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BEVEZETŐ

BEVEZETŐ
1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
Kétegyháza területén egyelőre részben épült csak ki a szennyvízcsatorna-hálózat, a csatornázatlan
utcák szennyvízelevetésének megoldása jelenleg van folyamatban. Annak érdekében, hogy a hálózat
újonnan kiépülő részéről elvezetett szennyvizek tisztítása megoldható legyen, a település
szennyvíztisztító telepének bővítése is szükségessé válik. A telep fejlesztése a KEHOP 2.2.2-15-201500045 azonosító számú projekt keretein belül valósul meg, amelyet a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat kiemelt projektté nyilvánított.
A szennyvíztisztító telep a 010/10 hrsz-ú telken fekszik, amelynek csak az északi, a jelenlegi
szennyvíztisztító telep épületei által elfoglalt területét sorolják Kétegyháza településrendezési
eszközei különleges szennyvíztisztító területbe. A telep bővítése déli irányba, védelmi erdőterület
besorolású területen tervezett, így a településrendezési eszközök módosítása válik szükségessé.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosításáról a 16/2018.
(II.27.) számú határozatában döntött, a tervezési munkával a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.
A tervezési folyamat
A vizsgálatok megkezdése, a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása egy
időben, egymással párhuzamosan történt. A módosítás a szerkezeti leírást, a szerkezeti tervlapot,
helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet egyaránt érinti.
A tervezési munka során az egyes módosítási igények vizsgálatát, a változtatási koncepció
felállítását követően a településszerkezeti terv és a HÉSZ módosításának javaslatát készítettük el.
Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakat
figyelembe véve a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás keretén belül
történhet. A tárgyalásos eljárás szabályait a Korm. rendelet 42. §-a tartalmazza. Tárgyalásos
eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni.
A partnerségi egyeztetést lezárását követően kerül sor a végső szakmai véleményezési szakasz
lefolytatására. Az Önkormányzat a kész dokumentációt megküldi az állami főépítészi hatáskörben
eljáró megyei kormányhivatalnak.
Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5
napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, amelyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök megküldésével párhuzamosan – az Eljr.
9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, és az érintett területi és települési
önkormányzatokat. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, amennyiben
szükséges, előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményt 8 napon belül megküldi a
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához.
A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés
c) pontja alapján a településrendezési eszközök az elfogadást követő napon hatályba léptethetők.
A partnerségi egyeztetést Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló helyi rendelet szerint kell, hogy lefolytassa az egyeztető tárgyalást megelőzően.
Tárgyalásos eljárás esetén a véleményezendő anyag közzétételével kerül sor az érintett lakosság
bevonására. A tájékoztatás és a dokumentáció közzététele az érintett lakosság részére a helyben
szokásos módon valósul meg.
Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök módosításának munkaközi anyaga, amelyet
az önkormányzat kap meg előzetes véleményezés céljából.
Az Eljr. átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) bekezdés értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak figyelembe
vételével történik a településrendezési eszközök módosítása.
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2. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Kétegyháza Nagyközség településrendezési eszközei 2007-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt
időszakban több alkalommal is módosultak. A település jelenleg hatályos településrendezési
eszközei az alábbiak:


Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 266/2007. (XI.27.) önkormányzati határozata
a településszerkezeti tervről, módosítva a 133/2011. (IX.27.), a 186/2012. (XII.18.), a
42/2017.(IV.25.) és a 14/2018.(II.27.) önkormányzati határozatokkal



Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 16/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a
helyi építési szabályzatról, módosítva a 19/2011.(X.24.), a 29/2012. (XII.21.), a 20/2014.
(XI.28.), a 10/2017. (IV.28.) és a 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletekkel
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TSZT MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2018.(…………) Kt. számú
határozata
a Településszerkezeti Terv módosításáról

1)

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Kétegyháza
Nagyközség Településszerkezeti Tervének módosítását jelen határozat mellékletei alapján
állapítja meg:
1. melléklet: szerkezeti terv leírás módosítása;
2. melléklet: TSZT/M5 rajzszámú szerkezeti tervlap módosítás.

2)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv módosításának
elfogadásáról a partnereket tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítást
küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.

3)

A Településszerkezeti Terv módosítás hatályba lépésével egyidejűleg, a 2. mellékletben a
módosítás területi hatálya alá eső területekre Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 266/2007.(XI.27.) sz. határozatával elfogadott Településszerkezeti terv szerkezeti
tervlapja helyébe a mellékletben szereplő tervlaprészlet lép.

Határidő: azonnal
Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester

Kétegyháza, 2018………………………

Kalcsó Istvánné
polgármester

Dr. Medgyaszai László
jegyző

Kihirdetve:
Kétegyháza, 2018. ……………

jegyző
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1. MELLÉKLET – SZERKEZETI TERV LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA
A szerkezeti terv leírás 2.3. fejezet 3. Erdőterületek alfejezete az alábbiak szerint módosul:
Területhasználati egység
Meglévő erdő
Tervezett erdő
Tartalék erdő
Összes erdőterület

Tervezett erdők
Terület (ha)
99,97 ha 301,18 ha
201,74 ha 201,45 ha
469 ha
670,74 ha 670,45 ha

2. MELLÉKLET – SZERKEZETI TERVLAP MÓDOSÍTÁSA TSZT/M5

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

Terület (%)
2,17% 6,54%
4,38% 4,37%
10,19%
16,74% 16,73%
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2018. (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 16/2007. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 1.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében
eljárva, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított jogkörében eljáró Békés
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság; Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály; Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Főosztály; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály;
Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali
Osztály; Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; Békés Megyei Rendőrfőkapitányság; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály;
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Elek Önkormányzata; Szabadkígyós Önkormányzata;
Medgyesegyháza Önkormányzata; Nagykamarás Önkormányzata; Gyula Önkormányzata; Újkígyós
Önkormányzata; Békés Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés
szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:

1. A RENDELET MELLÉKLETE
1.§ Jelen rendelet melléklete:
1. melléklet: SZT-M12 szabályozási terv.

2. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
2.§ A HÉSZ 1.§ (2b) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A szabályozási terv módosítás hatálya alá tartozó területen az eredeti szabályozási
terv szabályozási elemei érvényüket vesztik.”
3.§ A HÉSZ 1.§ (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
4. melléklet: Helyi jelentőségű védett természeti területek
5. melléklet: Szabályozási tervek
6. melléklet: Szabályozási Terv módosítások (SZT-M1, SZT-M2, SZT-M3, SZT-M4, SZT-M5,
SZT-M6, SZT-M7, SZT-M8, SZT-M9, SZT-M10, SZT-M11, SZT-M12)
4.§ A HÉSZ 37.§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A különleges terület szennyvíztisztítómű terület építési övezeteit, valamint az azokban
betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell
meghatározni:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
Kialakítható Kialakítható
Legnagyobb
Építési
Beépítés legkisebb
legkisebb
megengedhető
övezeti
módja
területe
telekszélessége beépítettsége
jele
(m²)
(m)
(%)
K-Szt

SZ

2500

30

30

Építmények
legnagyobb
építménymagassága (m)

Minimális
zöldfelületi
aránya (%)

Megengedett
legnagyobb
szintterületsűrűség

6,5

40

0,4

SZ- szabadonálló beépítés
K - kialakult telek”
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

KÉTEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
MUNKAKÖZI ANYAG

11
HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

3. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK
5.§ Hatályát veszti a HÉSZ 37.§ (4) és (5) bekezdése.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kétegyháza, 2018.
Kalcsó Istvánné
Polgármester

Dr. Medgyaszai László
Jegyző

1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítása (SZT-M12)
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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
1.1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
Jelen módosítás a Kétegyháza külterületén fekvő 010/10 hrsz-ú telket érinti. Az ingatlan a
nagyközség belterületének északnyugati oldalához csatlakozik.

A módosítással érintett területek Kétegyházán belüli elhelyezkedése

A 010/10 hrsz-ú teleknek jelenleg az északi
részén fekszik a település szennyvíztisztítója, a
telek déli részét szántó borítja. A terület
szomszédságában
fekvő
földek
szintén
mezőgazdasági művelés alatt állnak.
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1.2. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
Kétegyháza területfelhasználási rendszerét a
területfelhasználási egység nem kerül bevezetésre.

módosítás

nem

változtatja

meg,

új

A módosítással érintett terület északi részén fekvő szennyvíztisztító telepet a településszerkezeti
terv különleges terület – szennyvíztisztító területfelhasználási egységbe sorolja. A tervezett bővítés
a meglévő szennyvíztisztítótól délre valósul majd meg, így a 010/10 hrsz-ú telek teljes területe
különleges terület – szennyvíztisztító besorolást kap.

Hatályos településszerkezeti terv

Javasolt településszerkezeti terv

1.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A módosítással érintett terület a meglévő K-Szt jelű különleges terület – szennyvíztisztító építési
övezetbe kerül besorolásra. A tervezett beruházás során új épületek és műtárgyak épülnek majd a
tervezési területen, ám a hatályos helyi építési szabályzat K-Szt építési övezetre vonatkozó építési
paraméterei a tervezett technológiai épületek számára nem megfelelőek, így az előírások
módosítása válik szükségessé.
A beépítettség megengedett legnagyobb mértékét jelen módosítás 20%-ról 30%-ra emeli, mivel a
tervezett épületek megnövelik majd a terület beépítési intenzitását. Mivel a tervezett beruházás
jelentős kiterjedésű burkolt felületek kialakításával jár majd, a hatályos helyi építési szabályzat
szerinti 50%-os legkisebb zöldfelületi mértéket 40%-ra csökkenti e módosítás. A tervezett iszaptároló
csarnokok magassága a technológiai elvárások miatt meghaladja majd a 4,5 m-t, így az
építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 6,5 m-re növekszik.
A beruházás során tervezett épületek elhelyezéséből adódóan a hatályos helyi építési szabályzat
azon előírása, amely szerint „Az övezet területén minimális zöldfelületi mértéken belül, a
telekhatárok mentén min. 5 m-es sávban többszintű növényzet (fa- és cserjesor) telepítése
kötelező.” nem teljesíthető, így ezen előírás hatályon kívül helyezése javasolt. Emellett
településképi előírás a helyi építési szabályzatnak nem képezheti részét, így a településképi
rendeletben az ilyen jellegű előírásoknak a helye. Hatályon kívül helyezi a HÉSZ módosítása azt az
előírást is, amely szerint „A szennyvíztisztító körül kijelölt 150 méteres védőtávolságon belül
lakóépület nem helyezhető el.”, mivel a bővítéssel a védőtávolság is kiterjesztésre kerül és érinti a
település lakóterületét is.
További változás az építési paraméterekben, hogy a hatályos helyi építési szabályzat a kialakítható
legkisebb telekszélességet és az építési telek kialakítható legkisebb területét kialakult állapot
szerint szabályozza, ám az egyértelműbb szabályozás érdekében jelen módosítás során konkrét
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
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értékek (2500 m2 kialakítható legkisebb telekterület és 30 m kialakítható legkisebb telekszélesség)
kerültek meghatározásra.
Az alábbi táblázat a hatályos és a tervezett helyi építési szabályzat építési paramétereinek
összehasonlítására szolgál:
AZ ÉPÍTÉSI TELEK
Építési Beépítés Kialakítható
Kialakítható
Legnagyobb
Építmények
övezeti módja
legkisebb
legkisebb
megengedhető
legnagyobb
jele
területe
telekszélessége beépítettsége építménymagassága
(m²)
(m)
(%)
(m)
Hatály HÉSZ
előírásai
Tervezett
HÉSZ
előírások
SZ
K

Minimális
zöldfelületi
aránya (%)

Megengedett
legnagyobb
szintterületsűrűség

K-szt

SZ

K

K

20

4,5

50

0,4

K-szt

SZ

2500

30

30

6,5

40

0,4

- szabadonálló beépítés
- kialakult telek

Javasolt szabályozási terv

1.4. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
Kétegyháza közigazgatási területén a település- és tájszerkezetet jelentősen meghatározzák a
vonalas infrastruktúra elemek (út- és vasúthálózat). Jelen módosítás az infrastruktúra hálózat
elemeit nem érinti.

1.5. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
1.5.1. Védőtávolságok
Közlekedési célú területek védőtávolsága a tervezési területet nem érinti.
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A szennyvíztisztító telekhatárától 150 m-es védőtávolságot jelölnek ki a településrendezési
eszközök.

1.5.2. Táj- és természetvédelmi elemek, területek
A táji, természetvédelmi elemek részletes bemutatásával, védelmi javaslataikkal részletesen a 3.2
(Természetvédelmi javaslat) fejezet foglalkozik.

1.5.3. Kulturális örökségvédelmi elemek
A tervezési területen műemlékileg védett objektum vagy műemléki terület nincs nyilvántartásban,
továbbá nem található helyi védelem alatt álló épület vagy műtárgy sem. A terület régészeti
lelőhellyel nem érintett.
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2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
2.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) legutóbb 2013-ban
került átfogó felülvizsgálat alá, melynek során a törvény jelentősen módosult. Békés megye
Területrendezési Tervének (BMTrT) az OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti rendelkezéseit is alkalmazni kell. A
következőkben a területrendezési tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriák, az
országos és térségi övezetek, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok
vonatkozó előírásait ismertetjük az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve.

2.1.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok
Az OTrT 31/B.§ b) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési tervben megállapított
térségi területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell a
térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásokat alkalmazni.

Kiváget a BMTrT szerkezeti tervlapjából
A BMTrT térségi szerkezeti tervlapja a módosítással érintett területet települési térségbe sorolja.
 Települési térség
„OTrT 6.§ (2) d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe
sorolható;”
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2.1.2. Országos övezetek ismertetése
Az OTrT országos övezetei közül a módosítással érintett területet a világörökségi és világörökségi
várományos terület övezete, valamint a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete érintik. Az övezetek lehatárolása a településrendezési eszközök 2017-es módosításához
érkezett adatszolgáltatások alapján történt.
Világörökségi és világörökségi várományos terület
övezete
OTrT 14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi
várományos terület övezetét a településrendezési
eszközökben
kell
tényleges
kiterjedésének
megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi
és világörökségi várományos területen:
a) a területfelhasználás módjának és mértékének
összhangban kell lennie a világörökségi kezelési
tervben meghatározott célokkal,
b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem
bővíthető,
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a
kulturális és természeti örökségi értékek sérelme
nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk
érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési
tervnek megfelelően kell elhelyezni.
Az övezet a nagyközség teljes közigazgatási
területét
érinti,
azonban
az
illetékes
államigazgatási szerv előzetes tájékoztatása szerint
a világörökségi várományos terület a 1109 hrsz-ú, a
belterület középső részén fekvő ingatlant (tájház)
érinti, így a módosítással érintett területekre
nincsen hatással.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete
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.
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(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.
A módosítás során a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése tervezett, amelynek során egy
meglévő objektumhoz léptékében és intenzitásában is illeszkedő beépítés valósul majd meg, így a
tájképi elemek károsodása nem várható, a tájképi egység fennmaradása biztosított.

2.1.3. Megyei övezetek ismertetése
A BMTrT által lehatárolt övezetek közül az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve a
módosítással érintett területet mindössze egy övezet, a rendszeresen belvízjárta terület övezete
érinti.
OTrT 23.§ A rendszeres belvízjárta terület
övezetében új beépítésre szánt terület csak
akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási
szerv a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárása során adott véleményében hozzájárul.
A területen történő új beépítésre szánt terület
kijelöléséhez az Igazgatóság véleményének
kikérése szükséges.

2.2.

A VÁLTOZÁSOK ÉS A HATÁLYOS
ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓ

Kétegyháza Nagyközség Településfejlesztési Koncepciója 2005. januárjában készült. A koncepció
intézkedési javaslatai között szerepel a „Szennyvízcsatorna hálózatépítés további kiépítése”,
amivel jelen módosítás összhangban van, hiszen a szennyvíztisztító telep bővítésének célja, hogy a
még csatornázatlan területek csatornázását követően az elvezetett szennyvizek tisztítása
megoldható legyen.

3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
3.1.TÁJHASZNÁLATRA, TÁJSZERKEZETRE ÉS TÁJKÉPVÉDELEMRE VONATKOZÓ JAVASLAT
A településrendezési eszközök módosítását követően megvalósuló beruházás a kétegyházi tájban
jelentős változást nem eredményez majd, hiszen egy meglévő objektum bővítése történik majd,
ami a tájszerkezetben változáshoz nem vezet.

3.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT
Nemzetközi védelem
A tervezési terület nemzetközi védelem alatt áll, részét képezi a Natura 2000 hálózatnak. A hálózat
területei különleges természetmegőrzési vagy különleges madárvédelmi területek lehetnek,
Kétegyháza területét a Kígyósi-puszta (HUKM10001) különleges madárvédelmi terület érinti.
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A szennyvíztisztító telep bővítésének vízjogi engedélyezési tervéhez Natura 2000 vizsgálat készült,
amely a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályhoz benyújtásra került véleményezés céljából. Az alábbiakban e Natura
2000 vizsgálat megállapításaiból idézünk:
-

„A vizsgált terület természetessége alacsony, művelt, zavart területről beszélhetünk.”

-

„A tervezett szennyvíztelep Natura 2000 területen kerülne kiépítésre, az érintett Natura
2000 területrész jelenleg szántóként hasznosított. A tervezett szennyvíztelep a meglévő
mellett, azzal azonos hrsz-on kerülne kiépítésre, a meglévőt felszámolnák. Új tevékenység
tehát nem jelentkezik, az új szennyvíztelep környezeti hatásait tekintve pedig kedvezőbb
lesz, hiszen a kibocsátott tisztított minősége javulni fog, így a befogadó csatorna
vízminősége is. A kivitelezés alatt csak a 010/10 hrsz-on, és az azzal határos befogadó
csatornán lesz beavatkozás, a környező Natura 2000 területek egyáltalán nem érintettek
közvetlenül. Az építés ideje alatt a felvonulási terület is a telekhatáron belül a
műveléskivonással érintett 010/10 hrsz-on kerül kialakításra. A beruházásnak nincs olyan
tovább terjedő hatása, mely a környezet természeti állapotát tartósan megváltoztatná, a
kivitelezés alatti zaj, levegőterhelés, és optikai ingerek átmenetiek, tartós környezet
károsodást nem okoznak, erre érzékeny jelölő faj előfordulása nem ismert a
hatásterületen. A tervezett beruházás Natura 2000 területet érint, de Natura 2000
élőhelyet, fajt nem. A beruházás a környező területek természeti állapotát nem
befolyásolja.”

-

„Az érintett Natura 2000 területen, illetve annak környezetében Natura 2000 jelölő
élőhely nincsen, Natura 2000 jelölő fajokra a beruházás káros hatással nincsen, a
potenciális előforduló jelölő fajok a közvetlen hatásterületen biztosan nem fordulnak elő.
A közvetett hatásterületre meghatározott potenciálisan előforduló jelölő fajokra sincs
kedvezőtlen hatással a beruházás. Az érintett ingatlanon és a bekötő út mentén a
kivitelezés alatt megnő az élővilágra zavarást jelentős zajterhelés, és optikain ingerek,
azonban ezek mértéke nem jelentős, erre érzékeny jelölő faj nem fordul elő. Az üzemelés
alatt jelentkező terhelés, zavarás lényegében nem fog változni a meglévőhöz képest.”

A Natura 2000 vizsgálat alapján tehát megállapítható, hogy a tervezett beruházás a Natura 2000
hálózat kijelölésének alapjául szolgáló élőhelyeket, jelölő fajokat nem befolyásolja majd.
Országos és helyi védelem
A módosítással érintett területet sem országos, sem helyi természetvédelmi terület nem érinti.

3.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály
alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem
csökkenhet”.
A településrendezési eszközök módosítása során a település biológiai aktivitás értéke az alábbiak
szerint változik:
Hatályos
területfelhasználás

Biológiai
aktivitás
értékmutató

Tervezett
területfelhasználás

Biológiai
aktivitás
értékmutató

Terület
nagyság
(ha)

Számított
biológiai
aktivitás
érték

Védelmi erdőterület

9

Különleges terület szennyvíztisztító

1,5

0,53

-3,98
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Az Eljr. 9.§ (9) bekezdésében rögzítettek alapján a biológiai aktivitásérték a településrendezési
eszközök előző módosításának értékeivel korrigálva az alábbiak szerint változik:
A településrendezési eszközök előző módosítása
szerinti biológiai aktivitásérték változás1
Jelen módosítás szerinti biológiai aktivitásérték
változás

+41,94
-3,98

Összesen:

+37,96

4. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A nagyközség közlekedésében a tervezett beruházás nem eredményez változást.

5. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A tervezett beruházás során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ám a rendelkezésre álló
közműkapacitás fejlesztése a módosítás következtében nem szükséges.
A szennyvíztisztító telep területén történő szennyvíztisztító technológia fejlesztés az alábbiakban
bemutatott műtárgyakkal és építményekkel valósul meg.
A víztelenített iszap tárolására 2 db acél könnyűszerkezetes csarnok készül. A csarnokok fedése
nyeregtetős kialakítású. A kiszolgáló épület az I. sz. iszaptároló csarnokkal „egybe építve” készül.
Az épület hasznos alapterülete 70,3 m2, belmagassága 2,60 m. A szagtalanításra szolgáló épített
biofilter az I.sz. iszaptároló csarnok mellet közvetlenül készül, térszín alá süllyesztve.
Kialakításra kerül egy tisztított-víz puffer és fertőtlenítő medence is, amely részben térszín alá
süllyesztett nyitott műtárgy.
Az iszap-víztelenítés és egyéb funkciók elhelyezésére külön kiszolgáló épület létesül. A szennyvíztechnológia működtetéséhez szükséges kezelő személyzet számára a szociális helyiségek a meglévő
kezelő épületben változatlanul biztosítottak.
A bővítés tervezett helyszínrajzát az 1. melléklet tartalmazza.

2

6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM
Környezeti hatások
A tervezett beruházás megvalósulását követően Kétegyháza környezeti állapota várhatóan javul. Az
eddig csatornázatlan utcák csatorna-hálózatának kiépítése megtörténik majd, így a jelenleg a
talajra és a felszín alatti vizekre egyaránt negatív hatással lévő szennyvízszikkasztások várhatóan
megszűnnek.
A tervezett beruházás korszerű technológiával, a mai kor igényeinek megfelelően valósul majd meg,
így az elvezetett tisztított szennyvíz a jelenleginél már sokkal jobb minőségű lesz, ezáltal a
befogadó csatorna vizének minősége is javul majd.
Környezeti értékelés
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő
szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége
esetileg határozható meg. Ennek megfelelően a Korm. rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kell kikérni a várható környezeti
hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat elkészítésének
szükségességéről.
1

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018.(II.27.) Kt. számú határozata
a Településszerkezeti Terv módosításáról
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének 3/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete a helyi
építési szabályzatról szóló 16/2007. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2

Forrás: Kétegyháza Nagyközség Kommunális Szennyvíztisztító Telep Vízjogi Létesítési Engedélyes Terve
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1. MELLÉKLET: A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TERVEZETT HELYSZÍNRAJZA
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