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1. Előzmények
1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban
•

90/2011. (X.25.) KT. számú határozat, Téglás Város módosított Településszerkezeti
tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról

•

18/2011. (X. 26.) számú rendelet, Téglás Város módosított Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozás Tervének elfogadásáról

1.2. Átnézeti térkép
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(Forrás: Saját szerkesztés)
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1.3 A beavatkozási pontok bemutatása:
1. beavatkozási pont:
Belterületen, a Pozsár Gyula – Malom – Liget és Kossuth Lajos utcák által határolt tömb. A
területen városi piac került tervezésre Önkormányzati beruházásban, ennek elhelyezésére
kerül módosításra az érintett terület.

(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás)

Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata:
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás
Köp
Közlekedési célú közterület – parkoló
Kö-6

Közlekedési célú közterület – gyalogos tér

Az építési övezet/övezet módosításra javasolt besorolása, a normatív értékek összefoglaló
táblázata:
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás
Vt-5
SZ
320
80
5,0

Településközpont vegyes terület

A beépítési mód szabadon álló
A minimálisan kialakítható telekméret: 320 m2
80 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke
5,0 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság
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Részletek a tervdokumentációból:
Helyszínrajz
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Homlokzatok:
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Látványterek:

Részletek a műszaki leírásból:
„I. ELŐZMÉNYEK
Téglás Város Önkormányzata a település lakosainak hosszú ideje aktuális és jogos igényét
szem előtt tartva helyi termelői piac létrehozását határozta el, amit egy aktuális pályázati
forrás segítségével szeretne megvalósítani. Az előbbi szándékokra alapozva, és azokat
továbbgondolva Téglás Város Önkormányzata megbízást adott az ART VITAL KFT – nek, a
tervezési programban foglaltak szerint a tárgyi építési engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésére.
Az érdemi munka megkezdése előtt több alkalommal helyszíni szemlére és felmérésekre került
sor, elemeztük a környezeti adottságokat, ezt követően pontosítottuk a tervezési programot.
A funkcionális kialakítás, illetve az építészeti koncepció kidolgozása céljából a megbízóval, több
alkalommal ismételt egyeztetést folytattunk, ezt követően került sor a létesítmény műszaki
paramétereinek véglegesítésére
II. ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS
1. A helyszín és a településrendezési terv
A tervezés tárgyát képező épület Téglás város központjában helyezkedik el.
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2. Meglévő adottságok
A tervezés helyszínéül szolgáló területen, annak északi oldalán két darab nyeregtetős épület
található.
Előbbiek közül az egyik, korábban 2 iskolai tantermet magában foglaló épület alkalmas
további hasznosításra, melynek integrálásával és bővítésével megvalósítható a tervezett
beruházás.
A szomszédos északi oldalon egy nemrég teljes felújításon átesett parkosított terület található.
Az építési telek sík, a területen jelentős szintkülönbség nem észlelhető.
3. Tervezett építészeti koncepció, funkcionális kialakítás
A tervezési program a vonatkozó előírások betartásával szabadon álló beépítés kialakítására
irányul, magas-tetővel. A születő piaccsarnok kialakításánál fontos szempont volt a meglévő
épület szerves beolvasztása a koncepciónkba.
Ennek megfelelően jelen épületünk két részre lett osztva a meglévő főfal mentén. Az épület
nyugati helyiségében került kialakításra egy kb. 33,5 m2 nagyságú iroda, a keleti részében
pedig a piachoz tartozó kiszolgáló helyiségeket alakítottuk ki.
Megrendelői igény szerint a déli piaccsarnok egy letisztultabb formát kapott, ahol az árusítás
mobil asztalok használatával történne. A kialakult épületet, a nyugati oldal felől megnyitottuk
a park irányába. Keleti oldal felől, pedig az épület főhomlokzata helyezkedik el a Malom utca
irányában.
A déli részen 17 db parkolót alakítottunk ki, melyek közül egy mozgássérült parkolóként
funkcionál. Jelen parkoló egy új útcsatlakozás kialakításával csatlakozik a Malom utca
forgalmába.
4. Forgalmi kapcsolatok
Az épület gyalogos megközelíthetősége a szomszédos zöldterület és a Malom utca felől
egyaránt biztosítható. Az épület gépjárművel történő megközelíthetőségét a meglévő
úthálózat biztosítja. A piac működéséhez szükséges, a vonatkozó előírásokra épülő
személygépkocsi parkoló igény az épület déli oldalán kerül kielégítésre.
A kommunális és szelektív hulladékgyűjtés illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtése
a város gyakorlatában rendszeresített szemétszállítás rendjéhez igazodóan kerül kialakításra.
5. Homlokzatképzés, tömegalakítás
A homlokzat, ill. tömegképzés kialakításánál esztétikus, visszafogott megjelenésű, modern
karakterű, kortárs hangulatú épület létrehozására törekedtünk, amit mértéktartó formai,
illetve tömegképzési elemek alkalmazásával kívántunk elérni. A homlokzatok alapvetően
téglaburkolattal és nemes vakolattal ellátott kivitelben készülnek, az alkalmazott anyagokról,
színezési koncepcióról a homlokzati színezési terv ad részletes információt.
A vonatkozó településrendezési terv módosítása a program megvalósíthatósága érdekében
folyamatban van. A területre vonatkozó előírások a tervezett létesítmény megvalósítását
lehetővé teszik.
Összességében a tervezett épület nem hivalkodó, de építészeti karakterrel bíró komplexumot
kívántunk létrehozni, melynek tömegképzésével, motívumaival a városközpont egyedi, a mai
építészeti hangulatot és karaktert hordozó színfoltjává válhat.”
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2. beavatkozási pont:
A belterület délkeleti részén, az Erdő – Alkotmány és Annakert utcák által határolt tömb.

(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás)

A terület a településrendezési eszközökben jelenleg is egy „lakóparki beépítéssel” tervezett,
un. szomszédsági egységekre bontva, rendkívül alacsony területi kihasználással. A módosítás
során a terület teljes kiterjedésében kertvárosias lakóterületre módosul (kivéve az a két kisebb
méretű terület, ami a szomszédos – 3. beavatkozási pontban részletezett – projekt
megvalósításához – közlekedési és vízi létesítményekhez - nyújt teret).
A területen cca. 60 lakóingatlan kialakítására alkalmas terület kialakításra, kiszolgáló belső
úthálózattal, közmű csatlakozással. A lakóépületek egyedi, ikres és sor jelleggel kerülnek
kialakításra, a tervezett fejlesztés szerint. A terület megközelítését az Alkotmány utcáról lehet
biztosítani, ahol kerékpárút is halad az úttal párhuzamosan. A területet nagyfeszültségű
távvezeték is keresztezi, ami a lakás célú felhasználást erősen korlátozza
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata:
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás
Ee
Egészségügyi erdőterület
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Z-2

Településrész szintű zöldterület, közpark

Lke-2
Z
750
25
3,56,5

Kertvárosias lakóterület
zártsorú beépítési mód
A minimálisan kialakítható telekméret: 750 m2
25 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke
3,5m és 7,5 m közötti a megengedett legnagyobb építménymagasság

Az építési övezet/övezet módosításra javasolt besorolása, a normatív értékek összefoglaló
táblázata:
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás
Lke-2 Kertvárosias lakóterület
O
A beépítési mód oldalhatáron álló
450
A minimálisan kialakítható telekméret: 450 m2
30
30 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke
7,5
7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság
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3. beavatkozási pont:
A belterület délkeleti részén, a 0167/12 és 0167/14 hrsz.-ú csatornák között található vízgyűjtő
területén. A területen lévő vizes, mélyfekvésű terület felhasználásával csapadékvíz tárolására
alkalmas (hasznos befogadó képesség: 36000m3; teljes felület: 1,7ha; átlagos mélység: 2,0m;
átlagos szélesség: 90,0 m; hossza: 260,0 m) tározó kerül kialakításra, amely a környező
területekről vezeti a csapadékvizet a tározóba.

(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás)

A tározó vízfelülete és az ingatlanhoz tartozó zöldfelületek alkalmasak egy városi szabadidős
és rekreációs terület kialakítására, az Önkormányzat beruházásában. Ugyanakkor a város
jelentős területének csapadékvíz elhelyezés problémája is megoldódik. A területhez a 2.
beavatkozásból terület kerül csatolásra jelen beavatkozáshoz, továbbá zöldfelületi jellege
erősíti a szomszédos projekt létrejöttét, érvényesülését.
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Részlet a rekonstrukciós tervdokumentációból:
„2. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS
A tervezéssel érintett területek Téglás város közigazgatási területén helyezkednek el, a
fentiekben felsorolt bel- és külterületi ingatlanokon.
A város belvízzel alig veszélyeztetett kategóriába tartozik. A település belterületén meglévő
csapadékvíz csatornák befogadója a VIII/7. sz. Téglási-csatorna és a VIII/7-2 sz. Hadházicsatrona nevű két csatorna. A városközpont területének egy részén zárt csatornahálózat,
illetve nyílt árokhálózat található. A meglévő nyílt árkok egy része szikkasztó árokként üzemel.
A meglévő hálózat nagyrészt elhanyagolt állapotban található, a meglévő csatornák
feliszapolódtak. A település jelentős részén a csapadékvizek elvezetése nincs megoldva. A
meglévő csatornahálózat rekonstrukciójával valamint a hiányzó csapadékvíz csatorna
megépítésével a település belvíz problémái megoldódnának.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükséges a csapadékvíz elvezető csatornahálózat
mederkotrása, rézsű rendezése, gaz irtása, továbbá a Hadházi-csatorna, a Téglási-csatorna és
a csatornához tartozó tározó mederkotrása és partrendezése.
Ahol szükséges, a csatornákat és tározót az Önkormányzat javaslatai alapján kell felújítani. A
meglévő csapadékvíz elvezető csatornákat rendszeresen tisztítani szükséges a megfelelő
vízszállító képesség biztosítása érdekében, amely egyrészt lakossági, másrészt önkormányzati
feladat.
A tervezéssel érintett szakaszok:
• Böszörményi utca rekonstrukciója (~1373,4 m),
• Stadion utca rekonstrukciója (~464,2 m),
• Téglási-csatorna (VIII/7) mellékág és a csatornához tartozó tározó kotrása, rendezése
(~1014 m, melyből a tározó ~260 m),
• Hadházi-csatorna (VIII/7-2) oldalág kotrása, rendezése (~2656 m),
Jelen terv feadata, a fent felsorolt poblémás területek csapadékvíz elhelyezési lehetőségeinek
a vizsgálata. A tervezés során maximálisan figyelembe kell venni a vizek helyben tartására való
törekvés, továbbá a talajadottságokból adódó szikkaszthatóság vizsgálatát.
A javításra kerülő csapadékvíz szikkasztó árkok rekonstrukciója az alábbi módon valósul meg:
mederburkolat javítása, fugázása, rézsű helyreállítása, profilozás, padka rendezés.
A Téglási-csatorna (VIII/7) mellékág és a csatornához tartozó tározó, valamint a Hadházicsatorna (VIII/7-2) oldalág kotrásával, rendezésével a belterületről történő vízelvezetés minél
gyorsabb elvezetése a cél. A jelenleg nagyrészt elhanyagolt, sok területen gazos, benőtt,
földomlásos szakaszok rendezésével, kotrásával a biztonságos vízelvezetés hosszú távon
megoldásra kerül. A Hadházi-, és a Téglási-csatorna mederkotrással, mederrendezéssel
érintett szakaszai a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében vannak.”
(Forrás: TENDER TERV Kft. – Duró János vízilétesítmény tervező VZ 09-1107)
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Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata:
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás
V
Vízgazdálkodási terület

Az építési övezet/övezet módosításra javasolt besorolása, a normatív értékek összefoglaló
táblázata:
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás
Kü-re Különleges beépítésre nem szánt rekreációs és szabadidős terület

A hatályos szabályozási és szerkezeti terv között eltérés tapasztalható a közpark (Z-1) és az
erdő (Ee) övezeti besorolásra, ugyanazon a területen.
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4. beavatkozási pont:
Külterületen, a megyehatár mellet a 0211/10, 0211/9, 0211/8, 0211/7, 0211/6, 0211/5 és
0211/3 hrsz.-ú területeken. A módosítás során mezőgazdasági általános terület övezetéből,
gazdasági erdőterület övezetébe történik átsorolása.
A módosítás a településszerkezeti terv tervi állapotai közötti eltérés alapján került tervezésre
és aktivitás érték növekményének felhasználására (erdőkataszter állománya alapján
ellenőrizve).
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2. Beavatkozási pontok ismertetése (A módosított tervi részek minden esetben előzetes tervezetek, azok tájékoztató jellegűek!)

Belterületen, a Pozsár Gyula – Malom – Liget és Kossuth
Lajos utcák által határolt tömbben piac tervezett
beruházásának támogatása, a szükséges övezet kialakítása.

Településközpont vegyes terület építési övezet kialakítása
közparkból és közlekedési célú közterület-parkoló övezetből,
városi Piac létesítéséhez.

0,16

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK

A TERV/PROGRAM HATÁSA EGYÉB
TERVEKRE, PROGRAMOKRA

A terv, illetve program célja

A módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve
programhoz mért jelentősége
A város központjában elérhető funkciók bővítése, annak
településrendezési eszközökben történő támogatása. Az
eredeti programhoz illeszkedik.
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Jelenlegi
területhasználat,
(műv. ág)

Jóváhagyott
területhasználat, övezet,
HÉSZ

- közlekedési célú
közterület – gyalogos tér
(Kö-6)
- közlekedési célú
közterület – parkoló
(Köp)
Szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére,
jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére,
elosztására vonatkozóan:
Nem, hatása nincs
Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy
bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve programra:
Nem
Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés
elősegítésére:
Nem
Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak:
Nem
Van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából:
Nem
Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján:
Állandósult hatást vált ki.

- beépítetlen terület

Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást:
Nem
Az országhatáron átterjednek:
Nem
Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot
jelentenek:
Nem
Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján:
Nem.
Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű
védettséget élveznek:
Nem
Feltételezhetően a 2/2005 (I. 11) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2 és 3.6.2 pontjaiban felsorolt
következményeket idézik elő:
Nem
A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges:
Nem
A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van:
Nincs
A terület hasznosítása, használata intenzív:
A terület használatának tervezett intenzitása jelentős mértékben növekszik.

TERÜLET
ÉRTÉKE,
SÉRÜLÉKENYSÉG
E

1.

Terület
(ha)

A tervezési feladat

Téglás Város Településrendezési Tervének módosításához
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁHOZ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A belterület délkeleti részén, az Erdő – Alkotmány és
Annakert utcák által határolt tömbben, lakópark tervezett
beruházás támogatása, a szükséges övezet kialakítása.

Lakóterület fejlesztése, kertvárosias, új beépítésre szánt
lakóterület kialakításával.
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VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK

A TERV/PROGRAM HATÁSA EGYÉB
TERVEKRE, PROGRAMOKRA

A terv, illetve program célja

TERÜLET ÉRTÉKE,
SÉRÜLÉKENYSÉGE

2.

Terület
(ha)

A tervezési feladat
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A módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve
programhoz mért jelentősége
Az eredeti programot érdemben nem befolyásolja, annak
csak a volumene változik.

Jelenlegi
területhasználat,
(műv. ág)
- beépítésre
szánt terület

nem

Jóváhagyott
területhasználat, övezet,
HÉSZ
- közjóléti rendeltetésű
erdő (Ee)

Szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére,
jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére,
elosztására vonatkozóan:
Nem, hatása nincs
Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy
bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve programra:
Nem
Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés
elősegítésére:
Nem
Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak:
Nem
Van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából:
Nem
Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján:
Állandósult hatást vált ki.
Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást:
Nem
Az országhatáron átterjednek:
Nem
Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot
jelentenek:
Nem
Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján:
Nem.
Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű
védettséget élveznek:
Nem
Feltételezhetően a 2/2005 (I. 11) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2 és 3.6.2 pontjaiban felsorolt
következményeket idézik elő:
Nem
A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges:
Nem
A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van:
Nincs
A terület hasznosítása, használata intenzív:
A terület használatának tervezett intenzitása jelentős mértékben növekszik..

Téglás Város Településrendezési Tervének módosításához
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁHOZ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A belterület délkeleti részén, a 0167/12 és 0167/14 hrsz.-ú
csatornák között található vízgyűjtő területén, rekreációs

Különleges beépítésre nem szánt övezet kialakítása
vízgazdálkodási terület övezetből, rekreációs és szabadidős
terület kialakíthatóságához.

VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK

és sportolási célú terület kialakításának támogatása, a
szükséges övezet kialakítása, csapadékvíz tározó
létesítése.
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A TERV/PROGRAM HATÁSA EGYÉB
TERVEKRE, PROGRAMOKRA

A terv, illetve program célja

TERÜLET ÉRTÉKE,
SÉRÜLÉKENYSÉGE

3.

Terület
(ha)

A tervezési feladat
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A módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve
programhoz mért jelentősége
Szabadidő és egyéb tevékenységek eltöltésére alkalmas
városi tér kialakítása. Az eredeti programot érdemben
nem befolyásolja, ahhoz jól illeszkedik.

Jelenlegi
területhasználat,
(műv. ág)
- beépítésre
szánt terület

nem

Jóváhagyott
területhasználat, övezet,
HÉSZ
- vízgazdálkodási terület
(V)

Szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére,
jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére,
elosztására vonatkozóan:
Nem, hatása nincs
Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy
bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve programra:
Nem
Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés
elősegítésére:
Nem
Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak:
Nem
Van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából:
Nem
Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján:
Visszafordítható.
Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást:
Nem
Az országhatáron átterjednek:
Nem
Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot
jelentenek:
Nem
Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján:
Nem.
Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű
védettséget élveznek:
Nem
Feltételezhetően a 2/2005 (I. 11) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2 és 3.6.2 pontjaiban felsorolt
következményeket idézik elő:
Nem
A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges:
Nem
A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van:
Nincs
A terület hasznosítása, használata intenzív:
A terület használatának tervezett intenzitása jelentős mértékben csökken.

Téglás Város Településrendezési Tervének módosításához
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Külterületen, a megyehatár mellet a 0211/10, 0211/9,
0211/8, 0211/7, 0211/6, 0211/5 és 0211/3 hrsz.-ú
területeken.

Gazdasági erdőterület kialakítása általános mezőgazdasági
terület övezetből, az előző pontok biológiai aktivitás
pótlásaként.
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A TERV/PROGRAM HATÁSA EGYÉB
TERVEKRE, PROGRAMOKRA

A terv, illetve program célja

A módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve
programhoz mért jelentősége
Tényleges használat szerinti terület-felhasználás
ábrázolása. Az eredeti programot érdemben nem
befolyásolja.
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Jelenlegi
területhasználat,
(műv. ág)
- beépítésre
szánt terület

nem

Jóváhagyott
területhasználat, övezet,
HÉSZ
- Általános
mezőgazdasági terület
(Má)

Szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére,
jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére,
elosztására vonatkozóan:
Nem, hatása nincs
Befolyásol más tervet vagy programot, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy
bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve programra:
Nem
Fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés
elősegítésére:
Nem
Vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak:
Nem
Van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából:
Nem
Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján:
Visszafordítható.
Összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást:
Nem
Az országhatáron átterjednek:
Nem
Olyan környezetei változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot
jelentenek:
Nem
Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján:
Nem.
Olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű
védettséget élveznek:
Nem
Feltételezhetően a 2/2005 (I. 11) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3.5.2 és 3.6.2 pontjaiban felsorolt
következményeket idézik elő:
Nem
A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges:
Nem
A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van:
Nincs
A terület hasznosítása, használata intenzív:
A terület használatának tervezett intenzitása érdemben nem változik..

TERÜLET
ÉRTÉKE,
SÉRÜLÉKENYSÉG
E

4

Terület
(ha)

A tervezési feladat

Téglás Város Településrendezési Tervének módosításához
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3. Környezeti értékelés
A környezeti vizsgálatot - szükségessége esetén - a következő tematika alapján kívánjuk
lefolytatni. A vázolt tematika a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletével megegyező
tartalmú, azonban attól kismértékben eltérő formai szerkezetben.
1. Bevezetés
1.1. Tematika, tartalomjegyzék
1.2. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
1.3. A terv és a változatok rövid ismertetése
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság előzetes
véleményeinek és észrevételeinek figyelembe vétele, az indokok összefoglalása
2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal
2.1. A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési
határozatok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából
2.2. A terv összefüggése más egyéb releváns tervekkel és programokkal
2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával,
környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata
3. A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv meg nem valósulása
esetén)
3.1. A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot
ismertetése, természeti területek bemutatása
3.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása
3.3. A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és
mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg
4. A terv megvalósítása esetén a várható, a környezetet érő hatások, környezeti
következmények előrejelzése (közvetlen és közvetett környezeti következmények)
4.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a
környezeti elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire
4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén
4.3. Értékelési módszer alkalmazása
4.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer
korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok
5. A környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása, a változatok közötti választás indokai,
a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása

25
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6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások
elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő
intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges
intézkedésekre
7. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre,
szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben illetve programban
figyelembe kell venni
8. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra
vonatkozóan a tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb
szükséges intézkedésekre
9. Összefoglaló
A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló döntés megalapozásához az Önkormányzat kéri a
környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről és a
tervezett tematikáról. A környezet védelemért felelős szervek véleményének kikéréséhez a
2/2005. (I.11.) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet alapján állítottuk elő a tervmódosításra vonatkozó tájékoztatást.
A kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos véleményadási
határidőt állapít meg és döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket
veszi figyelembe.
A környezet védelméért felelős szervek, melyek a környezeti vizsgálat folyamatában részt
vesznek:
Jelen folyamatban részt vesz:
1. Környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal
2. Nemzeti Park Igazgatósága
3. Közegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal
4. Vízvédelmi és Vízügyi Hatóság
5. Állami Főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal
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