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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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1.3. A beavatkozási pontok bemutatása:

Téglás város belterületének északi végén, a 4. sz. főút – Kossuth Lajos – Bóti utcák által határolt
tömbben (Téglás és Újfehértó közigazgatási határánál, egyben megye határ is).

(Forrás: Google Earth)

A terület közvetlenül megközelíthető a 055/32 hrsz-ú közútról (közútkezelői hozzájárulással).

A 4351 hrsz-ú ingatlan keleti oldalán halad az a 22kV-os szabadlégvezeték, amely a csatlakozási
pontot biztosítja.

A legközelebbi lakóépület cca. 100,0 méterre helyezkedik el. A tervezett tevékenység –
napelemes kiserőmű –zaj, por, szag szempontjából semmilyen hatást nem generál.
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A területen belül ismert régészeti lelőhely található 59017-es azonosító számmal (Téglás, 7.
lelőhelyszám – Balász-kert néven – szakmai védelem alatt). A régészeti terület poligonját a
hatályos tervi eszközök már tartalmazzák.

A tervezési terület – és így a módosítással érintett ingatlanok – természetvédelmi területtel
nem érintett és azzal nem is határosak.

A tervmódosítás célja, hogy az ide tervezett napelemes kiserőmű létesítéséhez igazodó övezet
kerüljön kialakításra („Lf” faluisas lakóterület építési övezetéből, Kü-e különleges beépítésre
nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület övezetébe).

A tervmódosítás során fellépő csekély hatások a szomszédos településre nem terjednek át,
annak a közigazgatási határ túloldalán elhelyezkedő övezeteire/építési övezeteire (ipari
gazdasági terület, mezőgazdasági általános) hatással nincs.

(Forrás: OKIR-TIR)
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2. Beavatkozási pontok ismertetése

1.

Módosításra
kijelölt területek Rendezés célja és oka

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),

beépítés

Jóváhagyott
területhasználat,

övezet, HÉSZ

Terület
(ha)

Aktivitási
érték Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ Terület

(ha)
Aktivitási

érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

4. sz. főút – Kossuth
Lajos – Bóti utcák által
határolt tömb, a
belterület északi
végén.

Napelemes kiserőmű
tervezett beruházásának
támogatása, a szükséges
övezet kialakítása.

- beépítésre szánt
terület

- falusias lakóterület (Lf) 0,98 2,35 - különleges beépítésre nem szánt – megújuló
energiaforrás területe (Kü-e)

0,98 2,15 -

HA
TÁ

SO
K

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
Nem változik, hatása nincs

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
Nem változik, hatása nincs

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
Nem változik, hatása nincs

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
Nem változik, hatása nincs

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Nem változik, hatása nincs

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Nem változik, hatása nincs.

Lakó- és munkakörülmények:
Nem változik, hatása nincs

Építészeti és régészeti örökség védelme:
Ismert régészeti örökség által érintett területet. Épített örökség a közelben nem található.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja meg.
Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. Települési térségi elhelyezkedés miatt,
a tájkép megjelenése nem változik meg alapvetően.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:

Belterületi, települési térség, így a tájhasználat nem változik.
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik (Sz4, Sz5, Sz6).
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:

Nem változik, hatása nincs
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:

Meglévő infrastrukturális hálózathoz kapcsolódik, új erőforrást biztosít.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
A módosítás során a lehetséges beépítési intenzitás nagy mértékben csökken. A TR állomáson kívül a terület
fedetlen. A kollektorok állványzaton kerülnek elhelyezésre úgy, hogy a talajtakaró növényzet megmarad és
akár legeltetés folyhat rajta. A tervezett beruházás - az esetlegesen kialakuló csillogást, erős fény
visszaverődést/törést leszámítva – negatív hatásokkal nem jár.
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3. A térségi övezetek lehatárolása

Ssz. Övezetek megnevezése

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv,
valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá

tartozó település településrendezési eszközének
készítése vagy módosítása során előzetes

adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási
szervek

Övezeti érintettség

Közigazgatási
területen

Tervezési
területen

1. A kiváló termőhelyi adottságú
szántóterületek övezete Budapest Főváros Kormányhivatala

2. Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete Budapest Főváros Kormányhivatala X

3. A kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületek övezete

Megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében
eljáró járási hivatala X

4. Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület Nemzeti Park Igazgatóság X

5. A világörökség és világörökség
várományos terület övezete Kulturális örökség védelméért felelős miniszter

6. Országos vízminőség védelmi
terület övezete Területi vízügyi igazgatóság X

7.

A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározók területének
övezete

Területi vízügyi igazgatóság

8. A kiemelt fontosságú meglévő
honvédelmi terület övezete Honvédelemért felelős miniszter

9. Magterület övezet Nemzeti Park Igazgatóság

10. Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete Nemzeti Park Igazgatóság X

11. Pufferterület övezet Nemzeti Park Igazgatóság X
12. Erdőtelepítésre javasolt terület Budapest Főváros Kormányhivatala

13. Az ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület övezete

Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal

14. A rendszeresen belvízjárta terület
övezete Területi vízügyi igazgatóság X

15. A földtani veszélyforrás
területének övezete

Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal

16. A honvédelmi terület övezete Honvédelemért felelős miniszter


