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BEVEZETÉS

A jogszabályi változások, a megváltozott fejlesztési igények és beruházási szándékok összehangolása
érdekében szükségessé vált a település hosszútávú jövőképének megalkotása, a településfejlesztési
koncepció elkészítése. A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a településfejlesztési
koncepció, melynek feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszútávra (12‐20 év) irányt mutat
a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések
meghozatalában. A településfejlesztés sikerességének záloga az egységes szemlélet, egy
koncepcionális térszerkezeti vízió megalkotása, ami a településen belüli nagy struktúrákat, a főbb
zónák, övezetek kívánatos állapotát vázolja fel. Ezáltal értelmezhetővé válnak a lakosság és a
vállalkozások számára is a település céljai, távlati tervei. A településfejlesztési koncepció egyben
vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan
hová akar eljutni. Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az állandóan változó
környezethez való igazodás során a célok megvalósításához vezetnek. Az önkormányzat egyre inkább
a közérdek megvalósítása érdekében a befektetők orientálására, a folyamatok irányítására kell, hogy
helyezze a hangsúlyt. A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos
működésének, fejlesztésnek és vezetésének feltételeit.

A településfejlesztési koncepció részletes elemző vizsgálatra épül, mely a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 1‐es mellékletében meghatározott szempontokat fejti ki. Demjén településfejlesztési
koncepciójának elkészítéséhez szükséges volt a SWOT elemzés elkészítése, amelyet a megalapozó
vizsgálat című munkarész már tartalmaz. A SWOT analízisben feltárt erősségek, lehetőségek
kiaknázására, a gyengeségekre, veszélyekre való felkészülésre és a rájuk adandó válaszokra épít a
településfejlesztési koncepció.
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JÖVŐKÉP

1.1

A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT
KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN

Demjén hosszútávú elképzelése egy olyan település, amely az ott élők hétköznapos igényeit képes
mind szolgáltatásokkal, mind intézményekkel, infrastruktúrával ellátni és ezáltal képes az ott élő
lakosságát megtartani és új, állandó lakosok számára vonzó otthont kínálni. Idegenforgalmi
beruházásaival, gyógyfürdőinek kihasználásával az idelátogatóknak olyan települést kínál, mely az
egyedi arculatát megőrizve a legmagasabb szintű kiszolgálást tudja nyújtani a község minden részét
egybekovácsolva.
A település jövőképének jelmondata:
„Demjén a családok és a gyógyfürdők faluja.”

1.2

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE

A fentiekben megfogalmazott jövőkép elérése is csak a lakosság minden tagjának tudatos
tevékenysége által mehet végbe. Ennek érdekében együttműködésre van szükség a közszféra, a
gazdaság és a lakosság szereplői között. A települési fejlesztés egy komplex gazdaságfejlesztési
program, mely figyelembe veszi, sőt integrálja a társadalmi, környezeti, politikai érdekeket, célokat.
A fenntartható településfejlesztés lényeges eleme, a környezet minőségének javítása, mely
különösen fontos a lakosság általános jóléte és az egészséges gazdasági fejlődés szempontjából.
A környezettudatos településfejlesztés mindazon, a településre kiterjedő tervezési és megvalósítási
tevékenységek összessége, amelyek a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak
javítását, a természetes és épített környezetének védelmét szolgálják.

A településfejlesztés alapját a fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági
szempontjainak érvényesítése kell, hogy képezze. Ez különösen az alábbi alapelvek
figyelembevételét jelenti:
Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok és esélyegyenlőségmegteremtése és fenntartása:



A települési önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, melynek
áttekintése 2019‐ben válik aktuálissá.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel, településképpel kapcsolatos önkormányzati
döntések előkészítése és meghozatala során a teljes körű nyilvánosság és a partnerek alkotó
közreműködésének biztosítása érdekében Demjén Község Önkormányzata megalkotta a
Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló helyi rendeletét.

Demjén község településfejlesztési koncepció 2019.
4

Fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés:
A település a meglévő és az újonnan beépítésre szánt területek beépíthetőségének, és
területhasználatának meghatározásánál a fejlesztési célokhoz szükséges mértéket tartva, az
adottságokat és a környezetet figyelembe véve jár el, előnybe részesíti a megújuló
energiaforrásokat, legújabb környezetkímélő technológiákat.
Kiegyensúlyozott környezeti viszonyok megteremtése, intelligens növekedés:
Az épített és természeti értékek megőrzése fontos szerepet kap, emellett nagy jelentősége van a
környező településekkel való jó kapcsolat fenntartásának, közös kulturális, gazdasági és intézményi
programok kialakításának:





a jó minőségű termőföldek védelme,
ökológiai szempontból előnyös adottság megőrzése, tájhasználat tudatos alakítása
a természetes és épített környezet értékeinek védelme,
a zöldfelületek, rekreációra szánt területek növelése

CÉLOK
1.3 A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

NÉPESSÉGMEGTARTÓ ÉS NÉPESSÉGVONZÓ KÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT
TÁRSADALMI VISZONYAINAK MEGTEREMTÉSE
A település állandó lakosságának megtartása és növelése érdekében nagy hangsúlyt kell kapnia a
település intézményi és szociális ellátó rendszerének megújításának, a változó gazdasági
környezethez való alkalmazkodási‐képesség fejlesztésének, a szabadidő aktív eltöltésnek. Hosszú
távon biztosítani kell, hogy a helyi lakosság elfogadó és rugalmas közösséggé váljon, szeressenek az
emberek Demjénben élni.
Lakosság ellátási feltételeinek, a szabadidő aktív eltöltésének biztosítása
– A helyi egészségügyi alapellátás javítása, orvosi ellátás fejlesztése, gyógyszertári ellátás
biztosítása
– Sportolási, rekreációs területek biztosítása  közpark, játszótér, kerékpárút fejlesztés, Laskó‐
patak rekreációs területté fejlesztése
– Helyi szolgáltatások számának növelése, kereskedelmi egységek településre csábítása
terület biztosítása
Esélyegyenlőség megteremtése
– A helyi gyermekmegőrzési (bölcsőde, óvoda) és oktatási alapellátás megteremtése
intézményi terület biztosítása
– Klubok, egyesületek, egyházi szervezetek támogatása  intézményi terület biztosítása
– Idősebb (nyugdíjas) korosztály aktivizálása helyi szerveződésekbe, programokba
– Kőfaragó képzés beindítása
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Lakáskínálat megteremtése
– Lakatlan, jó állapotú épületek felmérése, önkormányzati ingatlan állomány növelése, piaci
alapú‐ és szociális bérlakásrendszer kidolgozása

MŰSZAKI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK, TELEPÜLÉSARCULAT MEGTEREMTÉSE
A jó minőségi állapotú és jól szervezett közlekedési hálózat elengedhetetlen feltétele a település
fejlődésének. Demjén önkormányzata megoldotta a felszíni vízelvezető rendszer kiépítését 2012‐ben
A fejlesztés garantálja a rendkívüli csapadékvíz biztonságos elvezetését a belterületről úgy, hogy nem
veszélyezteti a külterületeket. A rendszer folyamatos karbantartása, a vízelvezető képességének
biztosítása a település számára kiemelten fontos az utóbbi idők időjárás változása miatt. Új
beépítések, lakóterület fejlesztések esetén a teljes közművesítettég alapvető követelmény. Jelentős
turizmus‐ és gazdaság fejlesztő hatással bír a hírközlési hálózatok folyamatos fejlesztése a
leggyorsabb internetes hálózatokhoz való csatlakozás lehetősége.
Közlekedési rendszerek fejlesztése
⎼ Útfelújítások
⎼ Kerékpárút‐fejlesztés
⎼ Parkolók kialakítása az intézmények környezetében
⎼ Autóbusz megállók felújítása
⎼ Eger déli iparterületével való közvetlen autóbuszos összeköttetés megteremtése
Közműhálózatok fejlesztése
⎼ A kiépült közműhálózatokra történő rácsatlakozások számának maximalizálása
⎼ Megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése
⎼ Új beépítések esetén közműhálózat fejlesztése
⎼ A Laskó‐patak középső szakaszán a Demjén Termálfürdő Kft. termálvizet vezet be a
patakba, mely jelentős hatással bír a vízminőségre. Jelentős só és hőterhelést jelent
és emiatt intézkedést igényel.
⎼ Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás
növelése és a lefolyás csökkentése érdekében
⎼ Belterületi vízelvezető árkok megfelelő vízelvezető képességének folyamatos
biztosítása és ellenőrzése, új építkezések esetén a vízelvezető árkok kiépítettségének
számonkérése
Hírközlési létesítmények fejlesztése
⎼ Hírközlési hálózat korszerűsítése, fejlesztése (lefedettség, adatátviteli sebesség
növelés)
⎼ Lakossági internet‐ellátás fejlesztése

ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME
Demjén ófalujában kiemelt szerepe van az épített környezet védelmének, az egységes
településarculat megalkotásának, a közterületek zöldfelületeinek átgondolására. Az épített környezet
szerves részét képezi az akadálymentes intézmények, közterületek kialakítása. A természetvédelmi
oltalom alatt álló értékek fenntartása biztosítandó.
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Csendes, pihentető „lakótér” biztosítása
⎼ Lakóterületek felülvizsgálata
⎼ Közterületek rendezése, fejlesztése
⎼ Lakóterületek védelme a zavaró szag és zaj ártalmaktól
⎼ Az új beépítések és az ófalu egységének megteremtése
⎼ Települési főépítész megbízása a településképi előírások hatékony érvényesítéséhez
Természeti értékek védelme, környezettudatosság erősítése
⎼ Natura 2000, országos ökológiai hálózat elemeinek védelme
⎼ Kiváló termőhelyi, I., II. kataszteri osztályú szőlők védelme
⎼ Átlagnál jobb minőségű termőföldek védelme
⎼ Laskó‐ patak óvása
⎼ Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, hulladék‐újrahasznosítás, komposztálás
⎼ Település belterületét védő zöldgyűrű fenntartása
HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Demjén földrajzi fekvésének (pl. jó minőségű termőföld; Eger és az autópálya közelsége), gyógyhely
minősítésének (és a már kiépült fürdőnek és szálláshely szolgáltatásoknak) köszönhetően kiváló
adottságokkal rendelkezik. Sajnos a település a mai napig nem tudta teljes mértékben kiaknázni
lehetőségeit, független a településen működő gazdasági és idegenforgalmi beruházásoktól. Fontos
célkitűzés az idegenforgalom területén elért súlyának megőrzése, növelése a természeti és kulturális
értékeken alapuló termékkínálat fejlesztésével, komplexitásának és attraktivitásának növelésével. A
turisztikai fejlesztések során különös hangsúlyt kell, hogy kapjon a gyógy‐ és termálvíz komplex
kiaknázása, hasznosítása, az egészség‐, az öko‐ és a bakancsos turizmus szerepvállalása, intenzívebb
bevonása a turizmusba.
Demjénben ősi hagyományai vannak a szőlészeti‐, borászati tevékenységnek. A szőlészet‐borászat
terén kiemelt célkitűzés a termőterület stabilizációja, optimalizálása. Prioritást kell kapnia az
újratelepítésnek, az ültetvénykorszerűsítésnek, az alkalmazott borászati technológiákat folyamatosan
fejleszteni kell. Biztosítani kell továbbá az eredetvédelmi és minőségi előírásoknak, garanciáknak való
megfelelést.
Az önkormányzat átfogó célja a településen megjelenő beruházásokkal való szorosabb
együttműködés kialakítása és a megjelenő haszon településfejlesztésbe való beforgatása. Ezáltal
tovább növelhető a község országos ismertsége és a „külső kitettsége” is csökkenthető.
Gazdasági területek felülvizsgálata
⎼ Meg nem valósult beruházások területigényének átgondolása, a település számára
támogatható új igények számára átgondolt területbiztosítás
⎼ Ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági üzemi területek használatának, fejlesztési
igényeinek figyelembevételével új szabályozási elemek meghatározása
Kiváló termőhelyi területekre alapozott mezőgazdasági termelés versenyképessé tétele
⎼ A mezőgazdasági termelés fenntarthatóságának, a művelés veszélyeztetését kizáró
helyi szabályok biztosítása
⎼ Szőlőtermelésre kiválóan alkalmas területek szőlőként történő fenntartása
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Turizmus, idegenforgalom fejlesztése
⎼ Egri borút útvonalának egyértelmű kijelölése, térképeken való ábrázolása (weblapra
való feltöltése)
⎼ Demjéni kőfaragó tanösvény védelme és fejlesztése
⎼ Szálláshely kapacitás bővítés, több napos turizmus feltételeinek megteremtése
⎼ Gyógy‐ és egészségturizmus folyamatos fejlesztésének támogatása a település
termálvíz kincsére alapozva
Önkormányzati fenntartható gazdálkodás
⎼ Olyan helyi gazdasági program, adópolitika meghatározása, fenntartása, amely a
településen működő, termelő vállalkozások településre való bejelentésével,
adózásukkal a község működését és fejlesztését tudja támogatni
⎼ A szükséges rendezések, fejlesztések végrehajtásán túl olyan jól megalapozott,
megfontolt, átgondolt projektek támogatása, melyek öngerjesztőek, kvázi
katalizátorként működnek és előre viszik Demjént

1.4

RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETEI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA

A JÖVŐKÉP, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉL ÉS A RÉSZCÉLOK KAPCSOLATA
Jövőkép

Demjén a családok és a gyógyfürdők faluja
Elvek
Kiegyensúlyozott
társadalmi
viszonyok és esélyegyenlőség
megteremtése és fenntartása

Fenntartható fejlődés –
fenntartható növekedés

Kiegyensúlyozott környezeti
viszonyok megteremtése,
intelligens növekedés

Átfogó célok
Népességmegtartó és
népességvonzó
képességének javítása
és kiegyensúlyozott
társadalmi
viszonyainak
megteremtése
Lakosság egészségi
állapotának javítása,
szabadidő aktív
eltöltésének
biztosítása
Esélyegyenlőség
megteremtése

Műszaki
infrastrukturális
fejlesztések,
településarculat
megteremtése

Épített és természeti
környezet védelme

Helyi
gazdaságfejlesztés

Közlekedési
rendszerek fejlesztése

Természeti értékek
védelme,
környezettudatosság
erősítése

Gazdasági területek
felülvizsgálata

Közműhálózatok
fejlesztése

Csendes, pihentető
„lakótér” biztosítása

Kiváló termőhelyi
területekre alapozott
mezőgazdasági
termelés
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versenyképessé tétele

Lakáskínálat
megteremtése

Önkormányzati
fenntartható
gazdálkodás

Hírközlési
létesítmények
fejlesztése

Turizmus,
idegenforgalom
fejlesztése

Az ábra az EU célkitűzéseinek és Demjén átfogó céljainak kapcsolódásait szemlélteti:

Kutatás és innováció

Információs és kommunikációs
technológiák

Kis‐ és középvállalatok
versenyképessége

Alacsony szén‐dioxid‐kibocsátású
gazdasági modell

Klímaváltozással kapcsolatos
átállás, kockázat megelőzés és
kezelés

Környezetvédelem és erőforrás‐
hatékonyság

Fenntartható közlekedés, szállítás

Fő hálózati infrastruktúra
fejlesztése

Foglalkoztatás fejlesztése,
munkaerő mobilitásának
támogatása

A szegénység elleni küzdelem és
társadalmi felzárkóztatás

Oktatás, készségfejlesztés és
élethosszig tartó tanulás

Intézményi képességek és a
hatékony közszolgálat fejlesztése
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Demjén átfogó céljai
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Az alábbi ábra Heves Megye Településfejlesztési Koncepciójában (2014‐2020) meghatározott
célkitűzéseket és Demjén átfogó céljainak kapcsolódásait szemlélteti:

Heves Megye átfogó céljai
Produktív, képzett, a
környezetével harmóniában
élni képes társadalom

Népességmegtartó és
népességvonzó
képességének javítása
és kiegyensúlyozott
társadalmi
viszonyainak
megteremtése

Komplex, integrált és
foglalkoztatás‐intenzív
gazdaság

Műszaki
infrastrukturális
fejlesztés

Magas színvonalú és egymással
összhangban lévő épített és
természeti környezet

Épített és természeti
környezet védelme

Helyi
gazdaságfejlesztés

Demjén átfogó céljai
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A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE
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A fenti térképen ábrázoltuk azokat a településrészeket, melyeken az egyes ágazati fejlesztések
végrehajtandók. Természetesen a Koncepció elemei átléphetik ezeket a területi határokat, így az
Akcióterületek csak a jellemző ágazati fejlesztést jelentik.

Természeti adottságokra alapuló idegenforgalom fejlesztése (Egri Korona Borház, a Vastanya,
Rózsapark Vendégház és a Fürdő környéke)
Egri Korona Borház, Borfalu és Wellness Hotel, valamint a Vastanya területén tervezett és elindult
fejlesztések a demjéni gyógyforrásra épülő wellness‐élményre, valamint a bor élvezetére és a
szőlőhegy látványára alapoz. A magánberuházás keretében megvalósuló fejlesztés szálláshely‐
szolgáltatás bővülést jelent. A Vastanya mai alulhasznosított barnamezős területén, valamint a
Borház Kerecsend‐felé eső oldalán egy‐egy apartman‐lakóparkot kíván kialakítani a beruházó, melyek
építészeti megjelenése a jelenlegi turisztikai létesítményekhez teljes mértékben igazodnak.
Demjén tagja az Egri Borút Egyesületnek. Az Egyesületnél szerepelnek borkultúra útjai néven
különböző szőlőfajtákhoz kapcsolódó ajánlatok, de nincs hozzátartozó kijelölt útvonal, térkép vagy
Demjén településen található jelzés. Bár a település több szép pincesorral rendelkezik, de ezekről
kevés információ szerezhető be. Demjén célja, hogy kivételes természeti adottságát, borkultúráját
más településekkel együttműködve egy turista úthálózatra felfűzve gyalogosan, kerékpárosan
bejárhatóvá, megismerhetővé tegye, felhívja a figyelmet a helyi termelőkre.
Demjén nem csak a fürdőjéről, hanem a kőkultúrájáról, a tufa megmunkálásáról, barlanglakásairól,
kaptárköveiről is híres. Ezt mutatja be a Demjéni kőfaragó tanösvény. A Kaptárkő egyesülettel
együttműködésben fontos a turistaút minél szélesebb körben való megismertetése, ugyanakkor a
karbantartására is erőforrásokat kell biztosítani.

Lakó‐ és üdülőterületek bővítése népességnövelés és turizmusfejlesztés céljából (Kenderföld, Település É‐i
területe, a Fürdővel szemben)
A Fürdő közelsége vonzza a különböző idegenforgalmi beruházásokat. Ez egyszerre jelent nagyobb
léptékű beruházásokat és kisebb lépétkű, magánházak vendégházakként való hasznosítását is.
Viszont Demjén község nem szeretné, ha a település szétszakadna, az új beépítésű részek alvó,
gazdátlan településrészként élnének. Szabályozási eszközökkel, kiszolgáló funkcióval szeretné
ösztönözni az üdülő népesség mellett az állandó lakosság megjelenését is ezen a területen.
A település fontosnak tartja, hogy a Demjén belterületét övező kialakult zöld erdősávot megtartsa,
ezzel védve a lakóterületet és vizuális szegélyt biztosítva a külterület felé.

Településközponti és alközponti funkciók fejlesztése (A templom és az óvoda közti szakasza a Széchenyi‐
Petőfi utcának, valamint az Önkormányzati Hivatal épületének környezete)
A koncepcióban megfogalmazott fejlesztési céloknak köszönhetően várhatóan az állandó lakosság
száma is növekedésnek indul. Ennek a folyamatnak nem csak következménye, hanem indikátora is
kell legyen a megfelelő intézményi háttér megteremtése. Területet kell biztosítani nem csak az ófalu,
hanem az újonnan beépülő településrészekről is könnyen elérhető kereskedelmi és szolgáltató
egységeknek, alapfokú intézményeknek (pl. bölcsőde). Demjén támogatni kívánja egy idősek otthona

Demjén község településfejlesztési koncepció 2019.
12

településre költözését is. A településközpont meghatározó eleme a közparkok, közösségi terek
rendszere is, amelyek teret engednek a hétköznapi találkozásoknak és a különböző rendezvényeknek.

Meglévő lakóterületek minőségi fejlesztése (Demjén ófalu):
Az épített környezet rehabilitációja az egyik legsürgetőbb feladat. A település épített képe adja a
legerősebb benyomást a faluról, ezért a művi értékek megóvása, energiahatékony korszerűsítése, az
új épületek faluképbe illesztése, valamint a közterületek egységes arculattal való felújítása elsődleges
feladat. Demjén célja a gyalogutak felújításának folytatása település szerte. Ehhez hozzátartozik a
zöldsávok, házak előtti kiskertek lekerítésének tulajdonjogi kérdéseinek áttekintése, és ha lehetséges,
akkor ösztönző eszközökkel rendezett, gondozott növénytelepítésekkel a közterületekbe integrálni
azokat. Régi lakóházak megvételével, felújításával az önkormányzati piaci és szociális alapú
bérlakásállománya növelhető. Az önkormányzat az épületek felvásárlásával és rendbehozatalával
hozzájárul a vonzó településkép kialakulásához is. A településkép fejlesztésének másik fontos eszköze
az elfogadott településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet betartatása, ehhez főépítész
foglalkoztatása.

Gazdasági területek felülvizsgálata (Albert major a gombaüzemmel):
Demjén‐Albertmajorban a jelenlegi 0173/7, 9, 10 és a 0170/26 hrsz‐ú ingatlanokon több, mint
negyed százada folyik gombatermesztés. A jelen kihívásainak való megfelelés, a piacon való
megmaradás és a versenyképesség fenntartása nélkülözhetetlenné teszi a technológiai
fejlesztéseket, új gombaházak építését, felújítását, korszerűsítését.

KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
1.5 A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA
Jelen településfejlesztési koncepció Demjén Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával
egyidőben készül. Ugyanekkor elkészült a Megalapozó vizsgálat, mely a 314/2012. (XI. 8.). Korm.
rendelet 1. mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően – a2011‐es statisztikai
adatok felhasználásával – készült, így valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti adatot
tartalmaz.

1.6

A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI
INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET‐FELHASZNÁLÁSRA
IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA

Demjénben eddig két ütemben épült kerékpárút a településen (a település északi részén, Egerszalók
felől a 24129 j. út mentén a barlang‐ és élményfürdőig került kiépítésre). A település célja a
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biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében további 1,7 kilométeren a belterületi kerékpárút
bővítése.
A közterületeken csak elvétve találhatóak kerékpártámaszok, és ezek kialakítása általában
korszerűtlen.
Megállapítható, hogy a parkolási létesítmények mind kiépítésben, mind darabszámban hiányosak,
ezért javasolt a parkolási igények felmérése a településen.
Amennyiben a település lakóterületi fejlesztéseket tervez, akkor ezek feltárására új kiszolgáló utak
létesítése javasolt.
Célszerű a jelenleg burkolatlan földutak szilárd burkolattal történő kiépítése, a gyalogutak kijelölése
és szintén szilárd burkolattal történő ellátása. A hiányzó járdakapcsolatokat javasolt kialakítani.
A fosszilis energiahordozókból származó szén‐dioxid kibocsátás jelentős csökkentése hazánk számára
egyfelől szükség, hiszen országunkat is egyre súlyosabban érinti a klímaváltozás, másfelől kötelező
feladat európai uniós kötelezettségvállalásainkból adódóan. Magyarországnak 5 év alatt a mostani 10
százalék körüli értékről 14,65 százalékra kell növelnie a megújuló energiák részarányát. A szén alapú
energiatermelés helyett így fokozottan át kell állnunk a megújuló energiahordozókra. A napenergia
az egyik leginkább korlátlanul rendelkezésre álló megújuló, tiszta energiaforrás Magyarországon. Évi
körülbelül 2100 óra a napsütéses órák száma, ami azt jelenti, hogy hazánkban mindenképpen
érdemes hasznosítani ezen megújuló energiát, ám egyelőre még csak igen kis hányadát használjuk ki
lehetőségeinknek. Magyarországnak a környezetvédelmi kihívásokon túl, a jelentős energia
importfüggőség miatt is változtatnia kell energiastruktúráján, és a helyben rendelkezésre álló
zöldenergiákat kell mind hatékonyabban kiaknáznia. Demjén külterületén felépült napenergiát
hasznosító áramtermelő rendszer projekt révén átlagosan évi 564 ezer kWh zöldáram értékesíthető
az elkövetkező 25 évben. Az Európai Unió által támogatott beruházás keretében 3840db
vékonyfilmes napelem panel lett beépítve. További napelempark kiépítésének lehetőségét az
önkormányzat támogatja.
A fürdőkhöz, valamint egyéb kommunális használathoz kötődő termálvíz használat a kibocsátott
hőenergia, a használt termálvizek magas só és esetenként szerves anyag (fenol) tartalma jelentős
terhelést okozhat a befogadó élővízben. A keletkező hulladékvizet a befogadóba történő bevezetése
előtt hűteni és sótalanítani kell, így biztosítva, hogy a felszíni és felszín alatti vizek vízminősége ne
romoljon. A jövőbeni szilárd burkolatú közutak, illetve a gazdasági területek burkolt felületeiről
lefolyó vizek tisztításáról (pl. olajfogók, szűrők beépítése) gondoskodni kell.
Meg kell akadályozni, hogy a Demjén határában működő komposztálásból származó és a sátrak
takarításakor keletkezett tisztítatlan csurgalék közvetlenül a nyílt árkokba kerüljön, majd onnan a
Laskó patakba folyik. A patak vízminőségének védelme kiemelten fontos feladat.

1.7

AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG
VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE

Demjén a településfejlesztési koncepcióval egy időben elkészíttette az örökségvédelmi
hatástanulmányát is, amely tartalmazza a településfejlesztés szempontjából kiemelten kezelendő
javaslatokat.
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