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1.

BEVEZETÉS, A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

Mezőtúr Város Önkormányzata 109/2021. (VIII.12.) képviselőtestületi határozatával Mezőtúr
01496/4 hrsz.-ú területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A Képviselőtestület
110/2021. (VIII.12.) képviselőtestületi határozatában döntött, hogy a 01496/4 hrsz.-ú kiemelt
fejlesztési területre vonatkozóan módosítja településrendezési eszközeit, annak érdekében,
hogy a területen naperőműpark legyen elhelyezhető. Annak érdekében, hogy a 01496/4
hrsz.-ú területet területen naperőműpark elhelyezhető legyen, a helyi építési
szabályzat módosítása szükséges. (Megjegyzendő, hogy az eltelt időszakban a 0149/4
hrsz.-ú terület megosztásra került, a tervezett naperőmű elhelyezése a 01496/5 hrsz.-ú
területen valósul meg.)
A Belügyminisztérium megbízásából az ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 projekt keretében
2015-ben készült Mezőtúr Településfejlesztési koncepciója (továbbiakban: TFK) és Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: ITS), amelyek a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(IX.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Településrendezési kódex) meghatározott tartalmi
követelmények és jelmagyarázat alkalmazásával kerültek kidolgozásra és egyeztetésre. A
TFK-hoz és ITS-hez készült Megalapozó vizsgálatok (továbbiakban: MV) a
Településrendezési kódex mellékletében meghatározott tartalommal, a TFK-hoz és az ITShez szükséges részletezettséggel kerültek kidolgozásra.
Jelenleg folyamatban van Mezőtúr Város új településrendezési eszközeinek (továbbiakban:
TRE) készítése a Településrendezési kódexben meghatározott tartalmi követelmények
szerint. A TRE tervdokumentációk készítésének felelős tervezője a Planner-T Kft. Az egész
településre készülő TRE készítése és egyezetése hosszabb folyamat, a 01496/4 hrsz.-ú
kiemelt fejlesztési területen tervezett beruházás megvalósítása, az engedélyeztetési
folyamata megkívánja, hogy a területre vonatkozóan a HÉSZ előírásai lehető
legrövidebb idő alatt módosuljanak.
Mivel Mezőtúr hatályos településrendezési eszközei, a Településszerkezeti terv és a helyi
építési szabályzat és annak rajzi mellékletét képező szabályozási terv még nem a
Településrendezési kódexben meghatározott tartalommal kerültek kidolgozásra, ezért
módosításuk a vonatkozó jogszabályok szerint az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012.
augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
alkalmazásával történhet. A HÉSZ jelen módosítása során a hatályos TRE megalapozó
vizsgálatai, valamint alátámasztó javaslati munkarészei csak a HÉSZ módosításra
vonatkozóan, a tervezési feladat jellegéhez igazodva kerülnek kiegészítésre.
A HÉSZ módosításához szükséges szakmai alátámasztó dokumentáció elkészítésével
Mezőtúr Önkormányzata a TÁJOLÓ-TERV Kft.-t bízta meg.
A HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetése a vonatkozó jogszabályok szerint megtörtént.
A HÉSZ módosításra vonatkozóan —a környezetvédelméért felelős szervek véleményével
egyetértve— környezeti vizsgálat nem kerül lefolytatásra és környezeti értékelés nem készül.
A HÉSZ módosítás egyeztetése, mivel kiemelt fejlesztési területre vonatkozik, a
Településrendezési kódex szerinti ún. „tárgyalásos eljárással” került egyeztetésre. Az
Állami Főépítész a tárgyalást 2021. november 17-én tartotta meg, végső szakmai
véleményének iktatószáma: JN/40/00155-17/2021.
Jelen tervdokumentáció
Mezőtúr Város HÉSZ módosítás
a 109/2021. (VIII.12.) képviselőtestületi határozat szerinti kiemelt fejlesztési területre
vonatkozóan (tárgyalásos eljárás)
TERVDOKUMENTÁCIÓ ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA
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2.

ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ
MUNKARÉSZEK
2.1.

H E L Y I É P ÍT É S I S Z AB ÁL Y Z AT

MÓDOSÍT ÁS A

Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testületének
N/2021. (NN.) önkormányzati rendelete
A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2004. (II.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
és testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály,
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest
Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Útügyi Osztály,
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság,
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság, Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági
Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési,
Műszaki
Engedélyezési,
Mérésügyi
és
Fogyasztóvédelmi, Közlekedési és Útügyi Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és
örökségvédelmi Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály,
Nemzeti Földügyi Központ, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság, valamint Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet
szabályai szerinti „partnerek” véleményének kikérésével - Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 2/2004.(II.6.) sz. önkormányzati
rendelete az alábbiak szerint kerül módosításra:
1.§
Mezőtúr helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2004. (II.6.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 15/B. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„a) A HM tevékenységéhez kapcsolódó, valamint a HM vagy annak szervének
hozzájárulásával helyezhetők el épületek, építmények, létesítmények.”
2.§.
A HÉSZ 15/B. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
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„d) A telek megengedett legnagyobb beépítettségének mértéke:
da) épület esetében 1%,
db) naperőmű műtárgyai esetén 65%.”
3.§.
A HÉSZ 15/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A különleges beépítésre nem szánt terület övezeteire vonatkozó építési előírások:
Megengedett
Kialakítható
Megengedett
legnagyobb
legkisebb
Területlegnagyobb
Övezeti
Beépítés
építménytelekterület
felhasználási
módja
beépítettség
jel
magasság
méret
egység
%
m
m2
Kkb
SZ
7,5
1
10 ha
Kkg
—
Különleges
1/65
beépítésre nem szánt
Kkho
SZ
4,50
10 ha
(4) bekezdés
terület
d) pont szerint
Kkre

SZ

4,5

2

3 ha

SZ: szabadonálló”
4.§
Jelen rendelet a elfogadását követő napon lép hatályba.

polgármester
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3.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
3.1.

A HÉSZ

MÓDOS ÍT ÁS ÁT MEG AL AP OZÓ
T E L E P ÜL É S F E J L E S Z T É S I D Ö NT É S B E M UT AT ÁS A
Mezőtúr
Város
Önkormányzata Képviselőtestülete 109/2021. (VIII.12.)
képviselőtestületi
határozatával
Mezőtúr
01496/4 hrsz.-ú területet
kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította.
A
Képviselőtestület
határozatában
arról
is
döntött, hogy a 01496/4
hrsz.-ú kiemelt fejlesztési
területre
vonatkozóan
módosítja
településrendezési
eszközeit, annak érdekében,
hogy
a
területen
naperőműpark
legyen
elhelyezhető.
(Megjegyzendő, hogy az
eltelt időszakban a 0149/4
hrsz.-ú terület megosztásra
került, a tervezett fejlesztés
a 01496/5 hrsz.-ú területen
valósul meg.)

1. ábra: A HÉSZ módosítással érintett terület elhelyezkedése a közigazgatási területen belül
ortofoton

2. ábra: A HÉSZ módosítással érintett terület ortofoton
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3.2.

A

T ELEPÜLÉS HAT ÁL YOS T ELEP ÜLÉSRE NDE ZÉSI
ESZKÖZEI

Mezőtúr település hatályos településrendezési eszközei:
 a 153/2002. (VIII.06.) önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti terv
a többször módosított 2/2004. (II.6.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési
szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és annak rajzi mellékletét képező Szabályozási
tervek
 9/2001. (X.1.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat és
Szabályozási tervlapok (Belterületi szabályozási terv és Külterületi szabályozási terv).
Mezőtúr Község településrendezési eszközei elfogadásuk óta többször módosításra
kerültek.

3.3.

A

T E R V E Z E T T H É S Z MÓ D O S ÍT ÁS T S Z ÜK S É G E S S É
T EVŐ T ERVEZETT FEJLESZT ÉSI SZ ÁND ÉK IS ME RT ET ÉSE

Mezőtúr 01496/5 hrsz.-ú területen fotovolarikus naperőmű megvalósítása tervezett. A HÉSZ
módosítást elindító önkormányzati határozatban 01496/4 hrsz.-ú terület szerepel, de az eltelt
időszakban a 01496/4 hrsz.-ú telek megosztásra került, 01496/5 és 01496/6 hrsz.-ú telkekre.
A naperőmű megvalósítása csak a 01496/5 hrsz.-ú telken tervezett, ami az eredeti telek déli
része. A 01496/5 hrsz.-ú telek területe 11 ha.
A tervezett naperőmű
tervezett területe Mezőtúr
belterületétől délnyugatra,
a belterületttel határosan
helyezkedik el. A hatályos
TRE készítésekor a terület
még
honvédelmi
rendeltetésű terület volt,
majd
a
terület
önkormányzati tulajdonú
terület lett. A jelenleg a
terület magántulajdonban
van.

3. ábra: A telekosztás
vázrajza
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1. táblázat: A telekosztást követően kialakult telkek összefoglaló táblázata (forrás: a beruházó Szarvasház
Szolár Kft. adatszolgáltatása)

3.3.1. A tervezett
kialakítása

naperőműpark

legfontosabb

adatai,

tervezett

A tervezett fotovoltaikus naperőmű 4 998 kW névleges összteljesítményű, a 01496/5 hrsz.-ú
telken (korábbi 01496/4 hrsz.-ú telek egy része) kerül megvalósításra, amelynek területe
11ha.
Mivel a tervezett fotovoltaikus naperőmű tervezett névleges összteljesítménye nem
haladja meg az 5 MW-ot, az erőműnek nem kell szerepelnie Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Területrendezési Tervében. A tervezett erőmű kiserőműnek minősül. A HÉSZ
módosítást nem kell a megyei területrendezési terv módosításának megelőznie.
A tervezett naperőműpark engedélyezési tervdokumentációja elkészült (Tervező: Trigo
team), az engedélyeztetés folyamatban van. A naperőműpark megkapta a közcélú
villamos hálózatra csatlakoztatási engedélyt az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től.
2. táblázat: A tervezett kiserőmű legfontosabb adatai

Névleges villamos AC teljesítmény:

4 998 kW

Napelemek névleges teljesítménye:

370 Wp

Napelemek darabszáma:

17 100 db

Inverterek darabszáma:

50 db

Transzformátor típusa:

5 x SGB DOTEL 1250 H/20 ECO4

Névleges teljesítménye:

5 x 1 250 kVA

Névleges áttétele:

22/0,4 kV

KÖF kapcsoló berendezés:

5x Schneider RM6 NB DI

Kapcsol állomás

Schneider RM6 D IIIII + EM mérő cella

A kapcsoló állomás közép feszültségű földkábelen keresztül kapcsolódik majd az
áramszolgáltatói hálózat 1 400 m-re lévő közüzemi hálózatához
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4. ábra: A naperőműpark előzetesen tervezett elrendezése (forrás: a naperőműpark engedélyezési terve)

A fenti helyszínrajzon a területet átszelő „sárga vonal” a 2019-ben megvalósult OGD Szanda
gyűjtő -> HHE EGSÜ DN 150-es gázvezetéket jelöli, a „lila vonal” 22 kV-os villamosenergia
légvezetéket és az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezetet, amely külterületi
területekre vonatkozik.
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3.4.

A

T ERÜLET RE VO NAT KOZÓ HAT ÁLYOS ÉP ÍT ÉSI
ELŐÍRÁSOK

A HÉSZ módosítással érintett terület (a tervezett naperőmű tervezett területe) a hatályos:
 T elepülésszerkezeti tervben különleges beépítésre nem szánt terület
területfelhasználásba,
 a HÉSZ-ben és annak rajzi mellékletét képező Szabályozási terven
(továbbiakban: SZT) Kkho jelű különleges beépítésre nem szánt terület—honvédelmi
terület övezetbe tartozik.

6. ábra: Kivágat a hatályos SZT-ből

5. ábra: Kivágat a hatályos TSZT-ből

A területre vonatkozó hatályos építési előírásokat a HÉSZ 15/B § (4) és (6) bekezdései
tartalmazzák.

Kkho jelű övezetre vonatkozó előírások:
 elhelyezhető rendeltetések: kizárólag a HM tevékenységéhez
épületek, építmények, létesítmények helyezhetők el.
 az övezetre vonatkozó építési előírások:
Megengedett
Megengedett
Területlegnagyobb
legnagyobb
Övezeti
Beépítés
építményfelhasználási
módja
beépítettség
jel
magasság
egység
%
m
Különleges
Kkho
SZ
4,50
1
beépítésre nem szánt
terület

kapcsolódó

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret
m2
10 ha

SZ: szabadon álló.

3.5.

TERVEZETT HÉSZ

MÓ D O S ÍT ÁS IS ME R T E T É S E

Mezőtúr 01496/5 és 01496/6 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó, az újabb tulajdonviszonyokból
fakadó területhasználat-változás szabályozása két ütemben fog történni. A már nem
honvédelmi rendeltetésű területen első ütemben, jelen HÉSZ módosítás során a területeken
elhelyezhető rendeltetések kerülnek szabályozásra, annak érdekében, hogy a folyamatban
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levő, új TRE elkészültéig is lehetőség nyíljon a terület fejlesztésére, az új TRE-ben kerül
majd módosításra a terület használati módja és övezeti besorolása.
A fentiekből következően a tervezett naperőmű elhelyezhetősége érdekében jelen TRE
módosítás során:
 Településszerkezeti terv nem kerül módosításra,
 a helyi építési szabályzat (HÉSZ) rajzi mellékletét képező Külterületi szabályozási
tervlap szintén nem kerül módosításra,
 csak a HÉSZ szövegének módosítása szükséges.
Mezőtúr TRE az OTÉK 2012. augusztus 6.-i állapota szerint módosítható, amikor a
beépítettség mértékébe a telken álló, a terepcsatlakozáshoz képest 1,0 m-nél magasabbra
emelkedő építmények vízszintesen mért vetületi területe veendő figyelembe. Ebből
következően a napelemtáblák vízszintesen mért vetületi területe figyelembe veendő a telek
beépítettségének számításakor. A HÉSZ módosítása során külön beépíthetőség kerül
meghatározásra a telken elhelyezhető épületek, és a naperőműpark műtárgyaira
vonatkozóan.

A fentiek következtében a HÉSZ az alábbiak szerint módosul:
A HÉSZ 15/B. § (4) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul
(törlésre kerül, új szöveg):
„a) kizárólag a HM tevékenységéhez kapcsolódó, valamint a HM vagy annak
szervének hozzájárulásával helyezhetők el épületek, építmények, létesítmények
helyezhetők el.
A HÉSZ 15/B. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki (új
szöveg):
„d) A telek megengedett legnagyobb beépítettségének mértéke:
da) épület esetében 1%,
db) naperőmű műtárgyai esetén 65%.”
A HÉSZ 15/B. § (6) bekezdés táblázatban Kkho jelű övezetre vonatkozó
előírások az alábbiak szerint módosulnak (új szöveg):
Területfelhasználási
egység
Különleges
beépítésre nem
szánt terület

TÁJOLÓ-TERV Kft.

Övezeti
jel

Megengedett
legnagyobb
Beépítés
építménymódja
magasság
m

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
%

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret
m2

1/65
Kkho

SZ

4,50
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3.6.

KÖZLEKEDÉSI

SZ AK ÁG I V IZSG ÁL AT OK ÉS
J AV AS L AT O K K IE G É S Z ÍT É S E

A módosítás nem igényli a hatályos TRE közlekedési szakági fejezetek kiegészítését.
A módosítás nem érinti a település hálózati szerkezetét. A terület közúti megközelítése
megoldott.
A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közlekedési területekre vonatkozó előírásainak
kiegészítését.

3.7.

TÁJ -,

ÉS T ER MÉSZET VÉDELE M, Z ÖLDFEL ÜLET EK
S Z AK ÁG I V IZ S G ÁL AT O K É S J AV AS L AT O K K IE G É S Z ÍT É S E

A HÉSZ módosítással érintett terület nem érint országos- vagy helyi jelentőségű védett
természeti területet, természeti értéket, természeti emléket. A HÉSZ módosítással érintett
nem része Natura 2000 terület vagy egyéb nemzetközi természetvédelmi érdekű területnek.
A HÉSZ módosítással érintett
terület az országos ökológiai
hálózat
ökológiai
folyosó
területének része.

7. ábra: Kivonat JNSZmTrT
ökológiai hálózat területeit
bemutató térségi övezeti
tervlapjából (narancs: ökológiai
folyosó területe)

A naperőmű tervezés során kiderült, hogy a területen védett növény, a réti őszirózsa
(pettyegetett őszirózsa) (Aster sedifolius) fordul elő, eszmei értéke 5000Ft. A Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatás keretében a naperőműpark tervezők számára
átadta a védett faj előfordulási helyeit. A naperőműpark elrendezése ezt követően a nemzeti
park munkatársaival egyeztetett módon áttervezésre került, oly módon, hogy a védett faj
élőhelyeinek védelme biztosított legyen.
Az alábbi ábrán ortofoton mutatjuk be a réti rózsa előfordulási helyeit a területen, a 7. ábra
az áttervezett naperőmű helyszínrajzát mutatja. A 7. ábrán a napelemek közötti piros körök,
és az út melletti fekete körök jelzik a figyelembe vett élőhelyek elhelyezkedését.
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8. ábra: A réti őszirózsa (Aster sedifolius) egyedeinek elhelyezkedése a HÉSZ módosítással érintett
területen (ortofotó) (forrás: a HNPI adatszolgáltatása a Szarvasház Szolár Kft. részére)

9. ábra: A napelem-asztalok elrendezése a réti őszirózsa (Aster sedifolius) egyedei elhelyezkedésének
figyelembevételével (rózsaszín és fekete körök a réti őszirózsa egyedeinek előfordulása) (forrás: a
napelempark engedélyezési terve)
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A tervezett naperőmű területe
nem tartozik a területrendezési
tervekben
lehatárolt
tájképvédelmi
területekként
kijelölt területek közé.

10. ábra: Kivonat JNSZmTrT
tájképvédelmi területek övezetét
lehatároló tervlapból

Táj- és természetvédelmi szempontból az alábbiak betartására kell figyelmet fordítani:
 mind a naperőműpark építése (napelemasztalok és egyéb építmények elhelyezése),
mind a naperőműpark fenntartása során a védett őszirózsa (Aster sedifolius)
állomány élőhelyének védelmét biztosítani kell,
 a napelemasztalok közötti területek nem burkolhatók le, murvával sem boríthatóak.

3.8.

KÖZMŰ

ÉS ELEKT RO NIKUS HÍRKÖ ZLÉS SZ AK ÁG I
V IZ S G ÁL AT O K É S J AV AS L AT O K K I E G É S Z ÍT É S E
A kapcsoló állomás közép feszültségű
földkábelen keresztül kapcsolódik majd
az áramszolgáltatói hálózat 1 400 m-re
lévő közüzemi hálózatához, Mezőtúr
132/22
alállomás
07
Mezőtúr
elnevezésű 22 kV-os távvezeték, a
telepítésre
kerülő
oszlopkapcsolón
keresztül. A csatlakozási pont a
kiserőmű számára: A 30339 számú,
'Huba
út"
elnevezésű
transzformátorállomás előtti második, 6.
számú oszlop.

11. ábra: A naperőmű csatlakoztatási pontja (piros kör)
(forrás: MGT)

Mezőtúr készülő TRE Közmű szakági Megalapozó vizsgálatait a KÉSZ Közműtervező Kft.
készítette 2020. júliusában. A közmű szakági vizsgálatok alapján a területet az alábbi
közművek érintik:

TÁJOLÓ-TERV Kft.

15

2021. november

Mezőtúr Város HÉSZ módosítás
DOKUMENTÁCIÓ ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA
kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan (01496/5 hrsz.)
KIVONAT

MEZŐTÚR ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZÖK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK KM-V5-II.
JELŰ, VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS C. TERVLAPBÓL

KIVONAT

MEZŐTÚR
ÚJ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZÖK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK KM-V7 JELŰ,
T ERÜLETHASZNOSÍTÁST KORLÁTOZÓ ADOTTSÁGOK C.
TERVLAPBÓL

22 kV-os villamosenergia
légvezeték és az oszlop
tengelyétől mért 7-7 mes biztonsági övezetet
(módosítással
érintett
területet érinti)

2019-ben
megvalósult
OGD
Szanda gyűjtő -> HHE EGSÜ DN
150-es gázvezeték (módosítással
érintett területet érinti)
szénhidrogénvezeték
hírközlő
kábellel és 15-15 m-es biztonsági
övezettel (módosítással érintett
területet nem érinti)

A hatályos TRE meghatározta a külterületi területeken a közművesítési feltételeket, a
módosítás nem igényli a HÉSZ közművesítésre és hírközlésre vonatkozó előírásainak
kiegészítését.

3.9.

KÖRNYEZETVÉDELMI

SZ AK ÁG I V IZSG ÁL AT OK ÉS
J AV AS L AT O K K IE G É S Z ÍT É S E

A HÉSZ módosítás nem lesz jelentős hatással a környezeti elemekre. A naperőműpark
üzemeltetése során a talajt, a felszíni- és felszín alatti vizeket szennyező tevékenységekre
nem kerül sor. Állandó személyzet nem lesz a naperőműpark területén. Sem technológiai.
sem kommunális vízhasználat nem lesz a területen.
A HÉSZ módosítással érintett terület a „Mezőtúr III. – szénhidrogén” védnevű bányatelek
területén helyezkedik el. A bányatelek nem jelent korlátozást a tervezett fejlesztés
megvalósítása vonatkozásában.
A HÉSZ módosítás a levegőszennyezésre érdemi hatással nem lesz. A területen új
légszennyező forrás nem kerül elhelyezésre, ill. légszennyezést eredményező tevékenység
folytatására nem kerül sor. A tervezett naperőmű megvalósítása kifejezetten kedvező
levegőtisztaságvédelmi szempontból, mivel megújuló energiaforrás hasznosítását teszi
lehetővé.
Üzemelés során környezeti zajt az inverterek okozhatnak. Az invertereket oly módon kell
elhelyezni, hogy a zaj- és rezgésterhelési határértékekről szóló 27/2008. (XII.3.) KvVm-EűM
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együttes rendeletben szereplő határértékek a környezeti zajtól védendő területeken
elhelyezkedő zajtól védendő homlokzatok előtt teljesüljenek.
Az üzemelés során hulladék nem keletkezik.
A módosítás nem igényli a HÉSZ környezetvédelmi előírásainak kiegészítését.

3. 10. B IOLÓG IAI

AK T IV IT ÁS É R T É K S Z I N T E NT AR T ÁS
ELVÉNE K T ELJESÜLÉSE

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi
márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy
újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott
település közigazgatási területén az ún. „biológiai aktivitás érték” nem csökkenhet. Az egyes
területek biológiai aktivitás érték számítására vonatkozó előírásokat a 419/202. (VII. 15.)
Korm. rendelet 9. melléklete határozza meg.
Jelen HÉSZ módosítása során újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre,
ennélfogva a biológiai aktivitásérték szintentartását nem kell vizsgálni.

3.11. TELEPÜLÉSI

ÖRÖKSÉGVÉDE L MI HAT ÁST ANUL MÁNY

KIEGÉSZÍTÉSE
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi
Osztály adatszolgáltatása szerint jelen HÉSZ módosítással érintett területrészen a központi
nyilvántartás alapján kulturális örökségi elemek nem találhatóak, a tervezett HÉSZ
módosítás a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sértik.
Az örökségvédelmi hatóság jelen HÉSZ módosításra vonatkozóan fentiek miatt nem
tartja szükségesnek Települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését.

3. 1 2. TER ÜLET RE NDE ZÉS I T ERVEK KÖV ET ELMÉ NYE INE K
ÉRVÉ NYES ÜLÉSE A HÉS Z MÓDOS ÍT ÁS SOR ÁN
Az OTÉK 2012. VIII. 6.-i állapotában a „területrendezési tervek és a településszerkezeti terv
összhangját igazoló térkép és leírás” a településszerkezeti terv kötelező alátámasztó
munkarésze. Jelen módosítás során a Településszerkezeti terv nem kerül módosításra,
ezért a területrendezési tervekkel való összhangot nem kell bemutatni. Mindezek
ellenére jelen fejezetben bemutatjuk, hogy a területrendezési tervek követelményei
milyen módon érvényesülnek a HÉSZ módosítás során.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Tevét (továbbiakban: JNSZmTrT) a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 3/2020.(V.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

3.12.1.

Térségi szerkezeti tervek

A HÉSZ módosítással érintett terület JNSZmTrT Szerkezeti tervében települési térség
besorolású. A HÉSZ módosítás következtében újonnan beépítésre szánt terület nem kerül
kijelölésre.
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12. ábra: A HÉSZ módosítással érintett terület JNSZmTrT Szerkezeti tervén

3.12.2.
Országos
követelmények

térségi

övezetek

előírásaiból

adódó

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy az országos térségi övezetek közül melyek érintik
Mezőtúr közigazgatási területét, ill. ezek közül melyek érintik a HÉSZ módosítással érintett
területet:
3. táblázat: Országos térségi övezetekkel való érintettség

Trtv

MvM
JNSZmTrT
rendelet*

Érintettség
Trtv országos övezetei

melléklete
1

3/1

3.1.

2

3/1

3.1.

3

3/1

3.1.

4

3/2

3.2.

5

3/3

3.3.

6

3/4

3.5.

7

3/5

3.8.
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Ökológiai hálózat magterületének
övezete
Ökológiai
hálózat
ökológiai
folyosójának övezete
Ökológiai
hálózat
puffer
területének övezete
Kiváló
termőhelyi
adottságú
szántók övezete
Erdők övezete
Világörökségi és világörökségi
várományos területek övezete
által érintett települések
Honvédelmi és katonai célú terület
övezete által érintett települések
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Trtv

MvM
JNSZmTrT
rendelet*

Érintettség
Trtv országos övezetei

melléklete
8

1

3.2.

9

2

3.3.

10

3

3.4.

11

4

3.6.

12
13

5
6

3.7.
3.7.

Jó
termőhelyi
adottságú
szántóterület övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület
övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Vízminőség-védelmi
terület
övezete
Nagyvízi meder övezete
VTT-tározók övezete

tervezett
közig.
naperőmű
ter.
területe
igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

igen

igen
igen

nem
nem

Trtv.: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény
*MvM rendelet: egyes térségi övezetekre vonatkozó előírásokat nem a Trtv., hanem a 9/2019
(VI. 14.) MvM rendelet tartalmazza.

A fenti táblázatból látszik, hogy a HÉSZ módosítással érintett területeket az Ökológiai
folyosó övezet és a Vízminőség-védelmi terület övezete érinti.
Ökológiai folyosó övezete
A HÉSZ módosítás következtében újonnan
beépítésre szánt terület, ill. új bányaterület
nem kerül kijelölésre, épületek nem
kerülnek elhelyezésre.
A kapcsoló állomás közép feszültségű
földkábelen keresztül kapcsolódik majd az
áramszolgáltatói hálózathoz.
A naperőmű kialakítása a védett
növényegyedek
elhelyezkedésének
figyelembe
vételével,
a
Hortobágyi
Nemzeti
Park
Igazgatósággal
egyeztetetten történt

Vízminőség-védelmi terület övezete
A HÉSZ módosítással érintett terület nem
érinti
vízbázis
védőövezeteit,
vagy
védőterületeit.
a HÉSZ módosítás következtében új
bányaterület nem kerül kijelölésre
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3.12.3.

Megyei térségi övezetek előírásaiból adódó követelmények

A Trtv által meghatározott megyei övezetek közül JNSZmTrT az alábbiakat állapítja meg:
 ásványi nyersanyagvagyon övezete
 rendszeresen belvízjárta terület övezete
 tanyás területek övezete
JNSZmTrT az alábbi egyedileg meghatározott megyei övezeteket alkalmazza:
 Térszervező városok övezete
 Térségi együttmüködések övezete,
 Ártéri tájgazdálkodás övezete,
 Pusztai tájgazdálkodás övezete.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy a megyei térségi övezetek közül melyek érintik
Mezőtúr közigazgatási területét, ill. ezek közül melyek érintik a HÉSZ módosítással érintett
területet:
4. táblázat. Megyei övezetekkel való érintettség

14
15
16
17
18
19
20

JNSZmTrT
melléklete

a Trtv. megyei övezetei, valamint az
egyedileg meghatározott megyei
övezetek

3.9.
3.10
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

Ásványi nyersanyagvagyon övezete
Rendszeresen belvízjárta területek övezete
Tanyás területek övezete
Térszervező városok övezete
Térségi együttműködések övezete
Ártéri tájgazdálkodás övezete
Pusztai tájgazdálkodás övezete

Érintettség
tervezett
közig. ter.
naperőmű
területe
igen
igen
igen
nem
igen
nem
igen
igen
nem
nem
igen
nem
nem
nem

Ásván yi nyer sanyag vagyo n övezete: A HÉSZ módosítással érintett terület teljes
egészében a „Mezőtúr III. – szénhidrogén” védnevű bányatelek területén helyezkedik el. A
bányatelek nem jelent korlátozást a tervezett fejlesztés megvalósítása vonatkozásában.
T érszervező városok övezete: Az övezet előírásai a Településfejlesztési koncepciók,
integrált településfejlesztési stratégiák készítése során érvényesíthetők.
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4. OTÉK ALÓLI FELMENTÉS KÉRELEM ÉS
INDOKLÁS A
4.1.

OTÉK

AL Ó L I F E L M E NT É S T ÁR G Y A

Az Önkormányzat kéri, hogy a különleges beépítésre nem szánt Kkho övezetben
naperőmű építményeire vonatkozóan 65% lehessen a beépítettség legnagyobb
mértéke

4.2.

A

KÉRELE M INDOKL ÁS A

Mezőtúr hatályos településrendezési eszközei a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Településrendezési kódex) meghatározott tartalmi követelmények és
jelmagyarázat alkalmazásával kerültek kidolgozásra és egyeztetésre. Ezért Mezőtúr TRE az
OTÉK 2012. augusztus 6.-i állapota (továbbiakban OTÉK 2012) szerint módosítható.
OTÉK 2012-ben más volt a telek beépítettségének definiciója, mint jelenleg. OTÉK 2012
szerint a beépítettség mértékébe a telken álló, a terepcsatlakozáshoz képest 1,0 m-nél
magasabbra emelkedő építmények vízszintesen mért vetületi területe veendő figyelembe. Az
eltelt időszakban módosult a telek beépítettségének definiciója, jelenleg a beépítettség
számításánál csak az épületek veendők figyelembe.
OTÉK 2012 szerint a napelemtáblák vízszintesen mért vetületi területe figyelembe veendő a
telek beépítettségének számításakor. OTÉK 2012 szerint a beépítésre nem szánt különleges
területek esetében a telek megengedett maximális beépítettségének mértéke a 2%-ot nem
haladhatja meg. Naperőművek esetében OTÉK 2012 szerint a napelemtáblák vízszintesen
mért vetületi területe beszámítandó a telek beépítettségébe.
Az OTÉK 111.§-a szerint az OTÉK II-III. fejezetében meghatározott településrendezési
követelményeknél —a különleges beépítésre nem szánt területekre vonatkozó építési
határértékeket az OTÉK 2012 II. fejezet 30/B. § (3) bekezdése tartalmazza— megengedőbb
követelményeket a helyi építési szabályzat akkor állapíthat meg:
a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja,
Már OTÉK 2012 szerint is megújuló energia források hasznosításának céljára szolgáló
építmények jellemzően beépítésre nem szánt különleges területeken helyezhető el. 2012
előtt jóval kevésbé volt jellemző naperőműparkok létesítése, amelyek műtárgyai OTÉK 2012
szerint számítva jóval nagyobb mértékű beépítettséget jelentenek, —jellemzően 65% körüli
beépítettséget—, mint amit az OTÉK 2012 30/B. § (3) bekezdése megenged —max. 2%—.
Az ellentmondás csak OTÉK 2012 alóli felmentéssel oldható fel. A napjainkban hatályos
OTÉK-ban egyrészt a beépítésre nem szánt különleges területek esetében jóval nagyobb a
beépítettség maximális mértéke (10%), másrészt megváltozott a telek beépítettségének
definiciója, napjainkban nem építmények, hanem épületek vízszintesen mért vetületi
területére vonatkozik a fogalom.
b) közérdeket nem sért,
Naperőműpark létesítése közérdeket nem sért. Ellenkezőleg a megújuló erőforrások
alkalmazása kifejezetten közérdek. A naperőművek alkalmazása segíti a fenntartható
fejlődés megvalósítását, hiszen a napenergia felhasználása tiszta és emisszió mentes
energiaforrás.
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c) biztosított az OTÉK 31.§ (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek
A tervezett naperőmű megvalósítása révén felhagyott, volt honvédelmi rendeltetésű terület
kerül hasznosításra, elhelyezkedésénél fogva a naperőműpark vegyes-, akó-, üdülő- egyéb
rekreációs területhasználatokat nem zavar.
A naperőmű létesítése összhangban van a környezetvédelmi követelményekkel. A területen
előfordulnak természetvédelmi értékek (védett növényfaj fordul elő), de a naperőműpark
telepítési terve a védett fajok elhelyezkedésének figyelembevételével, a Hortobágyi Nemzeti
Park munkatársaival egyeztetve került tervezésre. A tervezett naperőmű területén
örökségvédelmi értékek, sem épített örökség, sem régészeti örökség nem fordul elő.
A naperőmű nem tűz- és közveszélyes létesítmény. A naperőművek biztonsági felügyelete
mindig megoldott (ez az üzemelő érdeke is).
A naperőmű létesítése nem befolyásolja a terület geológiai, terep, talaj és a talajvíz fizikai,
kémiai, hidrológiai adottságait. Az éghajlati adottságokat közvetetten kedvezően befolyásolja
az által, hogy a naperőmű által megtermelt energia révén más légszennyezést okozó
energiaforrások felhasználását váltja ki.

5. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁST MEGELŐZŐ
EGYEZTETÉSEK, VÉLEM ÉNYKÉRÉSEK
5.1.

ÁLL AMIG AZG AT ÁS I SZE RVEKT ŐL ELŐZET ES
V É L E MÉ N Y- É S AD AT S Z O L G ÁL T AT ÁS K É R É S

A Településrendezési kódex 42.§ (5) bekezdése tárgyalásos eljárás esetén is lehetőséget
biztosít előzetes véleménykérésre, ill. adatszolgáltatás kérésre. Mivel a hatályos TRE elég
régen készült a tervezők kérték az Önkormányzatot, hogy éljen a jogszabály adta
lehetőséggel.
Az alábbi táblázatban ismertetjük, hogy mely államigazgatási szervek adtak előzetes
véleményt és adatszolgáltatást:
A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdés szerinti véleménykérés során megkeresett
közigazgatási szervek összefoglaló táblázata

előzetes
vélemény
adott

adatszolgáltat
ást adott

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Hulladékgazdálkodási Főosztály

+

N

+

+

3

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

+

+

4

Jász-Nagykun-Szolnok
Igazgatóság

+

N

5

Országos Vízügyi Főigazgatóság

6

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

—
+

A*
N

Véleményező
1
2

7
8
9

Katasztrófavédelmi

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti
és Hajózási Hatósági Főosztály

+

N

—

N

Innovációs és Technológiai Minisztérium

—

N
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előzetes
vélemény
adott

adatszolgáltat
ást adott

Innovációs
és
Technológiai
Minisztérium
Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Osztály
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
11 Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

—

N

—

N

12 Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály

—

N

+

+

+

+

+

+

+

+

—
—
—
—

N
N
N
N

Véleményező
10

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
és
Örökségvédelmi
Főosztály
13 Építésügyi
Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
14
Földhivatali Főosztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi
15
Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
16
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
17 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
18 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőrkapitányság
19 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
20 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

+: előzetesen nem emelt kifogást a tervezett HÉSZ módosítás ellen
N: a Településrendezési kódex szerint nincs adatszolgáltatási kötelezettsége
A: a Településrendezési kódex szerint adatszolgáltatásra kijelölt szerv
A*: adatszolgáltatáskérést továbbította a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak,
ők adták meg az adatszolgáltatást.
Az előzetes véleménykérés során a véleményt nyilvánító államigazgatási szervek nem
emeltek kifogást a tervezett HÉSZ módosítással szemben. De a Fejér Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály felhívta a figyelmet arra, hogy bár a
HÉSZ módosítással érintett területrészen a központi nyilvántartás alapján kulturális örökségi
elemek nem találhatóak, de az ingatlan fekvésénél fogva viszont alkalmas lehetett a
megtelepedésre, így régészeti érdekű területnek minősül. Amennyiben a beruházás
megvalósul, úgy a kivitelezés során az emberi létre utaló régészeti leletek
(kerámiatöredékek, fémdarabok) régészeti objektumok kerülhetnek elő. Ezért a beruházás
megkezdése előtt régészeti érintettség tisztázása végett szükséges elvégezni a régészeti
terepbejárást, valamint az örökségvédelmi hatósággal egyeztetni.
A véleményezési eljárás önkormányzati határozattal lezárásra került.

5.2.

P ART NERSÉG I

EGYEZTETÉS SORÁN BEÉRKEZETT
VÉLE MÉ NYEK F IG YE LE MBEVÉT EL E

A partnerségi egyeztetés szabályait a 13/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet és a
Településrendezési kódex tartalmazza. A COVID-19 járvány miatti vészhelyzetre való
tekintettel a partnerségi egyeztetés elektronikus úton történt.
A HÉSZ módosítás véleményezési tervdokumentációja 2021. szeptember 30-tól volt
letölthető a település honlapjáról. A partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet
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szerint megállapított határidőig sem elektronikus levélben, sem hagyományos levélben
észrevétel nem érkezett a tervdokumentációval kapcsolatban.
Az önkormányzat a partnerségi egyeztetést önkormányzati határozattal lezárta.

5.3.

TELEPÜLÉSI

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
SZ ÜKSÉGESSÉGÉ NEK EG YEZT ET ÉSE

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet (továbbiakban: SKVr.) szerint településrészre készülő településrendezési terv
esetében a várható környezeti hatások jelentőségének függvényében döntendő el, hogy
környezeti vizsgálat lefolytatása, és környezeti értékelés készítése szükséges-e.
Jelen HÉSZ módosítására vonatkozóan az SKVr. szerint a várható környezeti hatások
jelentőségének függvényében döntendő el, hogy környezeti vizsgálat lefolytatása, és
környezeti értékelés készítése szükséges-e. Környezeti vizsgálat lefolytatása, és környezeti
értékelés készítése szükségességének eldöntése érdekében az önkormányzat megkérte a
SKVr. szerinti környezetvédelméért felelős szervek véleményét. A Véleményezési
tervdokumentáció vonatkozásában beérkezett véleményeket az alábbi táblázatban foglaljuk
össze:
véleményező szerv

vélemény

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását,
Kormányhivatal
Környezetvédelmi, környezeti értékelés elkészítését nem tartja
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási szükségesnek.
Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Jász-Nagykun-Szolnok
Kormányhivatal
Főosztály

A területen előforduló védett növényfajra
vonatkozóan
környezeti
vizsgálat
lefolytatását szükségesnek

Megye A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását,
Népegészségügyi környezeti értékelés elkészítését nem tartja
szükségesnek.

Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását,
Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály környezeti értékelés elkészítését nem tartja
szükségesnek.
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Véleménye szerint az SKVr. 3. melléklete
nem nevesíti a vízügyi igazgatóságot, ezért
tárgyi
ügyben
nem
nyilvánít
Nem
nyilvánított véleményt, a véleménykérő levél
alapján
egyetért
az
önkormányzat
véleményével,
miszerint
környezeti
vizsgálat
lefolytatását
nem
tartja
szükségesnek

Jász-Nagykun-Szolnok Katasztrófavédelmi A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását,
Igazgatóság
környezeti értékelés elkészítését nem tartja
szükségesnek.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását,
Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
környezeti értékelés elkészítését nem tartja
szükségesnek.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását,
Kormányhivatal
Agrárügyi
Főosztály környezeti értékelés elkészítését nem tartja
Növény- és Talajvédelmi Osztály
szükségesnek.
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Mezőtúr Város HÉSZ módosítás
DOKUMENTÁCIÓ ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA
kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan (01496/5 hrsz.)

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását,
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
környezeti értékelés elkészítését nem tartja
szükségesnek.
Jász-Nagykun-Szolnok
Kormányhivatal
Hatósági
Bányászati Osztály

Megyei A
környezeti
vizsgálat
lefolytatását,
Főosztály környezeti értékelés elkészítését nem tartja
szükségesnek.

Budapest
Főváros
Kormányhivatala A véleményezési határidőig nem nyilvánított
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
véleményt.
Budapest
Főváros
Kormányhivatala Természetes gyógytényezők hiánya miatt,
Népegészségügyi Főosztály
nem érintett.
A nyilatkozó környezetvédelméért felelős államigazgatási szervek közül a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság tartotta szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását és
környezeti értékelés készítését. Az Önkormányzat a SKVr. szerint egyeztetést
kezdeményezett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal (továbbiakban: HNPI), de az
egyeztetést a HNPI nem tartotta szükségesnek, de felhívták az Önkormányzatfigyelmét az
SKVr. 5.§-ra, miszerint, ha véleménye eltér a HNPI véleményétől indoklássál dönthet úgy,
hogy környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését nem tartja
szükségesnek. Az önkormányzat a „Mezőtúr Város helyi építési szabályzat módosítása
kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan [tervezett naperőmű a 01496/5 hrsz.-ú (volt 01496/4
hrsz.-ú terület egy része) területen] TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (tárgyalásos
eljárás)” c. dokumentáció 5. fejezetében (SKVr. 2. melléklete szerinti indoklás) kifejtetteken
túlmenően az alábbiak miatt nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását és
környezeti értékelés készítését jelen HÉSZ módosítás esetében:
 A beruházó a HNPI-től megkapta a védett fajok pontos elhelyezkedését, ezt figyelembe
véve módosította a tervezett naperőmű helyszínrajzát, amelyet egyeztetett HNPI
munkatársával, aki az egyeztetés során nem emelt kifogást az új helyszínrajzzal
szemben.
 A természetvédelmi szakhatóság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a tervezett
módosítás ellen kifogást nem emelt, TSKV készítését nem tartja szükségesnek,
 A tárgyi ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll helyi- vagy országos
jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, és nem Natura 2000 terület.
 A tárgyi ingatlan korábbi tényleges használata a honvédség gyakorló tereként történt,
ami igen jelentős növényi és természeti terheléssel járt. Ezzel szemben a tervezett
naperőmű hasznosítás jóval kisebb terhelést jelent az élővilágra.
A partnerek szintén nem tettek észrevételt a környezeti vizsgálat lefolytatásának
szükségességével kapcsolatban.
A vélemények megismerését követően az önkormányzat határozatot hozott, miszerint jelen
módosítás vonatkozásában környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés
készítését nem tartja szükségesnek.
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