). A két település között ma közvetlen közlekedési
kapcsolat nincsen, de egy Ipoly-híd építése tervezett, ami ezt a hiányzó kapcsolatot visszaállítaná.
A község közigazgatási területén halad át a 2. számú Budapest – Parassapuszta főút, amely a
Magyarországról Lengyelország (Krakkó) irányába tartó forgalom fő közlekedési folyosója.
A települést érintő vasútvonal nem folytatja tovább útját az nyugatra, Drégelypalánkon véget ér
Budapestről és a Balassagyarmatról érkező vonatpálya is. A korábban létező vasúti összeköttetés
újbóli megteremtése Szlovákia felé kívánatos lenne. A szárnyvonal a Párkány – Pozsony vonalra
csatlakozhatna.
A települést dél felől az Észak-Börzsöny 4-500 méteres vonulatai határolják. Itt található Drégely
vára, amely a nemzeti örökség része.

Drégelypalánk térségi elhelyezkedése
Forrás: www.terkepcentrum.hu
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2. FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET
2.1 A TERÜLETFEJLESZTÉSI
VIZSGÁLATA
2.1.1

DOKUMENTUMOKKAL

VALÓ

ÖSSZEFÜGGÉSEK

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014)

Az Országgyűlés 1/2014. (I.3.) határozatával fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (a továbbiakban OFTK). (Az OFTK-t az országgyűlés
módosította a 6/2014.(II.7.) OGY határozattal.) Az OFTK átfogó fejlesztési célokat fogalmaz meg az
ország egész területére:
- Gazdasági fejlődésünk kulcsa az a gazdaságstratégiai paradigmaváltás, amely a magas hozzáadott
értéket adó ágazatokra és tevékenységekre, a versenyképes ágazatokra, az ezeket megalapozó
szakképzésre és felsőoktatásra, a belső piacot biztosító helyi gazdaságra, a termelékenység és
a foglalkoztatás növelésére, valamint a megtermelt érték nemzetgazdaságban tartására, a
vállalkozói és fogyasztói tudatosságra épül.
- A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés, a helyi termékek szervezett bejuttatása a
kiskereskedelem rendszerébe helyi és nemzetgazdasági szinten is számottevő piaci
lehetőségeket jelenthet.
- Az erdők a klímaváltozás hatásainak csökkentésében legnagyobb szerepet játszó természeti
erőforrásunk, a hazai szénkibocsátás 12-15%-át kötik meg. Az erdőtelepítések és az
erdőgazdálkodás, azon belül kiemelten a természetközeli erdőgazdálkodási módszerek
alkalmazása jelentős vidéki foglalkoztatási kapacitást jelent.
- Természeti erőforrásaink egyik legjelentősebb potenciálunkat képezik, kiemelkedő értéket
jelentenek talajaink, vízkészletünk és biológiai sokféleségünk. A környezeti állapot javításának
kulcsa az a környezetstratégiai paradigmaváltás, amely az erőforrások kiaknázásán túlmutató,
az erőforrások mennyiségének és minőségének hosszú távú megőrzését biztosító használatra, a
biodiverzitás megőrzésére, a táji működésbe szervesen illeszkedő, tájfenntartó funkciót is
ellátó gazdálkodási és települési szerkezetre épül. Különösen fontos a mezőgazdaság
tájfenntartó, természet-megőrző szerepe, a környezet- és tájgazdálkodás erősítése,
fejlesztése.
- Beavatkozási területek a megtartó vidéki Magyarország céljából:
 a vidéki értékekre és az ott történő települési infrastrukturális és szolgáltatási
fejlesztésekre alapozva a vidéki életforma presztízsének javítása, a fiatalok vidékre
településének ösztönzése
 kiegyensúlyozott föld- és birtokszerkezet kialakítása
 az önfenntartó családi gazdaságok erősítése, a saját szükségletre történő kertművelés és
állattartás ösztönzése, demográfiai, szociális földprogramok és komplex tájgazdálkodási
programok megvalósítása
- Fejlesztéspolitikai feladatok:
 A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző
gazdálkodás támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás).
 A kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és
településkép is megőrzendő érték ezekben a térségekben.
 Az épített örökség és a tájhasználat megőrzését támogatja a térségre jellemző hagyományos
mesterségek, haszonvétek, iparágak megőrzése és fenntartható fejlesztése.
- A fejlesztések nem növelhetik a természeti és környezeti szempontból érzékeny tájak, kiemelt táji
értékekkel (természeti és kulturális) rendelkező területek terhelését, a lakó-, illetve
üdülőnépességét, a területen áthaladó tranzit forgalom mennyiségét.
- A településfejlesztés, építésügy területén: a települési táj, a beépített területek, a burkolt
felületek növekedésének lassítása; zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése,
zöldterületek növelése és minőségének javítása.
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017.
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Nemzeti Vidékstratégia (2012-2020)

A Vidékfejlesztési Minisztérium által kidolgozott Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 célja, hogy a
vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden érintett számára érezhető javulás
következzen be. A Stratégia négy átfogó területről: az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, az
élelmiszergazdaságról valamint a környezet védelméről határoz meg tennivalókat.
A Stratégia átfogó célkitűzése az ország vidéki térségeinek népességeltartó és népességmegtartó
képességének javítása, melynek elérése érdekében öt stratégiai célt fogalmaz meg:
1. tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése,
2. sokszínű és életképes agrártermelés,
3. élelmezési és élelmiszerbiztonság,
4. a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése,
5. a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása.
2.1.3

Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2014. (II. 27.) Kgy. határozattal fogadta el
Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepcióját (továbbiakban Koncepció) és annak mellékletét
képező Területi Hatásvizsgálat elnevezésű dokumentumot. A Koncepció a 2014-2020-as időszak
fejlesztési elképzeléseinek alapját megteremtő középtávú dokumentum.
Nógrád megye fejlesztésének átfogó céljai megfeleltethetők az OFTK-ban megfogalmazottakkal:
fejlődő gazdaság; aktív, kreatív, együttműködő társadalom; marasztaló élettér.
A megye fejlesztésének stratégiai céljai között került megfogalmazásra a helyi értékekre épülő,
fejlődő, piacképes vidéki gazdaság; fokozódó környezetbiztonság; egészséges, vonzó,
emberközpontú lakó- és pihenő környezet.
A területi célok között került megfogalmazásra Kelet-Nógrád diverzifikált újraiparosítása ás
gazdaságának felzárkóztatása.
Horizontális javaslatok, a koncepció környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait optimalizáló
alapelvek:
-

Környezeti hatásokat optimalizáló alapelvek: helyi energiaellátás környezetkímélő
biztosítása, tiszta ivóvíz és egészséges élelmiszer biztosítása; a fenntartható közlekedés
támogatása környezetbarát megoldásokkal a környezeti terhelés csökkentése miatt

-

Társadalmi optimalizáló alapelvek: hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű népesség
társadalmi, gazdasági felemelkedésének és beilleszkedésének előmozdítása

-

Gazdasági hatásokat optimalizáló alapelvek: az erősödő KKV-knek növekedjen az
aktivitása, minél több helyi erőforrást használjanak fel.

2.1.4

A Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója (2006)

A Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója 2006-ban készült a
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása megbízásából.
A Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciójában a kistérség turisztikai jövője
szempontjából két kitörési pontot határoz meg:
1. Ökoturizmus
2. Hagyományőrző turizmus
2.1.5

Egy folyóban evezünk − Az Ipoly-völgy vonzerejének növelése az itt található természeti
és kulturális értékekben rejlő potenciál kiaknázásával

A Szlovák - Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program által kiírt pályázatra „Egy folyóban
evezünk” elnevezésű pályázatot nyújtott be a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
KDVVIZIG). A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. A projekt megvalósulása esetén a KDVVIZIG
holtág felmérést fog készíteni az Ipoly mentén. A felmérés alapjául szolgál a későbbiekben egy
tanulmány számára, amely a helyi vízi turizmus fellendítését fogja elősegíteni.
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Drégelypalánk – Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég)
megvalósítása, valamint az Ipoly folyó feletti Ipoly-híd

(Sk)

közötti

határkapcsolat

Drégelypalánk és Ipolyhídvég közötti
határkapcsolat létrehozása kapcsán
egy Ipolyon árívelő híd létesítését,
illetve a két települést összekötő út
megvalósítását tűzték ki célul. A
tervezett
út
Drégelypalánk
belterületéből indul az állomáshoz
vezető Honti úton. Az út nyomvonala
keresztezi a Vác- Balassagyarmat
vasútvonalat, majd a régi hídhoz
vezető töltésen, annak nyomvonalát
követve keresztezi az Ipoly folyót és
annak árterét. Az új híd a régi helyén
kerül kialakításra, merőlegesen az
Ipolyra.
Az
út
Ipolyhídvég
Polgármesteri
Hivatala
mellett
csatlakozik
a
falu
meglévő
utcahálózatához. A meglévő utca
nyomvonalán haladva csatlakozik az
527 sz. megyei II. rendű úthoz.
Drégelypalánk – Ipel’ske predmostie
(Ipolyhídvég) (sk) közötti határkapcsolat
terve (nif.hu)

2.1.7

Ipoly-völgy komplex élőhelyfejlesztése

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága által létrehozott Ipoly-völgy komplex élőhely fejlesztése
elnevezésű projekt érinti Drégelypalánk közigazgatási területét. A terv a megvalósításhoz szükséges
engedélyeztetések lefolytatásának fázisában tart.

2.2 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
2.2.1

Településfejlesztési és Településrendezési szerződések

Drégelypalánk területét érintően jelenleg nincsen érvényben lévő településfejlesztési vagy
településrendezési szerződés, a korábbi településfejlesztési koncepció nem ismert.
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2.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) legutóbb 2013-ban
került átfogó felülvizsgálat alá, melynek során a törvény jelentősen módosult. Nógrád megye
Területrendezési Tervének OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök
készítésénél az OTrT átmeneti rendelkezéseit is alkalmazni kell. A következőkben a
területrendezési tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriák, az országos és megyei
övezetek, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok Drégelypalánkra
vonatkozó előírásait ismertetjük az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve.
2.3.1

A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok
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Nógrád megye Területrendezési Tervének térségi szerkezeti tervlapján Drégelypalánk területe
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, illetve hagyományosan vidéki települési térségként ábrázolt. A
térségi területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT 6. § (2) bekezdése rendelkezik a települési
területfelhasználási egységekre vonatkozó szabályokról, amely alapján:


Erdőgazdálkodási térség
„Az erdőgazdálkodási térséget
egységbe kell sorolni.”

legalább

75%-ban

erdőterület

területfelhasználási

A térségi szerkezeti terv a belterülettől délre egy nagyobb foltban, valamint a nagyoroszi
közigazgatási határ mentén egy kisebb foltban jelöl erdőgazdálkodási térséget.


Mezőgazdasági térség
„A mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki.”
Mezőgazdasági térségbe tartozik Drégelypalánk közigazgatási területének középső és
északi része a belterület kivételével.



Települési térség
(Az OTrT felülvizsgálata során a városias és a hagyományosan vidéki települési térség
helyett egységesen települési térség került meghatározásra, ennek megfelelően az arra
vonatkozó előírások vonatkoznak Drégelypalánk területére.)
„A települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható.”
Települési térségbe tartozik a község belterülete.

2.3.2

Országos övezetek ismertetése

Országos övezetek

Lehatárolás

Országos ökológiai hálózat
Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület
Jó termőhelyi adottságú szántóterület
Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület
Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete
Világörökségi és világörökségi
várományos terület
Országos vízminőség-védelmi terület

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
adatszolgáltatása alapján
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
adatszolgáltatása alapján
Heves Megyei Kormányhivatal Agrár- és
Környezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály adatszolgáltatása alapján
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért
és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős
Államtitkárság adatszolgáltatása alapján
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján

A település
területét
érinti
nem érinti
nem érinti
érinti
érinti
nem érinti
nem érinti

Nagyvízi nagyvízi meder és a
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
keretében megvalósuló
vízkárelhárítási célú szükségtározók
területe

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján

érinti

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása
alapján

nem érinti
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Országos ökológiai hálózat övezete

Az övezet pontos lehatárolását lásd a 2.2.3.
Megyei övezetek ismertetése c. fejezet
Magterület, Ökológiai folyosó és Pufferterület
övezet bekezdésében

Kivágat az OTrT vonatkozó tervlapjából

OTrT 13.§ (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
Az övezetbe a déli és keleti erdőterületek, valamint az Ipoly menti vizenyős területek tartoznak.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Kivágat az OTrT vonatkozó tervlapjából

Lehatárolás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
és Föld Hivatal adatszolgáltatása alapján

OTrT 14.§ (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.
Az övezetbe az OTrT lehatárolása és az adatszolgáltatás alapján kis mértékben eltérő területek
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tartoznak, ám mindkét lehatárolás szerint a Börzsöny erőterületei, az Ipoly menti nagyobb
erdőfoltok és a közigazgatási területen több kisebb erdőfolt tartozik az övezetbe. A
településrendezési eszközök felülvizsgálata során az adatszolgáltatás szerinti lehatárolást kell
alkalmazni.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

Kivágat az OTrT vonatkozó tervlapjából

Lehatárolás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján

OTrT 14/A.§ (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv
pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség
és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a
tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz
igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység
és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
Az övezet az OtrT és az adatszolgáltatás alapján is Drégelypalánk közigazgatási területének szinte
teljes egészét lefedi a belterület és az attól nyugatra és délnyugatra fekvő részek kivételével.
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Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási
célú szükségtározók területe övezete

Lehatárolás a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

Kivágat az OTrT vonatkozó tervlapjából

OTrT 16.§ A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki.
Az OTrT vonatkozó tervlapja alapján az övezetbe az Ipoly menti vizenyős területek, és a belterület
északi része tartozik.

2.3.3

Megyei övezetek ismertetése

Megyei övezetek
Magterület

Lehatárolás

Erdőtelepítésre javasolt
terület

OTrT előírásait
kell alkalmazni
OTrT előírásait
kell alkalmazni
OTrT előírásait
kell alkalmazni
OTrT előírásait
kell alkalmazni

Ásványi
nyersanyagvagyon-terület

OTrT előírásait
kell alkalmazni

Földtani veszélyforrás
területe

OTrT előírásait
kell alkalmazni

Honvédelmi terület

OTrT előírásait
kell alkalmazni

Ökológiai folyosó
Pufferterület

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
előzetes véleménye alapján
Budapest Főváros Kormányhivatala
Földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Főosztály adatszolgáltatása
alapján
Pest Megyei Kormányhivatal
Bányafelügyeleti Főosztály
adatszolgáltatása alapján
Pest Megyei Kormányhivatal
Bányafelügyeleti Főosztály
adatszolgáltatása alapján
Honvédelmi Minisztérium
adatszolgáltatása alapján
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Magterület övezete

Kivágat a NMTrT vonatkozó tervlapjából

Lehatárolás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján

OTrT 17.§ (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a
magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető
el.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek
nem bővíthető.
Drégelypalánk közigazgatási területén magterület övezetébe tartoznak a belterülettől északra fekvő
Ipoly-menti területek, valamint a közigazgatási terület déli részén fekvő egybefüggő erdőterület.
Ökológiai folyosó övezete
OTrT 18.§ (1) Az övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a)
a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó
körülzárja, és
b)

a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy
biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
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műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Drégelypalánk közigazgatási területén ökológiai folyosó övezetbe tartoznak a közigazgatási terület
keleti határa mentén a Fekete-patakot kísérő területek, valamint a belterülettől keletre fekvő
gyeppel és erdővel borított terület.
Pufferterület övezete
OTrT 19.§ Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit,
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
Drégelypalánk közigazgatási területén a Hévíz-patak déli forrásterülete menti területek, valamint a
Fekete-patak menti ökológiai folyosó övezetbe tartozó területektől nyugatra húzódó kisebb
erdőterületek.
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Kivágat a NMTrT vonatkozó tervlapjából

Lehatárolás Budapest Főváros Kormányhivatala
Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali
Főosztály adatszolgáltatása alapján

OTrT 19/A.§ A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az
erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.
Mivel az adatszolgáltatásra kijelölt szerv szerint nem található Drégelypalánk közigazgatási területén
erdőtelepítésre javasolt terület övezete, így a településrendezési eszközök készítése során az OTrT
ezen övezetre vonatkozó előírásait nem kell figyelembe venni.
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Földtani veszélyforrás területének övezete

Kivágat a NMTrT vonatkozó tervlapjából

Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti
Főosztály adatszolgáltatása

OTrT 25. § (1) A földtani veszélyforrás területének
övezetét a településrendezési eszközökben kell a
tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása
során adott véleményében hozzájárul.
A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti
Főosztály szolgáltatott adatot a felszínmozgásos
területekről, ám e térképi állomány rendkívül régi, a
lehatárolás
értelmezhetetlen,
így
a
településrendezési eszközök felülvizsgálatához sem
használható. A hatályos településszerkezeti tervben
feltüntetésre került felszínmozgásos terület az
alábbiak szerint:
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Honvédelmi terület övezete

Drégelypalánkot az NMTrT alapján nem érinti az
övezet.

Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása
alapján lehatárolt terület
27/A. § A honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe
kell sorolni.
Az övezetbe tartozik a 0186, 0203 és a 067 hrsz-ú ingatlan.
2.3.4

Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok

Drégelypalánk közigazgatási területét érintő tervezett közlekedésfejlesztési elemként jelenik meg
a Nógrád megyei területrendezési terv szerkezeti tervlapján, illetve az Országos területrendezési
tervben az M2 gyorsforgalmi út nyomvonala, a település belterületét délről elkerülő főút
nyomvonala, a vasút nyomvonalának folytatása nyugat felé, valamint az országos jelentőségű
kerékpárút nyomvonalak.
A területrendezési tervekben jelölt műszaki infrastruktúra elemek:
- 2. sz. főút: Budapest (Váci út) – Dunakeszi – Göd – Sződliget – Vác – Szendehely – Rétság –
Borsosberény – Nagyoroszi – Drégelypalánk – Hont - Parassapuszta
- Vasúti mellékvonalak: Vác - Diósjenő - Drégelypalánk - Balassagyarmat
- Térségi határátlépési pont
- Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték: (Szlovákia) – országhatár – Vecsés –
Százhalombatta
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme: Göd – országhatár – (Szlovákia)
- Térségi kerékpárút-hálózat eleme: Drégelypalánk – (Szlovákia)
2.3.5

A területrendezési tervek egyéb fontosabb előírásai

Az OTrT a területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok között az alábbiakat írja elő:
7.§ (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolni.
Az Adattár szerint erdőterületnek minősülnek Drégelypalánk déli részén a Börzsönyhöz tartozó
erdők, a Hévíz-patak menti erdőterületek, a település északkeleti és északnyugati részein található
erdőfoltok és több kisebb erdőfolt elszórtan, összesen 781,2 ha.
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8.§ (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté
nem minősíthető.
Az övezet területére vonatkozóan adatszolgáltatás egyelőre nem áll rendelkezésre

2.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK
DRÉGELYPALÁNK
FEJLESZTÉSÉT
BEFOLYÁSOLÓ
VONATKOZÓ
MEGÁLLAPÍTÁSAI
Drégelypalánk Magyarország északi határ menti települése. Közigazgatási területe
Bernecebaráti, Nagyoroszi és Ipolyvece települések közigazgatási területével határos.

Hont,

Drégelypalánk
délnyugati
szomszédságában
található
Bernecebaráti.
Bernecebaráti
településszerkezeti terve nem tartalmaz Drégelypalánk területét befolyásoló tervi elemet, a
települések csupán egy rövid, főként erdővel borított szakaszon határosak egymással.
Hont, Nagyoroszi és Ipolyvece beépített településrészei Drégelypalánktól távol fekszenek.
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2.5 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
Drégelypalánk hatályos településrendezési eszközei 2003-ban léptek életbe.
2.5.1

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek

A hatályos településszerkezeti terv készítésének idején a tervezők népességszám növekedéssel
számoltak, 1800 főben becsülték meg a 10 éven belül várható lakosság számot. Ennek megfelelően,
az akkor rendelkezésre álló 57 db beépítetlen lakótelken felül, további 14 telek kialakítására
elegendő lakóterületet jelöltek ki a Móricz Zsigmond utcától délre. E területtől délre további nagy
összefüggő területű tartalék lakóterület került kijelölésre. Drégelypalánk lakóterületeinek
mindegyike falusias lakóterületbe került a hatályos településszerkezeti tervben.
Településközpont vegyes terület kizárólag a településközpontban koncentrálódó intézmények
területén került kijelölésre.
Drégelypalánk területén számos üzem működik, melyek zömmel ipari terület besorolást kaptak.
Ezek a Zentis Kft. a Globál Vép Kft., a Szondi TSZ telephelye és a Tüzép telep. A belterületen lévő
üzemeket a településrendezési eszközök adottságként kezelik, megmaradásukkal távlatban is
számol, viszont a bővítésüket nem javasolja. A Szondi TSZ külterület állattartó telepének esetében
ad a településszerkezeti terv bővítésre lehetőséget.
Kereskedelmi szolgáltató terület a Szondi Lakatos- és Szerelőipai Szövetkezet telephelye és a
Dózsa György utcában lévő kétszintes épület, amelynek idegenforgalmi hasznosítást javasoltak a
településrendezési eszközök. Az épület jelenleg is hasznosítatlanul áll.
A vár felé vezető úttól keletre hétvégiházas tartalék üdülőterület került kijelölésre az
idegenforgalmra alapozva, hiszen a vár sok látogatót vonz, s itt található az ifjúsági tábor területe
is. A településszerkezeti terv a területre részletes szabályozási terv készítését írja elő, ami az azóta
eltelt időben nem készült el.
Fentieken túl a sportpálya, a temető, a honvédség ingatlanai, a szemétlerakó, a dögkút és az
ifjúsági tábor került különleges területbe. A településszerkezeti terv leírása megemlíti, hogy a
sportpálya gyakran kerül víz alá, ezért lehetőség van annak áthelyezésére a kijelölt tartalék
lakóterületen belül.
Külterületen a területhasználatnak megfelelően erdőterületeket, mezőgazdasági területeket és
vízgazdálkodási területeket jelöl a településszerkezeti terv.
Kivágat a hatályos
településszerkezeti tervből

Fejlesztési szándék

Jelenlegi állapot, a fejlesztési szándék
megvalósult-e?

Ipari terület
kiterjesztése.

NEM
A terület e Zentis
telephelyéhez
tartozik, de az ipari
területen
megengedett építési
beruházás nem
valósult meg.

A belterülettől nyugatra, a
Zentis telephelyének
bővítése.
Új
lakóterület
és
zöldterület kialakítása.

NEM
A területet jelenleg
még szántóként
hasznosított.

A Móricz Zsigmond utcától
délre fekvő terület.
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Jelenlegi állapot, a fejlesztési szándék
megvalósult-e?

Zöldterület kialakítása.
NEM
A terület továbbra is
a nevezett
intézményekhez
tartozó zöldfelület.

A Művelődési ház és az
Általános iskola közös telke.
Zöldterület kialakítása.
NEM
A területen jelenleg
épület áll.

A Fő utca mentén, a
Szentháromság szobor
melletti terület.
Iparterület bővítése.
NEM
A területet jelenleg
még szántóként
hasznosítják.

Az Arany János út menti
iparterület és környezete.
Tartalék üdülőterület
NEM
A területet jelenleg
erdő borítja.

Aranygomb-hegy déli része a
vár felé vezető úton.
Zöldterület kialakítása.
NEM
A területet jelenleg
erdő borítja.

Aranydomb-hegy nyugati
lábánál.
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3. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
3.1 DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK
3.1.1

Népességszám alakulása

2015-ös KSH adatok alapján Drégelypalánk lakónépessége 2015-ben 1485 fő volt, népsűrűsége 66,95
fő/km2. A település lakónépességének száma az 1970-es évektől kezdve szinte folyamatosan
csökkenő tendenciát mutat. 1990 és 2001 között kisebb mértékű növekedés figyelhető meg, de ezt
követően nagyarányú a lakónépesség számának esése. 2001 és 2013 között 158 fővel csökkent a
lakosság száma, ami a lakosság 9,5 %-át jelentette.
A 2011-es KSH népszámlálás adatai szerint a községből 205-en vallották magukat valamelyik
kisebbséghez tartozónak, amely a lakónépesség 13,5 %-át teszi ki. A kisebbséghez tartók közül 194
cigány (12,8%), 8 német (0,5%), 3 román (0,2%) nemzetiségűnek vallotta magát.
3.1.2

Állandó és lakónépesség alakulása 1870-től 2015-ig
Jelenlévő összes népesség 1870-1970

Év
1870
Drégelypalánk
(fő)
1426

1880
1147

1890

1900

1910

1920

1930

1941

1949

1960

1970

1357
1492
1625
1776
1984
1906
(Forrás: KSH népszámlálás adatok, Nógrád megye)

1992

2036

1946

Állandó népesség 1970-2013
Év
1970
1980
1990
2001
2013
Drégelypalánk
2033
1910
1712
1683
1501
(fő)
(Forrás: KSH népszámlálás adatok, Nógrád megye)

2015
1466

Lakónépesség 1970-2013
Év
1970
1980
1990
2001
2013
Drégelypalánk
1850
1812
1648
1658
1500
(fő)
(Forrás: KSH népszámlálás adatok, Nógrád megye)
Drégelypalánk népességének alakulása 1870-2015 között

(Forrás: KSH népszámlálás adatok, Nógrád megye)
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A NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA 1940-2015 KÖZÖTT
1940 és 1950 között +4,5%
1950 és 1960 között +2,2%
1960 és 1970 között -9,1%
1970 és 1980 között -2%
1980 és 1990 között -9%
1990 és 2001 között +0,6%
2001 és 2013 között -9,5%
2013 és 2015 között -1%
Az adatsorokat vizsgálva jól követhető a község népességszám-változása az eltelt bő 140 év alatt.
Drégelypalánk lakosságszáma az idők folyamán hullámzóan változott. 1880-től a település
lakosságának növekedése 1930-ig töretlen volt. Az 1940-ben történt nagyarányú lakosságvesztést
követően az 1950-es évekre a lakosok száma 4,5%-kal növekedett. 1960-as években a település
lakosságának mintegy 9,1%-át veszette el, ami 185 főt jelent. A lakosságszám csökkenése innentől
kezdve szinte folyamatosnak mondható. Ez alól kivétel a rendszerváltást követő, 1990 és 2001
között történt kis arányú növekedés.
3.1.3

A népesség korösszetétele
A népesség korösszetétele
Drégelypalánk

Kistérségi átlag*

Megyei átlag

0-14 év (fő/%)

254/17,1%

5217/13,6%

26986/13,9%

15-64 év (fő/%)

949/63,9%

25728/67,1%

128902/66,5%

65-felett év (fő/%)

282/19%

7416/19,3%

38058/19,6%

Öregedési index
1,1
1,4
1,4
(Forrás: KSH 2015-ös adatok, Nógrád megye (*Balassagyarmati kistérség))
Drégelypalánk község korösszetétele százalékosan

(Forrás: KSH 2015-ös adatok, Nógrád megye (*Balassagyarmati kistérség))
Drégelypalánk korszerkezete a statisztikai adatokat tekintve elöregedést mutat, mivel az öregedési
index - amely a 60 év felettiek és a 15 év alattiak arányát mutatja – 1,1. Ez az érték a kistérségi és
a megyei átlagnál kedvezőbb. A településen élő fiatalok aránya magasabb a megyei és országos
átlagnál is.
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017.
www.vzm.hu

DRÉGELYPALÁNK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 30
ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA
3.1.4

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Tényleges szaporulat
Természetes szaporulat illetve fogyás
1980-1989

1990-2001

2001-2011

Kistérségi átlag
(2001-2011)

Megyei átlag
(2001-2011)

Élve születés

195

186

160

312

20255

Halálozás

270

301

226

586

33467

-75

-115

-66

-274

-13212

Összesen

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Nógrád megye)
Vándorlási különbözet

Különbözet

1980-1990

1990-2000

2001-2011

Kistérségi átlag
(2001-2011)

Megyei átlag
(2001-2011)

-89

125

-76

-171

-4622

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Nógrád megye)
Tényleges szaporulat
1980-1990

1990-2001

2001-2011

Kistérségi átlag
(2001-2011)

Megyei átlag
(2001-2011)

Természetes szaporulat

-75

-115

-66

-274

-13212

Vándorlási különbözet

-89

125

-76

-171

-4622

Tényleges szaporulat

-164

10

-142

-445

-17834

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Nógrád megye)
A népességszám csökkenése egyrészt a természetes fogyással magyarázható, mivel a halálozások
száma jóval magasabb volt az élve születéseknél, másrészt a negatív vándorlási különbözet is
hozzájárul: a kiköltözők száma magasabb volt, mint a beköltözőké.
3.1.5

Lakások számának alakulása 2013-ig
Lakóegységek száma 2011-ben
Lakások

db
lakott

583

üresen álló

62

más célra használt

-

Összesen

645

Üdülők

-

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Nógrád megye)
A községben 2011-ben a KSH adatai szerint 645 db lakás volt a településen, nyilvántartott üdülő
pedig egy sem. A nyilvántartás szerint a lakások közül 583 lakott, 62 pedig üresen állt 2011-ben.

Száma (db)

-1946

1946-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2011

164

135

125

92

79

34

7

Épített lakások számának időrendi alakulása
(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Nógrád megye)

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017.
www.vzm.hu

DRÉGELYPALÁNK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 31
ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Épített lakások számának időrendi alakulása Drégelypalánkon
(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Nógrád megye)
A lakások számának változása és a népességszám alakulása között párhuzam vonható. Az épített
lakások száma 1946-tól máig folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A 2001-től máig mindössze
21 db lakás épült Drégelypalánkon. Az utóbbi 2 évben nem, 2013-ban mindössze 1, azt megelőző 4
évben pedig szintén egyetlen egy lakás sem épült a településen.

Lakások (db)

Összkomfortos

Komfortos

244

266

Félkomfortos Komfort nélküli
45

90

Szükség- és
egyéb lakás

Összesen

0

645

A lakások komfortossága
(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Nógrád megye)

A lakások komfortosságának százalékos megoszlása
(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Nógrád megye)
A Drégelypalánkon található lakások komfortosság szempontjából jó állapotban vannak. A 2011-es
népszámlálás adatai szerint a lakások 79%-a tartozik az összkomfortos, illetve a komfortos
kategóriába. A komfort nélküli és a félkomfortos lakások aránya alacsony, 21%-os. A településen
szükség- és egyéb lakás nem található.
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3.2 A TÁRSADALOM TÉRBELI RÉTEGZŐDÉSE
A községben szegregátumok a település belterületének déli részében, a Hévíz-patak mentén, illetve
a Drégely vasútmegállóhely keleti oldalán találhatóak.
Központi Statisztikai Hivataltól az Önkormányzat megigényelte a szegregációs mutatókra vonatkozó
adatokat a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (1) c) pontja alapján. Ezek alapján – amennyiben
szükséges - a településfejlesztési koncepció részletesebben foglalkozik majd a szegregáció
kérdésével.

3.3 TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK
Drégelypalánkon a helyi civil élet aktív, öt civil szervezet, hagyományőrző csoport működik a
településen:
-

Drégelypalánk Község Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány:
Az 1993-ban alakult közalapítvány az önkormányzati intézmények (óvoda, iskola, művelődési
ház, egészségügyi központ) és civil szervezetek működéséhez, eszközbeszerzéséhez nyújt
támogatást. Ezen kívül a különböző települési rendezvényekhez (kulturális, sport, iskolai,
egészségügyi, egyházi, karitatív) biztosít forrásokat pályázat útján.

-

Drégelypalánki Szent Erzsébet Templomért Alapítvány:
A drégelypalánki Római Katolikus Egyházközség munkájának segítését tűzte ki célul. Az
alapítvány az 1%-os felajánlások, valamint a magánszemélyek és vállalkozók támogatásaiból
a működési költségekhez járul hozzá rendszeresen. A felújítások, eszközbeszerzések terén is
részt vállal az alapítvány.

-

Drégelyvár Alapítvány:
Az alapítvány 1991-ben vállalta fel a várrom állagmegóvó és helyreállítási munkálatok
elvégzését, a régészeti feltárások koordinálását.
Eddigi munkája során mintegy 1500 m 3 falat építettek vissza. Szeretnék a várat, mint
kegyeleti helyet tovább építeni, hogy méltóbban tiszteleghessünk, a hazaszeretet és a
helytállás példaképei, Szondi György várkapitány és 146 hősi halált hal vitézeinek emléke
előtt. Drégelyvár a Nemzeti Örökség része. Jelentős idegenforgalmi, turisztikai vonzerő,
évente több tízezren látogatják meg.

-

Drégely és környéke Kulturális és Szabadidős Egyesület:
Az egyesület 2007-ben alakult. A szervezet megalakulása óta kiemelt feladatának tekinti a
szabadidő hasznos eltöltésének szorgalmazását, a kultúra ápolását és a hagyományok
őrzését, legyen szó akár a magyar kultúra, akár a roma kultúra ápolásáról és terjesztéséről,
valamint a kulturális sokszínűség hangsúlyozásáról, egymás hagyományainak elfogadásáról.
Céljainak elérése érdekében olyan közösségépítő, tanító célzatú és fejlesztő hatású, mégis
szórakoztató tematikus rendezvényeket szerveznek, melyen mind a fiatalabb, mind az
idősebb korosztály talál az érdeklődésének megfelelő programokat. A rendezvények
meghatározó programelemét jelentette mindig a gyermekprogramok szervezése.

-

Sugárkankalin Turisztikai Egyesület:
Az Egyesület általános célja a mikrotérség turisztikai fejlesztése, a falusi turizmus terén új,
piacképes kínálatok kimunkálása, a fejlesztési törekvések összefogása, koordinálása és
hatékonyságuk javítása. A mikrotérség (10 település) jellemző táji-, természeti-, kulturális
és emberi értékeik és adottságaik kibontakoztatása, a térség egységes, sajátos és vonzó
arculatának kialakítása.
Szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek partnerségéhez a megfelelő szervezeti keret
biztosítása a turizmus fejlesztése terén, valamint a tervezett fejlesztések érdekében
összehangolt és célirányos forrásszerzés lehetővé tétele.
Az Egyesület hatékony tevékenysége – a mikrotérség turisztikai stratégiai programjának
megvalósításával – biztosítsa, ill. járuljon hozzá a térség turisztikai, gazdasági fejlődéséhez,
az idegenforgalmi ágazat súlyának folyamatos növekedéséhez.
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Az Egyesület tevékenysége:












A mikrotérség turisztikai stratégiai tervének végrehajtása (irányítása és menedzselése).
A kínálati fejlesztések összehangolása.
A stratégiai irány és tevékenységek kohéziójának megteremtése.
A turisztikai marketing munka szervezése.
Az érdekegyeztetés keretének biztosítása.
A forrásszerző tevékenység összehangolása.
A kilenc település lakosságának tájékoztatása az idegenforgalom gazdaságban játszott
szerepéről.
Kapcsolattartás a mikrotérségen kívüli szakmai és állami szervezetekkel, szervekkel.
Turisztikai vállalkozók képzéseinek és továbbképzéseinek segítése, tanfolyamok,
továbbképzések, konferenciák szervezése.
A turizmusért tenni akarók összefogása.
Kulturális rendezvények támogatása.

3.4 HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
Drégelypalánkon a humán közszolgáltatások megfelelő színvonalon működnek, a község lakossága
számára az alapellátás a településen biztosított, egyéb közellátási intézmények a járási
központban, Balassagyarmaton, illetve a megyeszékhelyen, Salgótarjánon érhetők el.
Oktatás
Az alapfokú oktatási feladatokat egy óvoda és egy általános iskola látja el. A drégelypalánki
Apródfalva Óvoda 75 férőhelyes, a Szondi György Általános Iskola Mikszáth Kálmán Tagiskolája pedig
10 tanteremmel működik, 200 férőhellyel rendelkezik.
A település nem rendelkezik magasabb fokú oktatási intézménnyel, a gyerekek többsége
középiskolai tanulmányait az általános iskola elvégzése után Balassagyarmaton, illetve Vácon
folytatja.
Egészségügy
Az alapfokú egészségügyi ellátás Drégelypalánkon biztosított. Az Egészségügyi Központban két
háziorvos, illetve egy védőnő rendel a településen. A háziorvosok minden hétköznap rendelnek, ám
Ipolyvece és Hont háziorvosi szolgálatát is ők látják el, így mindegyik településen csak néhány órát
rendelnek. Fogászati rendelés hetente kétszer, egyszer délelőtt, egyszer délután van a településen
az Egészségügyi Központban. Kórházi ellátás Balassagyarmaton és Vácon biztosított. A településen
jelenleg nem működik bölcsőde. A településen egy gyógyszertár található, gyógyszertári ügyelet
pedig Balassagyarmaton van.
Szociális ellátás
Idősek, szenvedélybetegek, egyéb korlátozott képességű emberek életvitelének segítését a
Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ munkatársai és szolgáltatásai biztosítják.
(pl.: házi szociális gondozás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, stb.)
A nehéz szociális helyzetben lévő és egyéb pl. mentális, életviteli problémákkal küzdő családokat,
az ott élő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását a nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítik.
Az Önkormányzat szociális rendeletében meghatározott feltételek szerint, a nehéz élethelyzetbe
került, hátrányos helyzetű családokat, embereket többféle települési támogatási kerettel (lakhatási
támogatás, ápolási díj, temetési támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény, stb.) és szolgáltatással
segíti (szünidei étkeztetés, szociális étkeztetés, stb.).
Kultúra
Drégelypalánki Közművelődési és Turisztikai Nonprofit Kft.
A kulturális tevékenységek szervezési, lebonyolítási feladatait a Drégelypalánki Közművelődési és
Turisztikai Nonprofit látja el. A Kft. tulajdonosa 100%-ban Drégelypalánk község Önkormányzata.
A társaság feladata a helyi művelődési szokások gondozása, turisztikai és szabadidős tevékenységek
támogatása, kiállítóhely működtetése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek
biztosítása, helyi amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A falusi
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rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása. A turisztikai szolgáltatások működtetése, a
turisztikai tevékenységek összehangolása.
A Kft. működteti a Művelődési házat, amely a falusi rendezvények, programok szervezésének
központja. (Az iskola tornaterme is egyben.) A teleház irodatechnikai tevékenységekkel
(internetezés, fénymásolás, nyomtatás, faxolás) szolgálja ki a lakosságot. De itt tartja fogadóóráit a
falugazdász, és különböző képzések helyszíne is. (mezőgazdasági, nyelvi, számítástechnikai
képzések)
A művelődési ház, a könyvtár és a teleház az iskolával közös udvaron működik. A nyitva tartásuk
rendszeres, szolgáltatásaik gyakorlatilag folyamatosan igénybe vehetők. Itt működnek a
kisközösségek: Nyugdíjas klub, Hagyományőrző csoport, Szondi vitézei Középkori Hagyományőrzők, a
Női torna klub és a Kézműves szakkör. A kulturális programok bőséges kínálatot nyújtanak a
település lakóinak és az érdeklődőknek
Az intézményhez tartozik „Apródhírek” helyi újság szerkesztése, megjelentetése.
Évente legnagyobb rendezvény a júliusban megrendezendő Szondi Várjátékok, az aratási felvonulás
augusztus 20-án, illetve a szüreti mulatság szeptember végén. Egyre több Drégely várához
kapcsolatos országos rendezvényhez kapcsolódnak: Történelmi Emlékhelyek Napja, Múzeumok
éjszakája, Kulturális Örökség Napok, Kultúrházak Éjjel-nappal, Múzeumok őszi fesztiválja.
A térség, jelentős turisztikai célterület, amely miatt folyamatos és bőséges a turisztikai célú
kulturális és szabadidő tartalmas eltöltését biztosító kínálat is.
Szondi Kiállítótér és Turisztikai központ részei funkciójuk szerint:
Régészeti leletek tára - Drégely és Palánk várából előkerült leletek gyűjteménye, tárlatvezetéssel
Irodalomtörténeti kiállítás - Szondi kultusz irodalmi feldolgozása tablókon, tárlókban
Tájszoba - Drégelypalánki tisztaszoba berendezési tárgyainak és a helyi viseletet bemutatása
Pajta – Régi, hagyományos munkákhoz, mezőgazdasághoz kapcsolódó eszközök bemutatása + XVI.
századi korabeli ágyú
Pince – Régi borászati eszközök
Büfé – üdítő, édesség, jégkrém, kávé, árusítása
Szabadtéri kemence – hagyományos palóc kemencés, elsősorban burgonyás ételek szabadtéri
sütése, látványsütés
Vetítő terem – Szondi filmek vetítése, előadások, közösségi összejövetelek, kiállítások helyszíne.
Ajándék kisbolt: apró ajándékok, képeslap, könyvek, kiadványok árusítása.
Milyen hiányzó intézmények találhatók a településen vagy milyen kapacitásbővítésre lenne szükség?
(Részletes megnevezés, s amennyiben rendelkezésre állnak tervek, programok, úgy azok rövid
összefoglalása)


Sáferkúthoz vezető Pincesor mentén turisztikai információs pont kialakítása (régi pince
megvétele, átalakítása)
 Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ területbővítése (Egyházközségtől földterület
vásárlása) középkori játszópark kialakítása
 Sáferkúti tisztáshoz vezető út rövidebb út kialakítása (alternatív módok keresése: pl.
kerekes kisvonat, kisbusz)
 Helyi tájház kialakítása (egyházi sekrestyés ház megvásárlása, átalakítása)
(Forrás: Önkormányzat)
A településen az év folyamán számos program kerül megrendezésre, amelyek hozzájárulnak a helyi
közösségek összekovácsolásához, illetve a helyi identitástudat erősítéséhez is Drégelypalánkon.
Ilyen hagyomány többek között a farsangi, húsvéti, pünkösdi népszokások felelevenítése, a Szondi
várjáték, az augusztus 20-i ünnepi szabadtéri szentmise és aratási felvonulás, a szüreti felvonulás és
mulatság, valamint az Adventi vásár.
A lakosság tájékoztatását szolgálja az önkormányzat honlapja, valamint a Nógrád megyei hírlap,
illetve az Apródhírek, Drégelypalánk község lapja.
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3.5 ESÉLYEGYENLŐSÉG
Drégelypalánkon az esélyegyenlőség biztosításának elsődleges eszköze a Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programja, amely a 2013-ban készült. A Program két fő fejezetből, a
Helyzetelemzésből és az Intézkedési Tervből áll. Drégelypalánk Község Önkormányzata az
Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
 a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségét
 a gyermekek esélyegyenlőségét, gyermekszegénység mentességét
 a nők esélyegyenlőségét
 az idősek esélyegyenlőségét
 a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét
kívánja érvényesíteni.
A Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hoz létre az
önkormányzat. A Fórum feladatai többek között az Intézkedési Tervben foglaltak figyelemmel
kísérése, minderről a település képviselő-testületének tájékoztatása, a végrehajtott intézkedések
és a kitűzött célok közti összefüggések meghatározása.
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4. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
4.1 GAZDASÁG
Drégelypalánkon az ipar szerepe domináns. A település közigazgatási területén található ipari
üzemek nagyrész helyi, olcsó munkaerőt fgolalkoztatnak. Kiemelkedő fontosságú a községben az
élelmiszeripar.
4.1.1

A település gazdasági súlya, szerepköre

A település gazdasági súlya a térségi szinten számottevő. Drégelypalánkon négy telephellyel
rendelkező, nagyobb cég is található.
4.1.2

A település gazdasági ágazatai, jellemzői

Drégelypalánk létrejöttében nagy szerepe volt az Ipoly folyónak, valamint a környék termékeny
földjének és erdejének. A település híres volt a török időkig visszavezethető dohánytermeszéséről.
Mára ez az iparág Drégelypalánkon teljesen megszűnt. A mezőgazdaság dominanciája főként a vasút
megjelenését követően csökkent és a helyét szép lassan átvette az ipar. A foglakoztatási szerkezet
átalakult és sokan távolabbi településekre, akár Budapestre járnak el dolgozni. A község területén
ipari üzemek létesültek, amelyek a lakosság egy részének foglalkoztatója lett. Kiemelkedő a
községben az élelmiszer ipar jelenléte.
Vállalkozások
A Drégelypalánkn regisztrált vállalkozások száma 2015-ben 328 db volt, számuk az elmúlt bő tíz
évben 2013-ig folyamatosan emelkedett, majd lassú csökkenésbe ment át. A regisztrált
vállalkozások 12,8%-a volt egyéni vállalkozó 2015-ben.
A regisztrált
vállalkozások
száma
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év

74
81
95
90
92
92
87
99
289
321
328
347
361
371
350
328
A regisztrált vállalkozások számának alakulása 2000 és 2015 között
(Forrás: KSH)

A község területén jelenleg telephellyel rendelkező vállalkozások száma 26 db. Ezek közül
jelentősebb gazdasági (ipari) üzemek, vállalkozások a következők:





Zentis Hungária Bt. - gyümölcsfeldolgozás
Szondy Lakatos és Szerelőipari Szövetkezet - lakatos
Globál-Vép Kft. - élelmiszeripari adalékanyagok, fűszerkeverékek gyártása
MAPO Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - épület szigetelő anyagok gyártása
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Kiskereskedelem
Drégelypalánkon mindössze 4 kiskereskedelmi üzlet található.
Kereskedelmi egység
A településen az Önkormányzati adatszolgáltatások alapján jelenleg 22 db kereskedelelmi egyég
működik.
A statisztikai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt bő tíz éveben a kiskereskedelmi
üzletek száma a településen 8 és 12 db között változott (2010-2016-os adatok - KSH).
4.1.3

A település foglalkoztatási mutatói

Drégelypalánkon a helyben foglalkoztatás mértéke jellemzően 30-40% körül van. A lakosság másik
része a környező településekre ingázik. Az ingázók jellemzően Nagyorosziban, Rétságon vagy
Balassagyarmaton dolgoznak. A Drégelypalánkra bejáró, a környező településeken élő emberek 4550 főt tesznek ki. Az önkormányzat összesen 24 főt foglalkoztat. A közmunkaprogramban részvevők
száma 21 fő.

4.2 TURIZMUS, IDEGENFORGALOM
4.2.1

A település turisztikai szerepköre

Drégelypalánk turisztikai szerepköre jelenleg kicsi, de folyamatosan nő. A településen főként a
falusias vendéglátás a jellemző. Összesen 6 bejegyzett vendéglátóhely található a községben,
melyeknek együttesen a férőhelyek száma 54. Az Önkormányzati adatszolgáltatások 1111 db
vendégéjszakát tartottak számon. Drégelypalánk idegenforgalmi társulásnak nem tagja.
4.2.2

Turisztikai jellemzők

A település páratlan szépségű, festői szépségű, kiemelkedő táji adottságainak és történelmi
nevezetességének köszönhetően turisztikai szempontból kedvező helyzetben van, a terület
nyújtotta lehetőségek azonban nincsenek még teljes mértékben kiaknázva, számos potenciál rejlik
még a településben.
A település jelenleg 11 kereskedelmi szálláshely található. A szállások férőhelyeinek száma az
elmúlt időszakban stagnált. A szálláshelyek férőhelyeinek mennyisége jóval több, mint a
Balassagyarmati járásé, közel azonos a Nógrád megyei átlaggal. Ám az Észak-Magyarországi régió és
az országos átlaghoz képest jócskán elmarad.

Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma, ezer lakosra (db)
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Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken, ezer lakosra (db)

A vendégéjszakák tekintetében Drégelypalánk nincs kedvező helyzetben. 2011-ben még jóval a
Balassagyarmati járás átlagát meghaladta a település vendégéjszakáinak a száma, utolérve a Nógrád
megyei átlagot. Ezt követően azonban folyamatosan csökkenő tendenciát figyelhetünk meg és 2014ben már a Balassagyarmati átlag is kedvezőbb volt, mint a Drégelypalánk mutatói.

5. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A település önkormányzata a lakosság számára minden anyagi közszolgáltatást biztosít, a csatornahálózat és a vízhálózat az önkormányzat tulajdonában áll, a többi közmű viszont nem önkormányzati
tulajdonú, így az önkormányzat csak közvetett módon bír befolyással közszolgáltatások minőségére
(pl. gáz- és elektromos hálózat, hírközlési hálózatok).
A község vízellátását DMRV Zrt. Bal-parti Üzemigazgatósága biztosítja. A megfelelő villamosenergiaellátásért az ÉMÁSZ Hálózati Kft., a földgáz-ellátásért FŐGÁZ Zrt. felel, a településen üzemelő
hálózat karbantartója, üzemeltetője pedig a Tigáz-DSO Kft.
A település területén 2009-ben kezdték el kiépíteni a szennyvízelvezető hálózatot. 2016-ban KSH
adatok alapján 433 lakás volt a közcsatornára csatlakozva, ami a lakásállomány 66,4 %-át tette ki.
A kommunális hulladék elszállítását a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. végzi. A hulladékot hetente egyszer szállítják el. A szelektív hulladékgyűjtés a
település területén négy helyen kihelyezett szigeten valósul meg, a hulladékot szintén a Zöld Híd
B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szállítja el havonta egy
alkalommal. A községben a nyári időszakban a Kft. a zöldhulladékot is elszállítja.
Éves szinten az összes elszállított települési szilárd hulladék 346,4 tonna volt 2015-ben, melyből a
lakosságtól elszállított települési hulladék 293,6 tonnát tett ki. Ez évben a lakosságtól elszállított
szelektív hulladék mindössze 3,2 tonna volt (2015-ös adat - KSH). A kommunális, a zöld és a
szelektív hulladék Nógrádmarcalon kerül elhelyezésre.
A további településüzemeltetési feladatokat (például hókotrás) az Önkormányzat látják el.
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6. A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS A TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA
6.1 RÖVID TELEPÜLÉSTÖRTÉNET
Drégely és Palánk kezdetben két különálló község volt. Drégely kialakulása az Árpádkorig vezethető
vissza, míg Palánk létrejötte a török időkre tehető. A két település határát a közöttük átfolyó
Hévíz-patak képezte. A község létrejöttét főképp kedvező földrajzi helyzete - az Ipolyhoz való
közelsége, a termékeny föld, a domborzati adottságai, valamint a börzsönyi erdőség – tette
lehetővé. Kezdetben a település jelentős mezőgazdasági szereppel rendelkezett. A hegy- és
domboldalakon szőlőt termesztettek, a mezőkön legeltettek, a börzsönyi erdőségekben pedig
erdőgazdálkodásra volt lehetőség.
A természeti adottságokból kifolyólag így Drégely és Palánk között különbség voltak. Drégelyen
jellemző volt a gabonatermesztés, az állattartás, illetve a dohány- és szőlőtermelés. Palánkon pedig
elsősorban szőlőtermesztésből és dohánytermesztésből élt meg a lakosság.
Drégely várát 1274 és 1285 között építették a Hont-Pázmány nemzetségbeli Hont fiai, Ders és
Demeter, az elpusztuló honti vár helyett. A XV. században a vár a magyar érsekek nyaraló
vadászkastélyaként is működött. Drégely várának történelmi fontossága a török betörések korában
vette kezdetét. A várban állandó helyőrséget tartottak. Esztergom és Nógrád elesését követően
Várady Pál Szondi Györgyöt nevezte ki a Drégelyi uradalom intézőjévé és a vár parancsnokává.
Drégely várának maroknyi, mintegy 150 fős védőserege, 4 napig hősiesen tartotta az erődítményt a
túlerővel szemben, de a folyamatos támadások, valamint egy villámcsapás következtében 1552-re a
vár legyengült és végül elesett. Védői hősi halált haltak. Szondi és katonái helytállását elismerve Ali
budai pasa vitézeknek kijáró végtisztességgel temette el őket. Szondi Györgytől különösen nagy
pompával búcsúztak el, a monda szerint az Aranydomb-hegyen, ahol hajdan a kornyék legjobb bora
termett. A szerkezetileg is megrongálódott építményt nem hozták helyre, 41 évig a töröké maradt.
1575-ben a törökök a község temploma körül kétezer lovast is befogadni képes, árokkal körülvett,
erős palánkvárat építettek. Az erődöt kezdetben Új-Drégelynek, majd később Palánknak nevezték.
Drégely lakossága elsősorban várjobbágyokból állt. A török hódítások a községnél tovább nem
terjeszkedtek, így határterület révén a településen és környékén szinte folyamatosak voltak a
harcok. Gyakran az egész megye lakosságának kétfelé kellett adóznia. Ennek következtében a
megye lakosságának egy része elpusztult, más része pedig földön futóvá vált.
A török uralom megszűnése után az 1700-as évek első évtizedében megtörtént a település
újranépesítése katolikus németek betelepítésével az esztergomi érsek közbenjárásának
köszönhetően. Az egykori mezőváros ezt követően jobbágyi sorba került és a lakosság
mezőgazdaságból élt. A roskadozó vár köveit elvitték és az épülő esztergomi érseki uradalom
gazdasági épületeihez felhasználták.
Drégelyen 1828-ban 975 lakost írtak össze. Ebből 44 jobbágy és 86 pedig zsellérháztartás volt.
Palánkon ekkor 524-en laktak, elsősorban jobbágyok. Drégely és Palánk egyesítésére a XIX. század
közepén került sor. A XX. század elején az állattenyésztés egyre nagyobb szerepet játszott a
parasztok körében. A domboldalakat direkt termő szőlővel ültették be. A században aránylag
gyorsan polgárosult a település. A foglalkozási szerkezet idővel átalakul. A vasút megjelenése nagy
hatással volt a falura. Megnőtt a környező települések szerepe és a település lakosságának egy része
ingázóként talált munkát. A II. világháború után a Ság és Parassapuszta között kialakított
határátkelő felé vezető Fő utca áthaladt a településen. Drégelypalánk kedvező infrastruktúrának
köszönheti, hogy a település közigazgatási területén a rendszerváltást követően, és napjainkban is
több jelentős üzeme, vállalkozása is van.
A település természeti szépsége és történelmi nevezetessége miatt népszerű kirándulóhely. Drégely
vára a nemzeti örökség része, 2012 óta történelmi és nemzeti emlékhely. A vár részbeni
rekonstrukciója és állagvédelme néhány éve megkezdődött. Ma Drégelypalánkon 1485 fő él. A
település rendelkezik saját önkormányzattal, általános iskolával, óvodával, könyvtárral, művelődési
házzal, kiállító teremmel, sportpályával, orvosi rendelővel, gyógyszertárral, valamint több sikeres
vállalkozással is. A palócföldi község gazdag népi hagyományokkal rendelkezik.
Ma Drégelypalánkon az ipar szerepe is meghatározó. A község területén több telephellyel
rendelkező üzem is működik, melyek jellemzően a helyi, olcsó munkaerőt foglalkoztatják. A
település jelenleg kisüzemi termelési övezetbe tartozik. Helyben a lakosság közel 30-40%-a
dolgozik, a lakosok másik része ingázik jellemzően a környező településekre. Kiemelkedő fontosságú
a községben az élelmiszeripar. A település mezőgazdasági szempontból kedvező humuszos homok,
réti öntés és réti talajfajtái miatt a mezőgazdaság a gazdasági szerkezetben ma is domináns.
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6.2 DRÉGELYPALÁNK SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA A KATONAI FELMÉRÉSEK
TÜKRÉBEN
A XVIII. században a hadászatban előtérbe került a terepadottságokhoz való alkalmazkodás, ezáltal
a térkép a harcrend kialakításában nélkülözhetetlenné vált. Ennek fényében készítették el az első,
az ország teljes területét lefedő katonai felmérést 1766 és 1785 között. Ezt követte a második
felmérés 1806-tól 1869-ig, végül a harmadik, amely csak néhány évvel követi a másodikat 1872-84ig. Ezek a térképek mintegy másfél évszázadot átölelnek, ezáltal a táj és a települések változása jól
nyomon követhető rajtuk, így Drégelypalánk szerkezetének alakulását is a katonai felmérések
alapján vázoljuk fel.
I. katonai felmérés (1784)
Az első katonai felmérésen is jól látszik, hogy
Drégely és Palánk kezdetben két különálló
település volt, melyek között a határt a
községen keresztfolyó patak képezte. Drégelyt
jellemzően alsóbbrendű mezőgazdasági utak
keresztezték, Palánkon pedig egy fontosabb,
forgalmasabb út haladt át, a mai Fő utca
elődje. Drégelypalánk mai területén a
legmeghatározóbb területhasználat az erdő
volt. A településtől délre és messzebb
nyugatra kisebb szőlőket telepítettek.
Drégely és Palánk beépítése is fésűs jellegű
volt. Palánkon ekkor egy templom, a mai
Árpádházi Szent Erzsébet templom elődje,
valamint két kápolna volt. A templom a
település központjában, a mai Fő utca és
Petőfi út kereszteződésénél helyezkedett el, a
két kápolna pedig a község keleti és nyugati
végén kapott helyet. A település lakott
területétől kissé messzebb, a zöldellő hegyek
egyik
444
méter
magas
vulkanikus
sziklacsúcsán állt a híres Drégely vára.
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II. katonai felmérés (1842)
A második katonai felmérés Drégelypalánkot és
környezetét ábrázoló szelvényei 1842-ben
készültek. Az első katonai felmérés óta eltelt
közel 60 évben jelentős változások következtek
be a település területén: a területhasználatok
módosultak, a külterületi úthálózat jelentősen
besűrűsödött, valamint a falu területe is
megnövekedett. A település lakott területei
körül, főként északra és keletre kertek jöttek
létre. A lakóépületek jelentős része mellett
gazdasági épületek kerültek kialakításra.
A második katonai térképen a lakott
területektől keletre, a Fő utca elődje és tőle
délre található főútként jelölt út által
közrezárt területen jelölték a ma is fellelhető
drégelypalánki temetőt. A községtől északra
folyó Ipoly medrének vonatlvezetése az első
felméréshez képest megváltozott. A folyó
meanderező
nyomvonala
jelentős
szabályozáson esett át, az 1800-as évek
közepén egyenesebb és szabályosabb irányú
lefolyás figyelhető meg. Az Ipoly mentén mindkét oldalon széles sávban továbbra is vizenyős
területeket jelöl a felmérés. Palánk területén két magasabb rendű utat jelöl a felmérés. Az egyik
északról érkezett (mára teljes mértékben megszűnt kapcsolat), a másik főút pedig kelet-nyugat
irányban halad át a településen. Az utóbbi nyomvonala közel azonos a mai 2-es főút nyomvonalával,
amely ma délről kikerüli a település lakott területeit. A két út Palánk lakott területének nyugati
végében találkozik. Drégely területén már jól kirajzolódik a jellegzetes tölcsérszerű teresedés a mai
Rákóczi út mentén.
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III. katonai felmérés (1882)
A település a harmadik katonai felmérésen
már egy községként, Drégely-Palánk néven
szerepel. Mivel a második felmérést rövid
időn belül követte a harmadik, jelentős
változások nem történtek a településen. A
területhasználatok tekintetében továbbra is
domináns az erdő. A lakott területek
szempontjából növekedés nem, vagy csak
kismértékben
figyelhető
meg.
A
szőlőterületek szintén nem mutatnak nagy
változást, közel azonos méretűek a második
katonai felmérésen látható területekkel. A
település területét érintő főbb útvonalak
nyomvonala nem változott. A község
kapcsolata
a
tőle
északra
fekvő
településekkel továbbra is biztosított az
Ipolyon átívelő hídnak köszönhetően. Az
Ipoly mentén vizenyős talajt jelöl a
felmérés, melyen az áthaladó utak kisebb
töltések
építésével
emelkednek
ki.
Megfigyelhető még a lakott területeken
kívüli
földutak
besűrűsödése
is.
Drégelypalánk területén átfolyó Hévízpatak a település lakott területét elhagyó szakasza szabályozáson esett át, nyomvonalát
mesterségesen kiegyenesítették. A patak mentén jelentős faállományt jelöltek. A Hévíz-patakot a
település lakott területén több helyen híd keresztezi. A mai Rákóczi út tölcsérszerű kiteresedésében
a felmérés egy kápolnát ábrázol. A felmérés szerint a lakott területek környezetében egyházi
jellegű objektumok (keresztek, képoszlopok) helyezkednek el.
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III. katonai felmérés megújítása (1896-1914)
A harmadik katonai felmérés és a megújított
változatának elkészítése között szintén
kevés idő telt el. A település itt már a
Drégelypalánk néven van feltüntetve. A
legnagyobb változást a területen az előző
felméréshez képest a vasút megjelenése
jelentette. A vasútállomás 1891-ben került
kialakításra, amikor megépült a CsataIpolyság-Drégelypalánk-Balassagyarmat
vasútvonal. A Drégelypalánk és Vác közötti
útvonalat pedig 1909-ben adták át. A
vasutak nyomvonala szorosan körbeöleli a
település lakott részeit északi, keleti és déli
irányokból is. Az erdőterületek jelenléte a
község déli területein továbbra is domináns.
A lakott területektől délre egy kisebb
foltban további erdőfoltok, illetve szőlő is
megtalálható
még.
Drégelypalánk
úthálózata az előző felméréshez képest
nem, vagy csak kis mértékben változott.
Továbbra is dominál a település lakott
részein áthaladó kelet-nyugat irányú főút, valamint az északi településekkel összekötő főút. Az Ipoly
partjain széles sávban jellemzően vizenyős terület feküdt. A lakott területek kismértékű
növekedése figyelhető meg, főként a település észak-északnyugati területén a mai Fő utca vonala
mentén. A felmérésen többek között jelölésre került már a Szondi major és a Szondi emlék-kápolna,
valamint a Csadó-tanya is. A Szondi emlék-kápolna 1884-ben épült meg. Az emlékkápolnához vezető
széles út két oldalán hársfákat és orgonabokrokat ültettek. A ma is egészségesen álló hársfasor helyi
természetvédelmi oltalom alatt áll.
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A III. katonai felmérés megújítása óta eltelt időszak
A III. katonai felmérés megújítása óta eltelt 100 év alatt Drégelypalánk települési és táji képe
jelentősen megváltozott. Az összenőtt két településmaghoz szorosan kapcsolódva új lakóterületek
jöttek létre Palánktól nyugatra és délre. Nagyobb iparterületek létesültek a belterület nyugati,
északi és keleti határában. Kialakult a 2-es főút nyomvonalán a Lengyelország – Magyarország
közlekedési folyosó. Drégelypalánk és Ipolyhídvég közti szoros kapcsolat szinte teljes mértékben
megszűnt, a két települést ma már nem köti össze semmilyen közúti kapcsolat.

Drégelypalánk, Topográfiai térkép (Forrás: tajertektar.hu)
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6.3 A TELEPÜLÉS JELENLEGI SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA
6.3.1

Tájszerkezet

Drégelypalánk – Ortofotó (Forrás: Google Earth)
Drégelypalánk az Ipoly folyó völgyében, a Börzsöny északi lábánál fekvő település, amelynek
tájhasználatát a domborzati és vízrajzi adottságok határozzák meg elsősorban. A közigazgatási
területet északról határolja az Ipoly folyó, amelynek alacsonyabb térszínen fekvő völgyében fekszik
a falu belterülete. Az Ipoly mentén jellemzően gyepterületek húzódnak, a belterülettől nyugatra és
keletre pedig a szántók jellemzőek. A közigazgatási terület déli, Börzsönyhöz tartozó magasabb
térszínein az erdő a jellemző területhasználat. A település egykori zártkerti területe a belterülettől
délkeletre fekszik, itt egykor intenzív szőlőművelés folyt, amelynek ma már csak a megmaradt
pincék és présházak őrzik emlékét.
A tájszerkezet kialakulásában meghatározó szerepet töltenek be a vonalas tájszerkezeti elemek.
Természetes vonalas tájszerkezeti elemek a vízfolyások és a fasorok. A közigazgatási terület északi
határa mentén folyik az Ipoly folyó, amelynek Drégelypalánk közigazgatási területét is érintő
mellékágai a Fekete-patak és a Hévíz-patak. További vízfolyás a Vargatói-patak, amely a Hévízpatak déli mellékága. Természetes tájszerkezeti elem továbbá a Szondi hársfasor a közigazgatási
terület nyugati részén, amely a 2. sz. főutat köti össze az egykori Szondi kápolna emlékhelyével.
Mesterséges vonalas tájszerkezeti elemek a közlekedési infrastruktúra hálózat elemei. A község
közigazgatási területét délkelet-északnyugat irányban átszeli a 2. sz. főút, emellett a belterületről
keleti irányba, Ipolyvece felé húzódik a 22101 j. Ipolyvece bekötő út nyomvonala. A falu területét a
75. sz. Vác-Balassagyarmat vasútvonal érinti, amely dél felől közelíti meg a közigazgatási területet,
majd a település belterületére betérve északkelet irányba hagyja el a települést.
Fontos tájszerkezeti elem a közigazgatási terület déli részén, a Börzsöny egyik magaslatán álló
Drégely vára.
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Belterület szerkezete

Drégelypalánk beépült és beépíthető belterületi településrészén három jól elkülöníthető
településrészt határolhatunk le. Drégelypalánk két kisebb településmag összenövéséből alakult ki.
Drégelyt és Palánkot egykor a településen átfolyó Hévíz-patak választotta el egymástól. A két
település az idők folyamán összenőtt. A régi múltra visszatekintő falu a XIX. századig nemigen
változott. A XX. század környékén a település lakott területeitől nyugatra és délre újabb
lakóterületek alakultak ki. Ez az új településrész arculatában és struktúrájában is eltér
Drégelypalánk idősebb településrészeitől.

Drégely a falu legidősebb településrésze. A településrész egy árpádkori egyutcás faluból fejlődött
ki. A mai széles Rákóczi út mentén az utcára merőlegesen, utcavonalra, oldalhatáron épültek a
hosszúházak. Sok telken jellemző volt az udvar végében, vagy az épület mögött, mellett gazdasági
vagy melléképület. A mai Rákóczi út északi szakaszán a közterület tölcsérszerűen kiszélesedett és a
kiszélesedésben egy kápolna kapott helyet. Ma itt az 1857-ben épített barokk stílusú Szent Vendel
kápolna áll. A településrész keleti oldalán csordogáló patak mentén kisebb hosszúkás parcellák
kerültek kialakításra. Ma ezen a területen elhanyagolt bokorerdő található. A településrész
szerkezet organikus, a széles főút és a rá merőleges utcahálózat tárja fel a területet. A Rákóczi utca
déli szakaszának mindkét oldalán megfigyelhető jelenség, hogy a nagy mélységű telkeket a
tulajdonosok felosztották és önálló helyrajzi számon nyilvántartott zárványtelkek jöttek létre,
amelyeken zártsorúan egymás után épült 2-3, esetenként 4 lakóház.
Palánk a török idők alatt jött létre. Az utcahálózat itt is spontán fejlődött. A szélesebb Fő utca és a
rá merőlegesen elhelyezkedő keskenyebb utcák tárják fel a területet. A településrész tömbjei
jellemzően egysoros keskeny, hosszú telkekből állnak. Egy-egy zárványtelek ezen a településrészen
is kialakult.
Az Új településrész utcahálózata szabályos, egymásra erőleges utakból áll, szerkezete tervezett. A
településrész tömbjei általában hátsó kertrésszel érintkező két soros telkekből áll. Az Új
településrészen, főként a déli területein több üres, jelenleg beépítetlen telek található.
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Tájhasználat értékelése

A tájhasználat értékelése a helyszíni bejárás tapasztalatai, a hatályos földhivatali alapadatok és az
előzetes tájékoztatási szakaszban megkeresett államigazgatási szervek adatai alapján készült.
A közigazgatási terület déli, magasabb térszínen fekvő részeit, melyek a Börzsöny északi lejtőin
helyezkednek el, nagy kiterjedésű összefüggő erdőterületek borítják. Az északi, Ipoly menti
területeken pedig égeres láperdők találhatók, valamint elszórtan további kisebb erdőfoltok is
megtalálhatók a település közigazgatási területén. A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási
Hivatal Erdészeti Osztályának adatszolgáltatása alapján a drégelypalánki erdők elsődleges
rendeltetés szerinti megoszlása a következő:
Védelmi rendeltetésű erdőterület

598,51 ha

76,95 %

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

164,98 ha

21,21 %

14,34 ha

1,84 %

777,83 ha

100,00%

Egyéb erdőrészlet
ÖSSZESEN

A drégelypalánki erdők elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása (Forrás: Heves Megyei Kormányhivatal Egri
Járási Hivatal Erdészeti Osztályának adatszolgáltatása)
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A NÉBIH Erdőtérkép adatbázisa alapján a drégelypalánki erdők jellemzően magántulajdonban
vannak, mindössze az Ipoly menti kisebb erdőfoltok és a közigazgatási terület legdélebbi,
bernecebaráti határ menti részein találhatóak állami tulajdonú erdők.
A drégelypalánki tájat az erdők mellett a gyepek uralják. A legnagyobb egybefüggő gyepterület az
Ipoly mentén fekszik, amely ökológiai szempontból rendkívül nagy értéket képvisel,
természetvédelmi oltalom alatt áll. További nagy egybefüggő gyepfolt a belterülettől délnyugatra,
az egykori katonai lőtér területén található.
A drégelypalánki tájban jellemzően szántók is húzódnak. Szántóterületek az alacsonyabb
térszíneken, főként a vasút és a 2. sz. főút környezetében, az azok által közrezárt területen
jellemzőek. A község szántóföldjei közepes minőségűek, jellemzően Sz3-Sz5 minőségi osztályúak.
A vasút és a 2. sz. főút találkozásától délre, az Aranygomb-hegyen fekszik a község egykori
zártkerti területe, amely valaha szőlővel betelepített, pincékkel-présházakkal beépített terület
volt. A község lakóinak nagy része rendelkezett itt szőlővel, illetve présházzal, aktív szőlőművelés
folyt a területen. Az utóbbi évtizedekben azonban folyamatosan felhagyták a szőlőket és megindult
a terület beerdősödése, bozótosodása. Mára már csak néhány működő pince és gondozott szőlő
maradt meg, a terület nagy részét erdő és bozót borítja.
A községben több évtizedre visszanyúló hagyománya van a bogyós gyümölcsök termesztésének. A
TSZ-időkben 300-400 hektárnyi területen folyt eper-, ribizli- és málna termesztés. A helyiek a TSZszel közösen, fele-fele arányban osztoztak a termésen. Mára a gyümölcstermesztés is háttérbe
szorult, csupán néhány hektáron találhatunk gyümölcsösöket a belterülethez kapcsolódó földeken.
A közigazgatási terület délkeleti részén, az erdőterületbe ékelődve, fekszik a Drégelyvár Nomád
Tábor szabadidőpark, ahol változatos programkínálattal várják a községbe érkező látogatókat.
A tábortól nyugatra, a vasút túloldalán található a Schaffer-kút, amely a Börzsöny területén
lehulló, a talajba szivárgó csapadék ismételt felszínre bukkanásának rétegforrása. A kút környezete
igényesen kialakított erdei pihenőhely, ahol padok, asztalok, mosdók, egy szabadtéri színpad és
információs táblák várják a látogatókat. A Drégely várához vezető erdei turistaút is innen indul, és e
terület ad otthont a Szondi várjátékoknak is.
A község közigazgatási területének déli részén található Drégely vára, amely a 13-14. század
fordulóján épülhetett. A várból kiváló kilátás nyílik a községre és a környező településekre egyaránt
A várat részletesen a 7.2.2. Épített környezet és építészeti értékvizsgálat c. fejezet mutatja be.
A belterülettől délnyugatra a II. világháborút követően katonai támaszpontot hoztak létre, ahol
magyar és szovjet lőtér is feküdt egymás mellett. A lőtéren kisebb tornyok, valamint a katonák
szálláshelyéül szolgáló épületek is álltak, amelyek ma üresen állnak, állapotuk folyamatosan romlik.
A belterülettől délre, a nyugati közigazgatási határ mentén található az egykori Szondi kápolna
helye. A kápolnát 1885-ben szentelték fel, Szondy György emlékére építették. A II. világháborút
követően a kápolnát a szovjet katonai lőtérhez csatolták, az állapota folyamatosan romlott, majd az
1970-es években lebontották. Ma már csak a kápolna alapjának maradványait találjuk a területen
egy emlékkopjafával. 1896-ban kettős hársfasort telepítettek a 2. sz. főútról a kápolnához vezető út
mentén, valamint a kápolna körül, A fák az ország különböző területeiről származtak. A fasor 1977ben helyi természetvédelmi oltalom alá került Szondi-emlékfasor néven, a faegyedek ma is
egészségesek és egységesek.
A település felszíni víztestjeit vízfolyások és állóvizek képzik, emellett elszórtan vízmű területek
is találhatóak a község közigazgatási területén. A település legnagyobb felszíni vízfolyása az északi
közigazgatási határt és egyben magyar-szlovák határt képző Ipoly-folyó. A vízfolyás Szlovákiában
ered és Szobnál torkollik a Dunába. A község további három kisebb vízfolyással is rendelkezik:
-

a Fekete-patak, amely Ipolyvecén ered, Drégelypalánk és Ipolyvece közös közigazgatási
határa mentén halad, majd az Ipolyba torkollik;

-

a Hévíz-patak, amely a Cserhátban ered, Drégelypalánk közigazgatási területét délkeleten
éri el, majd a falu belterületén keresztülhaladva éri el szintén az Ipolyt;

-

a Vargatói-patak, amely Drégely várától északra ered és a Hévíz-patakba torkollik.

A község belterületétől északra található a Fahídi-tó, amely a Drégelypalánk és Ipolyhídvég közötti
összeköttetést biztosító fahídról kapta a nevét. A fahíd ma már nem áll, az összeköttetés a két
község között így már nem biztosított. A tavat horgászatra és nyáron fürdésre használják. A
Vargatói-patak forrásánál fekszik a Varga-tó, amely egy mocsaras-vizenyős terület.
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A Fahídi-tóhoz vezető töltés keleti oldalán található a község gyepes sportpályája, melyet gyakran
elönt a víz. A község közigazgatási területének keleti részén, a 2. sz. főút mellett feküdt a falu
egykori hulladéklerakója, amely mára lezárásra és rekultiválásra került.

Gyepterület az Ipoly mentén

Fahídi-tó

A belterület északi oldalához csatlakozó
mezőgazdasági terület

Szondi-emlékfasor

Az egykori orosz lőtér megmaradt tornyainak
egyike

Drégelyvár Nomád Tábor

A Schaffer-kút környezete

Az Aranygomb-hegy oldalában álló pincesor
Jellemző külterületi területhasználatok
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Termőföld művelési ágak és a minőségi osztályok
Művelési ágak megoszlása Drégelypalánkon

Szántó
Gyümölcsös
Gyep (legelő, rét)
Szőlő

Összesen
(ha)
514,94
59,62
607,22
20,46

Arány
(%)
23,22%
2,69%
27,38%
0,92%

Mezőgazdasági terület

1202,24

54,21%

Erdő

721,09

32,51%

Termőterület

1923,33

86,72%

Kivett

294,41

13,28%

ÖSSZESEN

2217,74

100%

Megnevezés

(Forrás: hatályos földhivatali alaptérkép adatai alapján)
A művelési ágakat tekintve a tájhasználatok
közül a termőterületek dominálnak, a település
közigazgatási
területének
több
mint
háromnegyedét kiteszik (86,72%). Ez a nagy
arány a településen található nagy kiterjedésű
erdőfoltokból, a terjedelmes gyepfelületekből
és a szántókból, valamint a kisebb arányban
megjelenő gyümölcsösökből és szőlőkből adódik.
A kivett területek (amelyek közé a beépített
területek és a burkolt közlekedési területek
tartoznak) mindössze 13,28%-ot képviselnek a
művelési ágak közül.

Művelési ágak megoszlása Drégelypalánkon (Forrás: Földhivatali alaptérkép)
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A település átlagosnál jobb minőségű termőföldjei a Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Osztályának adatszolgáltatása alapján a következők:


Gyümölcsös: 3



Szántó: 2,3,4



Legelő: 2,3



Rét: 3,4

Drégelypalánk átlagosnál jobb minőségű termőföldjei (Forrás: Földhivatali alaptérkép)
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Belterület területfelhasználás vizsgálata

Drégelyen a lakóterületek jellemzően falusias jellegűek. A településrészen vendéglátó egység
nincsen, kereskedelmi szolgáltató terület pedig egy, ma már nem üzemelő italbolt és a Szondi
Szövetkezet. Intézményi terület a Szent Vendel kápolna és a ma már nem működő Szent Erzsébet
otthon. Sok a beépítetlen telek, melyek többsége a hosszú telkek megosztásával alakult ki, sok
közülük nem rendelkezik közterületi kapcsolattal. A településrész központi területén, a Rákóczi
utca tölcsérszerű kideresedésénél, a Szent Vendel kápolna körül egy fás közpark kapott helyet.
Palánkon található ma a település központja és a főbb intézményei. Palánkon áll az 1762-ben emelt
és műemléki védettséget élvező Szentháromság szobor és a szintén műemléki védett 1658-ban
épített, majd 1792-ben újjáépített Árpádházi Szent Erzsébet templom. A településrészen található
továbbá az orvosi rendelő, a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ, a művelődési ház és a
könyvtár, az általános iskola és a polgármesteri hivatal is. Az intézmények többsége egymás
közelébe települt. Két ilyen intézményközpont figyelhető meg Palánkon. Az egyik a Kossuth Lajos
utca mentén alakult ki a másik pedig a Fő utca és a Rákóczi út találkozásánál. A településrészen
található több kereskedelmi-vendéglátó egység, illetve az északi részén egy iparterület, a GlobálVép Kft. is a Hévíz-patak északi oldalán. Palánkon a Hévíz-patak mentén nemrég sétány került
kialakításra, melyhez egy játszótér is kapcsolódik.
Az Új településrészen intézmény nincsen, kereskedelmi-szolgáltató egység is csak elvétve. A
településrészhez szorosan kapcsolódik nyugatra két méretes iparterület, a Zentis Hungária Kft. és a
Mapo-Bau Kft. telephelye. Közkert, park, illetve a közösségi találkozás színhelyéül szolgáló tér nem
található itt.
6.3.6

A telekstruktúra vizsgálata

Drégelypalánk telkeinek méretét és beépítettségét a hiteles földhivatali nyilvántartási alaptérkép
alapján vizsgáltuk. (lásd V3 Telekméret vizsgálat és V4 Beépítettség vizsgálat ábrák)
Drégelypalánk külterületén a telkek mérete igen változatos. A település északi (az Ipoly mentén) és
déli erdős területein jellemzően nagyobb, 50 000 m2-ert is meghaladó telkek kerültek kialakításra. A
belterülettől keletre és nyugatra kisebb, 3000-10 000 m2-es, hosszú parcellák találhatóak. A
külterületen az Aranygomb-hegyen és környezetében vannak még kisebb terjedelmű ingatlanok.
Drégelypalánk belterületén a három településrészen igen eltérőek a telekméretek. Palánkon a régi
időkben kialakult hosszú, keskeny, többnyire 1500-3000 m2-es telekstruktúra a domináns ma is.
Drégelyen a kezdetben egyutcás, szintén hosszú és keskeny telkeket mára megosztották,
elaprózódtak. Az így kialakult telkek zárványtelkek, nem rendelkeznek közterületi kapcsolattal. A
zárványtelkek az OTÉK 1. mellékletében található definíció alapján nem minősülnek építési
teleknek, építési tevékenységeket ezeken a telkeken nem lehet folytatni. Az Új településrészen a
telkek kiosztása szabályos rendben történt, ennek következtében méretük és alakjuk is hasonló. Az
ingatlanok területe 750-1500 m2 között van általában.
A község külterületén a telkek elenyésző részén található csak épület, főként a belterület
közelében. A belterülettől keletre, délkeletre, valamint északnyugatra vannak beépített telkek.
A belterületen Drégelyen és Palánk keleti területein, ahol a telkek jellemzően kisebb méretűek, a
beépítettség magas, helyenként eléri a 100%-ot is. Palánk nyugati részén a beépítettség mértéke
alacsonyabb, 10-20 %-ot éri csak el. Az Új településrészen a beépítettség általában 5-15 % között
van.
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Az épített környezet vizsgálata

6.4 AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA
6.4.1

Településkarakter, jellemző épülettípusok

Drégelypalánkon a két jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló és a szabadonálló. A két régi
településmagban, Drégelyen és Palánkon szinte kivétel nélkül oldalhatáron álló épületekkel
találkozhatunk, míg az Új településrészen szabadonálló módon létesültek az épületek.
A község területén döntően földszintesek az épületek. Néhány forgalmasabb, központi részen már
emeletes vagy beépített tetőtérrel rendelkező építmények csoportja is fellelhető. Ilyen például
Drégely és az Új településrész határán húzódó Szondi Szövetkezet épülete, Palánkon az
intézményterületek és környezetük, valamint az Új településrészeken a Fő utca mente, illetve a Vár
utca.
Drégelyen az épületek a telekhatáron állnak. A jellemzően lakóépületként funkcionáló hosszúházak
az utcára merőleges tetőgerinccel létesültek, néhány esetben L alaprajzúak, az utcára fordulnak. A
legtöbb telken - jellemzően a lakóépület folytatásaként - gazdasági vagy melléképületek is
megtalálhatóak.
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Palánkon is az oldalhatáron álló épületek a jellemzőek. Itt az épületek többsége L alaprajzú, a
főhomlokzat az utcavonalra, az utcával párhuzamos tetőgerinccel épült. A településrészen
megtalálható két intézményközpont közül a Rákóczi út és a Fő utca találkozásánál kialakult
intézmények szabadonálló módon épültek. Az intézményközpont kedvező domborzati adottságainak
köszönhetően szép rálátással rendelkezik a település alacsonyabban fekvő részeire. A Kossuth Lajos
utca menti intézmények is szinte kivétel nélkül szabadonállóak, ám telkük jóval kisebb, két oldalról
közterület veszi őket körül.

Az Új településrészen közel azonos méretű és alakú telkeken szabadonálló módon épített
lakóépületek sorakoznak. A lakóépületek mellett csak elvétve létesültek gazdasági épületek. Az
ingatlanok jellemzően kis előkerttel, keskeny oldalkertekkel és tágasabb, intim hátsókerttel
rendelkeznek. Sok a földszintes kockaépület a településrészen, de néhol modernebb formák is
fellelhetőek. A településrész kertvárosias hangulatú utcái mentén széles zöldsávok kerültek
kialakításra. Járda általában nincs az utak mentén. A csapadékvizet nyíltárkos rendszerben vezetik
el. Az Új területeken áll a Drégelypalánki Aprófalva Óvoda.
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Funkcióvizsgálat

A Drégelypalánk területén található ingatlanok funkcióját a V5 Épületek funkciója az ingatlannyilvántartási adatok alapján nevű ábra mutatja.
Drégelyen és az Új településrészen az ingatlanok jelentős része lakó funkciójú, egyéb (közfunkciójú
vagy üzemi rendeltetésű) funkciójú épület csak ritkán, elszórva találhatóak itt. Palánkon ezzel
szemben két intézményközpontot is megfigyelhetünk. Az egyik a Fő utca és a Rákóczi út
találkozásánál alakult ki, a másik pedig a Honti utca és a Kossuth utca mentén.
6.4.3

Önkormányzati tulajdon kataszter

Drégelypalánk község önkormányzatának teljes ingatlanvagyona 153 db ingatlan, amelynek nagy
része közút, árok vagy egyéb közterület. Az önkormányzat ingatlanvagyonát képzi továbbá a
temető, a polgármesteri hivatal telke, az általános iskola és a Művelődési Ház telke, a Szondi
Kiállítótér és Turisztikai Központ telke, a Szondi emlék-kápolna telke, néhány külterületi jellemzően erdő – terület, valamint további néhány, a közigazgatási területen elszórtan
elhelyezkedő kisebb ingatlan. (lásd V6 Drégelypalánk önkormányzati ingatlanvagyona című ábra)
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6.5 ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
6.5.1

Épített környezet és építészeti értékvizsgálat

Drégelypalánk több évszázados múltra visszatekintő település. Drégelyen és Palánkon is fellelhető
még a régi településszerkezet, valamint találhatóak még a településrészeken régi, értékes épületek
és emlékművek is.
Országos védelem
Drégelypalánkon három országos védelem alatt álló műemlék építmény található. Országos védelem
alatt áll a Palánkon álló Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templom, a tőle nem messze
található Szentháromság-szobor és a település külterületén, egy 444 méter magas dombon álló
Drégely várának romja.
Az országos védelem alatt álló műemlék építmények listája a következő:
Ssz
1.

Név
Árpádházi
Szent
Erzsébet
római
katolikus
templom

Cím
Petőfi
Sándor út

Hrsz
74

Azonosító
6576

2.

Szenthárom
ság-szobor

Fő utca

244

6575

3.

Drégely
vára

külterület

058

6574

Leírás
A templom helyén már a középkorban is
templom emelkedett. Az Árpádházi Szent
Erzsébet templom mai épülete 1734-ben
épült a középkori templom falainak
felhasználásával.
A
templom
kereszthajós, barokk stílusú. Szentélye a
hajóval megegyező szélességű, egyenes
záródású, ívelt sarkakkal.
A
szobor
kovácsoltvas,
sarkokon
kőpilléres kerítéssel körbevett területen
áll kiemelve környezetéből. A kőszobrok
színezettek. Az építmény 1762-ben
készült, majd a 1876-ban felújították. A
kőszobrok újraszínezésére néhány éve
került ismét sor.
Drégelypalánk lakott területétől nem
messze, körülbelül 5 km-re délre
található
a
sziklagerincen
álló,
szabálytalan alaprajzú vár. A várat 1274
és 1285 között építették a Hont-Pázmány
nemzetségbeli Hont fiai, Ders és
Demeter.
A felső vár kezdetben északon és délen
álló négyszögletű toronyból és a közöttük
található várudvarból állt. Az udvar
nyugati részén kezdetben fából, majd
később kőből épült lakóházak sorakoztak.
A várat a déli oldalon megtalálható
bejárat felől lehetett megközelíteni.

Műemléki környezetek
Ssz

Név

Hrsz

1.

Várrom
környezete

2.

Árpádházi Szent Erzsébet
római katolikus templom
műemléki környezete

műemléki

057/1
195/1, 195/2, 245/1

(Hatályos szabályozási terv lehatárolása alapján)
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Szentháromság-szobor

Drégely vára (dregelypalank.hu)
Helyi védelem
A községben sem meglévő, sem pedig tervezett helyi védelem alatt álló építmény nincs.
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Régészet
A 2001. évi LXIV örökségvédelmi törvény 66 § 2. bekezdése kötelezően előírja az örökségvédelmi
hatástanulmány készítését a településrendezési eszközök készítése során. Az Örökségvédelmi
hatástanulmányban régészeti érdekeltségű területeket, a régészeti emlékeket és lelőhelyeket,
illetve ezek védőövezeteit, a műemlékeket, a műemléki értékeket, valamint az egyéb építészeti
értékeket és javaslatot kell tenni a fenntartható használat lehetőségeire, illetve ki kell térni a
tervezett változtatások, új beruházások örökségvédelmi következményeire.
A Miniszterelnökség adatszolgáltatása alapján Drégelypalánkon 10 nyilvántartott régészeti lelőhely
található, melyek a vizsgálati tervlapokon feltüntetésre kerültek. A régészeti lelőhelyek a
feltárhatósággal összefüggő turisztikai fejlesztéseket befolyásolhatja pozitívan, viszont egyéb
fejlesztéseknek gátat szabhat az érintett területeken.
A régészeti területek kiterjedésének pontosítását a települési helyi építési szabályzat készítésének
időpontjáig el kell végezni, hogy a tervezés a régészeti területek figyelembevételével készülhessen,
s a készülő Örökségvédelmi hatástanulmányban a hatáselemzés elvégezhető legyen.
Ssz.

Azonosító

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

28527
78663
78665
78667
78669
80645
80647
80649
80651
87047

Név
Drégelyvár
Dérgelypalánk-Palánkvár
Templomkert
Kora újkori temető
Kilátó
Babat- puszta 1.
Babat- puszta 2.
Gyakorszer- dűlő
Topóka- dűlő
Kis- hegy
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7. TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
7.1 VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
7.1.1

Nemzetközi védelem

Natura2000
A település külterületének egy része nemzetközi védelem alá esik, a Natura2000 hálózat részét
képezi. A hálózat létrehozásának célja az európai jelentőségű élőhelyek és élőhely típusok, illetve
ehhez kapcsolódóan a természeti, ökológiai értékek megőrzése. Az ezzel kapcsolatos szabályok az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.)
Kormányrendeletben kerültek meghatározásra.
A Natura2000 területek két csoportba sorolhatók: különleges madárvédelmi terület (SPA) és
különleges természetmegőrzési terület (SCI). Drégelypalánk területét a Börzsöny és Visegrádihegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi terület, az Ipoly-völgye (HUDI20026) és Börzsöny
(HUDI20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek érintik.
A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 2. mellékletében Drégelypalánk közigazgatási területén
meghatározott Natura2000 hálózathoz tartozó területek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok:
Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002)
045/12, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053/1, 053/2, 054, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4,
055/5, 056/4c, 056/4d, 056/4f, 056/5, 057/1, 057/10, 057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 057/12,
057/13, 058, 061
Ipoly-völgye (HUDI10008)
0152, 0153/1, 0153/3, 0153/4, 0153/5, 0154, 0155/1, 0155/3, 0155/4, 0155/5, 0159, 0160,
0161, 0162, 0163, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172/1, 0172/2, 0172/3, 0173, 0174, 0175,
0176/2, 0176/3, 0176/5, 0176/6, 0176/7, 0188/1, 0189, 0190, 0191, 0192, 0194, 0195, 0196/5,
0197/16, 0197/17
Börzsöny (HUDI20008)
045/12, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053/1, 053/2, 054, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5,
056/3, 056/4, 056/5, 057/1, 057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 057/10, 057/12, 057/13, 058, 061,
065, 068/2, 068/4, 075, 078/1, 078/2, 078/3, 078/4, 078/5, 079, 080, 081/1, 081/5, 081/6,
084/1, 084/2, 085, 086/1, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 086/7, 086/8, 086/9, 086/10,
086/14, 086/15, 086/16, 086/17, 086/18
7.1.2

Országos védelem

Nemzeti park területek
Drégelypalánk közigazgatási területe két nemzeti park illetékességi területére esik. A település
északi területén, az Ipoly menti széles sáv, illetve a déli erdőterület a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság illetékességi területe. A település belterületének egészén, valamint a község középső
részén pedig a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság az illetékes. Az illetékességi területek közül csak a
Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található nemzeti parki védett terület is, a Bükki Nemzeti Parkén
nem.
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Duna-Ipoly Nemzeti Park területe
A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet rendelkezik, a védetté
nyilvánítás célját a 2.§ (1) bekezdés határozza meg:
2.§ (1) A védetté nyilvánítás célja a Duna és Ipoly térségében a folyók és mellékrendszerük, a
védettséggel érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti
vízkészleteknek, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti
erőforrásainak, gazdag élővilágának, tájképi és történelmi emlékeinek a védelme.
A rendelet 1. számú melléklete Drégelypalánk területén az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat
nyilvánítja nemzeti parki védett területté:
046-058, 061, 0152-0155, 0159-0163, 0167-0171, 0172/1-3, 0173-0176, 0188-0192, 0194-0196
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság „Ipoly-völgy komplex élőhelyfejlesztése” elnevezésű
projektje jelenleg folyamatban van Drégelypalánkon.
Országos Ökológiai Hálózat
A természeti területeket a területrendezési tervekben az Országos Ökológiai Hálózat és annak
övezetei foglalják magukba, amelyekkel kapcsolatban a területrendezési tervek szabályokat
fogalmaznak meg. Az OTrT-ben meghatározott Országos Ökológiai Hálózat területét a térségi
területrendezési tervekben – jelen esetben az Nógrád Megyei Területrendezési Tervben – három
övezetbe kell besorolni:




magterület
ökológiai folyosó
pufferterület

Magterület övezetébe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az
adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon
biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.
Drégelypalánk közigazgatási területén magterület övezetébe tartoznak a belterülettől északra fekvő
Ipoly-menti területek, valamint a közigazgatási terület déli részén fekvő egybefüggő erdőterület.
Ökológiai folyosó övezetébe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy
megszakított élőhelyek, élőhely sávok, élőhely mozaikok, élőhely töredékek, élőhely láncolatok tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai
hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok
biztosítására. Drégelypalánk közigazgatási területén az övezetbe tartoznak a közigazgatási terület
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keleti határa mentén a Fekete-patakot kísérő területek, valamint a belterülettől keletre fekvő
gyeppel és erdővel borított terület.
Pufferterület övezetébe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy
mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai
folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek.
Drégelypalánk közigazgatási területén a Hévíz-patak déli forrásterülete menti területek, valamint a
Fekete-patak menti területektől nyugatra húzódó kisebb erdőterületek tartoznak pufferterületbe.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
A tájképvédelmi területeket az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetbe sorolja. Drégelypalánk közigazgatási területének jelentős része az övezetbe tartozik a
belterület és az attól keletre-délkeletre fekvő külterületi részek kivételével.
Az OTrT által meghatározott országos övezet, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete Drégelypalánk közigazgatási területének szinte teljes egészét lefedi a belterület és
az attól nyugatra és délnyugatra fekvő részek kivételével. Az OTrT 14/A. § (2) bekezdése előírja,
hogy „a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó
vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit,
valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi
jellemzőit.”
A drégelypalánki táj meghatározó és megőrzendő elemei többek között a Börzsöny hegyvonulatait
borító erdőterületek, Drégely vára, az Aranygomb-hegy pincéi és présházai, valamint az Ipolyt
kísérő hatalmas kiterjedésű gyepterületek. A településen a hagyományos tájhasználatok a
természeti adottságokhoz igazodva alakultak ki: az Ipoly menti vizenyős területeken gyepek, a falu
belterületének környezetében gyümölcsösök, szőlők és szántók, a Börzsöny magasabb vonulatain
pedig erdők feküdtek. E területhasználatok ma már csak részben lelhetők fel a településen, a
hatalmas kiterjedésű gyümölcsökből ma már csak néhány hektár, a szőlőkből pedig szinte semennyi
sem maradt meg. A még megmaradt gyümölcsösök megőrzésével, területük kiterjesztésével, illetve
az egykori szőlők területének újra művelés alá vonásával a hagyományos tájhasználatok
feléleszthetők.
Ex lege védett értékek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) bekezdésének értelmében
Drégelypalánkon a törvény ereje által védett a Palánkvár elnevezésű földvár, amely a Fő utcában, a
184 hrsz-ú telek területén állt egykor.
7.1.3

Helyi védelem

Drégelypalánkon helyi természetvédelmi oltalom alatt áll a közigazgatási terület nyugati határán
húzódó kettős hársfasor, az ún. Szondi fasor, amelyet a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
a 115/1977. (XI.22.) VB. számú határozatával nyilvánított védetté, majd Drégelypalánk Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2009. (I.30.) sz. rendeletében a helyi védett terület
fenntartásáról rendelkezett. A rendelet a 022/1 hrsz-ú telket nevezi meg, mint védett terület, ám
az azóta eltelt időszakban módosult a terület helyrajzi száma 025-re. A rendelet a védetté
nyilvánítás okát az alábbiak szerint fogalmazza meg:
„3.§ (…) védetté nyilvánítás oka a hársfasor természeti értéke mellett a község lakóinak azon
szándékának és óhajának kifejezése, hogy emlékeztesse az utókort a dicső múltra: Szondi
György várkapitány és a vár védőinek ma is példát mutató hősiességére, önfeláldozó
hazaszeretetére.”
A rendelet 4.§-a meghatározza, hogy a védett területen milyen tevékenységet nem szabad folytatni:
 „olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve olyan tevékenységet folytatni,
amely a védett természeti állapotot, a táj szépségét veszélyezteti,
 a védett terület művelési ágát megváltoztatni és csökkenteni,
 a területen lévő hársfákat kivágni, megsemmisíteni,
 a hársfák virágait leszedni,
 a fasor közelében vegyszerezni.”
A rendelet 5.§-a előírja, hogy a fasor hiányzó egyedei kislevelű hárssal (Tilia cordata), illetve
nagylevelű hárssal (Tilia platyphyllos) pótolhatók.
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Drégelypalánk védett természeti területeit a V7 Drégelypalánk természeti értékei című tervlap
ábrázolja, amelyeknek lehatárolását a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján végeztük el.

7.2 TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE
Tájhasználati konfliktusoknak tekinthetők mindazon tevékenységek megnyilvánulásai, amelyek a táj
potenciális értékeit rontják. Tájhasználati konfliktusok általában akkor alakulnak ki, ha két,
szomszédos területhasználat egymással konkurál, egymás rendeltetését zavarja, egymás létét
veszélyeztetik, illetve kedvezőtlen látványt nyújt.
A drégelypalánki tájban tájhasználati konfliktust jelentenek az egykori szovjet és magyar lőtér
maradványai. A lőtér tornyai jelenleg üresen állnak, állapotuk folyamatosan romlik, látványuk
kedvezőtlen.
A közigazgatási terület északi, Ipoly menti részeit jellemzően gyep és kisebb erdőfoltok borítják,
amelyeket egy kelet-nyugati irányba húzódó villamos energia légvezeték szel keresztül. A vezeték
fragmentáló hatása különösen az erdőfoltok tekintetében jelentős, hiszen azok folytonosságát
megszakítja, az élőhelyeket feldarabolja.
A település egykori zártkertje a belterülettől délkeletre fekszik, ahol egykor virágzó szőlőművelés
folyt. A területet azonban az utóbbi évtizedekben azonban folyamatosan felhagyták, a művelt
területeket felváltották a parlagok, bozótos területek, amelyeknek látványa egyrészt kedvezőtlen,
másrészt az invazívan terjedő fajok melegágyai. Az egykori zártkertben található pincék-présházak
egy részét is felhagyták, használaton kívül állnak, látványuk sok esetben kedvezőtlen.
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8. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
Drégelypalánkon a zöldfelületi rendszer elemei a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zöldterületek (közkertek)
sportpálya
temető zöldfelülete
közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei
telken belüli zöldfelületek
mezőgazdasági területek
fasorok, erdősávok
erdőterületek

Zöldterületek (közkertek)
Drégelypalánk belterületének központi részén, a Honti út és a Fő utca találkozásánál fekszik a
Szondi emlékmű és a hozzá tartozó közkert. A terület központi részén található Szondi György
szimbolikus szarkofágja, amelyhez egy kis sétány vezet a Fő utca felől. A területet gyep borítja, a
fás szárú növényállományt változatos fajokból álló cserjék képzik. A közkert keleti oldalán néhány
pad biztosít megpihenésre lehetőséget.
Fontos zöldfelületi elem a Kossuth Lajos utcában, a Hévíz-patak mellett található játszótér. A
területen fából készült játszóeszközök találhatók, amelyeket gyep vesz körül. A játszótér
faállományát jellemzően nyár (Populus sp.), fűz (Salix sp.) és nyír (Betula sp.) fajok képzik.
A Vár utca és a Rákóczi utca találkozásánál található Szent Vendel kápolnát szintén egy kisebb
zöldterület veszi körül. a területen a kápolna mellett egy világháborús emlékmű is áll. A
háromszög alakú terület kerítéssel körülvett, zöldfelülete gondozott. A területen jellemzőek a tuja
fajok (Thuja sp.), valamint a juharok (Acer sp.).
Sportpálya, temető zöldfelülete
Számottevő zöldfelületként jelenik meg a belterület északi oldalához csatlakozó sportpálya gyepes
területe, valamint a belterülettől északkeletre fekvő községi temető területe. A temető területén
az örökzöld fajok (fenyők – Pinus sp., tuják – Thuja sp., örökzöld puszpángok – Buxus sempervirens)
dominálnak, a lombhullató fajok csak kisebb arányban vannak jelen.
Közterületek zöldfelületi részei
Drégelypalánk közterületeinek zöldfelületi ellátottsága és a zöldfelületek állapota jó. A település
utcáinak nagy része széles közterületi zöldsávokkal (1,5-2m) rendelkezik, ahol a tulajdonosok nagy
része gondozza az ingatlana előtti területeket, sok helyen kiültetések díszítik az utcákat.
Telken belüli zöldfelületek
Drégelypalánkon a telkek belterületen belül való elhelyezkedésétől függően eltérő a telken belüli
zöldfelületek aránya. Drégely és Palánk településrészeken jellemzőek a hosszú, mély telkek,
amelyeknek hátsókertje jellemzően haszonkertként hasznosított. Az Új településrészen azonban a
szabályos, kevésbé mély telkek jellemzőek, amelyeknek így zöldfelületi ellátottsága jóval
alacsonyabb az ősi településrészeken fekvő telkekéhez képest.
Mezőgazdasági területek
A külterületen elterülő gyepek és szántóterületek szintén zöldfelületi értékkel bírnak. (Részletes
leírást lásd: 6.2.3. Tájhasználat értékelése című fejezet)
Fasorok, erdősávok
A település közigazgatási területén a Szondi emlékfasor a legjelentősebb fasor, erdősávok pedig a 2.
sz. főút mentén húzódnak jellemzően.
Erdőterületek
Az erdőterületek - mint a legösszetettebb társulási forma - jelentős mértékben járulnak hozzá a
település zöldfelületeihez. A Drégelypalánk területén fekvő erdőterületek nagy részét a Börzsöny
erdői és az Ipoly mentén fekvő erdők képzik, amelyek természetes állományok. (Részletes leírást
lásd: 6.3.3. Tájhasználat értékelése című fejezet)
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9. KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT
9.1 HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
Drégelypalánk község Nógrád megyében helyezkedik el, a Börzsöny északi oldalán futó Ipolyvölgyében, a Szlovákia határához közel és Balassagyarmat járás térségébe tartozik. A település
mellett halad el a 2. számú I. rendű főút (Budapest - Vác – Rétság - Hont). Vác a településtől kb. 35
km-re található déli irányban a 2. sz. főúton, míg Balassagyarmat keleti irányba kb. 20 km-re, a
22101 j. mellékút – 2201. j. mellékút - 22. sz. II. rendű főút útvonalon érhető el.
A település fő utcahálózatát képező útszakaszok az országos közúti mellékúthálózat részei. A község
központjából indul ki a 22101. jelű mellékút (Ipolyvece bekötő út) és a 22301. jelű mellékút
(Drégelypalánk állomáshoz vezető út). A településnek a 2. sz. I. rendű főúttal két kapcsolata van,
amelyeket a 24147. jelű mellékút (Drégelypalánk bekötő út) köt össze a községen végigfutva.
Budapestről a község kb. 72 km-re található és a 2. sz. I. rendű főúton közvetlenül elérhető.
Országos főút
 2. számú (Budapest – Vác – Rétság – Hont) I. rendű főút , (Útkategória: K.III.B.)
Külterületi jelleggel épített útszakasz, 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, kétoldali nyílt
árokkal, amely déli irányból közelíti meg a települést és nyugati irányba Hont után átlépi az
országhatárt Szlovákiába. A főút a községet déli irányból kerüli el. A főút ezen szakasza igen
nehéz domborzati adottságok között halad, amely okán több nagyobb bevágás is található a
nyomvonalon és az emelkedő forgalmi iránynak +1 kapaszkodó sáv van biztosítva.
A 2. számú elsőrendű főúton a 72+090 és a 73+270 km szelvényben található csomópontoknál
menetirány szerint a csomóponton túl, buszöböllel kialakított buszmegállók találhatók. A
buszöblök süllyesztett szegéllyel elválasztott térkő burkolatból vannak kiépítve, amely könnyen
értelmezhetővé teszi. Az utasok számára 1,5 m széles kiemelt szegéllyel kialakított
aszfaltburkolatú peron van kiépítve.
A 72+090 km szelvénynél található buszmegállóknál nincs gyalogjárda kiépítve és a 2. sz. I. rendű
főúton sincs biztosított gyalogos átvezetés.
A 73+270 km szelvényben található buszmegállóknál aszfaltburkolatú gyalogjárdák vannak
kiépítve a megközelíthetőség érdekében és a 2. sz. főúton épített középszigettel kialakított
(valószínűleg gyalogos) átvezetés található, de ez táblával vagy burkolati jellel nincs előjelezve,
biztosítva.
A 72+090 és a 73+270 km szelvényben kialakított csomópontok érthetősége könnyű és
beláthatósága megfelelő, így forgalombiztonság szempontjából jól kialakítottak.
Országos mellékutak
 22101. j. Ipolyvece bekötő út (Útkategória: K.V.C.)
Külterületi jelleggel épített útszakasz, 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, kétoldali burkolat
nyílt árokkal, amely település központjából indul el és keleti – észak-keleti irányba hagyja el a
települést.
 22301. j. Drégelypalánk állomáshoz vezető út (Útkategória: B.V.c.C.)
Belterületi jelleggel kiépítet 2x1 sávos, aszfaltburkolattal, kétoldali nyílt árokkal ellátott út. A
település központot köti össze a Drégelypalánk vasútállomással.
 24147. j. Drégelypalánk bekötő út (Útkategória: B.V.c.C.)
Belterületi jelleggel kiépített 2x1 sávos, aszfaltburkolattal, kétoldali nyílt, burkolt árokkal és
folytonos legalább egyoldali gyalogjárdával kialakított út. A települést déli irányból a 2. sz. I.
rendű főút 72+090 km szelvényéből kiindulva halad a település központjába, ahol nyugati irányba
elkanyarodik a 0+635 km szelvényben. A település nyugati felén keresztül haladva a 2. sz. I.
rendű főút 73+270 km szelvényébe csatlakozik. Hálózati szerepe jelentős, mert a település és a
22101. j. , 22301. j. utak kapcsolatát biztosítja a 2. sz. főúttal.
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2. sz. elsőrendű főút (Budapest-Vác-Rétság-Hont)
(66+020 – 72+090 km szelvények között)
Szgjm

Kistgjm

Szóló
busz

Csuklós
busz

Középtgj

Nehézt

pótkocsis

nyerges

speciális Mkp

Kp

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap) (j/nap)

1088

396

93

0

31

51

83

1026

(j/nap)

1

18

Lassú
jmű
2

2

ÁNF
Ejm/nap

4716

2. sz. elsőrendű főút (Budapest-Vác-Rétság-Hont)
(72+090 – 73+270 km szelvények között)
Szgjm

Kistgjm

Szóló
busz

Csuklós
busz

Középtgj

Nehézt

pótkocsis

nyerges

speciális Mkp

Kp

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap) (j/nap)

335

108

1301

5

30

46

124

839

(j/nap)

0

33

Lassú
jmű
14

4

ÁNF
Ejm/nap

4555

2. sz. elsőrendű főút (Budapest-Vác-Rétság-Hont)
(73+270 – 78+670 km szelvények között)
Szgjm

Kistgjm

Szóló
busz

Csuklós
busz

Középtgj

Nehézt

pótkocsis

nyerges

speciális Mkp

Kp

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap) (j/nap)

946

95

40

10

2

136

32

456

1

(j/nap)

17

Lassú
jmű
2

0

ÁNF
Ejm/nap

2749

22101. j. Ipolyvece bekötőút
(0+000 – 11+093 km szelvények között)
Szgjm

Kistgjm

Szóló
busz

Csuklós
busz

Középtgj

Nehézt

pótkocsis

nyerges

speciális Mkp

Kp

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap) (j/nap)

607

128

19

6

12

18

0

9

0

(j/nap)

7

Lassú
jmű
5

0

ÁNF
Ejm/nap

904

22301. j. Drégelypalánk állomáshoz vezető út
(0+000 – 0+372 km szelvények között)
Szgjm

Kistgjm

Szóló
busz

Csuklós
busz

Középtgj

Nehézt

pótkocsis

nyerges

speciális Mkp

Kp

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap) (j/nap)

317

61

8

0

19

8

2

2

0

(j/nap)

10

Lassú
jmű
45

1

ÁNF
Ejm/nap

466

24147. j. Drégelypalánk bekötőút
(0+000 – 0+635 km szelvények között)
Szgjm

Kistgjm

Szóló
busz

Csuklós
busz

Középtgj

Nehézt

pótkocsis

nyerges

speciális Mkp

Kp

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap) (j/nap)

992

181

56

0

44

43

33

123

1

(j/nap)

25

Lassú
jmű
2

4

ÁNF
Ejm/nap

1832

24147. j. Drégelypalánk bekötőút
(0+635 – 1+985 km szelvények között)
Szgjm

Kistgjm

Szóló
busz

Csuklós
busz

Középtgj

Nehézt

pótkocsis

nyerges

speciális Mkp

Kp

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap)

(j/nap) (j/nap)

564

91

37

0

38

24

45

115

1

(j/nap)

15

Lassú
jmű
1

0

ÁNF
Ejm/nap

1232

Kapacitásszámítás:
A vonatkozó útügyi műszaki előírásban (ÚT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” –
e-UT 03.01.11. ) szerint:
Külterületen 2x1 forgalmi sávos utak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó
forgalomnagyság: 1200 Ejm/h kétirányban, az eltűrhető: 1700 Ejm/h kétirányban.
10%-os MOF (Mértékadó Óra Forgalom) figyelembe vétele esetén megállapítható:
4716 Ejm/h x 0,10 = 472 Ejm/h (2. sz. I. rendű főút 66+020 – 72+090 szakasza)
472 Ejm/h < 1200 Ejm/h, (megfelelő szolgáltatási szint).
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A település környékén található országos úthálózati elemek legnagyobb terhelés esetén is jelentős
kapacitástartalékot mutatnak, így bármilyen forgalomvonzó fejlesztés esetén sem várható
kapacitásuk kimerülése.
Belterületen 2x1 forgalmi sávos utak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó
forgalomnagyság: 1400 Ejm/h kétirányban, az eltűrhető: 1800 Ejm/h kétirányban.
10%-os MOF (Mértékadó Óra Forgalom) figyelembe vétele esetén megállapítható:
1832 Ejm/h x 0,10 = 184 Ejm/h (24147. j. út 0+000 – 0+635 szakasza)
184 Ejm/h << 1400 Ejm/h (megfelelő szolgáltatási szint).
Jól látszik, hogy a városi úthálózaton a 24147. j. Drégelypalánk bekötőúton jelentkező mértékadó
forgalom, az útszakasz kapacitásának 20 %-át sem közelíti meg.

Kötött pályás kapcsolatok
A települést a 75. számú Vác-Balassagyarmat vasútvonal érinti. A vonal a községet déli irányból
közelíti meg Vác–Diósjenő irányából. Az állomáson irányváltást kell a szerelvényeknek végrehajtani,
hogy Balassagyarmat irányába tovább haladhassanak. Az állomás nyugati vége vágánybakban
végződik, amely az 1920-as új államhatárok kialakításának szedték fel a további vágányszakaszt.
A településhez a következő állomások és megállóhelyek tartoznak:
- Drégelypalánk állomás
- Drégely vasúti megállóhely
- Sáferkút vasúti megállóhely
A településre napi 8 vonatpár közlekedik, amelyek Vác és Balassagyarmat között haladó
személyvonatok.
Vác irányából a 48 km-es utat 1 óra 20 perces és 1 óra 32 perces menetidővel, míg Balassagyarmat
irányából a 22 km-es utat 31 perc menetidővel teszik meg a személyvonatok.

75. számú Vác-Balassagyarmat vasútvonal
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9.2 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
Helyi közúthálózat:
Főúthálózat
A helyi főúthálózat az országos közúthálózat településen áthaladó szakaszaiból épül fel:
Belterületi főútként működik:
- Honti út (24147 j. bekötőút), útkategória: B.III.b.C.
- Fő utca (24147 j. bekötőút), útkategória: B.IV.b.C.
- Fő utca (22101 j. bekötőút), útkategória: B.IV.c.C.
A település belterületét forgalmilag leginkább terhelő nyomvonalak mentén több közintézmény,
oktatási és kereskedelmi létesítmény, nagyobb gyalogosforgalmat generáló funkció helyezkedik el,
jelentős parkolási igényt előidézve.
Mellékutak:
A helyi közúthálózaton egyik útszakaszt sem tekinthetjük gyűjtőútnak
Lakóutcák, kiszolgáló utak:
Útkategória: B.VI.d.C.
A település kiszolgáló útjainak hálózatát belterületen kevés kivétellel a kétirányú forgalom, nyílt
árkos vízelvezetés, zöldsávok, egyoldali járdák jellemzik. A kiszolgáló utak szabályozási szélessége 8
– 14 m között változik.

9.3 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
9.3.1

Közúti közösségi közlekedés

A település közösségi közlekedésének ellátásáról a főutakon közlekedő helyközi Volánbusz-járatok
gondoskodnak. Drégelypalánkot jellemzően a Balassagyarmat irányába tartó napi 15 pár KMKK által
üzemeltett 3344 és 3346 jelzésű autóbuszvonalak szolgálják ki. Közvetlen kapcsolattal rendelkezik
még Váccal, amelyre napi 6 pár 332 számú autóbuszvonal közlekedik. A Börzsönyt nyugati irányból
körüljáró 355 számú autóbuszjárat napi 6 alkalommal végállomásozik Drégelypalánk,
vasútállomásnál.
A települést a következő Volán járatok szolgálják ki:
 332
Vác-Rétság-Bernecebarát-Szob
 355
Zebegény-Szob-Parassapuszta,oh.-Drégelypalánk
 3344
Balassagyarmat-Ipolyvece-Parassapuszta


3346

Balassagyarmat-

-Rétság

napi 6 pár
napi 6 pár
napi 10 pár
napi 5 pár

A település legfontosabb megállói:
 Drégelypalánk, Bejárati út
 Drégelypalánk, Posta
 Drégelypalánk, Vasútállomás
9.3.2

Kötöttpályás közösségi közlekedés

A településen a 75. sz. vasútvonal biztosítja a térségi kötöttpályás kapcsolatokat, azonban ez nem
biztosít megfelelő, kényelmes utazási lehetőséget az utazóközönség számára. Napi 8 pár
személyvonat, 2 órás ütemekben közeledik. Vác vasúton 48 km-re található, amelyet a szerelvény 1
óra 20 perces és 1 óra 32 perces menetidővel tesz meg. Balassagyarmat vasúton 22 km-re található,
amelyet a szerelvény 31 perces menetidővel tesz meg.
Vasútállomás és megállók környékének rendezése szükséges.
Ellátottság mértéke
A település 75-80 %-a közösségi közlekedéssel ellátott területnek ítélhető, mert 300 m gyaloglási
távolságot feltételezve a megállókig, a községben az ingatlanok nagy része a megállóktól ilyen
távolságban helyezkedik el.
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9.4 KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
Gyalogos közlekedés
A településen a 24147. jelű út mellett keskeny aszfaltburkolattal ellátott egyoldali gyalogjárda van
kiépítve. A gyalogjárda nem folyamatos, több helyen nem egyértelműen kialakított és parkoló
felületeken átvezetett.
A 22101. jelű út mellett folyamatos, keskeny egyoldali aszfaltburkolatú és betontáblás gyalogjárda
található a szelvényezés szerinti baloldalon a templomnál lévő autóbusz megállóhelyig. Onnantól a
település határáig nincsen kialakított gyalogos felület.
A 22301. jelű állomáshoz vezető út mentén folyamatos gyalogjárda nincs kialakítva. A szelvényezés
kezdetétől a szelvényezés szerinti jobb oldalon kb. 35,0 m hosszban keskeny kiemelt szegéllyel
épített aszfaltburkolatú gyalogjárda van kialakítva. Folytatása nincsen, így az állomáshoz haladó
gyalogosok rákényszerülnek kb. 190 m hosszban a közúton való haladásra. Az országos mellékút a
vasúti vágányok elérése előtt balra kanyarodik, ahonnan a szelvényezés szerinti jobb oldalon
folyamatos betontáblás gyalogjárda van kialakítva a vasúti felvételi épületig.
Lakóutcák esetében gyalogjárdák kiépítettségének mértéke 80% körül alakul, burkolatuk anyaga
változatos.
A település területén gyalogos átkelőhely nincsen kijelölve. A település központjában, az általános
iskola és a Honti út menti élelmiszerület magasságában szükséges lenne gyalogos átvezetést
kijelölni burkolati jellel és táblával.
Kerékpáros közlekedés
A település úthálózata és burkolatainak állapota nem segíti elő a kerékpározást a településen belül.
A kerékpározók aránya alacsony, elsődleges a motorizált közlekedés használata.
A kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével párhuzamosan az egyes intézményeknél,
létesítményeknél, forgalomvonzó pontoknál a kerékpáros biztonságos elhelyezéséről és tárolásáról is
gondoskodni kell.

9.5 PARKOLÁS
A 24147. jelű úton található a település forgalomvonzó létesítményei, amelyeknél parkoló felületek
találhatóak. A vasútállomásnál nincs parkoló felület.
A településen található parkoló felületek a következők:
 Művelődési ház (19 db)
 Községháza (7 db)
 Gyógyszertár (4 db)
 Coop ABC parkoló (9 db)
 Szondi György Általános Iskola (körülbelül 20 db)
A kialakított parkoló felületek nagysága, parkoló állások száma elégséges, az igényeknek megfelelő,
de a parkolás szabályozása nem egyértelmű, a forgalomtechnikai jelölések hiánya miatt.
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Magasabb szintű területrendezési tervek vizsgálata:
Nógrád Megye Területrendezési Terve

A községet érintő tervezett elemek:
- M2 gyorsforgalmi út nyomvonala:
Jelenleg a Nógrád Megyei Területrendezési Terven feltüntetett nyomvonal áll
rendelkezésre (a település mellett az új gyorsforgalmi út egy szakaszon külön pályán
halad, másik szakaszon a meglévő főút tengelyét követi). Jelenleg nincs napirenden a
megvalósítása. 2020. után történhet meg az előkészítése és megvalósítása. Az addig
terjedő időszak tervezett állami fejlesztések projektlistájában nem szerepel.
- Ipoly mentén haladó országos törzshálózati kerékpárút nyomvonala
Új Ipoly-híd:
A településtől északra vezető út végén még most is megtalálhatók az elpusztult régi Ipolyhíd alapjának és földmunkáinak maradványai. A 2014-2020 évi EU-ciklusban több Ipoly-híd
megvalósítására igényeltek forrást. Az Ipolydamásd - Helemba híd kapott támogatást,
amely építés alatt áll. A többi Ipoly-híd, így a drégelypalánki híd is, még támogatásra vár.
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10. KÖZMŰVIZSGÁLAT – KÖZMŰELLÁTOTTSÁG
A település jelenlegi közművesítéséről
statisztikai adatok szerint a lakásállomány 56 %-a részesült teljes közműellátásban, ami a közüzemű
vízellátást, szennyvízelvezetést és földgázellátást, valamint a villamosenergia-ellátást foglalja
magában. A valós adatok a statisztikai adatoknál vélhetően kedvezőbbek, mert a lakásállomány
csökkent és elsősorban az alacsony közművesítettségű házakat bontották el. Pontos adatok híján
azonban jelen vizsgálat a KSH adatokra támaszkodik. Részleges közműellátással a lakásállomány
11%-a rendelkezett, ami a közüzemű vízellátást, földgázellátást, valamint a villamosenergia-ellátást
jelenti. Hiányos közműellátásban a lakásállomány 33 %-a részesült, ami a közüzemű vízellátást,
valamint a villamosenergia-ellátást foglalja magába. A 33 %-on belül 12,5 %-a a lakásállománynak
közüzemű szolgáltatásként csak a villamosenergia-ellátáshoz fért hozzá.
2012 hozott nagy változást a település közműellátottságában a közüzemű szennyvízelvezetés
elérhetővé válásával, amely megnyitotta a lehetőséget a teljes közműellátás igénybe vételére. A
teljes közműellátás komfortja jelentősen javítja a településen az élhetőséget és a település
környezeti állapotát.

10.1 VÍZIKÖZMŰVEK
10.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás
Drégelypalánkon a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a
beépített terület minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 18,6 km vízelosztó vezeték üzemel a
településen.
Vízellátottság fejlődése 2000-2016 között
A diagram mutatja, hogy 2000ben 573 lakás, az akkori
lakásállomány
86,6
%-a,
rendelkezett vezetékes ivóvíz
ellátással, 2016. január 1-én
565 db lakás, a lakásállomány
87,5 %-a. (Forrás: KSH)

(Meg kell jegyezni, hogy ez idő alatt a község népességszáma 10,1 %-kal, a lakásállomány pedig 2,4
%-kal csökkent.)
Az ellátottság jelzi, hogy Drégelypalánk területén a lakosság 87,5 %-a számára megoldott a
közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás. A vezetékes ivóvízellátással nem rendelkező telkek a
közhálózatra telepített közkifolyókon keresztül juthat egészséges ivóvízhez, illetve a telkeken belül
létesített házi kutak is rendelkezésre állnak az egyéb vízigények biztosításához.
A településen 8 db közkifolyó üzemelt 2015-ben, ami az elmúlt 15 évben nem változott.
A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál a fenntartási költségek csökkentésének érdekében
jellemző a házi kutak használata, melyet jellemzően locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize
talajvízből, az első vízadó rétegből nyert víz, amely már alig tekinthető ivóvíz minőségűnek. A házi
kutakról nyilvántartás nem áll rendelkezésre.
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A
település közüzemi ivóvízhálózatával 27,87 ezer m 3 vizet szolgáltattak 2015-ben a lakosság számára.
Ez alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban
46,73 l/fő,nap volt.
2000-ben 23,3 ezer m3 vizet szolgáltattak, akkor az egy főre eső vízfogyasztás 45,25 l/fő,nap volt. A
tapasztalatok szerint a távlatban elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, illetve a
kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabb, 100-120 l/fő,nap érték körül várható. A
jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a meglevő fogyasztóknál a
víztakarékosságra való törekvés ellenére is, ezért számolni kell a vízigény növekedésével.
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Drégelypalánk belterületén került kialakításra, és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
kezelésébe került az országos vízrajzi törzshálózat 1083-as számú állomása, ami a Rákóczi utca 42
kerítésén kívül üzemel.
Tűzivíz ellátás
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek,
biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást.
Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer)
Drégelypalánk vízellátását a DMRV Zrt. Bal-parti Üzemigazgatósága biztosítja kiépített regionális
hálózati rendszerén keresztül. A regionális rendszer Nagyoroszi, Drégelypalánk és Hont közötti
szakasza érinti a települést. A regionális rendszer vízbázisa több településen üzemelő kutakból
kitermelt víz. A regionális rendszer egyik ivóvíztárolójaként Drégelypalánkon a 2-es főút mellett a
0108/2 hrsz-ú telken üzemel 2 db 100 m³-es medence.
A település belterületének ellátására kiépítették a vízvezeték hálózatot. A hálózat a főbb
szakaszokon NÁ 100-as az összekötő szakaszokon NÁ 80-as vezetékekből áll. Csak a regionális
vezetékhez csatlakozó szakaszok - a Honti utca déli végénél, valamint a gyümölcsfeldolgozó előtt NÁ 150-es paraméterűek. A vezetékek anyaga KMPVC, amely jelzi, hogy a vezetékhálózat nem túl
régen kiépített, anyagában és műszaki állapotában is korszerűnek tekinthető. A hálózatra az
előírások szerinti távolságban a tűzivíz csapok felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a megfelelő
tűzivíz ellátást is.
A település legnagyobb vízfogyasztója a Fő utca menti gyümölcsfeldolgozó (Zentis Hungária Kft.),
aminek a közhálózati csatlakozás mellett saját vízbeszerzési lehetősége is van. A
gyümölcsfeldolgozó saját vízműkútja a 0201/3 hrsz-ú telken üzemel, ahonnan a 0201/1 hrsz-ú
telken létesített 50 m³-es tartályba kerül a kitermelt víz. A tárolt vizet a tartállyal közös telken
üzemelő nyomásfokozó gépházból továbbítják a gyümölcsfeldolgozó területére. A saját kútból
kitermelt vizet technológiai hűtővízként, valamint oltóvízként hasznosítják, a kút nagy átmérőjű
talajvízkút.
10.1.2 Szennyvízelvezetés
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Drégelypalánk a felszín alatti víz szempontjából
fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik,
ezért a szennyvíz közcsatornás elvezetésének és kezelésének megoldása a település kiemelt
feladata.
Szennyvízelvezetés fejlődése 2000-2016 között
A településen 2009-ben kezdték kiépíteni a szennyvízelvezető hálózatot.
A talajba szikkasztott szennyvíz
mennyisége 2000 és 2012 között
70 és 90 m3/nap mennyiség
között ingadozott, 2012-ben
24 m3/nap környékére csökkent.
(Forrás: KSH)

2012-ben 428 lakás, az akkori
lakásállomány
66,4
%-a
csatlakozott
a
közcsatorna
hálózatra, 2016. január 1-én 433
lakás, a lakásállomány 67 %-a.
(Forrás: KSH)
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A közcsatornára nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket ma is saját egyedi, házi
szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb
részben szikkasztóként üzemelnek. Ezzel ma is átlagosan naponta 24 m3 szennyvíz szikkad a talajba.
A közcsatorna hálózat kiépítésének hatására ugyan ugrásszerűen csökkent a talajba szikkasztott
szennyvíz mennyisége, de ez a csökkenés megakadt a településen a lakosság közcsatornára való
csatlakozási hajlandóságának hiánya és a csatornahálózat további fejlesztésének hiánya miatt.
Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere (szennyvízkezelés, hálózati rendszer)
A településen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését a 2000-es évek végén kezdték el, 2012-ben
helyezték üzembe. Ma már a kiépítettség a belterületen majdnem 100%-os szintűnek tekinthető,
azaz minden utcában kiépült a szennyvízcsatorna. A szennyvízcsatorna hálózatra való rákötöttség
KS adatok alapján 67%-os, a települési adatok alapján 73%-os. A lakossági rácsatlakozások
arányának javítása a település fontos feladata.
A kiépített hálózat elválasztott rendszerű, a rendszer gravitációs csatornákból épült, a hálózati
rendszeren a topográfiai adottságok miatt átemelő berendezések és nyomóvezetékek építésére is
szükség volt. A kiépített regionális rendszer Hont irányából érkezik a településre, majd
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szennyvizeivel
kiegészülve
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összegyűjtött
szennyvizeket
szennyvíz
nyomóvezetékkel a településtől keleti irányba Ipolyvece településre vezetik, ahonnan a regionális
nyomóvezeték szállítja tovább a szennyvizeket Patak település közigazgatási területén keresztül
Dejtár település nyugati határa mentén, de még Patak település közigazgatási területén üzemelő
un. Dejtári szennyvíztisztító telepre. A Dejtári regionális szennyvíztisztító telep fogadja még Patak
település szennyvizeit is.
A szennyvíztisztító telep, tisztító kapacitása 2000 lakosegyenérték, a tisztított vizet a Derék
patakba vezetik, amely Ipolyvece területén torkollik az Ipoly folyóba. Drégelypalánkon a
szennyvízcsatorna hálózat gravitációs elemei egységesen 20-as paraméterű KGPVC csatornákból
épültek ki. A Hont felől érkező nyomócsatorna NÁ 110-es KPE anyagú. A Drégelypalánk
végátemelőjétől Ipolyvece felé NÁ 160 KPE anyagú nyomóvezeték épült. Drégelypalánkon üzemel
ezeken kívül NÁ 63 és NÁ 90 KPE nyomóvezeték szakasz is, amelyek a település mélypontjairól
szállítják a szennyvizeket a Fő utca alatti gyűjtőcsatornába.
10.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Drégelypalánk az Ipoly vízgyűjtő területén helyezkedik el közvetlenül az Ipoly bal partján. A
település belterületén halad át a Hévíz-patak, ami Drégelypalánk fő vízfolyása. Drégelypalánk másik
jelentős vízfolyása a település keleti közigazgatási határánál haladó Feketevíz-patak.
Drégelypalánk beépített területén nyílt árkos csapadékvíz elvezetést alakítottak ki. A település főbb
belterületi útjai mellett általában burkolt nyílt árok halad, ami az útfelület víztelenítését
biztosítja. A Hévíz-patak a település csapadékvíz elvezető rendszerének a befogadója. A patak
medre a kül- és belterületi részeken zömmel füvesített medrű, csak néhány rövid szakasza burkolt.
Drégelypalánk utcáiban a csapadékvízelvezetés nagyrészt nyílt árkokkal, kisebb részben zárt
csatornákkal történik. A településen a nyílt árkok az utcák mentén zömmel egy oldalon, kisebb
mértékben mindkét oldalon kiépültek, de találhatóak olyan utcák is, amelyekben egyáltalán nem
üzemel csapadékvíz elvezető rendszer. Ez utóbbi utcákban az útfelületről lefolyó vizek az út menti
zöldfelületre jutnak, ahol elszikkadnak.
A csapadékvíz-elvezető hálózat jelentősebb csapadékesemények kapcsán már nem felel meg
maradéktalanul az elvárt biztonsági követelményeknek, amin csak tovább ront az a helyzet, hogy a
2-es főút vízelvezető rendszere is Drégelypalánk belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerét
terheli. Drégelypalánk önkormányzata felismerte a meglévő csapadékvíz-elvezető hálózat
korszerűsítésének az igényét, és az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás keretén belül 2012-ben
elkészült regionális csapadékvíz-elvezetési előterv alapján megbízta a VTK Innosystem Kft.-t az
előtervben javasolt létesítmények tervezésével.
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10.2 ENERGIAKÖZMŰVEK
10.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll
rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a
település energiaellátásában. A két, vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település
gazdaságos, takarékos, korszerű, környezetbarát energiaellátását igény esetén lehetővé teszi.
A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy
technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen hasznosításával
komplex módon a termikus energiaigények teljes körűen kielégíthetők. A nem vezetékes
energiahordozók igénybevétele korábban a vezetékes energiahordozóval el nem látott területeken
volt jellemző, ma már költségtakarékosság érdekében használata szétszórtan, a vezetékes ellátással
rendelkező területeken is számottevő.
Meg kell említeni a megújuló energiaforrások használatát is. A település természeti adottsága a
napenergia hasznosítás lehetősége, amely éves szinten körülbelül 1950 napos óra hasznosítás
lehetőségét kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni
vizsgálatok alapján rögzíthető, hogy több napkollektor, napelem, illetve „ősi” berendezés, a festett
hordó látható, amely jelzi a hasznosítás igényét.
10.2.1.1 Villamosenergia ellátás
Drégelypalánk villamosenergia igényeit az ÉMÁSZ Hálózati Kft. biztosítja.
Villamosenergia ellátottság változása 2000-2016 között
A
diagram
jelzi,
hogy
a
lakásállománynál magasabb a
villamosenergia
ellátást
igénybevevők száma. (Forrás:
KSH)

A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a teljes lakásállománynál magasabb a
villamosenergia ellátásban részesülők száma. A statisztikai nyilvántartásban szereplő adat a
fogyasztók számát jelöli, beleértve a külterületi, kiskertes és egyéb fogyasztókat is, így e
vonatkozásban a szolgáltató tájékoztatása a mértékadó, mely szerint teljes körű az ellátottság.
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A
település lakossági villamosenergia fogyasztása 1204 MWh volt 2015-ben. Az egy lakásra jutó havi
átlagos villamosenergia fogyasztása 153,4 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a lakások
felszereltségének még fejlesztése várható, s vele a háztartások további villamosenergia igény
növekedése is prognosztizálható, különös tekintettel a klímaváltozás hatásait kompenzáló
klímaberendezések alkalmazásának terjedésére.
Villamosenergia hálózati rendszere
Drégelypalánk villamosenergia ellátásának bázisai a Rétság és Balassagyarmat területén üzemelő
132/22 kV-os alállomások, amelynek betáplálása az ÉMÁSZ Lőrinci és Bátonyterenye között
kiépített, Váci vonal irányából megtámogatott 132 kV-os hálózatáról biztosított.
Az alállomásokról induló 22 kV-os szabadvezetékek látják el a környező települések fogyasztói
transzformátor állomásait és fűzik fel Drégelypalánk ellátását szolgáló transzformátor állomásokat
is, amelyek jellemzően oszloptranszformátorok.
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a
fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra szerelten került kivitelezésre,
jellemzően szabadvezetékes formában.
A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt
lámpafejjel történik. A településre jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a közlekedés
biztonságát szolgálja.
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Drégelypalánk közigazgatási területén áthalad a MAVIR Zrt. 400 kV-os nemzetközi átviteli hálózati
nyomvonala is. Ennek nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét a továbbtervezés során,
mint korlátozó adottságot kell figyelembe venni.
Drégelypalánk közigazgatási területén vezetett a MAVIR Zrt. 220 kV-os nemzetközi átviteli hálózati
nyomvonala is, de idővel iparági döntés alapján a funkciója megszűnt.
A felszabaduló nyomvonalat az ÉMÁSZ Hálózati Kft vette át 132kV-os feszültségszinten történő
üzemeltetésre a Lőrinci és Bátonyterenye között kiépített körvezeték megsegítésére, egyúttal a
tervezett rétsági térségi nagy-/középfeszültségű transzformátorállomás nagyfeszültségű
betáplálásának biztosításához.
Az átvett nagyfeszültségű nyomvonal üzemben tartása csak Rétság alállomásig volt szükséges, így a
fennmaradó országhatárig tartó nyomvonalat idővel az ÉMÁSZ átállította középfeszültségre,
megtáplálva azt az új rétsági alállomásról. A rétsági alállomásról táplált középfeszültségen üzemelő
szakasz többek között a Drégelypalánkot ellátó, eredetileg a balassagyarmati alállomástól kiépített
középfeszültségű légvezeték megtáplálását biztosítja. Az ÉMÁSZ belső vállalati döntésének
megfelelően 2014 decemberével bezárólag a középfeszültségű nyomvonalat visszabontották a
Drégelypalánk külterületi szakaszán haladó Drégelypalánk-Balassagyarmat vasútvonal keresztezése
előtti oszlopig. Az elbontott szakasz oszlopait is felszámolták.
10.2.1.2 Gázellátás
Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2016 között
A diagram mutatja, hogy 2000-ben
már
331
lakás,
az
akkori
lakásállomány 50 %-a rendelkezett
vezetékes földgázellátással, 2016.
január
1-én
362
lakás,
a
lakásállomány 56 %-a. (Forrás: KSH)

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a
földgázellátást építették ki. A település területén 23,1 km földgázelosztó hálózat üzemel. A
gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2015. január 1-én 362 lakás, a lakásállomány 56 %-a
csatlakozott a földgázelosztó hálózatra. A hálózatra csatlakozó fogyasztók mindegyike igénybe vette
a komfortos életkörülmény lehetőségét nyújtó szolgáltatást fűtési célra is.
A földgázbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű termikus energiaellátását valósították meg,
csökkentve a jelentősebb környezetterhelést okozó hagyományos energiahordozó fűtési célú
hasznosítását.
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A
település lakossági gázfogyasztása 2015-ben mindössze 277,2 ezer m3 volt, ekkor a gázfogyasztók
közül az egy háztartásra jutó átlagos havi földgázfogyasztás 63,8 nm 3/hó volt, amelyből számolt
csúcsigény átlagosan 0,35 nm3/h. Ez a mutató azt jelzi, hogy nem mindegyik gázfogyasztó
háztartásban hasznosítják a gázt komplexen és ahol fűtésre is hasznosítják, ott is legfeljebb egy-egy
gázkonvektort üzemeltetnek. Várható a gázfogyasztó ingatlanoknál a komfortigény növekedése, a
cirko rendszerű központi fűtések kiépítési igénye, terjedése és ez a földgáz fajlagos
igénynövekedését fogja eredményezni.
Földgázellátás és CH szállítás hálózati rendszere
A település földgázellátásának kijelölt egyetemes szolgáltatója a FŐGÁZ Zrt, a településen üzemelő
hálózat karbantartója, üzemeltetője a Tigáz-DSO Kft. Drégelypalánk gázellátásának bázisa az
Érsekvadkerten üzemelő gázátadó állomás, amelynek betáplálása a Vác és Balassagyarmat között
üzemelő DN 300-as nagynyomású szállítóvezetékről kiépült DN 150-es leágazással történik. A
településre Nagyoroszi irányából DN 160-as KPE nagyközép-nyomású vezetéken érkezik a gáz, majd
Drégelypalánk keleti külterületén üzemel a gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás. A gázfogadó
nyomáscsökkentőtől Drégelypalánk fogyasztóinak ellátására DN 160-as KPE középnyomású
gerincelosztó vezeték indul, amely a külterület felől a Bem utcán át éri el a Rákóczi utat, majd DN
110-es mérettel továbbhalad a Kossuth Lajos utcán a Honti utcáig. A Honti utcától a Fő utcán halad
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017.
www.vzm.hu

DRÉGELYPALÁNK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 77
ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

tovább nyugati irányba, és DN 110-es mérettel hagyja el a települést Hont felé.
A
nyomáscsökkentőtől keleti irányba, DN 90-es KPE középnyomású vezeték indul Ipolyvece ellátására.
Drégelypalánk fogyasztóinak ellátására a gerincelosztó hálózatról táplált elosztóhálózatot szinte
valamennyi belterületi utcában kiépítették. A kiépített gázelosztó hálózat középnyomású, így a
fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi
nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek
elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi
nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlen az igényeket kielégíteni.
Drégelypalánk külterületén, a 2-es főutat délről követve halad a Mol Nyrt DN 450-es Barátság I.
kőolajszállító nemzetközi távvezetéke. Ennek nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét a
továbbtervezés során, mint korlátozó adottságot kell figyelembe venni.
10.2.1.3 Távhőellátás
Drégelypalánk területén távhőellátó hálózat nem üzemel.
10.2.1.4 Egyéb energiaellátás
A községben kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 56 %-a számára biztosított az
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 44 %-ában azonban
ma is a környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót hasznosítják.
Ezeknél az ingatlanoknál hőtermelésre a szén és a fa használata a jellemző, bár vezetékes gázzal
nem rendelkező területen a kistartályos PB gáz használata is előfordul.
Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően meg kell említeni, hogy a háztartásoknaküdülőknek szolgáltatott éves gázmennyiség a növekvő fogyasztószám ellenére az utóbbi tíz évben
csökkent (2006-ban 1460 ezer m3, 2015-ben 277 ezer m3).
Egy lakásra eső átlagos havi gázfogyasztás

A diagram mutatja, hogy az egy
lakásra eső fogyasztás 2006-os 310,4
nm3/hónapról
2015-re
63,8
nm3/hónapra csökkent. (Forrás:
KSH)
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Ez a csökkenő tendencia jelzi, hogy egyre többen próbálják csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az
egyes gazdasági nehézségekkel küzdő ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeik csökkentése
érdekében rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan
alkalmas hagyományos energiahordozó hasznosítására, költségeik csökkentése érdekében földgáz
helyett nem vezetékes energiahordozót is hasznosítsanak. Ezzel azonban a település
környezetszennyezését növelik.
10.2.2 Megújuló energiaforrások
lehetőségei

alkalmazása,

a

környezettudatos

energiagazdálkodás

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés
lehetőségét szolgálják.
A hazánkban, így Drégelypalánkon is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a
vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem
egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok,
valamint a felszín alatti geológiai adottságok.
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Szélenergia
Bartholy – Radics – Bohoczky (2003)
A szél energiája Magyarországon
(Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem
Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság)

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék
alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek
alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen
villamosenergia termelhető.
A szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország
területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján
rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét.
Az évi átlagos szélsebességek [m/s]
és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009)
(Forrás: www.met.hu)

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél
energiáját. A térképről leolvasható, hogy Drégelypalánk és térsége nem fekszik a szélenergiát
kedvezően hasznosítható területen, de annak hasznosítási lehetősége nem zárható ki.
Drégelypalánk területét érintő szélerőmű létesítési szándék jelentkezéséről nincs információ, de
jelentkezése esetén célszerű a település egyéb fejlesztési szándékaival a megvalósítás lehetőségét
összevetni. A település megjelenését, arculatát, látványát nem ronthatja, a település fejlődését
biztosító távlati céljait nem korlátozhatja.
Napenergia
A globálsugárzás (MJ/m2)
Magyarországon (2000-2009)

átlagos

évi

összege

(Forrás: www.met.hu)

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú
energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas.
A továbbfejlesztéssel kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak.
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Az évi átlagos napfénytartam (óra)
Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján
(Forrás: www.met.hu)

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek
változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia
hasznosítási lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is
rögzíthető.
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban
hasznosítani a nap energiáját. Drégelypalánk területén körülbelül 1950 óra a maximálisan
hasznosítható éves napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. A
hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel
villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését
gyorsan nem lehet várni.
A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással alkalmazásuk
egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett napkollektorokról,
napelemekről. Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő
hasznosítása várható Drégelypalánkon. A fotovoltaikus energiahasznosító berendezések tömeges
gyártásának az elindulása által elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így a
hasznosításának intenzív terjedése várható. Hasznosítása továbbra is célorientált lesz, így helyi
jelentőségű marad.
Vízenergia
Kogutowicz K.
Vízimunkálatok Magyarország területén, 1921
(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán)
(Forrás: Magyar Tudomány A Magyar Tudományos
Akadémia lapja
1999. augusztus Tudomány és politika a magyar
századokban/
A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve)

A vízfolyások esésével mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek
hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a
vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a
nagyobb vízszint-változású vízfolyások alkalmasak, így előfordulásuk Magyarország térképéről
leolvashatók.
A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére
Drégelypalánkon nincs lehetőség.
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Biomassza-biogáz
A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen
elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva
hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként
hasznosítható.
Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek
(Forrás: Pylon Kft.)

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Drégelypalánk területén is van
lehetőség. Az elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak,
mert bár az elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során keletkező CO 2 közel
egyensúlyban van, csak amíg az oxigén termelése a beépített környezettől távolabbra esik, a
környezetterhelő kibocsátás az beépített területen jelentkezik. Természetesen a biomassza
hasznosítás lehetőségét Drégelypalánk területén kizárni nem lehet, de megfontolandó, hogy az
általa az épített környezetben jelentkező környezetterhelés növekedés felvállalható-e.
Geotermikus energia
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földhő
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására
hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas.
Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárására alkalmas
területe
Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László Felsőpannon
alapján, 1962
(Forrás: dr. Barótfi István
Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó)
Geotermikus energia – Magyarország 50 °C-nál melegebb
hévíz feltárásának területei)

A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan
rendelkezésre állását bemutató térképet. A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a
termikus energia hasznosítását kedvezőbben megvalósítani. A földhő hasznosítására Drégelypalánk
területén is van lehetőség. A hőszivattyú használata telken belül realizálható, energiagazdálkodási
szinten ma még nem érzékelhető hagyományos energiahordozó megtakarító hatása. A térkép jelzi,
hogy a termálvíz kivételére érdemi lehetőség nincs.
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Magyarország geotermikus energiahordozó hasznosítási
lehetősége – A Pannon-medencének és régiójának
geotermikus hőtérképe (részlet)
(Forrás: PannErgy, Portfolio.hu)
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Magyarországon geotermikus energia hasznosítási lehetőség a
felhagyott CH meddő kutak – Magyarország CH meddő
kútjainak területi megoszlása
(Forrás: Pylon Kft. (Szerkesztette 2001-ben))

10.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki,
a termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított, helyi hőbázis
segítségével.
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások)
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak, de az energiahatékonyság jelentősebb
javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása nem ismert, erről információ nem áll
rendelkezésre.

10.3 ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
10.3.1 Vezetékes hírközlési létesítmények
A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja.
Drégelypalánk vezetékes távközlési hálózatának bázisa a miskolci szekunder központ alá tartozó 31es számú balassagyarmati primer központ. A település a 35-ös távhívó számon csatlakozik az
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2000 végén 433 egyéni lakásfővonal
üzemelt, azaz a lakásállomány 65,4 %-a rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A vezeték nélküli
szolgáltatás terjedésével a vezetékes telefon iránti érdeklődés csökkent. 2015 végén 269 egyéni
lakásfővonal üzemelt, az ellátottság ezzel 41,6 % volt, de ezzel is az ellátottság teljes körűnek
tekinthető, mivel a Drégelypalánkon jelentkező valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.
A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2015-ben 1 db nyilvános távbeszélő állomás
üzemelt. Drégelypalánk területén az ágazat 55 telefonszolgáltatót tart nyilván, de valójában csak
kis hányaduk végez tényleges tevékenységet. A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld
feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten
épült. Magyarországon jellemzően a távközlési hálózatok az eredeti funkciójukon felül már
egyszerre műsorelosztásra és internet szolgáltatásra is alkalmasak. Nincs ez másként
Drégelypalánkon esetében sem.
800

Lakásállomány (db)

700
600
500
400

Kábeltelevíziós hálózatba
bekapcsolt lakások száma
(db)

300
200
100

2015 végén 178 lakás kapcsolódott a
kábeltévé
hálózathoz,
ez
a
lakásállomány 27,6 %-os ellátottságát
jelenti. (Forrás: KSH)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0
év

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017.
www.vzm.hu

DRÉGELYPALÁNK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 82
ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 7
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen
közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez.
10.3.2 Vezeték nélküli hírközlés
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség
biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken –
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt.,
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti.
Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 12
szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy
igénybe veszik szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresztül biztosítják.
10.3.3 Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának és létesítményeinek
szerepeltetése a településrendezési tervben
A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére
vonatkozó alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat a
közelmúltban elfogadott 14/2013 (IX.25.) NMHH rendeletben rögzítette. Ennek alapján a
hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési eszközök
keretében készített infrastruktúra alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés
hatására várhatóan keletkező konfliktusok feltárhatók legyenek.
A szolgáltatókról az NMHH nyilvántartást vezet, nagy számuk a teljes körű közvetlen elérést tervezői
oldalról nem teszi lehetővé. A szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre lényegesen bővebb,
mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást végez, de a piaci verseny a szolgáltató szabad
kiválasztására biztosított, tekintettel arra, hogy az elektronikus hírközlés alanyi jogú szolgáltatás.
Drégelypalánk területén 55 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati
nyilvántartás szerint:
Sorsz.

Ágazati
sorsz.

1

1

ACN Communications Hungary Kft.

2011.04.27.

2

4

ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.

2009.11.26.

3

5

AT és T Globális Hálózati Szolgáltatások Magyarország Kft.

2011.03.18.

4

6

BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft.

2011.10.27.

5

7

BT Limited Magyarországi Fióktelepe

2006.09.05.

6

9

Calgo Kft.

2014.08.26.

7

10

Calltivation Ltd.

2013.10.31.

8

12

Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft.

2011.07.05.

9

14

Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft.

2013.09.25.

10

16

Cost Consulting Szolgáltató Kft.

2015.04.01.

11

17

Cost Consulting Szolgáltató Kft.

2008.10.07.

12

19

DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A.

2017.02.27.

13

20

DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt.

2009.05.18.

14

21

Enterprise Services Magyarország Kft.

2017.01.01.

15

22

Ephone Schweiz GmbH.

2015.06.17.

16

23

ES Innotel Kft.

2015.07.21.

17

25

Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zrt.

2004.08.01.

18

26

FIX TELEKOM Kft.

2016.02.01.

19

28

Hungária Informatikai Kft.

2012.10.11.

20

29

H1 Komm Távközlési és Kereskedelmi Kft.

2017.01.01.

Szolgáltató neve
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21

30

H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft.

2003.09.21.

22

31

Interoute Magyarország Távközlési Kft.

2014.05.02.

23

32

Invitech Megoldások Zrt.

2016.07.01.

24

34

Invitel Távközlési Zrt.

2002.02.01.

25

35

Invitel Technocom Távközlési Kft.

2009.06.01.

26

37

ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató Kft.

2011.07.01.

27

40

KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai Kft.

2011.01.01.

28

44

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

1992.02.13.

29

46

MCN Telecom Telekommunikációs Szolgáltató Kft.

2015.07.03.

30

48

Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2008.12.01.

31

49

Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft.

2006.05.04.

32

50

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

2004.03.01.

33

51

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.

2016.05.01.

34

52

Netfone Távközlési Szolgáltató Kft.

2008.08.01.

35

53

Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft.

2012.12.01.

36

54

Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2009.10.01.

37

55

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

2012.04.01.

38

56

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

2012.04.01.

39

57

Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt.

2006.02.21.

40

58

N-System Távközlési Szolgáltató Kft.

2007.08.20.

41

59

OfficeLink Kft.

2014.11.07.

42

60

On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft.

2006.04.10.

43

61

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2005.09.19.

44

62

PIVo Telecom Kft.

2015.07.13.

45

63

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2008.11.15.

46

64

Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

2011.05.15.

47

66

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft.

2011.09.01.

48

69

Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2006.07.18.

49

70

Telefonica International Wholesale Services Hungary Kft.

2011.06.01.

50

72

UPC DTH S.á.r.l.

2015.05.27.

51

73

VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

2008.03.15.

52

74

Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

2009.07.23.

53

78

Zalaszám Informatika Kft.

2011.06.15.

54

79

4VOICE Távközlési Kft.

2006.12.01.

55

80

42NETMedia Szolgáltató Kft.

2015.05.01.

A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 7
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen
közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez.
Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók:

Sorsz.

Ágazati
sorsz.

1

1

2
3

Szolgáltató neve

Tényleges
kezdés
2013.03.25.

2

ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

3

Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zrt.

2011.10.01.
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4

4

Invitech Megoldások Zrt.

2016.07.01.

5

5

i-TV Digitális Távközlési Zrt.

2016.11.01.

6

6

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

2006.11.06.

7

7

Rárós Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2017.05.24.

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által
vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 12 szolgáltatót tartanak nyilván.
Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik szolgáltatásukat.
Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók:

Sorsz.

Ágazati
sorsz.

1

Tényleges
kezdés

1

Szolgáltató neve
Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari
Kft.

2013.02.14.

2

3

Frondeo Team Kft.

2016.12.12.

3

4

IBN Informatikai Kft.

2017.05.01.

4

6

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

1993.11.04.

5

7

Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft.

2012.12.01.

6

8

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

2011.10.06.

7

10

Stratos Wireless Inc.

2006.05.08.

8

11

Telefonica International Wholesale Services Hungary Kft.

2011.06.01.

9

12

Telenor Magyarország Zrt.

1994.06.16.

10

13

UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.

2014.11.10.

11

14

Vodafone Global Enterprise Limited

2011.12.14.

12

15

Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

2002.07.16.

Az internet-előfizetések száma 2015-ben 275 db volt, ami a lakások 42,57%-át fedte így le.

10.4 EGYÉB
10.4.1 Tevékenységből adódó korlátozások
Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások:
1. Vízellátás szolgáltatási területén
 Gyümölcsfeldolgozó üzem vízműkútja
 Regionális vízellátóvezeték nyomvonala
 Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei
 Országos vízrajzi törzshálózat állomás
 Vasút utca északi végén a vízmérce
2. Szennyvízelvezetés
 Szennyvízátemelők védőtávolsága
 Regionális szennyvízszállító vezeték nyomvonala
3. Csapadékvíz elvezetés
 csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es karbantartó sávval
 felszíni vízrendezést szolgáló, vízfolyás, csatorna menti 6-6 m-es mederkarbantartási
sávval
 Ipoly menti 6-6 m-es mederkarbantartási sáv
4. Energiaellátás
Villamosenergia
 400 kV-os nagyfeszültségű légvezeték átviteli hálózat nyomvonala, és 28-28 m-es
oszloptengelytől mért biztonsági övezete
 Régi nagyfeszültségű légvezeték átviteli hálózati oszlopain vezetett 22 kV-os légvezeték
gerinchálózat nyomvonala, 13-13 m-es oszloptengelytől mért biztonsági övezete
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017.
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22 kV-os légvezeték elosztóhálózat nyomvonala, 7-7 m-es oszloptengelytől mért biztonsági
övezete

Földgázellátás
 nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és csőpalásttól mért 5-5 m-es biztonsági
övezete
 térségi gázfogadó és nyomáscsökkentő
 Barátság I. kőolajvezeték és kísérő optikai kábel csőpalásttól mért 5-5 m-es biztonsági
övezete
5. Elektronikus hírközlés
 Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye
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11. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE
Drégelypalánk területén a környezeti elemekre a legjelentősebb hatást a működő vállalkozások,
valamint a közlekedés fejtik ki. A község helyi környezetvédelmi rendelettel igen, környezetvédelmi
programmal nem rendelkezik.

11.1 A TALAJ VÉDELME
A drégelypalánki termőföldek részben szántóföldei művelés alatt állnak, részben gyümölcsös fekszik
rajtuk, nagy részük pedig gyeppel borított, legeltetéssel és kaszálással tartják fenn őket. A község
termőföldjei közepes minőségűek, a szántók jellemzően a belterület közvetlen környezetében,
illetve a közigazgatási terület keleti részén fekszenek, hatalmas, egybefüggő táblák nem alakultak
ki, mivel erdősávokkal, utakkal jól szabdaltak e területek.
A szántóföldi művelés során veszélyt jelenthet a nagyüzemi művelési módszerek következtében a
talaj termőrétegeinek lesodrása, földes kopár talajok kialakulása. A talaj felső rétegeinek
megőrzése, a víz- és szélerózió elleni védelem talajkímélő művelési módok megválasztásával, illetve
mozaikos tájszerkezettel, fasorok, mezővédő erdősávok telepítésével oldható meg. A talajokat az
intenzív mezőgazdasági termelésből származó vegyszerek, valamint gazdasági területeken jelen lévő
üzemanyagok, kenőolajok, vegyszerek szennyezhetik.
Problémát jelent a településen a szennyvíz-csatorna hálózatra való rácsatlakozások alacsony aránya
(67,03 % - KSH adat, 2015), amelynek következtében a háztartásokban keletkező szennyvíz egy
része a talajba kerül szikkasztásra, így annak minőségét rendkívül veszélyezteti. A hálózatra való
rácsatlakozások ösztönzése így fontos jövőbeli feladat.

11.2 A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME
Drégelypalánkon - földrajzi elhelyezkedéséből adódóan - a felszíni és felszín alatti vizek védelmére
kiemelt figyelmet kell fordítani. A települést északról határolja az Ipoly, területén több patak is
keresztülfolyik, tavak, vizenyős területek is fekszenek rajta, továbbá vízmű területek is találhatók a
területén.
A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét egyrészt az előző fejezetben ismertetett intenzív
mezőgazdasági művelési módszerekből származó szennyezések, másrészt a szennyvíz-szikkasztás
veszélyeztetik. Mindekét tevékenység mérséklése, visszaszorítása fontos jövőbeli feladat.
A település jelentős kiterjedésű gyepterületekkel rendelkezik az Ipoly mentén, amelyeknek
kezelését természetvédelmi jelentőségükből adódóan a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság végzi.
A területen környezetkímélő gyepgazdálkodás folyik, a felszín alatti vizek, valamint az Ipoly
vízminőségének védelme így biztosított.
Ipoly-menti elhelyezkedéséből adódóan a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a települést a felszín
alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny települések közé sorolja, így a vizek
minőségére különös figyelmet szükséges fordítani.

11.3 A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME
Drégelypalánk területén a levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényezők a településen
működő gazdasági létesítmények, a közúti közlekedés, a lakossági fűtés és a mezőgazdasági
művelésből származó porterhelés.
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) adatai alapján a községben 2015-ben az
alábbi telephelyek esetében mértek légszennyező-anyag kibocsátást:
-

Gyümölcsfeldolgozó üzem (Zentis Hungária Kft.)
Szondy Szövetkezet központi telep (Kossuth Lajos utca 1.)
irodaház (Kossuth Lajos utca 52.)

A bemért légszennyező anyagok a következők voltak: szén-monoxid és nitrogén oxidok.
A település levegőminőségére jelentős hatással van a 2. sz. főút, valamint az alacsonyabb rendű
összekötő utak forgalma is.
Porszennyezés forrása lehet a burkolatlan utakon való közlekedés, és a száraz időben történő
mezőgazdasági művelés is.
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11.4 ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM
Zajterhelés Drégelypalánk estében a közlekedésből, a község területén működő üzemek területéről
származhat. A közlekedés zajterhelése a 2. sz. főút mentén, illetve a vasútvonalak környezetében a
legjelentősebb, a közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a
27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza:
Közlekedési zajtól származó határértékek

Zajtól védendő terület

kiszolgáló út, lakóút
mentén
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra

gyűjtőút, összekötőút,
bekötőút, egyéb közút mentén
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra

főút mentén
nappal
6-22 óra

éjjel
22-6 óra

Lakóterület (falusias,
kertvárosias)

55 dB

45 dB

60 dB

50 dB

65 dB

55 dB

Gazdasági terület

5 dB

55 dB

65 dB

55 dB

65 dB

55 dB

11.5 HULLADÉKKEZELÉS
Kommunális hulladéklerakó nem működik Drégelypalánkon, a kommunális hulladék elszállítását
jelenleg a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, a
hulladék-elhelyezés Nógrádmarcal területén történik.
A településen a szelektív hulladékgyűjtés is megoldott, a hulladék havonta egyszer kerül
elszállításra szintén a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
által. A zöldhulladék gyűjtése a nyári időszakban megoldott.

11.6 VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS
Drégelypalánkon markánsabb vizuális környezetterhelést okozó elemek a légvezetékek, amelyek a
külterületet több helyen is átszelik.

12. KATASZTRÓFAVÉDELEM
12.1 KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet
alapján a település katasztrófavédelmi besorolása II. osztály. A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy mely települések tartoznak a II.
osztályba, illetve arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak az egyes osztályokra.
24.§ (2) II. osztályba kell sorolni azokat a településeket, amelyek
a) az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetettek (3-30 km közötti területen lévő),
b) a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá tartozó üzem által veszélyeztetettek és külső
védelmi terv készítésére nem kötelezettek, illetve
c) az egyes veszélyeztető hatások kockázatbecslése és kockázati mátrixban történő
elhelyezése alapján a 2. melléklet b) pontja szerinti II. besorolást kapják.
21.§ (5) A besorolási osztályokra vonatkozó szabályokat és az egyes osztályokhoz tartozó
elégséges védelmi szint követelményeit a 2. melléklet c) pontja tartalmazza.

12.2 FELSZÍNMOZGÁS VESZÉLYES TERÜLETEK
A településen a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztályának előzetes tájékoztatása
alapján két felszínmozgásos terület került nyilvántartásba vételre, ám a mozgás ideje ismeretlen. A
Főosztály által szolgáltatott térképi állomány rendkívül régi, a lehatárolás értelmezhetetlen, így a
felszínmozgások tényleges helye nem azonosítható be.
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12.3 ÁRVÍZVÉDELEM
Drégelypalánkot a vízügyi ágazat, beavatkozást igénylő települések között tartja számon, mivel
Drégelypalánk közigazgatási területe nagyvízi mederrel érintett, árvízzel veszélyeztetett.
Magyarország településeinek árvízi kockázati
besorolása
-

Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat
értékelése hazánkban
http://www.vedelem.hu

Drégelypalánk közvetlenül az Ipoly mentén, annak bal partján fekszik, a 64,4 fkm és 75,2 fkm
közötti szakasz között.
Az Ipoly a kiterjedt vízgyűjtőjéről változó mennyiségű vizet szállít, amely a folyón árhullámok
kialakulását okozza, az árhullámok levonulásukkor a mélyebben fekvő part menti sávot elöntik. Az
Ipoly vízgyűjtőjén megvalósuló egyre intenzívebb beépítés következtében, a burkoltsági arány
növekedése miatt, a vízvisszatartó képességű növénytakaró csökkenése miatt, valamint a folyó
Drégelypalánk előtti medrében tapasztalható intenzív beerdősödés hatására az árhullámok egyre
intenzívebbek, egyre kiszámíthatatlanabbak. Ennek mértékét tovább növelik a klímaváltozás okozta
szélsőséges csapadékesemények, amelynek hatására nemcsak a rendkívüli többlet vízmennyiség,
hanem annak a burkolt felületről való sokkal gyorsabb érkezése is terheli az Ipolyt. Drégelypalánk
önkormányzata a Vasút utcai épületek védelme érdekében nyári gátat alakított ki, ami a
tulajdonában és kezelésben van.
Az árhullámok levonulásakor a víz kiterülése a nagyvízi meder élig, illetve a védműig tart.
Drégelypalánkon az eddigi árhullámok elleni védelmet a kijelölt elsőrendű árvízvédelmi vonal
biztosította, ami a Drégelypalánk-Balassagyarmat vasútvonal töltésén húzódott.
Az elsőrendű védvonal kijelölése korábban a hatályos mértékadó árvízszintek figyelembe vételével
történt. A közelmúltban lefutott, az akkor hatályos mértékadó árvízszinteket elérő, illetve
meghaladó árhullámok a mértékadó árvízszint felülvizsgálatát tették szükségessé. A felülvizsgálat
eredményeként született a 74/2014 (XII.23) BM rendelet, amely alapján a Drégelypalánk területét
érintő mértékadó árvízszintek a következők:
64,4 fkm-nél (Ipoly kilépés pontja)
MÁSZ: 128,636 mBf
72,7 fkm-nél (Drégelypalánki vízmérce helye) MÁSZ: 130,43 mBf
75,2 fkm-nél (Ipoly belépési pontja)
MÁSZ: 131,9 mBf
Az elsőrendű árvízvédelmi műveknél a magassági biztonságot a mértékadó árvízszint feletti +1,0
méter biztosítása szükséges az előírások szerint. Ennek figyelembe vételével az elsőrendű védelmet
nyújtó magas part, illetve töltéskorona szintek a következők:
64,4 fkm-nél (Ipoly kilépés pontja)
MÁSZ: 129,636 mBf
72,7 fkm-nél (Drégelypalánki vízmérce helye) MÁSZ: 131,43 mBf
75,2 fkm-nél (Ipoly belépési pontja)
MÁSZ: 132,9 mBf
Az elsőrendű védvonal mentén az árvízi védekezés a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
biztosítja.
Drégelypalánk területén az Ipoly medre nyílt árterű. A nagyvízi meder éle és az Ipoly medre közötti
terület hullámtér, amelynek területét az árhullámok idején víz boríthatja, ezért hasznosításánál az
időnkénti víz alá kerülését figyelembe kell venni. A hullámtéri terület hasznosítási lehetőségét a
83/2014 (III.14.) kormányrendelet „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” rendelet
szabályozza.
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Az árvízvédelem keretében a helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. Az éveken át
tartó szárazabb időjárás időszakában kevés településen fordítottak elég figyelmet a vízelvezető
rendszerekre. Drégelypalánkon a burkolt árkok medrét kevésbé tudta benőni a növényzet, de a
Hévíz-patak földmedrében egyes szakaszokon így is megjelentek bokrok, cserjék, csökkentve a
patak vízszállító képességét. A nedves időszakkal jelentkező terhelést növeli a szélsőséges
(tartósabb és nagyobb intenzitású) csapadékesemények előfordulása, amelyre a település
vízelvezető hálózata nincs felkészítve. Ennek eredményeképpen a nagy intenzitású, akár rövidebb
időtartamú csapadékok esetén is olyan magas vízhozamú lefolyás alakulhat ki, amely helyi
vízelöntést okozhat.

12.4 VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG
Drégelypalánk közigazgatási területe nagyvízi mederrel érintett.
12.4.1 Árvízveszélyes területek
Az Ipoly mentén húzódó nagyvízi meder sávja magasabb árhullámok levonulásakor víz alá kerülhet,
ez Drégelypalánk hullámtéri, azaz árvízveszélyes területe.
12.4.2 Belvízveszélyes területek
A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvíz-állás okoz. A
belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzíti,
amely szerint Drégelypalánk közigazgatási területe - síkföldrajzi és geológiai adottsága miatt – nem
veszélyeztetett.
Magyarország
besorolása

településeinek

(Forrás: Ár- és belvíz,
értékelése hazánkban
http://www.vedelem.hu)

valamint

belvízi
villámárvíz

kockázati
kockázat

12.4.3 Mély fekvésű területek
A településen mélyfekvésű területek az időszakos, vagy állandó vízfolyások, árkok-csatornák
mentén alakultak ki. A mélyvonalon haladó vízfolyások természetes útjának fenntartásával a
környezetének védelme biztosított.
A településen vannak mély fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki, illetve a síkföldrajzi fekvésen belül is
mélyebben fekvő településrészek. A település mély fekvésű területein, ha annak geológiai
adottsága miatt kellő szikkasztó képességgel nem rendelkezik, vagy közel a talajvízszint a mély
fekvésű területen összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig megállhat. A mély fekvésű
területen, ha rövidebb-hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel
veszélyeztetett területnek, mivel mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága
kezelhető.
A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell
megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület.
A mély fekvésű területet viszont célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. A
vízelvezetés rendszerében víz visszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb
földmunkával lehet víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez esetben célszerű területét
vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának a megoldásáról is gondoskodni kell,
hogy elkerülhetők legyenek a terület környezetét terhelő káros hatások (szúnyog-tanya kialakulás)
előfordulása.
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12.4.4 Árvíz- és belvízvédelem
A település területén a beépítésre szánt területek árvíz elleni védelme érdekében kialakított
védvonal megfelelő védelmet tud biztosítani, az árhullámok okozta árvízvédelem érdekében csak
az elsőrendű védvonal mentén, annak biztonságban tartására kell ügyelni.
Drégelypalánkon is az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada nem belvízi eseményként
jelentkezik, hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a
hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges
csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi
katasztrófavédelem feladata.
A hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék azonban okozhat helyi
vízelöntést, vízkár „árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel a vízelvezető
rendszer kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered.
A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon
(Forrás:
Nemzeti
Katasztrófa
Kockázat
Értékelés
Magyarország 2011. BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság http://vmkatig.hu)
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II. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
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VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A Vizsgálati összefoglaló célja és feladata, hogy összefoglaló módon mutassa be a település
területrendezési konfliktusait, fejlődési lehetőségeit, mintegy kijelölve a település fejlődése, a
következő településrendezési tervfázisok irányát.
Települési alapadatok
Terület (ha)

2218

Belterület (ha)

135

Külterület (ha)

2083

Lakosság (fő)

1485

Térségi kapcsolatok, településhálózat
Drégelypalánk Magyarország északi határán, Szlovákia szomszédságában fekszik. Drégelypalánk további 29 településsel együtt - a Balassagyarmati járáshoz tartozik. A település a járási központtól
22 km-re, a megyeszékhelytől 72 km-re, a Budapesttől pedig 73 km-re található. Drégelypalánk
közigazgatási területén halad át a 2-es főút, Budapest – Parassapuszta, amely jelenleg is a
Magyarországról Lengyelország (Krakkó) irányába tartó forgalom fő közlekedési folyosója. A
települést érinti a Budapestről és a Balassagyarmatról érkező vonatpálya is. A település
közigazgatási területén több közkedvelt kerékpárút és túraútvonal is áthalad. Jelenleg Szlovákiával
a település semmiféle közlekedési kapcsolattal sem rendelkezik.
A település társadalma
Drégelypalánk lakosainak száma 2015-ben 1485 fő volt. A község népességszáma 1970-ban tetőzött,
ekkor 1850 fő lakónépességet számoltak össze. Innentől kezdve a lakónépesség száma szinte
folyamatosan csökken. A településen a korösszetétel kedvezőbb a kistérségi és a megyei átlagnál is.
A csökkenő népességhez a negatív vándorlási egyenleg és a negatív természetes szaporulat is
hozzájárul.
A település gazdasága
Drégelypalánkon ma főként az ipar dominál. A településen több telephellyel rendelkező vállalkozás
is megtalálható. Ezek közül három nagyobb cég is található: a Zentis Hungária Kft., a Globál-Vép
Kft. és a MAPO Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A településen működő vállalkozások száma
2015-ben 328 db volt, s ennek 12,8%-a egyéni vállalkozás.
Településüzemeltetés
Drégelypalánkon az anyagi jellegű közszolgáltatások az önkormányzat által biztosítottak és
megfelelően működnek. A kommunális hulladék elszállítása megoldott, a szelektív hulladék-gyűjtés
szigeteken valósul meg. A kommunális, a szelektív és a zöldhulladékot egyaránt a Híd B.I.G.G.
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gyűjti be, szállítja és helyezi el a
Nógrádmarcali telephelyen.
Tájszerkezet
Drégelypalánk tájhasználatát a domborzati és vízrajzi adottságok határozzák meg elsősorban. A
közigazgatási területet északról határolja az Ipoly-folyó, amelynek alacsonyabb térszínen fekvő
völgyében fekszik a falu belterülete. Az Ipoly mentén jellemzően gyepterületek húzódnak, a
belterülettől nyugatra és keletre pedig a szántók jellemzőek. A közigazgatási terület déli,
Börzsönyhöz tartozó magasabb térszínein az erdő a jellemző területhasználat. A település egykori
zártkerti területe a belterülettől délkeletre fekszik, itt egykor intenzív szőlőművelés folyt,
amelynek ma már csak a megmaradt pincék és présházak őrzik emlékét. A tájszerkezetet a vonalas
elemek nagyban befolyásolják, amelyek Drégelypalánk esetében a közlekedési infrastruktúra
elemek (közutak és vasút), a vízfolyások és a fasorok.
Tájhasználat
Drégelypalánkon az uralkodó területhasználat az erdő, amely a Börzsönyhöz tartozó magasabb
térszíneket és az Ipoly völgyének kisebb foltjait borítja jellemzően. Az erdő mellett jelentős
arányban vannak jelen gyepek, amelyek az Ipolyt kísérik. A község szántóterületei az alacsonyabb
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térszíneken fekszenek, minőségük közepes (Sz3-Sz5 minőségi osztályúak). A község egykori zártkerti
területe az Aranygomb-hegyen fekszik, ahol valaha intenzív szőlőművelés folyt, rengeteg présház és
pince épült, ám ma már csupán egy-két telken fekszik szőlő, a terület nagy részét felhagyták,
fokozatosan beerdősül. A falu messzire visszanyúló bogyós gyümölcstermesztő hagyományokkal
rendelkezik, gyümölcsösök azonban ma már csak kis arányban fekszenek a közigazgatási területen.
A település belterületétől délre egykor szovjet és magyar lőtér feküdt, ám ma már csak gyepként
hasznosítják e területeket, katonai objektumok azonban még ma is megtalálhatóak elszórtan. A
drégelypalánki táj kiemelkedő eleme Drégely vára, amely a közigazgatási terület déli részén
fekszik.
Táji és természeti értékek
Drégelypalánk területét számos nemzetközi, országos és helyi jelentőségű védett természeti terület
érinti. A település területén Natura 2000 terület a Börzsöny, valamint az Ipoly-völgye. A község
közigazgatási területe két nemzeti park igazgatóság területére esik: a Duna-Ipoly és a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság illetékességi területe egyaránt érinti, nemzeti parki védett terület azonban csupán
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén fekszik. A község területét az országos ökológiai
hálózat mindhárom övezete érinti, továbbá az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete is nagy részben érinti a közigazgatási területet. A falu belterületén ex
lege védelem alatt áll a Palánkvár nevű földvár. Drégelypalánk kiemelkedő jelentőségű helyi
természetvédelmi értéke a Szondi emlékfasor, amely az egykori Szondi-kápolnához vezető kettős
hársfasor.
Zöldfelületi rendszer
Drégelypalánkon a zöldfelületi rendszer elemei a belterületi zöldterületek (közkertek), a
sportpálya, a temető zöldfelületei, a közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei, a telken
belüli zöldfelületek, a mezőgazdasági területek, a fasorok, erdősávok és az erdőterületek. A
belterületen kiemelkedő szerkezeti jelentőségű zöldterületek nincsenek, kisebb közkertek a Szondi
emlékmű környezetében, valamint a Szent Vendel kápolna környezetében találhatók.
Településszerkezet
A beépült és beépíthető belterületi településrészen markánsan elkülönül a két történelmi
településmag (Drégely és Palánk) és az 1970-80-as években beépült Új településrész.
Drégely a település legidősebb része. A település múltja az árpád korig vezethető vissza. A
kezdetben egy utcából álló településen az utcára merőlegesen épültek ki a hosszúházak. A
jellemzően földszintes lakóépületek oromfallal az utca vonalán állnak. A lakóépületek mögött sok
helyen gazdasági épület kapcsolódik, mely az épület folyatatásaként jelenik meg. A településrész
utcahálózata organikusan fejlődött ki. A településrész fő utcája, a Rákóczi út észak felé
tölcsérszerűen kiszélesedik és egy háromszög alakú zöldfelületbe torkollik, ahol ma a Szent Vendel
kápolna áll.
A település másik településmagja Palánk. Palánk a török időkben jött létre. A településrész
utcahálózata itt is organikusan fejlődött ki. A korábbi két települést a Hévíz-patak választotta el
egymástól. A lakóépületek jellemzően oldalhatáron, oromfallal az utcavonalon állnak. Az épületek
jellemzően földszintesek, de nagyarányú az egy emeletes lakóépületek jelenléte is a településrész
északi részein.
Az Új településrész később épült ki, az 1970-80-as években épült fel a településrészen álló
lakóépületek többsége. A Fő utca mentén egy emeletes vagy tetőtér beépítéses épületek kerültek
kialakításra, míg a mellékutcákban földszintes „kockaházak” állnak. A településrész utcahálózata
szabályos, tervezett. A telkek hasonló méretűek és alakúak.
Belterületi területhasználat
Drégelypalánk beépített területei jellemzően lakóterületek.
Drégelyen területe összefüggő lakóterület. A településrészen működött a Szent Erzsébet otthon és a
szomszédságában álló italbolt, ám mára ezen funkciók megszűntek, az épületeik üresen állnak.
Palánkon is dominál a lakófunkció, de itt találhatóak a település középületeinek többsége. Két
intézményközpont alakult. Az egyik a Rákóczi út és a Fő utca találkozásánál található. Itt áll többek
között a Szondi György Általános Iskola Mikszáth Kálmán Tagiskolája, a Római Katolikus Plébániai
Hivatal, a Művelődési Ház és Közművelődési Könyvtár, valamint a Polgármesteri Hivatal is. A másik
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intézményközpont a Fő utca és a Hévíz-patak közötti területen figyelhető meg. Az intézmények itt
kereskedelmi és vendéglátó épületekkel együtt állnak. Palánkon található a település egyetlen
játszótere. Az Új településrészen a lakófunkció mellett elszórva kereskedelmi-vendéglátó gazdasági
területek kerültek kialakításra. A településrészen zöldterület nincs.
Településkarakter, jellemző épülettípusok
Drégelypalánkon a két megfigyelhető beépítési mód az oldalhatáron álló és a szabadonálló. A két
idősebb településrészen, Drégelyen és Palánkon szinte kivétel nélkül oldalhatáron állóak az
épületek, míg az Új településrészen a jellemző beépítési mód a szabadonálló.
Drégelyen az épületek az északi telekhatáron állnak. A lakóépületek oromfalasak és az utca
vonaláig kiérnek. Palánkon is az oldalhatáron álló épület a jellemző. Az épületek a Fő utca mentén
L alaprajzúak és az utca frontjára kinyúlnak, így hézagosan zártsorú utcaképet alkotnak. A
településrészen több épületnél kisebb előkertek is megjelennek. Az Új településrészen közel
hasonló méretű és alakú telkeken szabadonálló lakóépületek sorakoznak. A lakóépületek mellett a
gazdasági épület ritka. Jellemzően az ingatlanok kis előkerttel, keskeny oldalkertekkel és tágasabb,
intim hátsókerttel rendelkeznek. Sok a földszintes „kockaépület” a településrészen, de néhol
modernebb formák is fellelhetőek. A településrész kertvárosias hangulatú utcái mentén széles, fás
zöldsávok kerültek kialakításra.
Épített értékek
Drégelypalánk több évszázados múltra visszatekintő település. Drégelyen és Palánkon is fellelhető
még a régi településszerkezet, valamint találhatóak még a településrészeken régi, értékes épületek
és emlékművek is.
A településen három országos védelem alatt álló műemlék építmény található. A XVIII. században
készült Szentháromság-szobor és a műemléki környezettel is rendelkező Árpádházi Szent Erzsébet
római katolikus templom, valamint a XIII. századi Drégely-vár romja.
Közlekedés
Drégelypalánk közigazgatási területén halad át a 2. számú I. rendű főút (Budapest - Vác – Rétság Hont). Vác a településtől kb. 35 km-re található déli irányban a 2. sz. főúton, míg a település
járásközpontja, Balassagyarmat keleti irányba kb. 20 km-re található a községtől. A 2. számú főúton
Budapest közvetlenül elérhető, mintegy 72 km-re található.
A település közösségi közlekedésének ellátásáról a főutakon közlekedő helyközi Volánbusz-járatok
gondoskodnak. A településen a 75. sz. vasútvonal biztosítja a térségi kötöttpályás kapcsolatokat.
Vasútállomás és megállók környékének rendezése szükséges.
A településen jellemző a gyalog átkelőhely és a kerékpárút hiány. A gyalogos járdák kiépítettsége
80% körüli.
Drégelypalánkon a vasútállomásnál hiányzik a megfelelően kialakított parkoló felület, de egyéb
nagyméretű parkoló kialakítása nem indokokolt.
A községet érinti a tervezett M2 gyorsforgalmi út nyomvonala, az Ipoly mentén haladó országos
törzshálózati kerékpárút tervezett nyomvonala és egy új Ipoly-híd kialakítása is napirenden van.
Közmű
Drégelypalánkon 2012-ben vált a közüzemű szennyvízelvezetés elérhetővé a lakosok számára. Ez
nagy változást hozott a település életébne, megnyílt a lehetőség a teljes közműellátás igénybe
vételére, nőtt a település élhetősége. A község lakásállományának csupán 56 %-a részesült teljes
közműellátásban 2016-ban (KSH).
A vízi közművek jól kiépítettek, mindenki számára elérhetőek az egész településen. A településen 8
db közkifolyó üzemel.
Drégelypalánk a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség
védelmi területen lévő települések közé tartozik, ezért a szennyvíz közcsatornás elvezetésének és
kezelésének megoldása a település kiemelt feladata. A közcsatorna hálózatra 2016-ban a
lakásállomány 67 %-a volt csatlakozva (KSH).
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A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll
rendelkezésre. Emellett a nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős
mértékű a település energiaellátásában.
A villamosenergia, valamint a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat vezetékei jellemzően föld
felett vannak elhelyezve, mely jelentős mértékben befolyásolja, alakítja a település arculatát.
Környezeti állapot, katasztrófavédelem
Drégelypalánk területén a környezeti elemekre a legjelentősebb hatást a működő vállalkozások,
valamint a közlekedés fejtik ki. A község helyi környezetvédelmi rendelettel igen, környezetvédelmi
programmal nem rendelkezik. A talajok, valamint a felszíni és a felszín alatti vizek minőségére a
szennyvízszikkasztások, és a mezőgazdasági művelés során történő vegyszerhasználat van
legjelentősebb hatással. Légszennyező anyag kibocsátást 2015-ben a községben három telephelyen
regisztráltak (Zentis Hungária Kft., Szondy Szövetkezet központi telep, irodaház - Kossuth Lajos utca
52.). Zajterhelés Drégelypalánk estében a közlekedésből, a község területén működő üzemek
területéről származhat. Kommunális hulladéklerakó nem működik Drégelypalánkon, a kommunális
hulladék és a szelektív hulladékgyűjtés egész évben megoldott, zöldhulladék-gyűjtés pedig a nyári
időszakban történik.
A település katasztrófavédelmi osztályba sorolása II. osztály. A községben a bányászati hatóság
adatszolgáltatása alapján felszínmozgás veszélyes területek is találhatóak, emellett árvízvédelmi
szempontból is veszélyeztetett az Ipoly közelsége miatt.
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III. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
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VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE
Drégelypalánk Magyarország északi peremvidékén található, Szlovákia szomszédságában, az Ipoly
déli partján. A közel 1500 fős település életében fontos szerepet tölt be a település múltja,
hagyományai, épített értékei. Drégelypalánk több értékes építészeti örökséggel és természeti
értékekkel is rendelkezik. Természeti környezete különleges és szép, valamint történelmi emlékei
jelentős turisztikai potenciált jelentenek.
Belföldi közlekedési kapcsolatainak köszönhetően jó a közlekedés a településen, viszont külföldi
közlekedési kapcsolatai fejlesztésre szorulnak. A 2-es főút közvetlen kapcsolatot biztosít
Drégelypalánk és Budapest között Vácon át. A főút a Magyarországról Lengyelország (Krakkó)
irányába tartó forgalom fő közlekedési folyosója is. Amennyiben északra is fejlődnének a település
közlekedési kapcsolatai, még kedvezőbbé válna Drégelypalánk helyzete.
Drégelypalánknak megfelelő területi tartalékokkal rendelkezik mind lakó-, mind pedig gazdasági
területek fejlesztése céljából. A település gazdasági helyzete a rendszerváltás óta gyökeresen
megváltozott. A korábbi vezető szerepű gazdasági ágazatok, amelyek a település esetében a
bogyósgyümölcs-termesztés jelentette, mára szinte nyomtalanul megszűntek. Az élelmiszeripar
továbbra is jelen van a gyümölcsfeldolgozással foglakozó Zentis Hungária Kft. személyében, ám a
vállalat a feldolgozott gyümölcsöket küldföldről szerzi be.
A megszűnt gzadasági húzóágazatok helye kitöltetlen jelenleg. A település egyik legfontosabb
feladata megtalálni azt a gazdasági ágazatot, amely átveheti a régi húzóágazatok helyét és
fellendítheti a település gazdaságát.
Drégelyaplánk életében fontos szerepet tölt be a Szondi-kultusz és annak ápolása. A községnek,
kedvező adotságainak és történelmi nevezetességeinek köszönhetően, jó lehetőségei vannak a
turizmus fejlesztését illetően.
A telelpülés életét erősen befolyásolhatják a település közigazgatási területé is érintő vízi, Ipolyhoz
kapcsolódó fejlesztések is. Az Ipoly híd megépítésével számos további fejlesztési lehetőségre, akár
határon átnyúló együttműködésekre nyílna lehetősége Drégelypalánknak.
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EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, ILLETVE PROBLÉMÁS TERÜLETEK
Belterületi kiemelt feladatok:
-

Az egyes településrészekben a lakóterületek között - telekstruktúra illetve beépítési
intenzitás tekintetében – jelentős különbségek mutatkoznak. Éppen ezért a lakóterületek
beépítési paramétereinek felülvizsgálatánál figyelemmel kell lenni a meglévő adottságokra,
értékekre.

-

Drégely és Palánk tradicionális szerkezetének, településképi megjelenésének megóvása
érdekében megfelelő szabályozás szükséges, meghatározva a védelemre érdemes
településszerkezeti elemeket is (beépítési mód, utcakép, telekszerkezet stb.)

-

A kialakult zárványtelkek kérdésének megfelelő szabályozása.

-

A kialakult mély telektömbök feltárásának újragondolása.

-

A település zöldfelületi rendszerének megfelelő szabályozása, az élhető lakókörnyezet
megteremtése érdekében.
Az Új településtől délre, a 2-es számú főút déli oldalán található területet külterületbe
kívánja átsorolni az önkormányzat.

-

Tájhasználati feladatok
-

A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken található területhasználatok
összeegyeztetése a természetvédelem érdekeivel.
A külterületbe ékelődő egykori katonai objektumok kezelése a településrendezési
eszközökben.
Az egykori zártkerti terület kezelése a településrendezési eszközökben.

Környezeti, természeti értékek
-

Az Ipoly vízminőségének megőrzése, az ártéri erdők és gyepek megőrzése, fenntartása.
Ökológiailag értékes (védelem alatt álló) természetközeli területek megóvása.
Környezetkímélő mezőgazdasági technológiák, vegyszerhasználat racionalizálása.
A helyi védelem alatt álló emlékfasor további fenntartása, megőrzése.

Közlekedési és közmű területek
-

A hatályos szabályozási tervben tervezett közterület szabályozások átgondolása.
A keleti településrészen megindult tömbfeltárások felülvizsgálata.
Kerékpárutak nyomvonalának kijelölése.
A tervezett Ipoly-híd helyének kijelölése, a folyamatban lévő tervkészítésnek megfelelően
A kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra nem csatlakozó ingatlanok rácsatlakozását meg kell
oldani.
A felszíni vízrendezés és az árvízvédelem fejlesztése.
A közvilágítás mennyiségi és minőségi fejlesztése.
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ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Drégelypalánk belterülete három jól elkülöníthető településrésszel rendelkezik, melyek részletes
bemutatása a Helyzetfeltáró munkarész 6.3.2 fejezetében található. E településrészek beépítésük
idejét, a kialakult szerkezetet, beépítési módot és épületállományt tekintve jól elkülöníthetőek.
A községben szegregátumok a település belterületének déli részében, a Hévíz-patak mentén, illetve
a Drégely vasútmegállóhely keleti oldalán találhatóak.
Központi Statisztikai Hivataltól az Önkormányzat megigényelte a szegregációs mutatókra vonatkozó
adatokat a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (1) c) pontja alapján. Ezek alapján – amennyiben
szükséges - a településfejlesztési koncepció részletesebben foglalkozik majd a szegregáció
kérdésével.
A külterületen markánsan elkülönülő területhasználatok a település déli területein található, nagy
kiterjedésű erdők, az Ipoly menti vizenyős területek, valamint a belterület keleti és nyugati
szomszédságában fekvő mezőgazdasági területek.

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017.
www.vzm.hu

DRÉGELYPALÁNK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 102
ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

IRODALOMJEGYZÉK
Települési dokumentumok
 Drégelypalánk Településrendezési terve, 2003, Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft.
 Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő – testületének Gazdasági programja 2015 2019. évre
 Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013)
Fejlesztési tervek és programok
 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014)
 Nemzeti Vidékstratégia (2012-2020)
 Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)
 A Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója (2006)
 A Szlovák - Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program által kiírt pályázatra a KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság „Egy folyóban evezünk” elnevezésű pályázata
 Drégelypalánk – Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) (Sk) közötti határkapcsolat megvalósítása,
Ipoly-híd kiépítése
 Ipoly-völgy komplex élőhelyfejlesztése
Jogszabályok
 az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
 Nógrád Megye Területrendezési Terv
 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet
 a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.)
KvVM–EüM rendelet
 a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.)
Kormányrendelet
Internetes források
 http://www.ksh.hu/nepszamlalas/
 http://dregelypalánk.hu/
 http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinformatikai-osztaly/agrotopo
 http://tajertektar.hu/hu/
 www.takarnet.hu
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ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Ssz.
1.

2.

Intézmény
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti
Főosztály
Építésügyi Osztály
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út
36.
Levélcím: 3101 Salgótarján, Pf.
265.
e-mail:
domonkosgy@nmkh.gov.hu,
epitesugy@nmkh.gov.hu

Nógrád-Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatal
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum
tér 1.
Levélcím: 3100 Salgótarján, Pf.:
269.
e-mail:

TR. szerinti
megnevezés

állami főépítészi
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal

megyei
kormányhivatal
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
hatáskörben eljáró
járási hivatala

Részt
kíván
venni

Nem
kíván
résztvenni

Nem
válaszolt

X

Felhívja a figyelmet, hogy a megkeresés alapján nem állapítható meg, hogy a
Képviselő-testület határozatot hozott-e a TFK és a TRE elkészítéséről, valamint
azok jóváhagyásával kapcsolatos eljárásra vonatkozó partnerségi egyeztetés
szabályairól. Kéri megküldeni az elkészült véleményezési dokumentációt
(megalapozó és alátámasztó munkarészekkel együtt, a beérkezett
véleményeket és a beérkezett vélemények fegyelembe nem vételének
indoklását is). Részletezi a tervkészítés követelményeit és felhívja a figyelmet
rá, hogy a települési főépítész adatait a véleményezési eljárás során a
Kormányhivatal részére meg kell küldeni. Megemlíti, hogy a települési
önkormányzat polgármestere vagy a településrendezési eszköz terezője
tervtanácsi véleményt kérhet. A tervkészítés során alkalmazott hiteles térkép
másolatát a dokumentációhoz csatolni szükséges. Megemlíti, hogy legkésőbb
2017.10.1-ig településképi rendeletet kell elfogadni a képviselő-testületnek és
a hatályos HÉSZ településképi rendeleteit hatályon kívül kell helyezni. A
jogszabályoknak megfelelően ez idő alatt kötelező a főépítész alkalmazása.
Kiemeli a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök közötti
összhang fontosságát. A területrendezési tervekkel való összhangot számszerű
igazolással és a településrendezési tervekben a határok kijelölésével is meg kell
jeleníteni. Felhívja rá a figyelmet, hogy a településszerkezeti terv, valamint a
HÉSZ és a hozzá tartozó szabályozási terv készítése során az Étv. valamint az
OTÉK paragrafusaiban megfogalmazott ide vonatkozó követelményeket
figyelembe kell venni. Kiemeli, hogy a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján a
környezeti vizsgálat elkészítése szükséges. Ismerteti a fenntartható fejlődés
településrendezési elveit. Kéri a véleményezési szakasz lezárását követően a
TRE tervezetét, az eljárás során beérkezett vélemények és a véleményezési
szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát és azok másolati
példányát elektronikus adathordozón.
Az elkészült dokumentációt papír vagy elektronikus formában kéri megküldeni.

X

Felsorolja Drégelypalánk területén mely ingatlanok tartoznak országos
jelentőségű védett természeti területhez és mely ingatlanok Natura2000
területekhez. Drégelypalánk területét érinti az OTRT-ben meghatározott
országos ökológiai hálózat és a tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete. Felhívja a figyelmet rá, hogy Drégelypalánk
területén két nemzeti park, a Bükki Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
fennhatósága alá tartozó területek is vannak. Kiemeli, hogy a területek
lehatárolása és az egyedi tájértékek elhelyezkedése mely weboldalakon érhető
el. Levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, valamint zaj- és
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TR. szerinti
megnevezés
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Részt
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venni
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Nem
válaszolt

zoldhatosag@nograd.gov.hu

rezgésvédelmi szempontból észrevételt nem tesz. Környezetvédelmi
szempontból felsorolja az alapvető jogszabályokat. Kéri, hogy a tervben a
módosítási szándékok egyértelműen jelenjenek meg, azok pontos térképi
lehatárolásával együtt. Kijelenti, hogy véleményüket csak a részletes tervek
megismerését követően tudják megadni.
A véleményezésre elegendő digitális formátumban, ügyiratszámra hivatkozva
(84/2/2017.) megküldeni.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 3304 Eger, Sánc út 6.
Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116.
e-mail: titkarsag@bnpi.hu

X

Megemlíti az országos jelentőségű természeti emléknek minősülő földvárat.
Kéri, hogy a Tvt. 15. § (1) pontjában szereplő feltételeknek megfelelő területek
tervezett természeti területként legyenek kezelve. Felsorolja a működési
körébe eső védett területeket és kategóriákat és kifejti, melyek érintik és hol a
területet. Említi a 2017.10.01-ig kötelezően elkészítendő településképi
rendeletet, mely a táj- és településkép védelméről is fog szólni.
Az elfogadott településrendezési tervet kéri megküldeni, amennyiben
lehetséges a HÉSZ módosítása esetén az egységes szerkezetbe foglalt HÉSZ-t,
valamint a vonatkozó módosított TRE-t is.

X

Felsorolja, hogy a települést, milyen védett területek érintik (Natura2000,
ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT, tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete). Felhívja a figyelmet, hogy a TSZT-n és az SZT-n
jelölni kell a táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló
területeket. Kiköti, hogy a vizsgálatok során ki kell térni Drégelypalánk
természeti, tájképi és településképi adottságaira, értékeire. Ki kell jelölni az
eredmények alapján azon területeket ahol a beépíthetőséget korlátozni vagy
tiltani kell. Felhívja a figyelmet, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatása mindig
kötelező.

X

Felsorolja, hogy a tervezés során felszíni és felszín alatti vízvédelmi
szempontból, a földtani közeg védelme, valamint az árvizek és a jég
levonulásának biztosításának érdekében mely jogszabályi előírásokat kell
figyelembe venni. Kiemeli, hogy az övezeti besorolásnál mit szükséges
figyelembe venni.
Továbbá felhívja a figyelmét, hogy a bel- és külterületeken a hirtelen lezúduló,
nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetéséről az esetlegesen kialakuló károk
megelőzése céljából szükséges gondoskodni. A mélyen fekvő és a felszíni
vízelvezetéssel megfelelően el nem látott területek fokozott belvízi kockázatot
jelentenek.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
Cím: 2509 Esztergom, Strázsahegy
Levélcím: 2509 Esztergom, Pf.:
86.
e-mail: dinpi@dinpi.hu

Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztály
Cím: 1081 Budapest, Dologház u.
1.
Levélcím: 1443 Budapest, Pf.:
154.
e-mail:
fki.hatosag@katved.gov.hu

nemzeti park
igazgatóság

nemzeti park
igazgatóság

területi vízvédelmi
és vízügyi hatóság
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kíván
venni

Közép–Duna–Völgyi Vízügyi
Igazgatóság
Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út
41.
Levélcím: 1428 Budapest, Pf.:
33.
e-mail: titkarsag@kdvvizig.hu

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

7.
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Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cím: 3100 Salgótarján, Szent
Flórián tér 1.
e-mail cím:
nograd.titkarsag@katved.gov.hu
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.
Levélcím: 3101 Salgótarján, Pf.:
141.
e-mail:
titkarsag.nograd@emr.antsz.hu

területi vízügyi
igazgatási szerv,
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság

X

X

Nem
kíván
résztvenni
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Nem
válaszolt
Felhívja a figyelmet, hogy az Ipoly a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában áll
és a település közigazgatási területe érinti az Ipoly nagyvízi- és középvízi
medrét. Az Ipolya a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében
van, melyhez 6 méteres fenntartói sáv tartozik. Kiemeli, hogy a vízfelületet
vagy annak parti sávját érintő tervezési folyamatoknál szakvéleményüket,
illetve vagyonkezelői hozzájárulásukat kik kell kérni. Felsorolja az Ipolyt érintő
projekteket Drégelypalánk térségében. Hangsúlyozza, hogy a Nagyvízi
Mederkezelési Tervet Ipolytarnóc-Hont közötti szakaszon - amely érinti
Drégelypalánk közigazgatási területét - jóváhagyták. Felhívja a figyelmet, hogy
a terv előírásait mindenképpen figyelembe kell venni. Megállapítja, hogy mely
vízi létesítmény érinti a települést. Az említett állomás az Országos vízrajzi
törzshálózat része, megóvása kötelező. Kijelenti, hogy Drégelypalánk városa a
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen fekvő település.
Felsorolja, hogy a 1155/2016. (III.31) Korm. határozat alapján a települést
mely felszín alatti víztestek érintik.
A víziközművekről értekezik, majd felsorolja, hogy vízrendezési és felszíni
vízgazdálkodási szempontból, a települést érintő vízfolyások milyen
tulajdonban vannak. Felsorolja a vízgazdálkodási érdekek érvényesítése
céljából fontos jogszabályi előírásokat.
A véleményezésre elegendő digitális formátumban, CD-n megküldeni.
Felsorolja, hogy mely jogszabályok előírásait szükséges figyelembe venni.
Többek között, hogy a tűzoltói beavatkozás hatékonyságának céljából az
építmény akadálytalan megközelítését biztosítani kell.

Felsorolja, hogy közegészségügyi és környezet-egészségügyi
alapján mely jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
népegészségügyi
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal

X
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10.

11.

12.

13.

Intézmény
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Cím: 1066 Budapest, Teréz krt.
62.
Levélcím: 1387 Budapest, Pf.
1007.
e-mail: uto@bfkh.gov.hu
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
Cím: 1011 Budapest, Fő utca 4450.
Levélcím: 1066 Budapest, Pf.:
102.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Levélcím: 1675 Budapest, Pf.:
41.
e-mail:
ugyfelszolgalat.li@nkh.gov.hu
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály
Cím:3100 Salgótarján, Karancs
út 54.
Levélcím: 3101 Salgótarján, Pf.:
147.
e-mail: utugy@nograd.gov.hu
Miniszterelnökség Kulturális
Örökségvédelemért és Kiemelt
Kulturális Beruházásokért
Felelős Államtitkárság
Levélcím: 1357 Budapest, Pf. 6.
e-mail: erkeztetok@me.gov.hu

TR. szerinti
megnevezés
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Részt
kíván
venni

Nem
kíván
résztvenni
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Nem
válaszolt
Felsorolja a települést érintő jelentősebb közúti beruházásokat. (M2, Ipoly-híd)

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

X

X

-

X

-

X

-

közlekedésért
felelős miniszter

légiközlekedési
hatóság

megyei
kormányhivatal
közlekedési
hatósági
hatáskörében
eljáró
megyeszékhely
szerinti járási
hivatala
kulturális örökség
védelméért felelős
miniszter

Csatoltan továbbítja az örökségvédelmi nyilvántartás releváns adatait a
település teljes közigazgatási területére vonatkozóan.
X
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14.

15.

16.

17.

Intézmény
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum
tér 1.
e-mail:
tuska.csaba@salgotarjan.nmkh.h
u
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály
Cím: 3100 Salgótarján, Május 1.
út 41.
Levélcím: 3101 Salgótarján, Pf.:
91.
e-mail:
salgotarjan_m@takarnet.hu
Heves Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Környezetvédelmi
Főosztály Erdészeti Osztály
Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u.
4.
Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 41.
e-mail: fmigheves@nebih.gov.hu
heves-erdeszet@nebih.gov.hu
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal
Postacím: Budapest 1555. Pf 70
email: hatosagihivatal@hm.gov.hu

TR. szerinti
megnevezés

megyei
kormányhivatal
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró járási
hivatala
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Részt
kíván
venni

honvédelemért
felelős miniszter

X

X

X

Nem
válaszolt
Ismerteti a hatósága szerinti az örökségvédelmi hatáskörbe tartozó
kérdésekben
a
jogszabályon
alapuló
Drégelypalánkra
vonatkozó
követelményeit. Kijelenti, hogy a 2001. évi LXIV. törvény 85/A §-a szerint
örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni.
A mellékletekben felsorolja Drégelypalánk jelenleg ismert 10 régészeti
lelőhelyét és 3 védett műemlékét.
Megállítja, hogy környezeti vizsgálat elkészítése örökségvédelmi szempontból a
településrendezési eljárásban nem szükséges.

X

ingatlanügyi
hatáskörben eljáró
megyei
kormányhivatal

megyei
kormányhivatal
erdészeti
hatáskörben eljáró
járási hivatala

Nem
kíván
résztvenni
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Felhívja rá a figyelmet, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CKKIK.
törvény értelmében termőföldet más célra csak gyengébb minőségű termőföld
igénybevételével lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet
más célra csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.
A TRE készítés során az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist
kötelező alkalmazni. Felsorolja a város külterületén művelési áganként mely
termőföldek minősülnek átlagosnál jobb minőségűnek. (gyümölcsös 3, legelő
2,3, rét 3,4, szőlő 2, 3,4)
Ismerteti az Erdőtörvény legfontosabb előírásait és az erdők tematikus
térképeinek elérhetőségeit.
Felhívja rá a figyelmet, hogy a megvalósítandó projektek (pl.: eredi iskola,
vendéglő, szálláshely), amennyiben a megküldött térképeken erdőterületnek
jelölt területen történne erdőterület igénybevételének minősül. Ez esetben az
erdészeti hatóság engedélyének beszerzése kötelező.

Megállapítja, hogy Drégelypalánk egy része honvédelmi terület övezetbe
tartozik, az érintett ingatlanok HRSZ-át felsorolja. A vizsgálat készítése alatt a
tulajdonviszonyok megváltoztak a 017, 019/2, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7,
019/9, 029/2, 029/6 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerültek.
Kijelenti, hogy a Honvédség szervezeteinek elhelyezéséhez, és feladatai
ellátásához rendelkezésére bocsátott állami tulajdonú, a honvédelemi
minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok elsődleges rendeltetése a
honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása. Kiemeli a fontosabb betartandó
jogszabályokat.
Felhívja a figyelmet rá, hogy kizárólag olyan TRE-et áll módjában támogatni,
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amelyek a jelzett, honvédelmi rendeltetésű területek zavartalan használatát
nem befolyásolják.
A véleményezésre kéri elektronikus adathordozón megküldeni.

18.

19.

20.

Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi
út 40.
Posta cím: 3101 Salgótarján, Pf.
130.
e-mail:
nogradmrfk@nograd.police.hu
Pest Megyei Kormányhivatal
Bányafelügyeleti Főosztály
Cím 1145 Budapest Columbus u.
17-23.
Postacím: 1591 Budapest, Pf.
310.
e-mail: bbk@mbfh.hu
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u.
23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest
Pf. 75.
e-mail: info@nmhh.hu

megyei rendőrfőkapitányság

bányafelügyeleti
hatáskörben eljáró
megyei
kormányhivatal

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala

X

Tájékoztat róla, hogy földtani veszélyforrás szempontjából 2 db nyilvántartott
terület szerepel az Országos Felszínmozgás Kataszterben. Az említett területek
nyilvántartói lapjáról másolatot küld.
X

X

Tájékoztatást ad a rendezési feladat ellátásához szükséges elektronikus
hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek Drégelypalánkon
érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon
alapuló követelményekről.
Megállapítja, hogy a távközlés, távközlési infrastruktúra fejlődése TRE-el
befolyásolható/ támogatható/ korlátozható, így indokoltnak tatja, hogy az
érintett hírközlése szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek.
Kiemeli, hogy a hatóság hivatala és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást
készített a hírközlési szakági tervezők számára, mely dokumentum a Hatóság és
Kamara honlapján is hozzáférhető. Kiemeli, hogy a településrendezési eszközök
készítéséhez, módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési fejezet csak a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési
hírközlési tervező készíthet. Felhívja a figyelmet rá, hogy folyamatban van a
„Digitális Nemzet Fejlesztési Program,” megvalósítása, amely befolyásolhatja a
TRE készítését, módosítását.
Az elkészült dokumentációt az iktatószámra hivatkozva (CM/9569-2/2017.) kéri
megküldeni, valamint a hírközlési szakági munkarészt papír vagy CD alapú
csatolásával.
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Szomszédos önkormányzatok
21.

Hont Község Önkormányzata
2647 Hont, Ipoly u. 55.

22.

Bernecebaráti
Önkormányzata

Község

2639 Bernecebaráti, Széchenyi u.
59.
23.

Nagyoroszi
Önkormányzata

Község

2645 Nagyoroszi, Fő út 1.
24.

Ipolyvece
Önkormányzata

Község

2669 Ipolyvece, Dózsa György út
82.

Szomszédod
települési
önkormányzat

X

Szomszédod
települési
önkormányzat

X

Szomszédod
települési
önkormányzat

-

X

Szomszédod
települési
önkormányzat

X

Megyei Önkormányzat
25.

Nógrád Megyei Önkormányzat

Kijelenti, hogy a TFK és aTRE-k módosítása a NMTrT és a 122/2011 (XI.””.) Kgy.
határozatával megállapított szabályozási ajánlásokkal összhangban történhet.
Felhívja rá a figyelmet, hogy a megyei területrendezési terv még nincs
összhangban az OTrT-vel., így a térségi területfelhasználás tekintetében az
NMTrT szerkezeti tervét kell figyelembe venni. Felsorolja az összhang
biztosításáig követendő átmeneti rendelkezéseket.

Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.

Térségi
önkormányzat

X

Véleménye kialakításához szükséges a településszerkezeti terv hatályos és
tervezett tervlapjainak bemutatása.
Felhívja a figyelmet, hogy a TAK és TKR elfogadása meg kell, hogy előzze a
HÉSZ módosításának elfogadását.
Tájékoztat a Drégelypalánkot érintő tervezett közút és Ipolyon átívelő híd
tanulmánytervének készüléséről, valamint a tervezett beruházás aktuális
állásáról. Ez ügyben adatszolgáltatóként a NIF Zrt.-t jelöli meg.
A dokumentációt elektronikus adathordozón kéri megküldeni.
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
AB Porta

X

Levélcím: 1439 Budapest Pf.: 695
e-mail:
bartko.gabor@nif.hu
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